ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ М.П. ШУЛЬГІНА»
(ДП «ДЕРЖДОРНДІ»)

ДОРОГИ І МОСТИ
Збірник наукових праць
Заснований у 2003 р.

Випуск 14

Київ 2014

УДК 625.7/.8
Дороги і мости: Збірник наукових праць. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014. – Випуск 14. –
С. 142.
У збірнику публікуються результати наукових досліджень з питань проектування,
будівництва та експлуатації автомобільних доріг і транспортних споруд на них,
розробки нових матеріалів, конструкцій і засобів механізації, впровадження
прогресивних методів організації та технології дорожнього будівництва.
Для працівників науково-дослідних інститутів, проектних і будівельних організацій,
викладачів, аспірантів і студентів автомобільно-дорожніх учбових закладів.
In this collection are being published results of scientific researches, concerning problems of
designing, constructing and operating automobile roads and transport structures thereon;
workings out of new materials, structures and means of mechanization; introducing
progresseve methods for organization and technology of road building.
For the workers of scientific research institutes, design and building organizations, lecturers,
post-graduates and strudents of automobile road educational instutions.

Редакційна колегія:
Нагайчук В.М., к.т.н., доц. (голова редакційної колегії); Вирожемський В.К., к.т.н.,
ст. наук. спів. (заступник голови); Бібик Ю.М. (відповідальний секретар); ЛантухЛященко А.І., д.т.н., проф.;
Мозговий В.В., д.т.н., проф.;
Головко С.К., к.т.н.;
Кіщинський С.В.;
Безуглий А.О.;
Оксень Є.І., д.т.н.;
Колесник Ю.Р., д.х.н;
Редченко В.П., д.т.н.;
Жданюк В.К., д.т.н., проф.;
Золотарьов В.О., д.т.н., проф.;
Коваль П.М., к.т.н., доц.; Савенко В.Я., д.т.н., проф.; Гамеляк І.П., д.т.н., проф.

Адреса редакційної колегії:
03113, м. Київ, пр. Перемоги, 57, ДП «ДерждорНДІ»

Видається за рішенням Науково-технічної ради Державного підприємства
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»

Номер свідоцтва про
державну реєстрацію збірника
Серія КВ № 8005 від 20.10.2003 р

© Державне підприємство «Державний
дорожній науково-дослідний інститут
імені М.П. Шульгіна», 2014 р.

ЗМІСТ
МАТЕРІАЛИ
Гончаренко В.В., Кушнір О.В., Рудий В.В., Закерничний О.В., Ткач О.М., Катукова В.М., Гончар І.І.
Сучасні умови застосування чорного щебеню в шарах нежорстких дорожніх одягів………………... 5
Копинець І.В. Стійкість окислених бітумів до термоокислювального старіння………………………. 14
Кушнір О.В., Катукова В.М. Інновації в дорожньому господарстві України…………………………. 21
Мозговий В.В., Онищенко А.М., Гаркуша М.В., Білан О.О. Застосування холодних
асфальтобетоннів підвищеної колієстійкості для аварійного ремонту………………………………… 28
ТЕХНОЛОГІЇ
Ілляш С.І., Головко С.К., Свистун А.Я. Відновлення асфальтобетонного покриття за технологією
гарячого ресайклінгу асфальтобетону на дорозі………………………………………………………….43
ШТУЧНІ СПОРУДИ
Аксьонов С.Ю. Методика розрахунку асфальтобетонного покриття на металевихмостах…………… 48
Котенко В.Т., Нечипоренко М.В., Сухостат О.С. Застосування нерозрізних монолітних
прогонових будов у штучних спорудах на території Полтавської області…………………………….. 53
Оксень Є.І. Розпізнавання подій дефектоутворення в типових залізобетонних балках мостових
споруд за сигналами віброакустичної емісії……………………………………………………………... 59
Ткачук С.Г., Матвєєва К.Ю. Визначення загального розмиву у нижньому б`єфі греблі
за умови її руйнування……………………………………………………………………………………. 67
ОЦІНКА ЯКОСТІ
Кіщинський С.В., Кириченко Л.Ф., Юнак А.Л., Копинець І.В., Гудима І.В. Моніторинг якості
бітумів, що застосовуються в дорожньому будівництві України………………………………………. 76
Кіяшко І.В.Обгрунтування критерію нормування поперечної рівності дорожніх покриттів………… 85
Кіяшко Д.І., Савенко В.Я., Кіяшко І.В. Обгрунтування нормативних показників для оцінки
поздовжньої рівності дорожніх покриттів……………………………………………………………….. 90
Мінаков О.С. Врахування розподілу температури асфальтобетонної суміші в кузові
автосамоскида за глибиною……………………………………………………………………………….. 96
Новаковський Д.М. Перспективи розширення інформативності методів оцінки міцності
дорожніх конструкцій нежорсткого типу………………………………………………………………… 101
Ряпухін В.М., Батракова А.Г. Розробка програми автоматизованого розрахунку деформаційних
характеристик шарів покриття та основи за результатами вимірювання чаші прогинів…………….. 104
БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Вознюк А.Б. Мережа доріг України та сучасні транспортні потоки……………………………………. 111
ФІНАНСИ, ІНВЕСТИЦІЇ, ЕКОНОМІКА
Безуглий А.О., Печончик Т.І. Економічний механізм розподілу фінансових ресурсів на потреби
дорожнього господарства як складова стратегії ефективного управління автомобільними
дорогами загального користування……………………………………………………………………….. 125
Реферати……………………………………………………………………………………………………..131
Рефераты……………………………………………………………………………………………………. 135
Abstract……………………………………………………………………………………………………… 139

Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

3

CONTENTS
MATERIALS
Valentyn Goncharenko, Olexander Kushnir, Volodymyr Rudyi, Olexander Zakernychnyi, Olexyi Tkach,
Valentyna Katukova, Iryna Gonchar. Current conditions of applying bituminous macadam in the layersof
non-rigid pavements……………………………………………………..…………………………………... 5
Ivan Kopynets. Resilience of oxidized bіtumen to thermal-oxidative……………………………................. 14
Olexander Kushnir, Valentyna Katukova. Innovation in a road sector of Ukraine…………………………. 21
Volodymyr Mozgovyi, Artur Onishchenko, Nikolai Harkusha, Olexander Bilan The use of cold asphalt
for increased rut resistance for emergency repairs ………………………………………............................. 28
TECHNOLOGIES
Sergyi Illiash, Sergyi Golovko, Andryi Svustyn. Reconstructionof asphalt pavement using hot-in-place
asphalt recycling
technology……………………………………………………………………................................................ 43
ARTIFICIAL STRUCTURES
Sergyi Aksenov. Method of asphalt pavement calculation on metal bridges………………...…….………... 48
Vladimir Kotenko, Maxim Nechiporenko, Alexander Suhostat. The use of continuous monolithic
spans in artificial structures in the Poltava region………………………………...…………………............ 53
Evgen Oksen. Identification of defect generation events in the model reinforced concrete beams of bridges
by vibro-acoustic emission signals…………………………………………………..………………….....
59
Sergyi Tkachuk, Katerina Matveeva. Determination of total wash-out in a tail water of the dam
subject to its………………………………………………………………………......................................... 67
QUALITY ASSESSMENT
Sergii Kischynsky, Lyubov Kyrychenko, Alina Yunak, Ivan Kopynets, Iryna Hudyma. Monitoring the
quality of bitumen used in road construction ……………………………………………………...………... 76
Igor Кiyashkо. Validation of standardization criterion of pavement transverse evenness………...………... 85
Dmitry Кiyashkо, Vyacheslav Savenko, Igor Кiyashkо. Validation of standard indicators to assess
longitudinal evenness of pavement………………………………………………………………………….. 90
Oleksiy Minakov. Considering asphalt mix temperature distribution by depth in the body of an
automated dump truck……………………………………………………………………………………….. 96
Dmitry Novakovskyy. Prospects for enhancing informative value of strength analysis methods for nonrigid road designs…………………………………………………………………………………................. 101
Vitaliy Rjapuchin, Angelica Batrakova. Development of a programme for automated deformation analysis
of pavement layers and pavement base on the basis of deflection bowl measurement
results……………………………………………………………………………………………………....... 104
ROAD SAFETY
Andrii Vozniuk. Ukrainian road network and modern traffic……………………………………….………. 111
FINANCE, INVESTMENTS, ECONOMICS
Artem Bezuglyi, Taras Pechonchyk. Economic mechanism of financial resources allocation for the needs
of road economy as a component of a strategy of efficient public roads
management………………………………………………………………………………….….................... 125
Abstract……………………………………………………………………………………………………… 131

4

Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

МАТЕРІАЛИ
УДК 625.7/.8

СУЧАСНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЧОРНОГО ЩЕБЕНЮ В ШАРАХ
НЕЖОРСТКИХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ
Гончаренко В.В., канд.техн.наук, завідувач відділу
Кушнір О.В., завідувач сектору
Рудий В.В., нач. головного випробувального центру
Закерничний О.В., мол. наук. співробітник
Ткач О.М., мол. наук. співробітник
Катукова В.М., інженер
Гончар І.І., інженер
Державне
підприємство
«Державний
дорожній
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

науково-дослідний

інститут

В сучасних умовах в Україні, як і в усьому світі, відбувається динамічне зростання
інтенсивності руху автомобілів та навантаження на вісь. Щоб забезпечити надійну роботу
дорожніх конструкцій в таких умовах, необхідно докорінно підвищити якість дорожніх
робіт на основі застосування нових технологій, техніки та матеріалів, а також знайти нові
ефективні способи застосування традиційних, перевірених досвідом дорожньо-будівельних
матеріалів. До таких матеріалів належить чорний щебінь – дорожньо-будівельний матеріал,
який широко застосовували в Україні, починаючи з 60-х років минулого століття.
Широкому застосуванню чорного щебеню сприяли його основні переваги:
технологічність, простота застосування та економічність, що обумовлено температурними
режимами приготування та меншими витратами в’яжучого в порівнянні з
бітумомінеральними сумішами. Крім того, застосування холодного чорного щебеню
дозволяє завчасно заготовляти матеріал протягом всього року та зберігати значний час.
Сфера використання чорного щебеню досить широка – для влаштування основ і
покриттів та додаткових шарів основ, при влаштуванні поверхневої обробки, для
підвищення шорсткості покриттів з литих асфальтобетонів, для ямкового ремонту і
ліквідації колії, для вирівнювання поперечного профілю старих покриттів тощо.
В дорожніх конструкціях при влаштуванні основ дорожніх одягів застосовуються
щебеневі матеріали як найбільш доступні, економічні та технологічні. Застосування чорного
щебеню забезпечує більшу міцність, тепло – та водостійкість дорожніх одягів в порівнянні
з неукріпленими щебеневими шарами.
Однак, при всіх перерахованих перевагах чорного щебеню в шарах дорожнього одягу
на практиці рідко реалізуються потенційні можливості щебеневих матеріалів взагалі,
а чорного щебеню зокрема, у підвищенні міцності дорожніх одягів. При застосуванні
щебеневих матеріалів та чорного щебеню в шарах дорожнього одягу виникають наступні
проблеми:
−
при нормуванні вимог до вихідних щебеневих матеріалів в недостатній мірі
враховуються особливості технології влаштування і контролю якості, а також механіки
роботи щебеневих основ дорожнього одягу в процесі експлуатації автомобільної дороги;
−
влаштування щебеневих шарів з однофракційного щебеню без заклинювання
призводить до зниження показників щільності і жорсткості, яких можна досягти лише при
досягненні оптимального зернового складу;
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−
невизначеність досить важливої для формування шару вимоги по доущільненню
основ або покриттів з холодного чорного щебеню шляхом регулювання руху транспорту, так
як вказана в ВБН В.2.3-218-189 [1] умова «за необхідністю» не визначена ніякими
критеріями;
−
умовність і безпідставність візуальної перевірки якості ущільнення щебеневих
шарів за утворенням перед котком хвиль;
−
відсутність кількісних і технічно обґрунтованих критеріїв якості ущільнення
призводить, як правило, до неправомірних оцінок і рішень;
−
недостатнє врахування можливості міграції бітуму в літній період року при
застосуванні чорного щебеню в основі асфальтобетонних покриттів;
−
недоліком влаштування щебеневих шарів за способом заклинювання є
«нерівномірна щільність по глибині», що не відповідає розвитку конструктивних і
технологічних рішень у зв’язку із зростанням автомобільних навантажень і необхідністю
збільшення товщини конструктивних шарів.
Основні принципи застосування та ущільнення щебеневих матеріалів в шарах
дорожнього одягу розглянуто в роботах Салля А.О., Радовського Б.С., Ісаєва В.С.,
Малеванського В.В. та інше. Дослідженнями чорного щебеню для дорожніх робіт займалися
Казарновсьска Е.А., Калерт А.А. та інше.
У ДП «ДерждорНДІ» протягом багатьох років проводились лабораторні дослідження
та дослідне впровадження чорного щебеню на автомобільних дорогах України
співробітниками Духовним І.З. та Кучмою М.І., Кириченко Л.Ф., Рудим В.В.,
Нагайчуком В.М.
Основні напрямки досліджень:
− вплив хіміко-мінералогічного складу гірських порід, міцності, розміру та форми
зерен щебеню на якість чорного щебеню;
− вплив хімічного складу та в’язкості бітуму на характер зв’язків, що
утворюються при взаємодії бітуму з поверхнею мінеральних матеріалів;
− визначення співвідношення складових чорного щебеню та орієнтовного вмісту
бітуму в залежності від складу щебеню та марки бітуму;
− уточнення температурного режиму приготування чорного щебеню і тривалості
перемішування;
− вплив добавок на покращення зчеплюваності бітуму з мінеральними
матеріалами та водостійкості чорного щебеню, міцність та стабільність шару з чорного
щебеню під дією експлуатаційних факторів.
− вплив в’язкості та кількості бітуму, форми та розміру зерен щебеню та хімікомінералогічного складу, температури приготування чорного щебеню, товщини бітумної
плівки на злежуваність холодного чорного щебеню;
− вплив спеціальних добавок та технологічних прийомів на злежуваність
холодного чорного щебеню при тривалому зберіганні;
− вплив технологічних параметрів (точність дозування матеріалів, температури їх
нагріву і тривалість перемішування) на довговічність дорожніх покриттів і основ з чорного
щебеню.
У 2014 році ДП «ДерждорНДІ» відповідно до Тематичного плану науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт Укравтодору на 2014 рік розроблено стандарт організації
України СОУ 42.1-37641918-124:2014 «Щебінь чорний для дорожніх робіт. Технічні умови».
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При розробці стандарту на чорний щебінь проводились дослідження невирішених
раніше проблем застосування матеріалу. В результаті проведених досліджень та дослідного
їх опробування в польових умовах при розробці СОУ було внесено ряд нововведень
в порівнянні з вимогами до чорного щебеню, наведеними в старих технічних умовах.
Нормування вимог до вихідних матеріалів з врахуванням особливостей механіки роботи
щебеневих матеріалів в дорожньому одязі та особливостей контролю якості чорного
щебеню, як композитного матеріалу, є основними відмінностями нормування технічних
показників при розробці СОУ на чорний щебінь.
Щоб охарактеризувати чорний щебінь, який поставляється на дорогу у вигляді
окремих фракцій або суміші фракцій, введено поняття «композит із чорного щебеню».
Це штучно створений матеріал, отриманий методом заклинювання основної фракції щебеню
розклинювальними фракціями або ущільненням суміші фракцій.
В стандарті уточнено класифікацію чорного щебеню, зокрема, поняття «щебінь
чорний холодний, що укладається в гарячому стані» викладено в наступній редакції,
«щебінь чорний холодний застосовують одразу після виготовлення (без проміжного
зберігання)».
У відповідності із сучасними уявленнями механіки роботи дорожніх одягів міцність
щебеневих шарів залежить від показника жорсткості щебеневої основи (модуля пружності) і
горизонтального бічного розпору (постійно діючого напруження при стиску, яке виникає
при ущільненні і підтримується в процесі експлуатації під дією автомобільного руху).
Під час ущільнення у щебеневому шарі виникає зачеплення зерен. Цей постійно діючий
бічний розпір надає шару здатність сприймати напруження розтягу, підвищує жорсткість
шару при роботі на згин і зсувостійкість в умовах впливу автомобільних навантажень.
Значення розпору у щебеневому шарі становить від 0,2-0,5 МПа у покритті до 0,05-0,10 МПа
в шарі основи. Міцність каменю впливає на модуль пружності значно менше, ніж щільність
укладання щебеню. З метою підвищення жорсткості основ при виборі кам’яних матеріалів
перевагу слід віддавати щебеню, що легко ущільнюється, марки менше 800 [1].
На несучу здатність щебеневого шару впливає форма зерен: чим менше лещадних
або голчастих зерен, тим вона вище. При цьому більш ефективна форма зерен –
не кубовидна, а у формі тетраедра. Застосування щебеню кубовидно-тетраедальної форми
зерен забезпечує більш щільну упаковку, краще заклинювання із створенням бічного
розпору, і як наслідок, підвищену жорсткість. Щебенева основа ущільнюється не тільки за
рахунок заповнення пор розклинювальними матеріалами і просторової переорієнтації зерен,
але й за рахунок деякого подрібнення зерен основного розсипу (самозаклинювання). Тому
застосування
для
влаштування
основи
традиційним
методом
заклинювання
важкоущільнювального щебеню з вивержених порід марки більше 1000 або щебеню з гравію
звичайно пов’язано з певними труднощами.
Виконання цих правил сприяє створенню в шарі, що ущільнюється, бічного розпору,
необхідного для попередження дефектів, пов’язаних з недостатньою щільністю.
Існують певні шляхи підвищення якості щебеневих основ [2]:
− використання легкоущільнюваного щебеню з гірських порід марки 800;
− перехід на суміш двох – трьох фракцій і щебенево-піщані суміші;
− реалізація ущільнюваності шляхом інтенсифікації ущільнення;
− використання щебеню клиновидно-тетраедральних форм;
− влаштування захисного шару на піщаній основі;
− вдосконалення контролю якості.
Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

7

MАТЕРІАЛИ
Недостатнє врахування цих заходів призводить до появи руйнувань на покритті,
зокрема колії, в зв’язку з чим обмежують застосування чорного щебеню в шарах основи
дорожнього одягу автомобільних доріг І–ІІ категорій, зокрема в якості конструктивних
заходів щодо підвищення колієстійкості дорожнього одягу з асфальтобетонним покриттям
пропонується не застосовувати в шарах основи фракційний щебінь, фракційний щебінь
з просочуванням або напівпросочуванням, а також чорний щебінь [3].
Чорний щебінь застосовують у вигляді фракцій або сумішей фракцій відповідно
до номінальних розмірів зерен.
Співвідношення фракцій щебеню у сумішах уточнюють за результатами підбору
складу. При розробці СОУ було надано зерновий склад щебеню чорного із суміші фракцій
при влаштуванні основ дорожнього одягу (табл. 1), який забезпечує кращу щільність шару із
чорного щебеню.
Таблиця 1 – Зерновий склад щебеню чорного із суміші фракцій 5–40 мм
Вид суміші
Крупнозерниста
Середньозерниста

Вміст зерен щебеню, у відсотках дрібніше даного розміру, мм
40
20
15
10
5
95–100
50–75
–
18–40
0–25
–
95–100
67–75
20–48
0–35

Вміст бітуму у чорному щебеню залежить від температури перемішування, марки
в’яжучого та зернового складу щебеню згідно з розробленим СОУ. Нормований вміст
бітуму становить від 1,5 % до 4,2 %. Оцінка якості чорного щебеню відбувається візуально –
у чорному щебені не повинно бути згустків в’яжучого, плівка в’яжучого повинна повністю
покривати щебінь рівномірно, бітум не повинен стікати з поверхні щебеню.
З досвіду влаштування нежорстких дорожніх одягів відомо, що в літній період на
поверхні асфальтобетонного покриттів автомобільних доріг, влаштованих у південних
областях України, можуть з’являтися «жирні» плями та поздовжні смуги, а, в подальшому,
колійність, викликана недостатньою зсувостійкістю покриття. Міграція бітуму на поверхню
покриття відбувається у жарку літню погоду, коли в’язкість бітуму знижується, під впливом
руху транспорту. Серед причин такого явища на першому місці є невідповідність
співвідношення структуроутворювальних компонентів асфальтобетонної суміші, а на
другому – стан основи, на яку укладається органомінеральна суміш. Це може бути
надмірний вміст в’яжучого або надмірна кількість підґрунтовки. В таких випадках частина
бітуму може мігрувати на поверхню покриття. Тому, доцільно оцінювати показник стікання
в’яжучого при температурі випуску чорного щебеню, який визначається аналогічно
з щебенево-мастиковим асфальтобетоном, і повинен становити для чорного щебеню
від 0,03 % до 0,08 % за масою.
При призначенні видів та марок бітумних в’яжучих для чорного щебеню були
внесені коригування, які стосувались застосування рідких середньогустіючих розріджених
бітумів БСГР 70/130, БСГР 130/200 згідно з СОУ 45.2-00018112-036 [3].
Температура нагріву чорного щебеню перед змішуванням залежить від марки
бітумного в’яжучого і умов обробки. Прийняті температури нагріву бітумного в’яжучого і
щебеню перед його обробкою бітумом та готового чорного щебеню на виході із змішувача
як на в’язких (табл. 2), так і на рідких бітумах наведено в табл. 3.
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Таблиця 2 – Температурний режим приготування гарячого чорного щебеню
Температура, °C
Марка бітуму
БНД 60/90, БНД 40/60
БНД 90/130
БНД 130/200

бітумного
в’яжучого, що
дозується у
змішувач
130–150
100–120
100–120

щебеню на виході
із сушильного
барабану

щебеню чорного при
випуску із змішувача

150–170
110–130
110–130

140–160
100–120
110–130

Примітка 1. При застосуванні ПАР температура нагріву необробленого щебеню при приготуванні
гарячого чорного щебеню та в’язкого бітуму зменшують на (10–20) °С.
Примітка 2. При сухій та теплій погоді (температура повітря вище ніж + 10°С) слід при
дотримуватися нижніх меж температури нагріву, при більш холодній погоді
(температура повітря нижче ніж + 10°С) – верхніх меж і, крім того, застосовувати
ПАР.

Таблиця 3 – Температурний режим приготування холодного чорного щебеню

МГО 130/200
МГ 130/200
СГ 130/200
МГО 70/130, МГ 70/130
СГ 70/130

бітумного
в’яжучого,
що дозується у
змішувач
90–110
90–110
80–105
80–90
80–90

Температура, оС
щебеню на
виході із
сушильного
барабану
125–145
125–145
115–140
115–125
110–125

БСГР 70/130, БСГР 130/200

70–100

110–125

Марка бітуму

щебеню чорного
на виході зі
змішувача
100–120
100–120
90–110
80–110
80–110
80–110

Для приготування чорного щебеню передбачено використання бітумних дорожніх
емульсій згідно з ДСТУ Б В.2.7-129 [5]. Це дозволяє досягти наступних переваг: мінеральні
матеріали краще обробляються бітумним в’яжучим, що знижує витрати в’яжучого і зменшує
час перемішування. Щебінь перемішують з бітумною емульсією у холодному стані, що
зменшує витрати енергії на просушування і підігрів мінеральних складових.
У липні 2014 р. працівниками АБЗ у м. Звенигородка Черкаської області за участі
представників ДП «ДерждорНДІ» проведено виготовлення холодного чорного щебеню із
суміші трьох суміжних фракцій. Підбір складу чорного щебеню із суміші трьох суміжних
фракцій включав вибір та випробування складових матеріалів та визначення раціонального
співвідношення між складовими суміші для отримання необхідних властивостей чорнощебеневої суміші.
Орієнтовна кількість бітуму становила (2,8–3,0) % та уточнювалась при виготовленні
суміші. Характеристика вихідних матеріалів:
Щебінь гранітний Єрківського кар’єру Черкаської області.
− Фр. (20–40) мм
− Фр. (10–20) мм
− Фр. (5–20) мм
Бітум БНД 60/90 – 87 %.
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Розріджувач – дизпаливо – 13 %.
Результати випробувань вихідних матеріалів наведено в таблицях 4, 5.
Таблиця 4 – Результати випробувань в’язкого бітуму
Вимоги
ДСТУ 4044

Результати
випробувань

Від 61 до 90

77

Від 47 до 53

49

55

70

Вимоги
ГОСТ 11955-82

Результати
випробувань

71–130

110

8

8,2

39

41

50

86

Назва показника
Глибина проникнення голки (пенетрація) за
температури 25 °C, П25, град.
Температура розм’якшення за кільцем і кулею, °C
Розтяжність (дуктильність), см, за температури
25 °C, не менше
Висновок: бітум відповідає марці БНД 60/90.
Таблиця 5 – Результати випробування бітуму СГ 70/130
Найменування показників
1. Умовна в’язкість по віскозиметру з отвором 5 мм
за температури 60 °C, сек.
2. Кількість випареного розріджувача, % не менше
3. Температура розм’якшення після визначення
кількості випареного розчинника,°C, не нижче
4. Температура спалаху, яка визначена у
відкритому тиглі, °C, не нижче

Висновок: виготовлений бітум відповідає марці СГ 70/130 і придатний для
приготування холодної чорної щебеневої суміші.
Холодний чорний щебінь із суміші фракцій використовувався для ремонтних робіт
на місцевих автомобільних дорогах Черкаської області з полегшеним типом покриття .
Результати підбору складу чорного щебеню холодного із трьох суміжних фракцій
наведено в табл. 6.
Таблиця 6 – Розрахунок зернового складу холодного чорного щебеню, виготовленого
з суміші трьох фракцій
Матеріал
Щебінь фр.20–40мм
Щебінь фр.10–20мм
Щебінь фр.5–20мм

Щебінь фр.20–40мм
Щебінь фр.10–20мм
Щебінь фр.5–20мм
10

40
5,49

Зерновий склад у % при розмірах сит, мм
20
15
10
5

Менше 5

Склад вихідних матеріалів у часткових залишках
94,41
0,1
5,9
87,4
6,3
0,4
6,43
76,55
16,92

Склад вихідних матеріалів з вмістом мінерального матеріалу
дрібніше даних розмірів
94,5
0,1
0,1
0,1
0,0
100,0
94,1
6,7
0,4
0,0
100,0
100,0
93,6
16,9
0,0
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Кінець табл. 6.
Матеріал
40
фр.20–40мм 45 %
фр.10–20мм 35 %
фр.5–20мм
20 %
Всього
100%
Орієнтовні вимоги
до крупнозернистих
сумішей
Відповідність
вимогам

Зерновий склад у % при розмірах сит, мм
20
15
10
5

Менше 5

Результати розрахунку зернового складу щебеневої суміші
42,5
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
32,9
2,3
0,1
0,0
20,0
20,00
18,7
3,4
0,0
97,5
53,0
21,1
3,6
0,0
95–100
50–75
18–40
0–25
+

+

+

+

На рисунку 1 зображено робочий процес виготовлення щебеню чорного холодного із
суміші трьох фракцій на АБЗ у м. Звенигородка Черкаської області.

а)

б)

а) подача суміші фракцій в необхідних пропорціях стрічкою до місця нагрівання та
змішування; б) готовий чорний щебінь холодний із суміші трьох фракцій.
Рисунок 1 – Процес виготовлення холодного чорного щебеню на АБЗ
В готовому чорному щебені в діапазоні робочих температур не допускається
наявність зерен, не покритих в’яжучим. Органічне в’яжуче повинно зберігатись на поверхні
зерен щебеню і обволікати їх рівномірно, без згустків і розривів.
Результати визначення показнику стікання органічного в’яжучого при температурі
випуску щебеню чорного холодного близько 80 ºС наведено в табл. 7.
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Таблиця 7 – Результати випробування чорного щебеню на стікання
Результати випробувань
Найменування показників

Орієнтовні
вимоги,%

Точність
вимірювання
Середнє Середнє
квадр.
арифмевідхилен.
тичне

1

2

3

0,024

0,026

0,03

0,027

0,003

0,067

0,071

0,065

0,068

0,003

Показник стікання, %
не більше:
холодний ЧЩ з 2,8 % бітуму
холодний ЧЩ з 3,0 % бітуму

0,03–0,08

Для попередження стікання холодний чорний щебінь на рідких бітумах необхідно
перевозити при температурі близько 60 ºС. Перевезення холодного чорного щебеню,
виготовленого із суміші фракцій, здійснювали у автомобілях-самоскидах у літню спекотну
погоду. Температура на місці укладання чорно-щебеневої суміші складала близько 67 ºС,
слідів стікання бітуму у кузові автомобіля відмічено не було.
Для досягнення запланованого ефекту від використання чорного щебеню
в конструктивних шарах необхідною умовою є його ущільнення до такого стану, при якому
під впливом руху транспорту не буде відбуватися перерозподіл часток щебеню та
доущільнення матеріалу шару. Оскільки для контролю якості укладання чорного щебеню
немає можливостіконтролювати щільність укладання шляхом переформовки зразків або
об’ємно-ваговим методом (методом «лунки») та іншим чином, запропоновано оцінювати
якість за модулем пружності всієї влаштованої конструкції, включаючи нижні шари.
Встановлений випробуваннями загальний модуль пружності конструкції дорожньої основи
повинен бути не менше проектного значення.
Таким чином, при розробці нового стандарту на щебінь чорний для дорожній робіт
було максимально використано показники, наведені в раніше розроблених технічних
умовах, результати багаторічних досліджень, виконаних у ДП «ДерждорНДІ», результати
аналізу досвіду впровадження чорного щебеню, основні положення механіки
роботищебеневих матеріалів в шарах дорожнього одягу, а також показники контролю якості
чорного щебеню як композитного матеріалу.
Висновки
1. Результати вивчення та аналізу джерел інформації, нормативних документів та
досвіду застосування чорного щебеню в Україні та за кордоном підтвердили необхідність
та своєчасність перегляду старих технічних умов на чорний щебінь для дорожніх робіт.
2. В розробленому СОУ враховано вимоги чинних нормативних документів,
результати наукових досліджень, значний досвід застосування чорного щебеню
в Україні та сучасні умови роботи дорожньо-будівельних матеріалів в конструкціях
дорожнього одягу.
3. При розробці стандарту на чорний щебінь були враховані особливості механіки
роботи шарів з щебеневих матеріалів в шарах дорожнього одягу, а також показників
контролю якості чорного щебеню як композитного матеріалу, що є основними
відмінностями нормування технічних показників чорного щебеню.
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4. Результати польових випробувань в процесі дослідного виготовлення холодного
чорного щебеню із суміші фракцій у виробничих умовах на АБЗ підтвердили правильність
підбору складу суміші та призначення показника стікання за вимогами розроблюваного
стандарту.
5. Запропоновано оцінювати якість ущільнення шару дорожнього одягу із чорного
щебеню за модулем пружності всієї влаштованої конструкції, включаючи нижні шари.
Встановлений випробуваннями загальний модуль пружності конструкції дорожньої основи
повинен бути не менше проектного значення.
Література
1.
2.

3.

4.
5.

ВБН В.2.3-218-189-2005 Споруди транспорту. Влаштування неукріплених та
укріплених щебеневих і гравійних шарів основ дорожніх одягів.
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УДК 691.161

СТІЙКІСТЬ ОКИСЛЕНИХ БІТУМІВ ДО ТЕРМООКИСЛЮВАЛЬНОГО
СТАРІННЯ
Копинець І.В., наук. співробітник
Державне
підприємство
«Державний
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

дорожній

науково-дослідний

інститут

Довготривала робота нежорстких дорожніх покриттів забезпечується збереженням
стабільності їх основних фізико-механічних характеристик під дією різноманітних
експлуатаційних навантажень та погодно-кліматичних умов. Одним з головних чинників
такої стабільності є стійкість бітумів проти старіння.
В процесі експлуатації асфальтобетонних покриттів постійно відбуваються
змінювання властивостей в’яжучого, що призводять до погіршення його якості і
руйнування асфальтобетону. Проте старіння бітуму відбувається не лише при знаходженні
його у складі асфальтобетонного покриття [1, 2]. Незворотні зміни властивостей в’яжучого
спостерігаються і на етапі його підготовки на асфальтобетонному заводі в результаті яких
може відбуватися передчасне руйнування асфальтобетонних покриттів. Це не раз
відзначалося в роботах І.М. Руденської, В.Д. Портнягіна; А.С. Колбановської та інших
дослідників [3–7].
Метою даної роботи є дослідження стійкості окислених бітумів до
термоокислювального старіння.
Для моделювання термоокислювального старіння використовувались два методи.
Перший метод − це стандартний метод прогріття бітуму (згідно ГОСТ 18180) за
температури 163 °С протягом 5 годин, який згідно літературних джерел [5] імітує
змінювання властивостей бітумів при службі в покритті протягом одного року.
Другий − це метод RTFOT (згідно EN 12607-1), який моделює процеси
приготування, зберігання та укладання гарячих асфальтобетонних сумішей в покритті і
дозволяє враховувати постійне оновлення поверхні бітуму при перемішуванні його
з гарячими мінеральними матеріалами. Старіння в’яжучого за вказаними методами
відбувається при доступі кисню повітря і таким чином відбувається термоокислювальне
старіння.
В якості об’єктів дослідження були прийняті бітуми марок БНД 40/60, БНД 60/90,
БНД 90/130 Мозирського НПЗ, БНД 60/90 та БНД 90/130 ПАТ «Укртатнафта». Результати
випробувань наведено в таблиці 1. За значеннями фізико-технічних властивостей всі бітуми
відповідають вимогам ДСТУ 4044.
Прогріття бітумів за ГОСТ 18180 та за методом RTFOT призводить до змінювання їх
властивостей. Пенетрація бітумів після прогріття знижується (рис. 1). При цьому, чим
більша пенетрація вихідного бітуму, тим меншою є його залишкова пенетрація (рис. 2).
Цікавим є той факт, що залишкова пенетрація бітуму Мозирського НПЗ є практично
однаковою як після прогріття за ГОСТ 18180, так і після прогріття за методом RTFOT. В той
же час бітуми ПАТ «Укртатнафта» більше старіють при їх прогрітті за методом RTFOT.
В даному випадку має місце закономірність зменшення різниці між залишковою
пенетрацією після прогріття за ГОСТ 18180 та залишковою пенетрацією після прогріття за
методом RTFOT. Так, різниця значень залишкової пенетрації для бітуму
ПАТ «Укртатнафта» з пенетрацією 67 · 0,1 мм становить 12 %, а при збільшенні пенетрації
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Найменування показників

1 Глибина проникності голки (пенетрація) за
температури 25 °С, 0,1 мм
Вихідного
Після прогріття за ГОСТ 18180
Після прогріття за методом RTFOT
2 Температура розм’якшеності за кільцем і кулею, °С
Вихідного
Після прогріття за ГОСТ 18180
Після прогріття за методом RTFOT
3 Температура крихкості, °С
Вихідного
Після прогріття за ГОСТ 18180
Після прогріття за методом RTFOT
4 Розтяжність, см
4.1 за температури 25 °С
4.2 за температури 0 °С
5 Динамічна в’язкість за температури 60 ºС, Па · с
Вихідного
Після прогріття за ГОСТ 18180
Після прогріття за методом RTFOT
6 Змінювання маси, %
Після прогріття за ГОСТ 18180
Після прогріття за методом RTFOT
7 Індекс старіння
Після прогріття за ГОСТ 18180
Після прогріття за методом RTFOT
8 Залишкова пенетрація
Після прогріття за ГОСТ 18180
Після прогріття за методом RTFOT

Таблиця 1

67
48
40
49,7
53,2
54,7
-23,5
-21
-21
68
3,0
390
868
1218
0,35
0,03
2,23
3,12
72
60

52,0
55,6
57,0
-22
-17
-17
60
-
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1800
2300
0,31
0,37
2,32
2,97
81
78

77
74

2,45
2,72

0,42
0,48

390
955
1060

96
4,0

-25
-24
-24

48,5
52,8
54,0

77
59
57

72
62

2,18
3,03

0,39
0,00

326
710
988

70
3,2

-24
-22
-21

48,6
52,4
53,4

76
55
47

ПАТ "Укртатнафта" Мозирський ПАТ "Укртатнафта"
60/90 (1)
НПЗ 60/90
60/90 (2)

58
47
45

Мозирський
НПЗ 40/60

Результати випробувань бітуму

70
69

2,48
2,77

0,62
0,70

155
385
430

104
4,5

-27
-26
-30

46,0
49,7
50,4

106
74
73

Мозирський
НПЗ 90/130

67
62

2,12
2,65

0,46
0,14

198
420
524

80
4,0

-25
-23
-22

45,1
49,2
50,2

110
74
68

ПАТ "Укртатнафта"
90/130
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Рисунок 1 – Змінювання пенетрації бітумів при прогріті

Рисунок 2 – Залишкова пенетрація бітумів після прогріття
16
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вихідного бітуму до 76 · 0,1 мм та 110 · 0,1 мм, різниця значень залишкової пенетрації
становить 10 % та 5 %, відповідно. Вказана тенденція ймовірно пояснюється тим, що при
прогрітті за ГОСТ 18180 окисленню піддається насамперед поверхня досліджуваного зразка,
а окислення всього об’єму цього зразка залежить від його в’язкості.
Температура розм’якшеності та крихкості бітумів при прогрітті зростає (рис. 3 та
рис. 4). На відміну від близьких значень залишкової пенетрації бітумів Мозирського НПЗ
при їх прогрітті за обома методами зміни температури розм’якшеності є більш суттєвими.
Прогріття за методом RTFOT призводить до більших змін температури розм’якшеності.
При цьому чим більша в’язкість бітуму, тим більшою є різниця між температурами
розм’якшеності визначеними після прогріття за двома методами. Для бітумів
ПАТ «Укртатнафта» спостерігається така ж тенденція у змінах температури розм’якшеності.
Температура крихкості бітумів при прогрітті зростає менш інтенсивно. Прогріття за
методом RTFOT призводить до дещо більших змінювань температури крихкості ніж
прогріття за ГОСТ 18180. Найбільше зростання температури крихкості спостерігається при
прогрітті бітуму марки БНД 40/60 Мозирського НПЗ. Менше зростання температури
крихкості при одночасному більш інтенсивному зростанні температури розм’якшеності
призводить до розширення інтервалу пластичності випробуваних бітумів в бік більш
високих температур.
При прогрітті бітумів за обома методами відбувається зростання динамічної
в’язкості (рис. 5). Як і в попередніх випадках прогріття за методом RTFOT призводить
до більших змінювань ніж прогріття за ГОСТ 18180.

Рисунок 3 – Змінювання температури розм’якшеності бітумів при прогрітті
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Рисунок 4 – Змінювання температури крихкості бітумів при прогріті

Рисунок 5 – Змінювання динамічної в’язкості бітумів при прогріті
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Однак, на відміну від залишкової пенетрації за температури 25 ºС, де з підвищенням
в’язкості бітумів має місце її зростання як при прогрітті за ГОСТ 18180, так і за
методом RTFOT, індекс старіння бітуму Мозирського НПЗ (який визначається як
відношення динамічної в’язкості зістареного бітуму до динамічної в’язкості вихідного
бітуму) при прогрітті за ГОСТ 18180 знижується, а при прогрітті за методом RTFOT –
зростає (рисунок 6). Для бітумів ПАТ «Укртатнафта» зростання індексу старіння при
підвищенні в’язкості бітуму має місце при прогрітті за обома методами. При цьому слід
зазначити, що більш стійкими до старіння вважаються бітуми з меншим індексом старіння.

Рисунок 6 – Індекс старіння бітумів після прогріття
Висновки
1. Асфальтобетонна суміш, що укладається в покриття, містить в’яжуче, що вже
значно змінило свої первинні властивості. Бітум, в якому активно розвиваються незворотні
зміни структури, не може забезпечити високу якість дорожнього покриття.
2. Характер змінювання властивостей бітуму при термоокислювальному старінні
в залежності від методу оцінювання старіння є різним. Так, оцінюючи старіння за
залишковою пенетрацією (зміною пенетрації при прогрітті), можна припустити, що більш
стійкими до старіння є бітуми з меншою глибиною проникності голки (тобто більш в’язкі).
При оцінці старіння за індексом старіння отримуємо результати, які свідчать про більшу
стійкість до старіння бітумів з меншою в’язкістю.
3. Стандартна методика випробування бітумів на старіння (ГОСТ 18180)
не відтворює реальної картини старіння в’яжучого, тому що на поверхні випробуваних
зразків утворюється полімерна оксидна плівка, яка перешкоджає доступу кисню повітря
Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

19

МАТЕРІАЛИ
в об’єм в’яжучого. Відбуваються тільки процеси полімеризації в поверхневому шарі, як це
має місце в асфальтобетонному покритті при його експлуатації. При цьому чим більша
схильність в’яжучого до старіння, тим швидше утворюється захисна плівка і тим менш
адекватний кінцевий результат.
4. Більш адекватні результати дозволяє отримати метод RTFOT, за яким схильність
в’яжучих до старіння оцінюють за кордоном. На відміну від ГОСТ 18180 прогріття в’яжучих
виконується в скляних стаканах з постійним перемішуванням, що забезпечує оновлення
поверхні в’яжучого та контакт з повітрям, яке безперервно подається в термошафу. Таким
чином можна зазначити, що метод RTFOT більш точно моделює старіння бітуму в процесі
приготування асфальтобетонної суміші, а метод відповідно з ГОСТ 180180 в більшій мірі
відтворює старіння бітуму під час експлуатації асфальтобетонного покриття.
5. Подальші дослідження з підвищення стійкості бітумів та асфальтобетонів до дії
високих технологічних температур за рахунок використання інгібіторів старіння,
поліпшення структури окислених бітумів вітчизняного виробництва шляхом їх
компаундування з дистиляційними бітумами і продуктами нафтопереробки дозволять
підвищити якість бітумів та асфальтобетонів на їх основі та подовжити строки служби
дорожніх покриттів.
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Щебенево-мастиковий асфальтобетон, асфальтобетон на модифікованому бітумі,
холодний та гарячий ресайклінг, литі емульсійно-мінеральні суміші, геосинтетичні
матеріали, стабілізатори ґрунтових мас та інші – останнім часом ці терміни, що
позначають сучасні технології дорожнього будівництва, ми часто чуємо в лексиконі
будівельних підрядників. Попит на нові будівельні технології пред'являє і держава.
Незважаючи на складний економічний стан дорожньої галузі є позитивні зрушення
у впровадженні сучасних технологій та нових матеріалів. Одним з інноваційних полігонів
стають дороги державного значення. Наприклад, автомобільні дороги Київ – Одеса, Кіпті –
Глухів – Бачівськ, Київ – Чоп, Київ – Ковель – Ягодин, Київ – Харків – Довжанський.
Останнє десятиліття нові технології активно застосовуються на об’єктах
Укравтодору. Прикладом цього є звернення та накази до Служб автомобільних доріг
в областях, зокрема, лист № 3/11.2-8 від 21.05.2007 р. та наказ № 208 від 13.05.2009 р.
Державної служби автомобільних доріг України. В 2012 році були введені додаткові вимоги
до погодження проектів на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального
користування (наказ № 67 від 15.02.2012 р.). Вимога Укравтодору – конструкції дорожнього
одягу повинні розроблятися з обов’язковим урахуванням сучасних технологій. Наприклад,
відповідно до листа № 2018/3/13-5 від 07.09.12 р. необхідно дотримуватись наступних
рекомендацій:
1. Між шаром піску та щебенево-піщаними шарами основи передбачати
використання геосинтетичних матеріалів.
2. Не передбачати влаштування шарів основи із фракціонованого щебеню методом
заклинювання. Перевагу надавати шарам із щебенево-піщаних сумішей оптимального
складу.
3. Виконувати стабілізацію верхніх шарів основи з використанням цементу або
комплексного в'яжучого.
4. Нижній шар покриття проектувати товщиною не менше ніж 8 см із сумішей
асфальтобетонних гарячих крупнозернистих пористих (високопористих) з максимально
можливим вмістом щебеню (не менше ніж 55 %) на бітумі БНД.
5. Середній шар проектувати товщиною не менше ніж 8 см із сумішей
асфальтобетонних гарячих крупнозернистих щільних типу A, марки I з максимально
можливим вмістом щебеню (60–65 %) на модифікованому бітумному в'яжучому
(з температурою розм'якшення за кільцем і кулею не менше ніж 60 °С). Для дослідної
перевірки варіант, де шар товщиною (6–7) см із сумішей щебенево-мастикових
асфальтобетонних з максимальним розміром зерен (25–30) мм на модифікованомубітумному
в'яжучому (з температурою розм'якшення за кільцем і кулею не менше ніж 60 °С).
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6. Верхній шар покриття проектувати товщиною 5 см із сумішей щебеневомастикових асфальтобетонних з максимальним розміром зерен 20 (15) мм на
модифікованому бітумному в'яжучому (з температурою розм'якшення за кільцем і кулею не
менше ніж 60 °С) з адгезійними добавками. Вміст зерен пластинчатої (лещадної) та голчатої
форми у щебені не повинен перевищувати 15 %. Як модифікуючі добавки, що вводяться
безпосередньо в асфальтозмішувач, можуть застосовуватися природні асфальти та
дисперсно-армуючі матеріали.
7. Підгрунтовку під нижній та середній шари покриття передбачати
немодифікованою бітумною емульсією або бітумом БНД, під верхній шар –
полімермодифікованою катіонною бітумною емульсією або бітумом БМП.
Щоб надати інноваційним процесам в дорожньому будівництві нового імпульсу,
необхідна не лише сучасна нормативна база, але також і система відбору та поширення
інновацій. Адже більшість сучасних технологій має закордонне походження і часто не
враховує місцеві гідрологічні, кліматичні умови. Показовий експеримент проведено у 2009 –
2011 рр. у Вінницькій та Київській областях. Захисна фарба на основі базальту VMX-Базальт
не підтвердила свою ефективність вже в перші роки експлуатації. Або, наприклад, заявлені
виробником технічні характеристики стабілізатору ґрунтів SOILTAC не підтвердилися в
ході застосування. На сьогодні досліджено, що більшість добавок-стабілізаторів потрібно
використовувати тільки в комбінації з неорганічними в’яжучими (цемент, вапно), в той же
час дистриб’ютори наголошували на протилежному.
Деякі технології, наприклад, застосування щебенево-мастикового асфальтобетону
(ЩМА) [1] потребували звичайної апробації, зараз широко застосовуються.
У зарубіжних країнах, які прийнято вважати еталонами інфраструктурного
розвитку, одним з ключових елементів впровадження інноваційних технологій і матеріалів є
мережа випробувальних центрів. Наприклад, Федеральна дорожня адміністрація США має
в своєму складі спеціалізоване управління з впровадження технологій, де працює
близько 150 співробітників, Національний дорожній інститут, 55 центрів впровадження
технологій, які створено на федеральному, регіональному та місцевому рівнях [2]. Вони
вивчають ринок технологій і матеріалів, здійснюють дослідно-впроваджувальні роботи,
формують банк даних.
В 2013–2014 рр. в ДП «ДерждорНДІ» спільно з ТОВ «Інфотех» (м. Дніпропетровськ)
для поліпшення обліку та аналізу результатів лабораторних та польових випробувань
транспортно-експлуатаційних показників розроблено програмно-аналітичний комплекс
«Система аналізу матеріалів» (САМ). Основне завдання БД САМ – систематизувати всі
наявні дані по матеріалах і технологіях та ділянках їх застосування, а також поліпшити
пошук, збереження, аналіз та доступ до інформації [3].
Системні вимоги для функціонування бази даних:
− операційна система – Windows XP, Windows Vista або Windows 7.
− додаткове програмне забезпечення – Net40 Full Framework, сервер Microsoft SQL
Server 2008 R2 Express або більш сучасний.
Система БД САМ використовує для роботи довідкову інформацію, яку зібрано
в довідниках, розподілених по групах: автомобільні дороги, матеріали, технології, компанії
та процес вимірювання.
Переваги електронної аналітичної бази даних полягають у забезпеченні
інформаційної підтримки на всіх етапах проходження інформації; уніфікована форма
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подання, зберігання, пошуку, відображення, відновлення та захисту даних; безпаперовий
процес опрацювання документів, мінімальні витрати ручної праці на оброблення інформації,
можливість перевірки повноти та коректності розрахунків; інтерактивний (діалоговий)
режим розв’язування задач; можливість колективної (групової) співпраці на базі кількох
персональних комп’ютерів, об’єднаних засобами комунікацій; можливість адаптивної
перебудови форм і способів подання інформації у процесі розв’язування задачі;
забезпечення захисту від несанкціонованого доступу. Основні частини електронноаналітичної бази: банк даних – збереження та надання інформації за запитом,
адміністрування – доступ, архівація та відновлення даних; обмін даними; візуалізація –
включає фільтри за технологіями, матеріалами; протоколи, довідники, звіти.
Всі частини бази даних відображено у головному вікні – інтерфейсі (рис. 1).

Рисунок 1 – Головний інтерфейс електронної аналітичної бази САМ
Однією з основних частин бази даних є навігатор, призначений для сортування та
класифікації матеріалів та технологій в системі. В електронній аналітичній базі даних можна
фільтрувати дані по категоріях: технології та матеріали, елемент автомобільної дороги.
Електронна аналітична база містить дані про впровадження інноваційних технологій,
таких як:
− влаштування дорожніх покриттів підвищеної довговічності – щебеневомастиковий асфальтобетон, литий асфальтобетон, асфальтобетон на модифікованому бітумі;
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− повторне використання матеріалів асфальтобетонних шляхом ресайклінгу старих
асфальтобетонних покриттів;
− деструктурування старих цементобетонних покриттів для влаштування основ;
− бітумно-емульсійні технології;
− влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних сумішей
на полімер-модифікованих бітумних емульсіях;
− армування дорожніх конструкцій геосинтетичними матеріалами;
− укріплення укосів геосинтетичними матеріалами;
− армування слабких основ насипів земляного полотна;
− використання гофрованих металевих та пластикових водоперепускних труб при
будівництві нових та ремонті старих труб;
− застосування промислових відходів (шлаки, щебінь ГЗК тощо);
− влаштування ефективних дренажних систем, підпірних стінок з армуванням
укосів;
− влаштування протизасліплювальних і шумозахисних екранів;
− захист бетонних та металевих конструкцій штучних споруд;
− стабілізація ґрунтів та інш.
Можна отримати загальні дані щодо призначення технологій, протяжності ділянок
автомобільних доріг, де вони застосовані, обсягів застосування, а також детальний перелік
ділянок автомобільних доріг з конкретною прив’язкою по кожній технології і матеріалу.
На даному етапі база САМ налічує більше 100 нових матеріалів, що застосовуються
в дорожній галузі.
Всі матеріали поєднані в групи:
− добавки в бітум: адгезійні, модифікуючі (полімерні, на основі синтетичного
воску), енергозберігаючі, природні бітуми, стабілізуючі, гумова крихта;
− хімічні реагенти;
− добавки для холодних асфальтобетонних сумішей;
− геосинтетичні матеріали ;
− гідроізоляційні матеріали для захисту бетону і арматури на мостах;
− матеріали для розмітки;
− герметики (матеріали для ремонту тріщин і заповнення стиків);
− емульгатори бітумних емульсій;
− литі емульсійно-мінеральні суміші;
−
вторинні матеріали, отримані шляхом подрібнення старих покриттів: подрібнений
асфальтобетон, деструктурований цементобетон.

В БД САМ реалізовано багаторівневий опис дорожніх конструкцій, який включає
наступні елементи автомобільної дороги:
− земляне полотно: основа насипу, робочий шар; укісна частина;
− дорожній одяг проїзної частини: покриття, основа, прошарки;
− узбіччя та розділювальна смуга;
− елементи інженерного облаштування;
−
штучні споруди.
При внесенні даних про застосування матеріалів вибирається один або декілька
елементів автодороги в списку. В залежності від елементу автодороги обираються види
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випробувань транспортно-експлуатаційних показників – колійність, рівність, міцність,
коефіцієнт зчеплення, шорсткість та дефектність.
За результатами моніторингу на сьогоднішній день зібрано та опрацьовано
інформацію щодо результатів польових вимірювань більше 100 ділянок автомобільних
доріг, що складає близько 500 км, де застосовано нові технології та матеріали.
З метою визначення ефективності впровадження сучасних технологій та нових
матеріалів на цих ділянках проведено дослідження їх впливу на довговічність дорожніх
конструкцій. Довговічність автомобільної дороги – період часу, протягом якого вона
зберігає роботу транспорту із стабільними транспортно-експлуатаційними показниками.
Для оцінки однорідності сукупності даних вимірювань транспортно-експлуатаційних
показників в базі даних виконується їх статистичний аналіз. Оцінюючи показник
коефіцієнта варіації отриманих даних вимірювань, можна стверджувати про їх однорідність,
коефіцієнт варіації змінюється в межах 7 % – 30 % (рис. 2). Сукупність вважається
однорідною і середня величина показника є типовою, якщо коефіцієнт варіації
не перевищує 33 %.

Рисунок 2 – Статистичний аналіз показників та побудова графіків змінювання даних по
пікетах (км) та кривої деградації по роках в базі даних САМ
БД САМ дозволяє підрозділам Укравтодору обмінюватися інформацією про
практичне застосування тих чи інших технологій, конструктивних рішень (рис. 3). Якщо
який-небудь матеріал (наприклад, добавка-модифікатор) себе добре показав в тих чи інших
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умовах, то він повинен застосовуватися. Якщо досвід негативний, від використання
матеріалу відмовляються. За словами дорожників, іноді їхні запитання про те, як ті чи інші
матеріали, апробовані за кордоном, поведуть себе в нашому кліматі, ставлять західних
постачальників в глухий кут.

Рисунок 3 – Схема моніторингу сучасних технологій та матеріалів реалізована в САМ
В ідеалі БД САМ має включати результати моніторингу, зібрані з дослідних ділянок
як автономних (наприклад, кільцевий випробувальний стенд ДП "Дорцентр"), так і у вигляді
ділянок автомобільних доріг України, на яких будуть тестуватися, наприклад, різні склади
асфальтобетонів.
Важливим елементом САМ можуть бути лабораторно-випробувальні центри
в обласних службах автомобільних доріг, які будуть не тільки здійснювати поточний
контроль, а і працювати на перспективу, тобто здійснювати більш широкий спектр
випробувань. У них будуть проводитися випробування нових матеріалів.
За результатами проведеної роботи можна зробити висновок, що створення
електронної аналітичної БД САМ дозволяє користувачам одержати об'єктивну інформацію
про наявність дослідних ділянок, про їх протяжність, технічний стан, його змінювання в часі
(довговічність) з метою раціонального застосування сучасних технологій і нових матеріалів
при новому будівництві, реконструкції, ремонті і утриманні доріг. Додатково у всіх режимах
програми реалізовано контекстний пошук за двома напрямками – матеріали та технології,
формуються протоколи випробувань, результати статистики та інші функції, пов'язані
з інформаційно-пошуковими системами. Налаштування програми дозволяють працювати
з даними за кілька обраних років, на певний рік або з актуальними даними (за поточним
станом).
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Розроблена база даних САМ завдяки систематизації наявних даних багаторічного
моніторингу, наявності інформаційної системи, яка може аналізувати результати
випробувань, дозволяє визначати ефективність впровадження нових матеріалів і технологій
на автомобільних дорогах України.
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ЗАСТОСУВАННЯ ХОЛОДНИХ АСФАЛЬТОБЕТОННІВ ПІДВИЩЕНОЇ
КОЛІЄСТІЙКОСТІ ДЛЯ АВАРІЙНОГО РЕМОНТУ
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Гаркуша М.В., аспірант
Національний транспортний університет (НТУ)

Білан О.О., завідувач відділу
Державне підприємство ”Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та
сертифікації дорожньої продукції" (ДП "Дорцентр")
Метою роботи є визначення ефективних матеріалів для проведення аварійного
ремонту в складних погодних умовах (низькі температури, висока вологість), розширення
номенклатури матеріалів і методів (технологій), які при цьому може бути використано.
Проблема з ліквідації пошкоджень на поверхні асфальтобетонних покриттів у
вигляді ямковості, що виникають у холодну пору року при постійному зростанні
інтенсивності руху та вантажності автомобільного транспорту, забезпечення необхідного
рівня безпеки руху, залишаються актуальними, і тому залишається актуальною необхідність
у пошуку нових, більш довговічних та ефективних матеріалів та технологій аварійного
ремонту. Можливість здійснення якісного аварійного ремонту простими доступними
засобами на протязі всього року, включаючи пізню осінь, зиму і ранню весну дозволила б
уникати катастрофічних наслідків ранньою весною, коли починаються масові ремонтні
роботи на покритті.
При ремонті дорожніх одягів нежорсткого типу з асфальтобетонним покриттям у
осінньо-зимовий період року, що характеризується низькими температурами і підвищеною
вологістю, використовують різні дорожньо-будівельні матеріали. Екстремальні умови
проведення аварійного (ямкового) ремонту знижують якість будівельних робіт і
довговічність відремонтованого покриття. Застосування нових матеріалів для
екстремального ремонту та встановлення раціональних технологічних прийомів з їх
використанням є метою цієї роботи.
Існуючі матеріали та методи
в екстремальних погодних умовах

для

аварійного

(ямкового)

ремонту

Ремонтні роботи на покритті плануються і виконуються частіше за все весною
з настанням стійкої теплої (не нижче +5°С) і сухої погоди. Але дуже часто виникає
необхідність у проведенні термінового ремонту при складних погодних умовах в осінньозимовий період.
Для аварійного ремонту в холодну пору року найчастіше використовується холодна
асфальтобетонна суміш, у якій застосовують малов’язкі (рідкі або розріджені в’язкі) бітуми.
Можливості та переваги холодних сумішей:
− застосування при температурах від +40 оС до -20 оС в залежності від типу
суміші;
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− укладання суміші на мокру поверхню та при наявності несильних
атмосферних опадів;
− оперативність у випадку необхідності ремонту поверхні дорожнього покриття
після аварій міських комунікаційних систем (прорив води та ін.) в зимовий період;
− не затримування на тривалий час дорожнього руху, так як суміші практично
не потребують часу на застигання після утрамбування його на поверхні дороги;
− безвідходність – суміші пропонуються у мішках по 20–30 кг. Відповідне
розфасування дає можливість невеликої партії суміші, яка пізніше може бути використана
повністю;
− еластичність – при незначному розширенні ями, суміш заповнює додатковий
об’єм під дією коліс автомобілів і тому яма не потребує наступного ремонту;
− універсальність – суміші придатні для ремонту всіх типів ям, незалежно від
глибини та розміру, від виду дорожнього покриття (бетон, бруківка і т.д.);
− економічність при незначному пошкодженні дорожнього покриття проведення
термінового ремонту, що перешкоджає подальшому збільшенню пошкодженого відрізку
поверхні.
Аварійний (ямковий) ремонт з використанням холодних сумішей набув широкого
розповсюдження і популярності в багатьох країнах за свою простоту і менш суворі правила
дотримання вимог технології і вимог до погодних умов, за більш тривалий робочий сезон
проведення робіт та високу економічність [1–7]. Холодна асфальтобетонна суміш
відрізняється як за складом, так і за властивостями від інших видів асфальтобетонних
сумішей, які використовують у теплу пору року. Ця відмінність викликана різними умовами
формування структури і властивостями асфальтобетонів різних видів в порівнянні
з холодним, і які призначені для використання у різні періоди року. У теплий період року
розріджувачі порівняно швидко випаровуються через численні пори в недоущільненому
асфальтобетоні, що призводить до поступового підвищення величини когезії в'яжучого і до
збільшення міцності холодного асфальтобетону. У холодну пору року цей процес
блокований з причин заповнення водою пор (у зимовий час асфальтобетонне покриття
працює у водонасиченому стані). Показники міцності холодного асфальтобетону на рідких
бітумах значно нижчі вимог ДСТУ Б В.7-119-2011, а вірогідність руйнування ділянок
покриття, відремонтованих з використанням холодних асфальтобетонних сумішей на рідких
бітумах, досить велика.
Холодні суміші готують у тих же змішувальних установках, що і гарячі суміші.
Температура приготування холодних сумішей на 40–50% нижче ніж у гарячих. Після
приготування холодна суміш проходить обов’язкову стадію охолодження до температури
навколишнього середовища, а потім вона складується і тільки після цього може бути
використана при ямковому ремонті покриття. Допускається її зберігання на складі у
штабелях і використання при необхідності на протязі 3–5 місяців. Вона добре піддається
завантаженню в машини і транспортується на будь-яку відстань.
Головною і важливою технологічною проблемою холодної суміші є забезпечення
її незлежуваності‚ тобто збереження рихлості без злипання мінеральних зерен в грудки.
Без цього неможлива заготівля суміші про запас і подальше ефективне застосування.
Звичайно злежуваність суміші перед складуванням знижують шляхом
охолоджування її на повітрі з неодноразовим перелопачуванням відвалом бульдозера,
Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

29

МАТЕРІАЛИ
навантажувача або автогрейдера, а іноді і з поливом водою. Охолоджені і затверділі на
мінеральних зернах тонкі шари і плівки бітуму втрачають властивість до прилипання, суміш
в штабелях на складі не злежується.
Технологічні операції з використанням холодних сумішей аналогічні технологічним
операціям аварійного ремонту асфальтобетонних покриттів з використанням гарячих
асфальтобетонних сумішей. У холодній технології відсутнє лише жорстке обмеження на
термін укладання і ущільнення, яке накладається в гарячій технології через можливість
швидкого охолодження суміші і зниження її ущільнення.
Для отримання хороших результатів потрібно прагнути до використання такої
суміші, яка була б близька до матеріалу покриття за показниками міцності, деформативності
і шорсткості. У реальних умовах для ремонту вибоїн частіше за все використовують гарячі
дрібнозернисті асфальтобетонні суміші типів Б‚ В.
За кордоном широко практикується аварійний ремонт вибоїн та інших дефектів
асфальтобетонного покриття спеціальними ремонтними сумішами такими як «Репасфальт»‚
«Бормікс» і «Штраласфальт» виробництва Німеччини‚ «Веспро» і «Силвакс» із США‚
«Колмак» (Англії)‚ «Ексцел», «Canader» (Канади), «TAR-CAN», «Karex» (Польщі) і цілий
ряд інших [7].
Суміш TAR-CAN 2001 вже декілька років знаходиться на українському ринку, але
поки що не набула широкого застосування з причин високої вартості. Ця суміш
виготовляється з доломітового гравію та дорожнього бітуму з добавкою модифікатора
TAR-CAN 2001. Суміш використовується для ремонтів дорожнього покриття за «холодною
технологією». Вона призначена для цілорічного (температура навколишнього середовища
від -10 оС до +30 оС) проведення робіт з аварійного ремонту асфальтобетонного та
цементобетонного покриття як на міських дорогах так і на автомагістралях. Її можна
застосовувати при сильних атмосферних опадах. При використанні суміш не повинна мати
температуру нижчу ніж +5оС.
Холодну бітумо-мінеральну суміш Karex використовують для ремонту
асфальтобетонного покриття. Суміш Karex виготовляється з використанням рідкого бітуму,
пакується в поліетиленові мішки вагою 25 кг. Суміш можна застосовувати при температурах
від -20 до +40 оС [7].
Асфальтова суміш Rephalt використовується для аварійного(ямкового) ремонтів,
придатна для застосування у холодному стані.
Rephalt – це матеріал, який виготовлюють шляхом перемішування дрібного щебеню
твердих порід і спеціального в’яжучого, що має властивості до твердіння. Rephalt піддається
холодній обробці при температурі 20°С з постійним зволоженням, тужавіє на протязі
години. Відразу же після ущільнення на дорозі можна відкривати рух. Rephalt
в затверділому стані рівноцінний по стійкості гарячим сумішам. Rephalt екологічно
нешкідливий до навколишнього середовища, не містить летучих розчинників. Після
влаштування покриття – стійкий до зволоження, не боїться атмосферних опадів. Rephalt
дозволяє виконувати ямковий (аварійний) ремонт при температурі нижче 0 °С [7].
Canader виготовляють шляхом змішування розчинників, зв'язуючих компонентів,
спеціальних клейких добавок, гарячого асфальту та чистих наповнювачів. Суміш
розроблено для ремонту вибоїн покриття доріг з більш тривалим строком служби.
Саnader ТМ був розроблений і вперше застосований в Канаді з використанням
місцевого матеріалу. Суміш можна використовувати при температурі нижче 0 оС, вона має
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добрі адгезійні властивості і добре налипає до асфальту в умовах підвищеної вологості.
Її можна використовувати на протязі всього року.Саnader ТМ складається на 80 %
з подрібненого промитого і сортованого вапняку з нормованою кількістю відсіву, пилу та
інших матеріалів та бітумної рідини, яка містить спеціальну добавку Саnader ТМ [7].
Ремонтні холодні МАК-суміші представляють собою масу з підвищеною
внутрішньою когезією, легко заповнюють пустоти вибоїни під дією ущільнювального
зусилля віброплити. В подальшому при підвищенні навколишньої температури товста
плівка забезпечує міцність зв’язку з поверхнею, що ремонтується, а виникаючі
мікротріщини затягуються. Погодні умови практично не впливають на здійснення ремонту
МАК-сумішами. При температурах від –10 до -5 °С і нижче машина з робочою сумішшю
(або мішки з сумішшю) на ніч розміщується в приміщенні з плюсовою температурою, що
забезпечує зручність роботи з сумішшю при низьких температурах. Все, що потрібно для
здійснення ремонту, – це очистити вибоїну, заповнити її сумішшю та ущільнити
в залежності від її розміру віброплитою, ручною трамбовкою або, в крайньому випадку,
колесами автомобіля, на якому і прибула ремонтна бригада.
Не менш ефективними для аварійного ремонту є холодні асфальтобетонні суміші,
приготовлені на відомих і широко розповсюджених у світі емульсіях на основі в’язких
бітумів. Такі суміші називають емульсійно-мінеральними, і вони можуть бути як пористі,
так і щільні.
В залежності від категорії дороги і необхідної міцності матеріалу покриття,
підбираються необхідні емульсії та мінеральні матеріали, з яких потім виготовляють холодні
суміші‚ які можна складувати і зберігати.
У «холодних» змішувальних установках емульсія заданого типу, концентрації,
температури змішується з ненагрітим мінеральним заповнювачем. При використанні
високосортних емульсій і мінеральних заповнювачів емульсійно-мінеральні суміші здатні
забезпечити властивості і якість покриттів‚ близькі до властивостей покриттів з гарячих
асфальтобетонних сумішей.
Терміни (до 2–3 місяців) і умови зберігання на складі (відкритий майданчик‚ закрите
приміщення‚ герметичні ємності або запаяні поліетиленові мішки) таких холодних сумішей
залежать від типу емульсії‚ в’язкості бітуму‚ часу розпаду емульсії і встановлюються
індивідуально в кожному конкретному випадку.
У тих випадках, коли АБЗ не працює (пізня осінь‚ зима і рання весна) або коли
дальність перевезення суміші з АБЗ дуже велика‚ можна використовувати технологію
рециклінгу для повторної переробки асфальтобетонного матеріалу. Шматки
асфальтобетону‚ лому або продукти фрезерування крихти розігрівають і перемішують на
місці ремонту в спеціальній причіпній або самохідній машині рециклері.
Найбільш ефективно рециклер працює, якщо в нього завантажується
дрібнаасфальтобетонна крихта, отримана шляхом холодного фрезерування покриття.
При цьому для покращання властивостей суміші рекомендується при завантаженні крихти
або кускового лому додавати твердий або напівтвердий бітум у кількості 1–2 % від
загальної ваги.
Економічна ефективність і доцільність використання технології рециклінгу дуже
висока. При наявності асфальтобетонної крихти або кускового лому на місці ліквідації
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вибоїн витрати на ямковий ремонт можуть бути знижені на 50–60% в порівнянні
з доставкою нової суміші з АБЗ.
Досить часто про ремонті покриттів використовують литий асфальтобетон, який
відомий ще з 1914 року. Литий асфальт – гаряча суміш тістоподібної консистенції‚ в якої
найважливішим компонентом є мастика, що складається з високов’язкого твердого бітуму‚
великої кількості мінерального порошку і піску (іноді дрібного щебеню). Литий асфальт
може містити до 13 % бітуму і до 30–35 % мінерального порошку, це робить його значно
дорожчим її традиційної асфальтобетонної суміші. До того ж температура його
приготування і укладання повинна бути досить високою (220–250 °С).
Струминно-ін’єкційна холодна технологія ліквідації вибоїн на дорожніх
покриттях за допомогою бітумної емульсії є однією з найбільш передових і прогресивних.
У деяких країнах Європи і в Америці вона з успіхом застосовується вже давно. Суть її
полягає в тому, що всі необхідні операції (очистка, обмазка, заповнення і ущільнення, суха
посипка) виконуються однією машиною (установкою) самохідного або причіпного типу.
Таким способом не рекомендується проводити ремонтні роботи під час дощу або
снігопаду, коли ускладнене очищення вибоїни від вологи‚ пилу і сміття, неможлива
підґрунтовка бітумною емульсією. Таким способом ремонтуються вибоїни на початковій
стадії руйнування покриттів, вибоїни невеликого розміру.
Дослідження останніх років показали, що для якісного аварійного ремонту необхідні
чистота, відсутність вологи у вибоїні, які відіграють більш важливу роль, ніж температура
матеріалу і зовнішнього середовища. Струминно-ін’єкційна технологія останнім часом
замінюється на вакуумне очищення.
Підгрунтовкабітумною емульсією і заповнення вибоїни щебенем, обробленим
емульсією‚ у вакуумно-струминно-ін’єкційній технології аналогічна струминноін’єкційній технології.
Розробники методу і обладнання на основі досвіду його використання в 25 штатах
США дають гарантію на 3-річний термін служби відремонтованих місць.
Враховуючи тимчасовий характер і не дуже високу якість аварійного ремонту, часто
йдуть на спрощення і здешевлення як самого ремонтного матеріалу‚ так і технології його
приготування і застосування.
По такому шляху пішла, наприклад‚ дорожня служба м. Хельсінкі, яка вже
більше 20 років щорічно випускає близько 3000 т холодної суміші «Корсал» для
термінового ремонту покриттів.
До складу холодної суміші «Корсал» входять: щебінь (3–8 мм)‚ пісок і бітумна
емульсія (7–8 %). Суміш виготовляють холодним способом в звичайній бетономішалці
періодичної дії (місткість 3 м3) і складують на відкритому майданчику. Перед
використанням, взимку суміш відігрівається в теплому приміщенні.
Метод просочення щебеню у вибоїні розрідженим і гарячим бітумом
практикується дорожниками різних країн для ліквідації ямковості. Відмінність його від
методу просочення емульсією полягає в тому, що просочення виконується до трамбування
щебеню. Бітум нагрівають до температури не нижче 170–180 °С. Задовільні результати
можна отримати навіть при низьких температурах повітря (до -5...-10 °С) [7].
Одним з методів аварійного ремонту є метод зворотнього просочення, при якому
нагрітий бітум до температури 170–180 °С подають у вологу виїмку і на вологий щебінь.
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Бітум спінюється і покриває тонким шаром поверхню вибоїни і щебінь. Проникнення бітуму
між зернами щебеню йде знизу вгору, тому цей технологічний прийом ремонту отримав
назву «метод зворотнього просочення». Його ефективність обмежена температурою
повітря +5...+10 °С. При більш низьких температурах бітум погано і важко піниться.
У методі просочення замість бітуму іноді використовують полімерні матеріали.
Так‚ при ремонті полімербетоном вибоїна заповнюється щебенем, який потім просочується
рідкотекучим складом на основі поліуретанової‚ акрилової або іншої смоли‚ при цьому
в процесі трамбування залишкова вода відтискується з лунки вгору.
Такий ремонт можливий при температурі повітря від -30 до +50 °С. Рух транспорту
відкривається через 30 хвилин. У несприятливих погодних умовах (вологість‚ холод)
аварійний ямковий ремонт може бути також виконаний вологою органо-мінеральною
сумішшю (ВОМС). Розробниками її складу, технології приготування і використання є
РосдорНДІ.
Ремонтують такою сумішшю вибоїни глибиною не менше 3–4 см. Головна перевага
ВОМС в тому, що вона використовується вже в готовому вигляді за холодною технологією‚
на сухому або вологому покритті и при температурі повітря до -10°С. Взимку і ранньою
весною формування міцної структури ВОМС в покритті відбувається повільно і складно
через часті переходи температури повітря через 0 °С.
При використати ВОМС при ямковому ремонті покриттів доріг високих категорій
необхідно знати, що найбільшої міцності цей матеріал набуває після повного висихання, але
ця міцність не так велика (в 1‚5–2 рази нижче від міцності холодного і в 2‚5–3 рази нижче
від міцності гарячого асфальтобетону). Лише аварійний (тимчасовий) ремонт покриттів
таких доріг допустимо цією сумішшю.
Під час ремонту мокрого асфальтобетонного покриття та за температури повітря
не нижче 0 оС використовуються водорозчинні олігомери для обробки поверхні, що
ремонтується. Використання водорозчинних олігомерів дозволяє усунути руйнування на
початковій стадії розвитку за несприятливих умов, що забезпечує зменшення обсягів робіт
з поточного ремонту покриттів у теплий період у 2–3 рази, підвищення продуктивності роботи
автомобільного транспорту та безпеки руху.
Влаштування матеріалів на кільцевому стенді
На початку виконання роботи з метою вивчення стану питання з ямковим ремонтом
в осінньо-зимовий період на дорогах України було проведено опитування підвідомчих
організацій Укравтодору (Облавтодорів). Опитування проводилося на предмет визначення
матеріалів, які використовують зараз при проведенні ямкового (аварійного) ремонту
у холодну пору року [1–7].
З врахуванням результатів цього опиту та аналізу перспективних матеріалів
закордонного виробництва і матеріалів, які можуть знайти застосування в умовах України,
але ще не мають достатньої апробації і досвіду використання, було визначено
матеріали для експериментальних досліджень на кільцевому стенді. Перелік цих матеріалів
та фізико-механічних властивостей наведено в таблиці 1.
Закладання експериментальних матеріалів було проведено на покритті кільцевої
доріжки випробувального стенду ДП «Дорцентр» за схемою, наведеної на рис. 1.
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Вимоги ДСТУ Б В. 2.7-119-2011 тип Вх 100
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Таблиця 1 – Перелік матеріалів для аварійного ремонту влаштованих на кільцевому стенді для
проведення експериментальних досліджень
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Рисунок 1 – Схема розташування карт з матеріалами аварійного ремонту на
випробувальному стенді ДП «Дорцентр»
Закладання матеріалів аварійного (ямкового) ремонту різних виробників на кільцевій
доріжці стенду проводили за різними технологіями та при різних погодних умовах –
в умовах високої вологості покриття та повітря в інтервалі температур від -5,5 оС до +15 оС.
Влаштування матеріалів відбувалося у похмуру та мокру погоду з використанням
ручної фрези, повітряного компресора та віброплощадки. Технологічна послідовність була
наступна. У покритті за допомогою фрези та компресору робили виїмки, потім поверхню їх
оброблювали бітумною емульсією, з мішків висипали суміш, рівномірно розподіляли шаром
товщиною на 1,5–2 см вище поверхні асфальтобетону і ущільнювали за допомогою
віброплити. Технологічна послідовність виконання операцій влаштування матеріалів
аварійного ремонту на стенді зафіксована на рисунках 2–5.

Рисунок 2 – Нарізка виїмки у покритті
стенду за допомогою фрези
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Рисунок 3 – Розробка виїмки за
допомогою компрессору
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Рисунок 4 – Заповнення виїмки матеріалом
аварійного ремонту

Рисунок 5 – Ущільнення матеріалу у
виїмці за допомогою віброплити

Методика випробуванняматеріалів для ямкового ремонту
Згідно з методикою досліджень матеріалів на кільцевому стенді продовжено
випробування матеріалів в умовах високих температур. Перед початком стендових
випробувань виконуються роботи по влаштуванню контрольних карт з різних матеріалів для
ямкового ремонту. Контрольні карти влаштовуються відповідно до технології кожного
з матеріалів з використанням відповідного обладнання та інструментів для влаштування
ямок на покритті кільцевої доріжки, закладання матеріалу та ущільнення (у разі
необхідності).
Після влаштування карт проводиться перевірка системи керування та стан кріплень
рухомого складу (електромобілів), центральної колони з утримуючою конструкцією та
захисних тросів. Перевіряється тиск у шинах та навантаження на кожну вісь.
Карти ямкового ремонту випробують під дією коліс електромобілів з максимальним
навантаженням на вісь, кг, 11500+100, які рухаються зі швидкістю 20 км/год.
Попередньо призначається кількість проходів електромобілів кожної серії, яка може
бути змінена під час проведення випробувань.
Кількість проходів кожної серії уточнюють в ході випробувань в залежності
від ступеня появи на покритті деформацій та руйнувань.
Перед початком кожної серії проходів електромобілів та після її закінчення
вимірюють поперечний профіль поверхні карти.
Після закінчення кожної серії проходів проводять візуальну оцінку контрольної
карти (вигляд та характер деформацій і руйнувань). Зовнішній вигляд карти фіксують за
допомогою цифрового фотоапарату.
Під час руху електромобілів проводять вимірювання температури покриття.
Випробування проводяться до тих пір, поки глибина колії не становитиме 20 мм або
виникнуть значні руйнування дорожнього одягу. Після цього рух електромобілів
призупиняють і проводять заходи з ліквідації колійності або ямковий ремонт.
Випробування матеріалів на кільцевому стенді
В теплий період зроблено 600 обертів стенду, що відповідає 2400 проходів
розрахункової осі по одному сліду, температура покриття при цьому становила 30 ºС.
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Результати стендових досліджень та графіки зміни поперечного профілю у картах
в залежності від кількості обертів наведено на рис. 6–7.
Під дією рухомого навантаження матеріал легко піддається пластичним
деформаціям. Це явище чітко спостерігається візуально, проявляється у вигляді випору
праворуч та ліворуч від руху коліс електромобілів та між балонами. Найбільш піддатливими
до пластичних деформацій литі асфальтобетони, які не мають каркасної структури. Значні
деформації відбулися на асфальтобетоні типу Вх-А, приготування СБМУ «Підряд», в якому
кількість щебеню – менше 20%.
Результати вимірювань зміни профілю матеріалу у картах в залежності від кількості
обертів стенду наведено на рис. 6–9. На рис. 10–11 зображено вигляд досліджуваних ділянок
з використанням холодних сумішей.
Аналіз результатів досліджень матеріалів для аварійного ремонту
З результатів лабораторних випробувань матеріалів для аварійного ремонту в
холодну пору року випливає, що за гранулометричним складом та фізико-механічними
властивостями ні один з матеріалів повністю не відповідає вимогам для холодних
асфальтобетонів згідно з ДСТУ Б В.2.7-89-99.
Ступінь ущільнюваності залежно від величини навантаження практично
не змінюється. Злежуваність залежить виключно від рецептури, за якою приготовано той чи
інший матеріал.
На основі стендових випробувань з врахуванням того, що один оберт стенду
приблизно рівний 4 проїздам розрахункового навантаження (11,5 тони на вісь), матеріали
для аварійного ремонту нежорсткого дорожнього одягу у складних погодних умовах умовно
можна розділити на такі групи:
І – низької довговічності – глибина колії 15–20 мм при кількості обертів стенду –
500 (2000 проїздів розрахункового навантаження).
ІІ – середньої довговічності – глибина колії 10–15 мм при кількості обертів стенду –
1000 (4000 проїздів розрахункового навантаження).
ІІІ –довговічні – глибина колії 10–15 мм при кількості обертів стенду – 2000
(більше 8000 проїздів розрахункового навантаження).
ІV – підвищеної довговічності – глибина колії до 10 мм при кількості обертів
стенду – 3000 (більше 12000 проїздів розрахункового навантаження).
Відповідно до такої умовної класифікації:
до групи І відноситься ЩМАхА;
до групи ІІ відносяться ЩМАх,ВхА;
до групи ІІІ відносяться Wetfix N, суміш Луцькавтодор, Diamine;
до групи ІV відносяться литий асфальтобетон без розсипу щебеню, суміш
ШРБУ-100, Мак порошок, Інтерлене.
Литий асфальтобетон з розсипом щебеня займає проміжне місце між матеріалами
ІІІ та ІV груп (глибина колії 8 мм при кількості обертів стенду – 2000, глибина колії 13 мм
при кількості обертів стенду – 3000), ТАR-САN – між матеріалами ІІ та ІІІ груп (глибина
колії 4 мм при кількості обертів стенду – 1000, глибина колії 22 мм при кількості обертів
стенду – 2000).
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Рисунок 6 – Наростання колії різних матеріалів на внутрішньому балоні
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Рисунок 7 – Відомості поперечного профілю внутрішньої колії
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Рисунок 8 – Інтенсивність наростання колії різних матеріалів на зовнішньому балоні
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Рисунок 9 – Відомості поперечного профілю зовнішньої колії
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Така класифікація носить суто умовний характер. Для більш точного і достовірного
розподілу та класифікації матеріалів для аварійного ремонту з наступним визначенням
найбільш ефективних для виконання робіт у складних погодних умовах, а також розробки
нормативних документів (рекомендацій, тощо) потрібно проводити подальше їх
дослідження. Також, обов’язково, необхідно проводити виробничу апробацію таких
матеріалів на дослідних ділянках за реальних умов руху для уточнення умов
їх використання.

Рисунок 10 – Загальний вигляд ділянки
покриття з картами, що втратили закладені
матеріали аварійного ремонту

Рисунок 11 – Вигляд карти з холодного
асфальтобетону типу Вх після
3000 обертів стенду

Рекомендації з виконання аварійного ремонту у холодний період року
Роботи з аварійного ремонту повинні виконуватись згідно з технічною
документацією, затвердженою в установленому порядку, в якій враховуються конкретні
умови проведення робіт (погодно-кліматичні умови та умови руху існуючого транспорту на
ділянці проведення робіт). При цьому слід враховувати, що технологічні операції
з використанням холодних сумішей аналогічні технологічним операціям аварійного ремонту
асфальтобетонних покриттів з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей [7].
Ремонтні суміші з холодного асфальтобетону та холодні бітумомінеральні суміші
з використанням активних домішок рекомендується застосовувати при температурах
в діапазоні від +5 °C до –5 °C, витримавши перед використанням при температурі
не меншій 15 °C на протязі 10÷15 годин.
При виконання робіт рекомендується виконувати такі основні технологічні операції:
− очищення місця ремонту від бруду, льоду та снігу;
− розламування та обрубка країв асфальтобетонного покриття на ушкоджених
ділянках;
− очищення основи;
− висушування карти (при необхідності);
− змазування матеріалом підґрунтовки країв покриття та основи;
− укладання та розрівнювання суміші;
− ущільнення суміші.
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При проведенні аварійного ремонту рекомендується використовувати засоби
механізації згідно Р В.3.2-218-03449261-306-2004.
Основними вимогами для вибору технології проведення ремонтних робіт при
несприятливих умовах та при низьких температурах є забезпечення високої адгезії
укладеного матеріалу до ремонтованої поверхні покриття та необхідної щільності
укладеного шару матеріалу після його ущільнення.
Для забезпечення довговічності аварійного ремонту та механічної стійкості
закладених матеріалів краї ушкоджень необхідно вертикально вирівняти, обрізати прямими
лініями, орієнтованими паралельно або перпендикулярно відносно напрямку руху
(в екстремальних умовах допускається виконувати роботи без вирівнювання крайок карти
ремонту). Вибоїна перед закладанням матеріалів повинна бути зачищена, стінки та дно
підґрунтовані рідким бітумом або бітумною емульсією.
Краї ушкодження рекомендується обрізати за допомогою фрези, відступивши на
відстань 3–5 см. Використання відбійного молотка недопустиме у зв’язку з порушенням
суцільності матеріалу шару покриття у прикрайовій зоні.
При фрезуванні вибоїн дорожньою фрезою стінки вибоїни необхідно робити
вертикальними.
Закладений матеріал рекомендується ущільнювати засобами механізації,
використовуючи для цього гладковальцьові котки масою 4–7 т та віброплощадки.
Ущільнення під рухом автомобільного транспорту вважати нераціональним, так як воно
не забезпечує достатню щільність закладеного матеріалу і довговічність аварійного ремонту.
В залежності від матеріалу, що використовується, товщина шару при ручному або
механічному способі ущільнення повинна бути 1,5–4,0 см. Якщо яма глибша, то її потрібно
заповнювати в декілька шарів, втрамбовуючи кожен шар окремо. Якщо ущільнення
проводиться дорожнім котком, то вся суміш може укладатися в один шар.
При застосуванні литих матеріалів ІV і V груп з метою забезпечення жорсткості
матеріалів, підвищення коефіцієнту зчеплення і безпечних умов руху транспорту
рекомендується після їх закладання на гарячу поверхню посипати митими мінеральними
матеріалами фракції 5–10 мм із міцних гірських порід.
В екстремальних умовах у разі неможливості забезпечення усіх технологічних вимог
при проведенні аварійних робіт (за кліматичними умовами, неможливістю припинення руху
транспорту) дозволяється проводити закладку ремонтних матеріалів за спрощеною
технологією (без обробки та зачищення дефекту покриття). Ущільнення матеріалу
дозволяється виконувати автотранспортом, що рухається по дорозі. За укладеними
матеріалами необхідно вести постійні спостереження. При покращанні погодних умов і
обмеженні руху транспорту у разі необхідності належить провести повторний ремонт
за повною технологією.
Вибір матеріалів для виконання аварійного ремонту в екстремальних умовах слід
здійснювати з міркувань доступності матеріалів і технологічності виконання робіт для
швидкого відновлення безпечних умов руху на найбільш довгий період експлуатації,
виходячи із техніко-економічних міркувань в кожному конкретному випадку.
Висновки
В результаті проведеної роботи з випробувань матеріалів для ямкового (аварійного)
ремонту асфальтобетонних покриттів у несприятливих погодних умовах холодного періоду
року отримано інформацію щодо їх поведінки під рухом керованого колісного навантаження
заданої величини та інтенсивності і вивчено вплив різних факторів на довговічність
аварійного ремонту.
Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

41

МАТЕРІАЛИ
Встановлено і експериментальними дослідженнями підтверджено, що довговічність
аварійного ремонту і стійкість його матеріалів у карті залежить від кількох факторів, які
визначаються як самим матеріалом для ямкового ремонту, так і формою карти, у яку
закладають ремонтний матеріал, і технологією, за якою його влаштовують.
До першої групи факторів можна віднести вплив гранулометричного складу
мінеральної частини матеріалу – підібраний чи непідібраний за щільністю, тип структури за
кількістю щебеню, адгезію в’яжучого з мінеральною частиною суміші та з поверхнею карти
чи вибоїни.
До другої групи факторів можна віднести вплив стану поверхні карти або вибоїни,
форму бокових стінок, обробку поверхні матеріалами, що підвищують зчеплення (адгезію)
ремонтного матеріалу до її поверхні або їх відсутність.
До третьої групи факторів можна віднести вплив технології виконання аварійного
ремонту – в першу чергу характер та якість ущільнення закладеного ремонтного матеріалу
в залежності від методу ущільнення або її відсутності.
Найбільш довговічними та стійкими до погоди та дії рухомого навантаження
виявилися холодні суміші підібраного гранулометричного складу з використанням
спеціально приготованого в’яжучого, яке має підвищені адгезійні властивості.
Найменшу довговічність мають суміші непідібраного гранулометричного складу
з використанням розрідженого в’язкого бітуму, що мають малу механічну міцність, слабку
адгезію і влаштовані з недостатнім ущільненням. Ще меншу довговічність забезпечує
ліквідація ямковості за допомогою неукріпленого щебеню, яка забезпечує лише разовий
проїзд і не забезпечує необхідної комфортабельності та безпеки дорожнього руху.
Раціональність використання того або іншого матеріалу аварійного ремонту,
технологія його проведення повинна визначатися технічною категорією автомобільної
дороги, інтенсивністю руху та необхідним рівнем безпеки.
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На підставі аналізу цін на основні дорожньо-будівельні матеріали (бітум БНД 60/90
та БНД 90/130, щебінь фр. 5–10, 10–20, 20–40 та 40–70, асфальтобетонну суміш типу Б-10 та
Б-20) відповідно до інформації, яку публікує на своєму офіційному сайті Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України було
встановлено, що середня ціна на такі матеріали по Україні з червня 2012 року по
січень 2015 року виросла: для бітуму на 37,7 %, для щебеню фр. 5–10 на 18,9 %, для щебеню
фр. 10–20 на 11,0 %, для щебеню фр. 20–40 на 14,0 %, для щебеню фр. 40–70 на 7,5 %,
для асфальтобетонної суміші Б-10 на 25,0 %, для асфальтобетонної суміші Б-20 на 21,2 %.
Також було проаналізовано змінювання вартості експлуатації асфальтобетонних
заводів за цей же період. Усереднена вартість експлуатації 1 маш. год таких заводів зросла
у середньому на 55–65 %.
Таким чином, у зв’язку з економічними та технологічними тенденціями у
дорожньому господарстві України, а саме з перманентним подорожчанням будівельних
матеріалів та технічним прогресом будівельних машин та механізмів пріоритетним
напрямком наукових досліджень є перспективні енергозберігаючі технології, використання
яких дозволяє досягнути значної фінансової економії шляхом оптимізації будівельних
процесів, використання сучасної будівельної техніки та повторного використання
будівельних матеріалів.
Одним з перспективних методів відновлення транспортно-експлуатаційних
характеристик доріг є технологія гарячого ресайклінгу на дорозі, тобто гаряча вторинна
переробка асфальтобетону на місці виконання робіт.
Технологія виконання робіт
Гарячий ресайклінг дорожнього асфальтобетонного покриття дає можливість
відновлення експлуатаційних властивостей дороги з максимальною економією матеріальних
і енергетичних ресурсів. Виділяють два різновиди гарячого ресайклінгу: гарячий
ресайклінг з приготуванням асфальтобетонних сумішей на заводі та гарячий ресайклінг
з приготуванням таких сумішей 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 [1].
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.
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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'якшенні 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 і попередньому ущільненні однорідної регенерованої
суміші із забезпеченням необхідної рівності і проектних ухилів покриття за один прохід
реміксера.
Метод Ремікс поділяється на способи:
− термогомогенізація;
− термозмішування;
− термопластифікація.
Термогомогенізація передбачає ресайклінг асфальтобетону шляхом розігрівання,
рихлення, перемішування, укладання та ущільнення старої асфальтобетонної суміші
товщиною 3–6 см. Цей спосіб є найбільш економічним, тому що зовсім не потребує або
потребує у мінімальній кількості нової асфальтобетонної суміші до 20 кг/м2.
Термозмішування передбачає перемішування нової асфальтобетонної суміші зі
старою після її розігріву та розрихленні і укладання отриманої суміші в один шар.
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) призначено 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.
На території України дану технологію застосовували на таких ділянках
автомобільних доріг загального користування:
− 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 державного значення Р-06 Ульянівка-Миколаїв (через
Вознесенськ) на ділянці км 199+062 – км 203+665;
− автомобільна дорога Т 25-49 Данівка-Бобровиця.
Також технологія гарячого ресайклінгу на дорозі була апробована при ремонті
вулиць та доріг в Херсоні та Чернівцях.
В результаті проведених польових та лабораторних досліджень на ділянках
автомобільних доріг відновлених за зазначеною технологією, а саме на автомобільних
дорогах М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі та Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки –
Пирятин було встановлено, що зерновий склад регенерованого асфальтобетону відповідає
нормам ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Також встановлено, що на всіх дослідних ділянках після
виконання робіт за технологією гарячого ресайклінгу модуль пружності підвищився більше
ніж в 1,5 рази.
Згідно з проведеним аналізом це відбувається за рахунок :
1) відновлення монолітності асфальтобетону верхнього шару покриття;
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2) нагрівання та доущільнення нижніх шарів асфальтобетонного покриття, які
також набули більшої міцності;
3) доущільнення всієї конструкції дорожнього одягу, включаючи щебеневі шари;
4) недопущення просочення поверхневих вод в ґрунт земляного полотна, що
забезпечує стабільні показники верхнього шару земляного полотна.
За результатом проведених польових та лабораторних досліджень на ділянках
автомобільних доріг М-01 та Р-67 встановлено, що транспортно-експлуатаційний стан
дослідних ділянок автомобільних доріг М-01 та Р-67 значно покращився.
Враховуючи наявний досвід впровадження технології, можна відмітити такі її
переваги перед іншими варіантами ремонтних робіт, які виконують з метою швидкого
відновлення транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг:
− виконання повного циклу робіт спеціалізованою технікою за один робочий
прохід, що дає змогу зменшити витрату технічних ресурсів;
− зменшення тривалості проведення ремонтних робіт;
− відкриття руху майже відразу після завершення робіт з ущільнення покриття, що
особливо важливо в міських умовах для швидкого відновлення руху;
− відсутність необхідності утилізації старого асфальтобетонного покриття і
використання нових матеріалів для його відновлення;
− відсутність потреби виконання робіт з ліквідації ямковості та забивання тріщин
асфальтобетонного покриття для подальшого виконання основних ремонтних робіт;
−
забезпечення рівності відремонтованого дорожнього покриття;
− збереження існуючих висотних відміток покриття, що особливо важливо
на вулицях та проїздах міст та інших населених пунктів, на мостових переходах;
− відновлення поперечного та поздовжнього похилів покриття;
− ліквідація колійності, що викликана надмірною пластичністю верхнього шару
асфальтобетонного покриття при умові достатньої міцності підстильних шарів.
Однією з головних проблем при виконанні ремонтних робіт за технологією гарячого
ресайклінгу асфальтобетонного покриття на дорозі є неоднорідність матеріалу старого
покриття, який після перемішування повторно укладається.
Неоднорідність старого покриття обумовлена тим, що за період його експлуатації
покриття неодноразово ремонтувалось дуже часто з використанням різних технологій та
матеріалів. Така неоднорідність матеріалу може спричинити передчасне руйнування
відремонтованого покриття, тому на ділянках, що сильно уражені ямковістю, доцільно після
регенерації влаштовувати захисний шар.
Дослідження проведені в США [2], показують такі орієнтовні строки служби
покриттів, відремонтованих за різними варіантами:
− термогомогенізація – 2–4 роки;
− термогомогенізація з перекриттям шаром зносу – 6–10 років;
− термоукладання – 7–15 років.
При цьому на термін служби впливають:
− природньо-кліматичні умови;
− інтенсивність та склад руху;
− якість матеріалів існуючого покриття;
− якість виконання ремонтних робіт.
Підбір матеріалів, що додаються до регенерованої суміші
Вміст вторинного бітуму і вміст та склад мінеральної частини в зразках
асфальтобетону покриття визначають згідно з 23.1 і 23.2 ДСТУ Б В.2.7-89. При виконанні
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цих робіт для виділення вторинного бітуму застосовують обладнання, яке дозволяє
отримувати зразки бітуму, придатні для подальших випробувань.
Підбір матеріалів для пластифікації вторинного бітуму здійснюють за результатами
випробувань бітумного в’яжучого згідно з ГОСТ 11501 (визначення глибини проникнення
голки (пенетрації) за температури 25 ˚С) та/або ГОСТ 11506 (визначення температури
розм’якшення).
Вміст добавки-пластифікатора визначають за результатами випробувань згідно з
ГОСТ 11506 зразків вторинного бітуму і модифікованого варійованою кількістю добавки.
Шляхом інтерполяції даних графічної залежності «температура розм’якшення
регенерованого бітуму, ˚С – вміст добавки, % від маси бітуму» визначають вміст добавкипластифікатора, який забезпечує стандартизоване значення температури розм’якшення
регенерованого бітуму.
У випадку пластифікації асфальтобетонних сумішей шляхом додавання бітуму
малов’язких марок необхідну кількість доданого бітуму обчислюють на підставі формул,
виведених з рівнянь, наведених в Додатку А (EN 13108-1):

b x lg П25 2 = lg П25 mix - a x lg П25 1 ,

(6.1)

де
b – масова частка доданого бітуму від загальної маси бітумного в’яжучого
в регенерованій суміші;
П252 – фактичне значення глибини проникнення голки (пенетрації) доданого
бітуму, мм1, визначене згідно з ГОСТ 11501 при температурі 25 ˚С;
П25mix – значення глибини проникнення голки (пенетрації) регенерованого бітумного
в’яжучого при температурі 25 ˚С, мм-1, що знаходиться в межах стандартизованих значень
потрібної марки бітуму, марка бітуму визначається з урахуванням даних проектної
документації і у відповідності до вимог ДСТУ Б В.2.7-119, ДСТУ 4044;
a – масова частка вторинного бітуму від загальної маси бітумного в’яжучого
в регенерованій суміші, (a+b=1);
П251 – фактичне значення глибини проникнення голки (пенетрації) вторинного
бітуму при температурі 25 ˚С, мм-1.

b Tp 2 = Tp mix - a Tp 1

,

(6.2)

де
Tp2 – фактична температура розм’якшення доданого бітуму, ˚С, визначена згідно з
ГОСТ 11506;
Tpmix – температура розм’якшення регенерованого бітумного в’яжучого, яка
відповідає стандартизованим значенням для необхідної марки бітуму, ˚С;
Tp1 – фактична температура розм’якшення вторинного бітуму, ˚С.
Коригування гранулометричного складу асфальтобетонної суміші, здійснюють
шляхом встановлення співвідношень між фракціями, які забезпечують відповідність
гранулометричного складу вимогам ДСТУ Б В.2.7-119, з урахуванням даних проектної
документації.
Коригування складу регенерованої асфальтобетонної суміші здійснюють
з урахуванням вимог Додатка Б ДСТУ Б В.2.7-119.
Розглянувши технологічні особливості ресайклінгу асфальтобетону на дорозі,
необхідно зазначити, що дана технологія є перспективним методом ремонту автомобільних
доріг з асфальтобетонним покриттям, особливо при потребі в негайному поновленні
дорожнього руху. Підтвердженням цьому є транспортно-експлуатаційний стан існуючих
дослідних ділянок в Україні, але, враховуючи невеликий досвід її впровадження в нашій
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країні, немає точних даних щодо терміну служби відремонтованих покриттів. Тому потрібно
продовжувати дослідження зміни фізико-механічних властивостей асфальтобетону та зміни
транспортно-експлуатаційних показників дорожніх одягів, що влаштовані з використанням
зазначеної технології в процесі експлуатації дороги.
Поряд з тим потребують дослідження питання екологічної безпеки технології
гарячого ресайклінгу асфальтобетону на дорозі та термін служби дорожніх покриттів,
відремонтованих з використанням даної технології. Враховуючи, що вартість робіт
з термогомогенізації суттєво залежить від витрати газу на розігрів покриття (у випадку
розігрівання покриття пальниками інфрачервоного випромінювання), яка в свою чергу
залежна від температури повітря, швидкості вітру та інших погодних умов, актуальним
є питання проведення досліджень на предмет зменшення таких енерговитрат.
Крім того, необхідно провести вартісну оцінку технології в умовах України, щоб
об’єктивно встановити ефективність її застосування та порівняти з іншими варіантами
ремонтних робіт.
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ НА
МЕТАЛЕВИХ МОСТАХ
Аксьонов С.Ю., мол. наук. співробітник
Національний транспортний університет, (НТУ)
Металеві мостові споруди є важливою складовою транспортної мережі не тільки
міст, але й цілої держави. Щорічно в Україні з’являються тисячі нових автомобілів, що
призводить до зміни складу руху автомобільних потоків, збільшення вантажопідйомності та
швидкості руху. В європейських країнах введено обмеження щодо руху великовагових
транспортних засобів по мостовихспорудахз метою забезпечення більшого терміну служби
покриття і конструктивних елементів мостів, адже дорожній одяг на штучних спорудах
працює в більш несприятливих умовах і відповідно до нього висуваються більші вимоги,
ніж до нежорсткого дорожнього одягу. Дорожній одяг на мостових спорудах повинен бути
стійкими до колієутворення при високих температурах, а також стійким до
тріщиноутворення від дії транспорту та коливання температури. У зв’язку з переліченими
умовами виникає потреба в розробці методики розрахунку асфальтобетонного покриття на
металевих мостових спорудах з підвищеною тріщиностійкістю та колієстійкістю при
використанні якісних нових економічних матеріалів, що відповідають вимогам сучасних
нормативних документів щодо експлуатації і проектування конструкцій дорожніх одягів.
На сьогоднішній день на автомобільних шляхах України експлуатуються
близько 16,1 тис. мостів і шляхопроводів, якіпобудовані за нормами 1962 р. (63 %) та
1986 р. [1]. Найбільшрозповсюдженимпокриттям (більше 90 %) на мостах та
шляхопроводах, як і на самих автомобільних дорогах є асфальтобетон.Досвід експлуатації
мостів показує, що забезпечити стійку роботу захисної-зчіпної системи дорожнього одягу
мостів – асфальтобетонного покриття – можливо тільки заумови забезпечення спільної
роботи матеріалів дорожньої конструкції, яка має різні деформаційні властивості.
Обстеження і аналіз конструкцій дорожнього одягу мостів свідчить, що застосовування
традиційнихскладів захисних шарів асфальтобетонного покриття не відповідає в повній мірі
умовам експлуатації мостів. При цьому відсутнє зчеплення асфальтобетону з епоксидногудронним шаром гідроізоляції, що відповідно призводить до появи різних видів
деформацій: зсувів, колій, тріщин, а також до того, що термін служби дорожнього одягу
не перевищує двох років.
Метою роботи є обґрунтування дорожнього одягу підвищеної тріщиностійкості та
колієстійкості для металевої прогонової будови Південного мостового переходу через
Дніпро в Києві за рахунок теоретичних досліджень.
Методика розрахунку асфальтобетонного покриття на мостах з підвищеною
тріщиностійкістю та колієстійкістю
Для оцінки температурної тріщиностійкості асфальтобетонного покриття на
ортотропній плиті мосту необхідно отримати аналітичні залежності, що дозволяють
прогнозувати температурні напруження в покритті при коливанні температур в добовому та
річному циклах. Крім того, оцінка температурної тріщиностійкості повинна базуватися
на умові граничного стану, що прогнозує утворення температурних тріщин в покритті
при дії температурних напружень. З метою вирішення цих задач в цій статті розглядаються
основні розрахункові схеми роботи асфальтобетонного покриття на ортотропній плиті мосту
при коливанні температури та встановлюються аналітичні залежності для прогнозування
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температурних напружень і оцінки температурної тріщиностійкості асфальтобетонного
покриття. При цьому в детермінованій постановці використовується феноменологічний
підхід, а асфальтобетон розглядається як квазіоднорідний ізотропний матеріал.
При виборі розрахункової схеми роботи асфальтобетонного покриття на ортотропній
плиті мосту з точки зору його температурної тріщиностійкості виходили з найбільш
несприятливих для нього умов появи горизонтальних нормальних розтягуючих
температурних напружень при зміні температури. Приймали до уваги дані багатьох
дослідників про те, що основною причиною утворення температурних тріщин в
асфальтобетонному покритті є температурні розтягучі напруження, що виникають
в результаті невільного скорочення розмірів покриття при його охолодженні.
Для асфальтобетонного покриття на ортотропній плиті мосту причиною невільного
скорочення його поздовжніх розмірів є різниця коефіцієнтів лінійного температурного
розширення (температурного деформування) асфальтобетону (αаб) покриття та металу (αосн)
ортотропної плити. Як відомо, вони відрізняються у декілька разів, причому αаб>αосн.
Згідно з даними науковців, вважається, що так або інакше проблеми роботи
асфальтобетонного покриття в зоні деформаційного шва вирішуються. В той же час одним із
найбільш поширених питань на практиці є таке, коли асфальтобетонне покриття працює
спільно із ортотропною плитою мосту і між деформаційними швами та на його поверхні
з’являються поперечні тріщини.
Враховуючи, що на практиці можуть зустрічатись різні випадки зв’язку між
асфальтобетонним покриттям і ортотропною плитою мосту, розглядаємо найбільш вірогідні
варіанти такої роботи: асфальтобетонне покриття за рахунок надійної адгезії жорстко
зчеплене із ортотропною плитою мосту (рис. 1.1) і при зміні температури вони температурно
деформуються спільно. Горизонтальні нормальні напруження від дії транспорту можуть
бути представлені схемою, що наведено на рис. 1.2.

hаб ,– товщина асфальтобетонного покриття; Еаб , Еосн – модуль пружності відповідно
асфальтобетонного покриття та ортотропної плити мосту;αаб,, αосн– коефіцієнтів
лінійного температурного розширення, відповідно асфальтобетонного покриття та
металу; σуабr,(Tем)(t) – розтягучі напруження від дії температури; ΔТаб , ΔТосн – середня
температура відповідно асфальтобетонного покриття та ортотропної плити l1(T1), l2(T1)
– довжина відповідно асфальтобетонного покриття та ортотропної плити до початку
температурного скорочення (l1(T1)=l2(T1)); l1(T2), l2(T2) – довжина відповідно
асфальтобетонного покриття та таортотропної плити після температурного
скорочення (l1(T2) =l2(T2)); l1'(T2) – довжина асфальтобетонного покриття, яка була б при
вільному температурному скороченні.
Рисунок 1.1 – Розрахункова схема асфальтобетонного покриття на ортотропній плиті
мосту при зниженні температури
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1– асфальтобетонне покриття «Гусасфальт» (складається з двох шарів: нижнього ГА-15
товщиною від 40 до 50 см та верхнього ГА-15 від 30 до 40 см) та гідроізоляційний
матеріал «Елімінатор»; 2 – ортотропна плита.
Рисунок 1.2 – Епюри горизонтальних нормальних напружень на поверхні і підошві
асфальтобетонного покриття («Гусасфальту») при дії навантаження
Знаючи приведений час та застосовуючи функцію релаксації, а також інтегральне
рівняння лінійної в’язко-пружності спадкоємного типу Больцмана-Вольтера, знайдемо
температурні напруження в асфальтобетонному покритті на ортотропній плиті ПМП для
розробленої розрахункової схеми отримаємо
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dε (τ ) = k ⋅ α аб dτ .

Нормальні розтягучі напруження в асфальтобетонному покритті від дії транспорту
можуть бути визначені заформулою:

σ ТР (t ) = σ r ( Е (t , T ), h1 / D) ⋅ р ⋅ К б

(2)

Для визначення горизонтальних нормальних напружень при коливанні температури
доцільно для граничного стану асфальтобетону використати критерій Бейлі [3, 4] для міри
пошкодженості:
tp

М Тем =

∫
0

σ аб r , (Тем ) (t ) b (t ,T )
Bt (t , T )

dt

(3)

де
Bτ, bτ – постійні, в різномуступеню залежні від температури (наприклад, Bτзначно
сильніше залежить від температури Т, ніж bτ).
Для визначення горизонтальних нормальних напружень при дії транспортного
навантаження можна використати міру пошкодженості асфальтобетонного покриття на
ортотропній плиті мосту, від дії транспорту, що буде мати вигляд:
tp

М Тр = ∑ N p ⋅ ∫
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де
Ку – коефіцієнт умови роботи, що відображає матеріалоємні, експлуатаційні та
конструктивні фактори;
Квід – коефіцієнт відновлення асфальтобетонного покриття за даними робіт
В.В. Cмолянця та В.В. Мозгового [3, 5], що рівний 0,85;
В, b – параметри функції довговічності;
СТР – гранично допустиме значення міри пошкодженості асфальтобетонного
покриття на ортотропній плиті, приймається рівним добутку коефіцієнтів: коефіцієнту
довготривалої водостійкості, морозостійкості і агресивної водостійкості (Стр = Кдвд х Кмрз х Ка);
∑ N P – сумарна кількість проїздів розрахункового навантаження за термін служби

[

]

асфальтобетонного покриття на ортотропній плиті ПМП [2].
Загальну міру пошкодженості асфальтобетонного покриття на штучних спорудах
можна представити у вигляді:

М (t ) = (МТр + МТем )⋅ Кв ≤ [М ]⋅ К ур

(5)

У даному випадку міра пошкодження від зміни напружень з урахуванням сезонних
добових і річник температурних коливань, а також від дії транспортних засобів (3)
визначається за наступною залежністю:
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ni(л), ni(о,в), ni(з) – період сезону: літній, осінньо-весняний та зимовий відповідно;
Вл, Во,в, Вл, bτл,bτо,в,bτз – параметри функції довговічності асфальтобетону;
σ аб r , (Тем ) = σ лр,о ,в , з + σ лд,о ,в , з – температурні напруження в асфальтобетонному

покритті, що залежать як від річних так і добових коливань в залежності від сезону.
З урахуванням представлених залежностей пропонується визначати розрахунковий
термін служби Тр (в роках) асфальтобетонного покриття за аналітичною залежністю:

Тр =
де

[М ]⋅ К у
≥ [Т роз ],
М (t ) ⋅ Kв

(7)

Т роз – проектний термін служби асфальтобетонного покриття проїзної частини

мостових споруд, що становить 15 років згідно з п.7.2.5 [6].
Висновки
За допомогою розробленої методики підвищується стійкість до колієутворення
литого асфальтобетону «Гусасфальт», забезпечується стійкість до тріщиноутворення від дії
транспорту та коливання температури, що забезпечується за допомогою аналітичних
розрахунків оцінки довговічності дорожнього одягу на Південному мостовому переході
в Києві з позицій їх тріщиностійкості. Наведено теоретичні дослідження довговічності
з позицій тріщиностійкості дорожнього одягу, що складаються з розрахункової схеми
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роботи дорожнього одягу та аналітичних рішень з визначення горизонтальних нормальних
напружень при дії транспортного навантаження та коливанні температури. Ці рішення
підвищують довговічність асфальтобетонного покриття. Наведена методика дозволила
розробити вимоги до конструкцій дорожнього одягу підвищеної довговічності для
ортотропної плити Південного мостового переходу.
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УДК

ЗАСТОСУВАННЯ НЕРОЗРІЗНИХ МОНОЛІТНИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ У
ШТУЧНИХ СПОРУДАХ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Котенко В.Т., завідувач Полтавського комплексного відділу
Нечипоренко М.В., наук. співробітник
Сухостат О.С., інженер
Полтавський комплексний відділ Державного підприємства «Державний дорожній науководослідний інститут імені М.П. Шульгіна»
Під час розвитку технології будівництва мостів із монолітного залізобетону у
ХХ столітті на території Полтавської області серед іншого будувалися мости з нерозрізними
та рамними прогоновими будовами і подібними до них. Зокрема, до них відносяться:
− монолітний залізобетонний трьохпролітний містпо вул. Жовтневій в м. Зіньків,
збудований на початку 20-го століття, рамної системи (рис. 1–8);
− збірно-монолітний залізобетонний трьохпролітний міст біля с. Маламівка,
збудований в 1957 році, з балково-консольною нерозрізною прогоновою будовою
(див. рис. 9-12).

Рисунок 1 – Загальний вигляд мосту

Рисунок 2 – Вигляд рамної конструкції

Рисунок 3 – Фасад мосту
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Рисунок 4 – Поперечний переріз мосту
На даний час обидві споруди використовуються за призначенням.
Міст по вул. Жовтневій у м. Зіньків був розширений у 1972 р. прибудовою
4 залізобетонних балок довжиною 16,76 м з однієї сторони. Балки укладено впритул до
старої монолітної прогонової будови, таким чином стара і нова прогонова будова об"єдана
в єдине ціле.
Міст було побудовано до революції 1917 року. Точна дата будівництва
невідома, документи не збереглися. На те, що міст побудований у старі часи, вказує
кована кругла арматура, а також нетиповість проектного рішення. Габарит старого мосту
був Г-5,5+2х1,0 м. Після реконструкції габарит став Г-10+2х1,25 м.
Міст довжиною 18 м збудовано з монолітного залізобетону. Схема мосту 3х6 м.
Розрахункова схема – рамна. Прогонова будова є ригелем рамної конструкції. На середніх
опорах застосовано обпирання через пластичний шарнір. На крайніх опорах ригель жорстко
зв"язаний із стійками, які мають розширення з боку засипки для сприйняття згинального
моменту. Прогонова будова має поздовжні і поперечні ребра, і виконана як одне ціле
з опорами. Для Полтавської області це виняток, подібні мости більше в Полтавській області
ніде не зустрічаються.
На які навантаження був розрахований цей міст, невідомо, але він до цього часу
витримує всі навантаження від рухомого складу. Очевидно, під час будівництва був
закладений великий запас міцності.
У конструкціях моста застосовано гладку арматуру круглого перерізу, як в стійках,
так і в ригелі. Арматура діаметром приблизно 20 мм. Монолітні ребра і стійки потерпають
від корозії, захисний шар арматури зруйновано в багатьох місцях.
Прогонова будова має 4 несних поздовжніх ребра, в яких розташовано робочу
арматуру. Ребра мають змінну висоту, всередині прогону меншу – 0,40 м, на опорах висота
ребер збільшується до 0,6 м. На опорах улаштовано поперечні ребра шириною 0,3 м і
висотою 0,6 м, які одночасно збільшують жорсткість прогонової будови і відіграють роль
ригеля опори. Посередині кожного прольоту влаштоване поперечне ребро висотою і
шириною по 0,2 м. Поздовжні ребра прогонової будови безпосередньо опираються на стійки
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опор, які мають розміри 0,35х0,35 м. В поперечному перерізі розміщено 4 стійки, об’єднані
між собою залізобетонною перемичкою.
В цілому вся конструкція являє собою просторову раму, надзвичайно раціонально
сконструйовану. Конструкція виглядає легкою і ажурною у порівнянні із 16,76-м балками,
які лежать поруч. Старий міст мав монолітні тротуари із залізобетону, які були демонтовані і
замінені збірними тротуарними блоками. На прогоновій будові ясно видно сліди
вилугування бетону. Очевидно, гідроізоляція мосту пошкоджена і не виконує свою функцію.
Втім, потьоки і вилугування видні також і на тій частині, яка побудована із 16,76-м балок.
Слід зауважити, що вилугування видно на крайніх ділянках моноліту, але наскрізь через
бетон вода не проходить. В цілому, прогонова будова такого типу повністю довела свою
надійність. Цікаво відзначити, що рамна конструкція добре працює поряд з балковорозрізною.

Рисунок 5 – Вигляд проміжної опори

Рисунок 6 – Корозія бетону плити і ребра

Недолік такої схеми полягає у тому, що решітчасті конструкції берегових опор не
здатні утримувати грунт засипки. Під час реконструкції за береговими опорами була
влаштована стінка із збірних плит, але між плитами є порожнини, і стінка не виконує свою
функцію. Просадки грунта засипки і розмиви узбіч поблизу мосту є основною проблемою
цієї споруди.

Рисунки 7, 8 – Берегова опора
Інший яскравий приклад нерозрізної монолітної конструкції – міст біля
с. Маламівка. що знаходиться на км 119+414 автодороги М-22.
Міст було побудовано у 1957 р., розширено у 1980 р. прибудовою 8 залізобетонних
двопустотних балок довжиною 18 м з однієї сторони. Балки укладено впритул до старої
монолітної прогонової будови, з якої видалено монолітні тротуари. Монолітні тротуари
замінено збірними тротуарними блоками. Габарит старого мосту був Г-6+2х1,0 м. Після
реконструкції габарит став Г-11,5+2х1,5 м.
Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

55

ШТУЧНІ СПОРУДИ

Рисунок 9 – Загальний вигляд

Рисунок 10 – Опора і прогонова будова

Міст довжиною 14 м збудовано із монолітного залізобетону. Схема мосту 3+8+3 м.
Розрахункова схема – балково-консольна. Крайні прольоти довжиною по 3 м є консолями і
не спираються на берегові опори. Прогонова будова безпосередньо обпирається на
бетонний підферменник, таке обпирання можна вважати шарнірним. Прогонова будова
має 5 поздовжніх і 5 поперечних ребер. В поздовжніх ребрах розташовано робочу арматуру,
гладку, круглого перерізу, захисний шар арматури руйнується від корозії. Поздовжні
ребра мають змінну висоту, всередині прогону 0,65 м, на опорах висота ребер збільшується
до 1,0 м. На опорах улаштовані поперечні ребра шириною 0,3 м і висотою 1,0 м. Посередині
прольоту і на кінцях консолей улаштовані поперечні ребра висотою по 0,65 м і шириною
0,3 м. Товщина плити проїзної частини 0,2 м.
Така значна будівельна висота – 1,2 м при прольоті 8м виглядає явно надлишковою і
надає мосту великий запас міцності. Вода не фільтрується крізь бетон прогонової будови,
хоча міст має очевидні пошкодження гідроізоляції. Корозія відбувається лише на крайніх
ребрах, куди вода затікає під час злив.
Опори мосту, викладені із обробленого каменю на цементному розчині, знаходяться
у доброму стані без слідів руйнувань. Опори на природній основі, але просадок не
відбувається. Берегові опори – пальові з насадками і заборними стінками із збірних
бетонних плит. На них спираються прибудовані пустотні балки. Навпроти консольної
частини старого мосту берегова опора має шкафну стінку.

Рисунок 11 – Розріз вздовж осі дороги
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Рисунок 12 – Поперечний переріз мосту
Спеціалісти ДП «ДерждорНДІ» проводили обстеження обох цих споруд і визначили
їх технічний стан як 4-й (непридатні до нормальної експлуатації). Але це відображає не
втрату міцності прогоновими будовами, а зменшення довговічності споруди через корозію,
а також дефекти інших частин штучної споруди, таких як гідроізоляція, покриття, підходи
до мосту, укріплення конуса. Для продовження безаварійної служби ці споруди потребують
капітального ремонту.
Висновки
1.
Досвід експлуатації монолітних бетонних споруд протягом багатьох років
показав їх надійність і високі експлуатаційні якості. Ребристі бетонні прогонові будови
балково-консольної, нерозрізної та рамної системи мають перевагу над балковими
розрізними в експлуатації через відсутність деформаційних швів, які в процесі експлуатації
допускають потрапляння води і солей на балки і ригелі, що приводить до швидкої корозії і
руйнування. Безшовні конструкції прогонових будов мають також набагато більшу рівність
покриття, відсутність ям і вибоїн біля деформаційних швів.
2. Монолітна прогонова будова має достатню якість бетону і водостійкість, щоб
опиратися фільтрації води крізь бетон. Корозія відбувається лише на крайніх ребрах, куди
вода може затікати безпосередньо. Слід також відмітити високу довговічність бетоних
конструкцій і збереження міцності бетону протягом тривалого часу.
3. Рамні, консольні і нерозрізні конструкції добре працюють разом з балковими
розрізними, не відбувається ніяких руйнувань через відмінність розрахункової схеми старої і
нової частин мостів. Температурні переміщення також не завдали шкоди, завдячуючи
шарнірному обпиранню прогонової будови, а у випадку рами – також через застосування
гнучких опор – стійок.
4. Балково-консольна схема має спільну рису з нерозрізною в тому, що на опорах
виникає момент, протилежний по знаку з тим, який діє в прольоті. Відповідно обидві схеми
мають робочу арматуру у верхній зоні над опорами. При невеликих прольотах (6–8 м) схема
армування в обох випадках може бути подібною, що зумовило поширення ребристих
прогонових будов для мостів з невеликими прольотами. Такі прогонові будови економічні за
витратою бетону і сталі, а негативним чинником є складність виготовлення опалубки.
5. Запас міцності у ребристих монолітних конструкцій досить високий. Таким
чином, при належному утриманні і своєчасному виконанні ремонтних робіт штучні споруди
здатні тривалий час забезпечувати належні умови руху транспортних засобів.
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6. Необхідними умовами для підтримання й подальшого поліпшення технічного
стану штучних споруд є здійснення заходів щодо поточного і капітального ремонту штучних
споруд. В Полтавській області налічується понад 600 мостів і шляхопроводів на
дорогах державного і місцевого значення. Таким чином, щоб витримувати міжремонтний
термін 20 років, необхідно щороку капітально ремонтувати 30 штучних споруд.
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У дорожній галузі України в умовах підвищення інтенсивності руху, збільшення
вагових характеристик транспортних засобів та швидкого старіння конструкцій для мостів
зі значним терміном експлуатації виникла потреба оперативного визначення технічного
стану. Враховуючи те, що вихід із ладу штучної споруди спричиняє великі
народногосподарські втрати при організації об'їздів та відновленні руху, роботи, що
спрямовані на діагностику технічного стану залізобетонних конструкцій мостів та
шляхопроводів при експлуатаційних навантаженнях, є актуальними для народного
господарства. Дослідженнями [1, 2] показано, що процес деформування залізобетонних
конструкцій супроводжується локальними структурними змінами матеріалу з супутнім
випромінюванням акустичних хвиль. Тому при динамічному навантаженні елемента
конструкції встановлені на ньому вимірювальні перетворювачі фіксують досить широкий
спектр коливань, що характеризують як зміну загальних розмірів (низькочастотна частина
спектра – вібрація), так і інтенсивність деградаційних процесів (високочастотна складова –
акустична емісія) [3, 4]. Встановлення співвідношень між показниками інтенсивності
коливань в певних частотних діапазонах надає можливість оцінити вплив окремого
динамічного навантаження на конструктивний елемент.
Мета роботи – підвищення надійності та зменшення трудових витрат обстежень
технічного стану шляхом визначення наявності дефектів в залізобетонній конструкції
за сигналами віброакустичної емісії при змінних навантаженнях.
Дослідження формування спектрів сигналів віброакустичної емісії
Дослідження процесів формування спектрів сигналів віброакустичної емісії
розкриття та розвитку тріщин в залізобетонних конструкціях під впливом
низькошвидкісних змінних навантажень виконувалось в лабораторних умовах
з застосуванням гідравлічного пресу (рис. 1а) та стенду низькошвидкісного навантаження
(рис. 1б).
а)

б)

Рисунок 1 – Навантаження випробувальних зразків залізобетонних конструкцій
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Випробувальні зразки залізобетонну (з армуванням та без) розміром
100×100×100 мм (рис. 2) піддавалися осьовому навантаженню на стиск. Зразки балки
з одношаровим армуванням розмірами 900×200×50 мм і 2000×200×100 мм (рис. 3)
навантажувались за схемою «балка на двох опорах».

Рисунок 2 – Випробувальні зразки
залізобетону

Рисунок 3 – Залізобетонна балка на стенді
низькошвидкісного навантаження

Зусилля деформування балок створювалося за допомогою навантажувального
пристрою (рис. 3), що складається з двох паралельних робочих гідроциліндрів 1, зразкового
динамометра стиснення 2 з мікрометричної голівкою 3. Для уникнення впливу оператора на
коливання вимірювального ланцюга робоча рідина надавалась в робочі гідроциліндри крізь
гумовий високонапірний шланг. При випробуваннях навантаження нарощувалось
ступінчасто до появи першого сигналу руйнування з витримкою до 1500 с з фіксацією
розвитку процесу дефектоутворення. Швидкість нарощування навантаження приймалась
в межах 0,000002÷0,00001 с-1 від зусилля руйнування зразка.
а)

б)

а) склад обладнання; б) перетворювач віброакустичної емісії.
Рисунок 4 – Обладнання фіксації спектрів сигналів
60

Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

ШТУЧНІ СПОРУДИ
Запис сигналів віброакустичної емісії (ВАЕ) та виділення областей сигналів, що
містять імпульси акустичної активності, здійснювались безперервно як в процесі
нарощування навантаження, так і при витримці. Для фіксації сигналів акустичної емісії
застосовувалась експериментальна апаратура (рис. 4а) у складі перетворювача
віброакустичної емісії 1, підсилювача заряду LP-03 2, двоканального апаратного фільтру 3,
модуля аналого-цифрового перетворювача (АЦП) ADA-1406 4, блока живлення 5 та usbкабелю 6 підключення апаратури до вимірювального комп’ютера. Отримання сигналів
віброакустічної емісії здійснювалось за допомогою п'єзоелектричного перетворювача
(рис. 4б), конструктивно виконаного з корпусу 1, на який наклеєно високочастотний
елемент, розташованого над ним низькочастотного біморфного елементу 3, кришки 2 та
сигнального кабелю 4. Для покращання акустичного контакту між корпусом перетворювача
сигналів та поверхнею залізобетонних зразків був нанесений прошарок з акустичного гелю.
Програмний комплекс для аналізу сигналів віброакустичної емісії було розроблено
в середовищі LabVIEW компанії National Instruments. При розробці структури програми
враховувалися наступні фактори:
– застосування двох аналогових входів (низькочастотний та високочастотний
канали), які необхідно вимірювати та обробляти в реальному часі;
– послідовність обробки даних, що надходять;
– час, необхідний для зчитування інформації з модуля АЦП та час, необхідний
для обробки даних;
– мінімальна кількість необхідних даних для збереження у файл і можливості
подальшого завантаження без втрати інформації.

Рисунок 5 – Підсистема обробки даних, що встановлює наявність
акустичного імпульсу
Так як виявлення на вході пристрою амплітуд акустичного імпульсу реалізовано
програмно, то збір даних та їх обробка в програмному комплексі відбувається безперервно.
Відповідно до прийнятої логіки (рис. 5) при виконанні умови обраного критерію наявності
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акустично-емісійного (АЕ) імпульсу відбувається буферизація даних і видача керувального
сигналу для запису ідентифікованого фрагменту сигналу в відповідний файл.
Узагальнена схема обробки програмою даних, що надходять, містить такі основні
блоки:
− вхідні дані можуть бути отримані як безпосередньо з пристрою спряження, так і
з попередньо записаного файлу шляхом вибірки відповідного блоку;
− блок «Корекція амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) датчика» – у разі
включення блоку на всіх частотах вводяться поправочні множники для коригування впливу
нелінійності функції системи «об'єкт-перетворювач». АЧХ відповідних систем беруться
із загального банку даних;
− блок «Нормування» призначено для нормування даних за максимальним
значенням усередненої спектральної функції вхідного сигналу;
− блок «Ідентіфікатор» – граничний пристрій, призначений для виявлення та
ідентифікації сигналів АЕ за спектральними ознаками і контролем наявності імпульсу в
низькочастотному спектрі – вібраційна емісія (ВЕ). Вибір критеріїв для ідентифікації
задається оператором;
− «Критерій АЕ-сигналу» – блок перевірки відповідності параметрів сигналу АЕ
за даних умов. Містить банк даних для сигналів різного типу. Вибір критеріїв здійснюється
оператором під час випробувань або обробки.
Робоча панель програми аналізу сигналів у режимі реального часу наведена
на рис. 6.

Рисунок 6 – Робоча панель програми аналізу сигналів у режимі реального часу
Пуск програми здійснюється натисканням кнопки 1,
припинення роботи –
натисканням кнопки 2. Перед запуском програми оператор повинен встановити в полі 3
відповідні режими роботи модулю АЦП:
– частоту опитування модулю АЦП (загальна частота опитування усіх
застосованих каналів);
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– режим підключення сигнальних кабелів до модулю АЦП (пряме диференційне
або диференційне з індивідуальними підсилювачами);
– коефіцієнт апаратного підсилювання сигналу (×1, ×2, ×4 або ×8), а також
в полі 5 режими програмної фільтрації сигналів:
– тип фільтру;
– порядок фільтру;
– нижню та верхню границі фільтрації.
Після запуску програми оператор має можливість контролювати роботу обладнання
фіксації процесів формування спектрів сигналів за показниками рівня сигналів на
діаграмах 4 (з метою подальшого розвитку системи контролю апаратне та програмне
забезпечення виконано з можливістю підключення до чотирьох каналів одночасно),
встановлювати режим фільтрації за показниками моніторів 6 та 7 і діаграмою амплітудночастотної характеристики фрагменту сигналу після фільтрації 8. Одночасно програма надає
можливість контролювати процес вибору режиму фільтрації за індикаторами нижньої та
верхньої границі фільтрації і значенням максимальної частотної складової коливань 9.
Також на діаграмі 10 надається значення приросту енергії акустичних коливань у
відфільтрованому сигналі з початку спостереження та середнє значення енергії акустичних
коливань при спостереженні. Співвідношення цих діаграм може застосовуватись як
енергетичний критерію стану конструкції, що спостерігається.
Обґрунтування критерію
залізобетонних конструкціях

розпізнавання

подій

дефектоутворення

в

Встановлення спектральних особливостей виникнення та поширення в тілі
залізобетонних зразків при руйнуванні, зовнішньої динамічної дії та власних коливаннях
виконано шляхом спільного аналізу ВЕ та АЕ компонентів коливань. Спектральна
характеристика коливань для зафіксованого фрагменту сигналу f довжиною N
розраховувалась відповідно до залежностей дискретного Фур’є – перетворення. При цьому
в комплексній формі коефіцієнти гармонійного ряду визначалися за формулою (1):

Ck =
де

1 N −1 − j( 2π / N )ki
,
∑ fi e
N i =0

(1)

⎛N⎞
k = 1, 2... ⎜ ⎟ ;
⎝2⎠
1 N −1
Re ( C0 ) =
⋅ ∑ fi ;
2 N i =0

Im ( C0 ) = 0 .

Коефіцієнти гармонійного ряду розраховувалися відповідно до алгоритму швидкого
Фур’є-перетворення fft для чого розмірність фрагмента вектора сигналу f приймалася
рівною N = 2 n .
Побудова амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) сигналу акустичної емісії
виконувалася на основі фундаментальної властивості:
– для амплітуди
2

2

Ak = Ck = Re ( Ck ) + Im ( Ck ) ,
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– для частоти

νk =
де

1
,
T ⋅k

(3)

T – період опитування каналу аналого-цифрового перетворювача, с.

Контроль за випромінюванням віброакустичної енергії в процесі росту тріщин
в масиві залізобетонних балок здійснювався до їх повного розвитку і виходу на поверхню
балки. Після чергового кроку навантаження та 20-хвилинної витримки поверхня балки
оглядалася візуально за допомогою мікроскопа. Тріщини, що утворилися на поверхні,
фотографувалися (рис. 7).
У процесі навантаження випробувальних балок було зафіксовано і оброблено
понад 1000 акустичної емісії від процесів утворення та розвитку тріщин у масиві
залізобетонних зразків.
Характерний вид імпульсів акустичної емісії від дефектоутворення та
розвитку тріщин представлено на рис. 8а. Для запису осцилограм частота опитування
становила 80 кГц, що відповідає 0,0125 с на 1000 точок відліку.
а)

б)

а) бокова поверхня; б) нижня поверхня.
Рисунок 7 – Поперечні тріщини на поверхнях балок
а)

б)

а) загальний вигляд осцилограм; б) АЧХ.
Рисунок 8 – Імпульси акустичної емісії від дефектоутворення
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Приклад амплітудно-частотної характеристики імпульсів АЕ, що розраховані згідно
поданих вище залежностей, наведено на рис. 8б. Особливістю розподілу енергії коливань є
одночасна наявність декількох максимумів 1 в кожному з імпульсів. На графіках для
порівняння показано співвідношення максимальних амплітуд імпульсів Ai та амплітуди
шумів An , а також відповідних енергій коливань в сигналах Pi та Pn .
Розподіл енергії зафіксованих в процесі випробувань імпульсів по частотах наведено
в табл. 1.
Таблиця 1 – Розподіл імпульсів по частотах
Частота, кГц

2÷5

5÷10

10÷15

15÷20

20÷30

30÷40

Число, од.

73

274

292

137

207

97

Число, %

6,8

25,4

27,0

12,7

19,2

9,0

Аналіз сукупності показників АЧХ віброакустичних коливань залізобетонних зразків
вказує на те, що енергія віброакустичних коливань при руйнуванні розташована в досить
обмежених частотних інтервалах. Таким чином, амплітудно-частотний аналіз сигналів
віброакустичних коливань залізобетонних балок в реальному часі може бути
рекомендований для застосування при встановленні розвитку процесу тріщиноутворення
під час динамічних навантажень.
В якості критерію розпізнавання подій дефектоутворення в залізобетонних
конструкціях може бути рекомендована умова одночасної наявності в фрагменті сигналу,
що підлягає аналізу, імпульсу від динамічного процесу

Ai > K a ⋅ An

(4)

та формуванні в спектральній характеристиці імпульсу високочастотної енергетичної
складової

Pi1 > K p ⋅ Pn ,
де

(5)

K a та K p – коефіцієнти надійності розпізнавання процесу дефектоутворення за

амплітудою і спектральною енергією коливань відповідно.
За результатом виконаних лабораторних досліджень в якості критерію розпізнавання
подій розкриття та розвитку тріщин в
залізобетонних конструкціях може бути
запропоновано залежність, що являє співвідношення між сумарнім рівнем енергії сигналів в
області частот, притаманним руйнуванню, до сумарного рівня енергії шумів

0 if

18000 Гц
600 Гц

K=
1 if

18000 Гц

∑ Shigh

600 Гц

де

⎛ 600 Гц

∑ Shigh ≤ ⎜⎜ ∑ Shigh +

33000 Гц

⎞

∑ Shigh ⎟⎟

18000 Гц
⎝ 0
⎠
,
33000 Гц
⎛ 600 Гц
⎞
> ⎜ ∑ Shigh + ∑ Shigh ⎟
⎜ 0
⎟
18000 Гц
⎝
⎠

(6)

Shigh – енергія коливань відповідної складової сигналу.
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Висновки
До характерних особливостей АЧХ сигналів акустичної емісії при навантаженні
залізобетонних зразків потрібно віднести:
– розподіл енергії коливань в АЧХ сигналу ФВЧ в діапазоні частот 600÷18000 Гц
з наявністю декількох локальних максимумів;
– сумарна енергія коливань в АЧХ, що розташовані за межами вказаних діапазонів,
не перевищує 1 % від загальної.
3а результатом виконаних лабораторних досліджень в якості критерію розпізнавання
подій розкриття та розвитку тріщин в залізобетонних конструкціях може бути
запропоновано кількісне оцінювання розподілу енергії коливань між частотними
діапазонами.
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УДК 624.2

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО РОЗМИВУ У НИЖНЬОМУ Б`ЄФІ ГРЕБЛІ ЗА
УМОВИ ЇЇ РУЙНУВАННЯ
Ткачук С.Г., д-р техн. наук, професор
Матвєєва К.Ю., аспірант
Національний транспортний університет (НТУ)
При руйнуванні гребель та спорожненні водосховищ формується хвиля прориву, яка
має значну руйнівну силу. Рух великих мас води з високою швидкістю призводить
до утворення значних розмивів, що викликає необхідність прогнозу руслових деформацій
під мостом за умов руйнування і прориву греблі.
Потоки в річках з деформувальним руслом складаються з двох фаз: рідкої і твердої.
Тому для їх математичного опису необхідно, як мінімум, чотири рівняння: для кожної фази
рівняння нерозривності та руху. Для всіх без винятку математичних моделей руслових
деформацій домінантним рівнянням є рівняння балансу наносів. З фізичної точки зору воно
являє фундаментальний закон збереження речовини, який в руслових прогнозах втілюється
в закон збереження загальної кількості наносів.
Для русел з нерозмивними берегами рівняння балансу наносів можна записати
в розгорнутому вигляді, який надає йому зручності в аналітичних перетвореннях, і такий
опис набув поширеного застосування в практиці інженерних прогнозів руслових
деформацій. Незважаючи на те, що при його виведенні використано приклад стиснення ріки
мостовим переходом, він має загальний характер.
∂G
∂h
+B
= 0,
∂l
∂t

де

(1)

G – повна витрата наносів в живому перерізі;
h – середня глибина живого перерізу;
B – ширина русла між урізами.

Рівняння балансу наносів (1) придатне як для визначення руслових переформувань в
природних умовах, так і для прогнозів деформацій дна при будь-якому стисненні ріки
гідротехнічними або транспортними спорудами.
Динамічне рівняння для рухливих наносів представляється інтегральною
залежністю, що пов’язує осереднену по ширині русла витрату наносів з гідравлічними
характеристиками течії.
В залежності від співвідношення стоку води і наносів ріка вибирає той чи інший
спосіб їх транспортування, що і визначає тип руслового процесу.
Транспортування руслоформуючих донних наносів відбувається на структурному
рівні дискретних мезоформ, що являють собою скупчення наносів у вигляді пасм, боковиків,
осередків. Їх характерні розміри співставні з глибиною русла і корелюють з розмірами
крупномірильних когерентних вихрових структур руслового потоку. Переміщення наносних
формувань у вигляді руслових мезоформ відбувається під дією осереднених швидкостей
в природній області. Імпульси турбулентних пульсацій надто слабкі, щоб зрушити всю
мезоформу, тому вони стають активними чинниками тільки на рівні окремої частинки
наносів або на рівні руслових мікроформ – рифелів.
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Формулу транспортуючої спроможності можна записати у такому вигляді:

G = A ⋅ BP ⋅ V 4 ,

(2)

V — середня швидкість руслового потоку;

в якому

функція A може визначатися наближено за табл.1.
Таблиця 1.
Ґрунт

Різновид ґрунту

d, мм

A

Пісок

Дрібний

0,05-0,25

18*10-4-7,2*10-4

Середній

0,25-1,0

7,2*10-4-3,4*10-4

Крупний

1,0-2,5

3,4*10-4-2,6*10-4

Дрібний

2,5-5,0

2,6*10-4-2,0*10-4

Гравій

Вираз (2) встановлює залежність між середньою швидкістю потоку V і його
транспортуючою спроможністю G – величинами, які за своєю фізичною сутністю є
динамічними. Отже, в математичній моделі загального розмиву цей вираз входить як
динамічне рівняння для твердої фази потоку.
Рівняння нерозривності для водного потоку описує дотримання залежності кожної
миті в кожному живому перерізі

Q = B ⋅ h ⋅V .

(3)

При цьому сама витрата води в загальному випадку може змінюватись як за часом,
так і за довжиною.
При руйнуванні греблі виникає хвиля прориву, що рухається за законами
неусталеного руху. Просування по руслам річок різноманітних хвиль завжди
супроводжується явищами їх трансформації, які створюють тенденцію до зменшення
максимальної витрати води по довжині річки. Отже, динамічне рівняння для рідкої фази
потоку повинно описувати зміну витрати води при проходженні хвилі прориву.
Хвиля прориву або раптового попуску рухається в нижньому б’єфі по природному
руслу водотоку, безперервно деформуючись внаслідок опору руху, який чинить русло,
причому довжина хвилі безперервно збільшується, а її висота безперервно зменшується.
Відбувається розпластування хвилі, яке схематично зображено на рис.1.

Рисунок 1 – Схема розпластування хвилі
Питання про врахування зміни величини максимальної витрати повеневих вод,
паводків або хвиль прориву в процесі просування їх річкою виникає при вирішенні багатьох
гідрологічних та гідравлічних задач.
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У випадку прориву греблі максимальна витрата буде значно збільшена, а отже значно
збільшаться і деформації русла, що відіб’ється на режимі експлуатації пропускних
транспортних споруд.
Розрахункові умови максимального скидання води через водоскидні пристрої греблі
зазвичай відомі, і їх можна легко отримати при вишукуваннях мостового переходу.
Розрахункові умови при прориві некапітальної греблі невідомі, оскільки розміри та характер
прориву є факторами випадковими.
Раніше в практиці проектування витрата потоку від прориву греблі визначалася
за емпіричними формулами Шокліча та Ю.В. Енгельгардта. Формула Шокліча дає змогу
визначити значення максимальної витрати в момент прориву тільки для створу самої греблі.
При визначенні максимальної миттєвої витрати у створах, які розташовані вище або
нижче створу греблі, необхідно враховувати: в першому випадку режим спорожнення
водосховища, а в другому випадку – розпластування (загасання) хвилі прориву або попуску
на довжині шлях L .
Формула, запропонована Ю.В. Енгельгардтом (яка дає значення витрати тільки для
створів, які розташовуються нижче греблі), має вигляд:

h
Qn' = ω n ⋅ C ⋅ Rn ⋅ ,
l
де

(4)

Qn' – додаткова витрата від прориву греблі, м3/с;

ωn – додаткова площа живого перерізу в місці прориву за греблею, м2;
C – коефіцієнт Шезі;
Rn – гідравлічний радіус, який відповідає живому перерізу, м;
h – підпір греблі над горизонтом води в нижньому б’єфі в момент прориву, м;
l – відстань від греблі до мостового переходу, м.
При прориві греблі відбувається два явища: витікання води із водосховища за
законом незатопленого водозливу з широким порогом та рух по нижчерозташованому руслу
хвилі прориву за законами неусталеного руху води, які можуть бути виражені одним
рівнянням.
Формула Шезі, яка лежить в основі формули Ю.В. Енгельгардта, може
застосовуватись тільки у випадку рівномірного усталеного руху, не кажучи про фіктивність
похилу i = h l та про те, що величину ω n досить складно визначити. Тому формула
Ю.В. Енгельгардта не може бути рекомендованою для користування.
Формула Шокліча зазвичай подається у наступному вигляді:

Qn = 0,9 ⋅ 4
де

B
⋅b ⋅ H ⋅ H ,
b

(5)

Qn –максимальна миттєва витрата у створі греблі при її прориві, м3/с;
B – довжина греблі по урізу води у верхньому б’єфі, м;

b – середня довжина прориву, м;
H – напір (різниця позначок верхнього та нижнього б’єфів в момент прориву), м.
Якщо ввести у формулу (5) позначення b = p ⋅ B , отримаємо:
3

3

Qn = 0,9 ⋅ p 4 ⋅ B ⋅ H 2 .
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У формулі (6) невизначеною є величина p. Оскільки аварії водозатримувальних
гребель являють собою випадкові явища, розміри яких передбачити неможливо, то
коефіцієнт p можна визначити тільки статистичним шляхом.
Для некапітальних земляних гребель Л.Л. Ліштвану вдалося встановити величину
коефіцієнта p лише для 15 об’єктів, причому виявилося, що ця величина коливається
у межах від 0,06 до 0,50. Статистичне опрацювання вказаного ряду випадків дає значення
для коефіцієнта p ≈ 0,8 , із 1% забезпеченістю. Враховуючи значну умовність застосування
методу математичної статистики до такого невеликого ряду випадків, генетичну
однорідність яких не видається можливим встановити точно, отримана величина p ≈ 0,8
все ж може бути прийнята в якості розрахункової, як така, що використовується із достатнім
запасом (>1,5) порівняно із зареєстрованим максимальним значенням.
Підставляючи p = 0,8 у вираз (6), отримаємо:
3

Qn = 0,75 ⋅ B ⋅ H 2 .

(7)

За формулою (7) рекомендується виконувати розрахунки можливої максимальної
витрати від прориву некапітальної греблі у всіх випадках, коли величина b невідома.
Залежність між максимальною витратою води та відстанню від початкового перерізу
до того, який аналізується, була отримана Л.Л. Ліштваном [2] та має такий вигляд:

Qnн =
де

W0 ⋅ Qn
,
W0 + Qn ⋅ L ⋅ τ

(8)

W0 – об’єм водосховища, який розраховується за формулою: W =

1
⋅B⋅H ⋅L ;
4

τ – коефіцієнт, який характеризує умови проходження хвилі прориву у побутовому

руслі, він дорівнює 0,5 ⋅ (1 V2 − 1 V1 ) ;

V1 – швидкість руху лобової частини хвилі, яка спричинена проривом греблі;
V2 – швидкість течії в хвості хвилі (при межені).

Коефіцієнт τ було визначено на підставі наявних натурних даних про швидкості
течії для різних типів річок.
Таблиця 1 – Значення коефіцієнта τ для різних типів річок
Типи річок

Похили

Швидкості, м/с
V2
V1

Коефіцієнт τ ,
м-1·с

Малі низинні

0,0001-0,0005

0,25

1,00

1,50

Середні низинні

0,00005-0,0001

0,30

1,25

1,25

Малі рівнинні

0,0005-0,005

0,40

1,60

1,00

Середні рівнинні

0,0001-0,0005

0,50

2,00

0,80

Малі напівгірські

0,005-0,05

0,60

2,50

0,65

0,0005-0,005

0,75

3,00

0,50

0,05-0,5

0,95

3,75

0,40

0,005-0,05

1,10

4,50

0,35

Середні напівгірські
Малі гірські
Середні гірські
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Рисунок 2 – Графік кривих вільної поверхні у нижньому б`єфі при прориві греблі
Отже, можемо записати систему рівнянь, що складає математичну модель загального
розмиву при прориві греблі:

∂h
⎧ ∂G
⎪ ∂l + B ∂t = 0;
⎪
4
⎪G = A ⋅ B P ⋅ V ;
⎨
⎪Q = B ⋅ h ⋅ V ;
⎪
W0 ⋅ Q n
.
⎪Ql =
W0 + Q n ⋅ l ⋅ τ
⎩

(9)

Для аналітичної реалізації даної математичної моделі спершу слід визначити
градієнт витрати наносів (похідну по довжині). З цією метою, використовуючи рівняння
нерозривності для потоку, витрата наносів записується в такий спосіб:

G = A ⋅ BP ⋅

Q4
.
h4

(10)

Поділивши чисельник і знаменник динамічного рівняння для водної фази потоку і
зробивши заміну

W0
+ l ⋅τ = λ для спрощення розрахунків, виразу (10) надаємо вигляду:
Qn

G = A⋅
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W04
.
B3p ⋅ h4 ⋅ λ4

(11)
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Похідна від функції (11) буде такою:

dG A ⋅ W04
=
dl
B 3p

∂λ
⎛
3
4 ∂h
+ 4 ⋅ λ3 ⋅ h 4 ⋅
⎜ 4⋅h ⋅λ ⋅
∂l
∂l
⋅⎜−
h8 ⋅ λ8
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟.
⎟
⎟
⎠

(12)

З метою спрощення виразу знаходимо похідну:

⎞
dλ d ⎛ W0
= ⋅ ⎜⎜
+ l ⋅τ ⎟⎟ = τ ;
dl dl ⎝ Qn
⎠

dλ = τdl.
Отже, тепер похідна (12) набуває такого вигляду:

4 ⋅ A ⋅W 4 dh 4 ⋅ A ⋅W 4 ⋅τ
dG
= − 3 5 04 ⋅ − 3 40 5 .
dl
B p ⋅ h ⋅ λ dl B p ⋅ h ⋅ λ

(13)

Квазілінійне рівняння руслових деформацій виводиться з рівняння балансу наносів
після заміни в ньому похідної ∂G ∂l її виразом (13).
Поділивши всі члени на ширину русла BP , остаточно будемо мати:

4 ⋅ A ⋅ W04 1 1
4 ⋅ A ⋅ W04 ⋅τ 1
⋅
−
=
−
⋅ .
Bp4 ⋅ h5 ⋅ λ4 dl dt
Bp4 ⋅ h4 ⋅ λ5 dh
Далі здійснюється заміна квазілінійного рівняння руслових
еквівалентною йому системою звичайних диференціальних рівнянь
dl
4 ⋅ A ⋅ W04
B 4p ⋅ h 5 ⋅ λ4

= dt = −

dh
4 ⋅ A ⋅ W04 ⋅ τ

деформацій

.

B 4p ⋅ h 4 ⋅ λ5

(14)

Для складання двох звичайних рівнянь треба згуртувати їх попарно в будь-якому
порядку. Перше з них утворюється внаслідок комбінації крайніх членів системи (14):

4 ⋅ A ⋅ W04
B 4p ⋅ h5 ⋅ λ4

⋅ dh = −

4 ⋅ A ⋅ W04 ⋅ τ
B 4p ⋅ h 4 ⋅ λ5

⋅ dl.

Після скорочення подібних членів це рівняння
диференціального з відокремленими змінними:

зводиться

до

звичайного

dh
dλ
=−
.
λ
h
Проінтегрувавши ліву і праву частини, отримуємо його загальний розв’язок:

h ⋅ λ = ψ1.
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(15)
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Друге рівняння доцільно утворити, поєднавши перший і другий члени системи (14):

4 ⋅ A ⋅W04
⋅ dt = dl.
B p4 ⋅ h 5 ⋅ λ4
Воно теж дозволяє відокремити змінні, і його інтеграл набуває виду:

4 ⋅ A ⋅ W04 ⋅ t λ5
− =ψ 2.
Bp4 ⋅ h5
τ

(16)

Загальний розв’язок диференціальних рівнянь з частинними похідними являє собою
невизначену функцію Ф від інтегралів (15) та (16):
⎛
4 ⋅ A ⋅ W04 ⋅ t λ5 ⎞⎟
Ф⎜ h ⋅ λ ;
−
= 0.
4
5
⎜
⎟
τ
B
h
⋅
p
⎝
⎠
(17)
Вид функції Ф визначається шляхом врахування початкових умов, тобто
розв’язанням задачі Коші.
Оскільки розмив починається безпосередньо вже після руйнування греблі,
то приймемо t = 1, а водна поверхня набуває форми хвилі, висоту якої можна знайти
наступним чином [3]:

h=

Q
+ 0,1 .
Bp

Розв’язавши задачу Коші для даних початкових умов, отримаємо таку залежність
для визначення розмиву при прориві греблі:
1

⎛Q
⎞ ⎛ 20 ⋅ A ⋅ W04 ⋅τ
⎞5
⎜
⎟ .
(
)
h=
+ 0,1⎟ ⋅ ⎜1 +
t
1
⋅
−
4
5
5
⎜B
⎟ ⎜
⎟
B
h
⋅
⋅
λ
p
⎝ p
⎠ ⎝
⎠

(18)

Для здійснення розрахунків стосовно визначення загального розмиву треба знати
вихідні гідравлічні параметри водотоку і хвилі прориву, такі як водомірний графік,
гідрограф, інтегральну функцію гідрографу.
Водомірний графік у випадку прориву греблі повинен показувати зміну рівня води
водосховища при її виливі в залежності від часу H = f (t ) [4]:
0,5
⎞
⎛
2 ⋅ Ω ⋅ Н пр
⎟
⎜
H=
0
,
5
⎜ k ⋅ В ⋅ Н ⋅t + 2⋅Ω ⎟
пр
⎠
⎝ пр Г

де

(19)

kпр – коефіцієнт, що враховує відношення можливої ширини прориву до довжини

греблі, який приймається: для нових земляних гребель V класу, що знаходяться
в задовільних умовах експлуатації, kпр = 0,50 ; для старих земляних гребель, що не мають
класу (при млинах тощо), а також гребель V класу в незадовільному стані, kпр = 0,75 ;

Ω –осереднена за довжиною площа дзеркала водосховища.
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Рисунок 3 – Водомірний графік у створі греблі при її прориві
Гідрограф хвилі прориву обчислюється так:
3

0,5
⎛
⎞
2 ⋅ Ω ⋅ H пр
⎟ + Q рп ,
Qпр = k пр ⋅ ВГ ⋅ ⎜
0
,
5
⎜ k ⋅ В ⋅ Н ⋅t + 2⋅Ω ⎟
пр
Г
пр
⎝
⎠

де

(20)

Qрп – руслова природна паводкова витрата.

Рисунок 4 – Гідрограф загальної витрати при прориві греблі

74

Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

ШТУЧНІ СПОРУДИ
Водомірний графік (рис. 3), гідрограф загальної витрати (рис. 4), графік
кривих вільної поверхні (рис. 2) та графік кривої розмиву дна у нижньому б’єфі при
прориві греблі (рис. 5) було побудовано на прикладі річки Сукіль, що протікає у ІваноФранківській області.

Рисунок 5 – Графік розмиву дна у нижньому б`єфі при прориві греблі
Висновки
Математична модель для розрахунку загального розмиву при прориві греблі являє
собою систему рівнянь, які описують дві фази потоку: рідку і тверду. В якості динамічного
рівняння для рідкої фази потоку задля врахування швидкої зміни його параметрів
запропоновано використання рівняння додаткової витрати при проходженні хвилі прориву
та наведено результати застосування даної математичної моделі.
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Бітум є одним з найважливіших дорожньо-будівельних матеріалів, поведінка якого у
вирішальній мірі впливає на стійкість дорожніх покриттів до дії транспорту та
несприятливих погодних умов. Для підтримки мережі автодоріг в мінімально задовільному
стані щорічно необхідні обсяги бітумів повинні становити близько 500 тис. тон. Разом із
споживанням вітчизняного бітуму дорожній комплекс України використовує також бітуми
іноземного виробництва (переважно з Білорусії). Знаковим є той факт, що вперше за останні
6 років доля імпорту перевищила долю вітчизняного бітуму.
Такі властивості бітуму як клеюча здатність та термопластичність обумовили його
використання в ролі зв’язуючого компоненту, що поєднує в єдиний моноліт мінеральні
складові асфальтобетонних сумішей. Внаслідок термопластичності бітум здатний
переходити в рідкий стан при нагріванні та ставати твердим при охолодженні. Це дозволяє
перемішувати бітуми з мінеральними матеріалами за температури вище ніж 120 °С, а при
остиганні суміші до температури довкілля перетворювати її в суцільний твердий матеріал –
асфальтобетон.
В той же час термопластичні властивості та вибіркова адгезійна здатність бітуму
створюють проблеми при експлуатації покриттів. Так, при високих літніх температурах
бітум розм’якшується, що під дією транспорту призводить до утворення на покриттях колій.
За зимових від’ємних температур асфальтобетон стискається і в цьому випадку відсутність
пластичних властивостей та крихкість бітуму є причиною виникання низькотемпературних
тріщин. При тривалих транспортних навантаженнях невисока міцність бітуму та відсутність
у нього пружних властивостей обумовлюють появу на покриттях тріщин від утоми. Під дією
технологічних температур, кисню, погодних умов бітум старіє. Змінюється його склад та
структура, він стає крихким і втрачає клеючу здатність. Наслідком цього є зниження несучої
здатності покриття, в ньому значно прискорюються процеси тріщиноутворення та
руйнування. Бітум має вибіркову клеючу здатність (адгезію). Він добре прилипає
до основних гірських порід і погано – до кислих (які становлять 90 % щебеню, що
використовується в дорожньому будівництві). Як результат, під дією води, внаслідок
відшарування плівки бітуму від мінеральних зерен на покриттях виникає ямковість.
Вищевказане свідчить, що з усіх компонентів асфальтобетону бітум є найбільш
чутливим до дії транспорту, а також технологічних та погодно-кліматичних факторів. І хоча
вміст бітуму в асфальтобетоні складає лише 5-7 %, саме він відіграє вирішальну роль
в забезпеченні якості асфальтобетонів і, як наслідок, в довговічності побудованих з них
покриттів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій
Бітуми − це складна суміш низько- та високомолекулярних вуглеводнів нафти та їх
гетеропохідних, що містять незначну кількість кисню, сірки, азоту. Бітуми мають
такий орієнтовний елементарний склад (% мас.): вуглецю – 80−85; водню – 8,0−11,5;
кисню – 0,2−0,4; сірки – 0,5−0,7; азоту – 0,2−0,5 [1, 2]. Однак елементарний склад не дає
уявлення про структуру та властивості бітумів. Тому за селективною розчинністю в бітумах
виділяють такі структуроутворюючі групи вуглеводнів (мас. %): масла – 40−60, смоли (кислі
і нейтральні) – 20−40, асфальтени – 10−25, асфальтогенові кислоти і їх ангідриди – < 1,
карбени і карбоїди – 1−3, парафіни – 2–6 [1, 2, 3,].
Масла − речовини жовтого кольору густиною нижче 1000 кг/м3, складаються із
суміші парафінових, нафтенових, ароматичних і поліциклічних вуглеводнів з молекулярною
масою 300 − 800. Масла надають в’яжучому текучості. З підвищенням вмісту масел
в бітумах, а точніше співвідношення масла:асфальтени, підвищується пенетрація,
знижується температура крихкості та розм’якшеності, зменшується в’язкість. В значній мірі
на властивості бітумів впливають тверді парафіни. Їх вміст не повинен перевищувати 3-5 %.
Перевищення цих значень призводить до різкого зниження структурно-механічної міцності
бітумів. Високий вміст парафінів, особливо низькоплавких, знижує розтяжність бітуму і
підвищує температуру склування.
Смоли (нейтральні і кислі) – легкоплавкі в'язкопластичні речовини темнокоричневого кольору густиною близько 1000 кг/м3. Смоли складаються з більш складних
ніж масла вуглеводнів з молекулярною масою 800−1200. За хімічним складом вони
переважно належать до гетероциклічних ароматичних високомолекулярних сполук.
У смолах сконцентрована основна маса сірчаних, кисневих і азотистих сполук (до 2 %).
Ці сполуки є полярними і визначають здатність бітуму прилипати до поверхні кам'яних
матеріалів (адгезію). Смоли забезпечують стабільність бітумів, їх розтяжність та когезію.
Асфальтени – тверді, неплавкі аморфні речовини густиною більше 1000 кг/м3.
Асфальтенові молекули являють собою поліциклічну ароматичну конденсовану систему
з включенням гетероциклів переважно із сіркою й азотом, з бічними замісниками у вигляді
коротких аліфатичних ланцюгів і нафтенових кілець, що містять функціональні полярні
групи з атомом кисню. Крім того, до складу асфальтенів входять метали (Fe, V, Ni та інші),
які можуть знаходитися, зокрема, у вигляді порфіринових комплексів. Вміст асфальтенів
визначає в’язкість, міцність, теплостійкість та адгезію бітумів.
Груповий склад бітумів, який змінюється в порівняно широких межах, визначає
структурну будову та властивості в’яжучих. На цей час не існує єдиного загального
уявлення про структуру бітумів. Більшість дослідників вважає бітуми колоїдними
системами, в яких дисперсною фазою є асфальтени, що утворюють міцелярне ядро, навколо
якого розташовуються послідовно шари меншої молекулярної маси і меншого ступеня
ароматичності (смоли), що переходять потім у інтерміцелярне дисперсійне середовище
(масла) [3, 4]. При цьому не існує різкої границі і чіткого розділу між асфальтенами і
смолами з одного боку, і смолами й маслами – з іншого. Частинки дисперсної фази бітумів
являють собою зародки структури (асфальтени), що адсорбували і поглинули частину
дисперсійного середовища, створюючи комплекси із зародку з сольватною оболонкою
(асфальтенові комплекси). Асфальтенів комплекс, який складається із ядра і адсорбційносольватного шару, є основним структурним елементом нафтового бітуму. Ядро складається
з відносно високомолекулярних і тому важкорозчинних асфальтенів, а також в окремих
випадках із карбенів і карбоїдів. Навколо ядра розташовуються адсорбовані
низькомолекулярні асфальтени або їх асоціати, а навколо останніх – смоли. Причому
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на периферії знаходяться найбільш розчинні речовини цього типу. Молекули смол зв’язані
між собою за рахунок полярних (зазвичай киснево-, азото- та сірковміщуючих) груп.
Властивості бітумів залежать як від стабільності, так і від розміру колоїдних частинок,
а також силової взаємодії їх зовнішніх сольватних шарів. Остання залежить від кількості та
молекулярного складу середовища. Кращими бітумами вважаються такі, в яких вільних
молекул середовища мало, а більша частина входить до складу периферійних сольватних
шарів колоїдних частинок.
Зіставляючи існуючі уявлення про структуру бітумів (дисперсні ліофобні системи –
А.С. Колбановська [2]; розчин асфальтенів у мальтенах – А.Дж. Хойберг [5]; розчини
високомолекулярних речовин – асфальтенів і твердих смол у низькомолекулярному
середовищі з нафтових масел і плавких смол – І.М. Руденська [6]), слід зазначити їх деякі
загальні положення. За основний структуротвірний елемент бітумів приймаються
асфальтени, а їхній кількісний вміст з інших рівних умов багато в чому визначає механічне
поводження бітумів. В усіх уявленнях про структуру виділяють три характерних типи, два
з яких відрізняються вкрай різними структурними особливостями, що визначають
принципово відмінне реологічне поводження бітумів. Структурні типи бітумів залежать від
вмісту асфальтенів, їх ліофільності стосовно середовища, молекулярної маси, а також
ступеня ароматичності вуглеводнів дисперсійного середовища і рівня структурованості
смолами [2].
Структура І типу (гель) являє собою коагуляційну сітку з асфальтенів, яка
знаходиться в слабко структурованому смолами дисперсійному середовищі, що складається
із суміші парафінонафтенових і ароматичних вуглеводнів. При цьому асфальтени, що
утворюють сітку, взаємодіють один з одним полярними ліофобними ділянками через тонкі
прошарки дисперсійного середовища. На зовнішній ліофільній поверхні асфальтенів
адсорбуються смоли, що мають у тонкому плівковому стані підвищені механічні
властивості. Асфальтени сольватуються, набухають та розчиняються в ароматичних
вуглеводнях. Бітуми І типу містять понад 25 % асфальтенів, менше 24 % смол і більше 50 %
вуглеводнів.
До переваг бітумів І типу як дорожньо-будівельного матеріалу відносять:
– еластичні та пластичні властивості при низьких температурах;
– широкий температурний інтервал пружно-пластичного стану;
– еластичні властивості, високу в’язкість незруйнованої структури, здатність
до тиксотропного відновлення в пружно-пластичному стані;
– високу теплостійкість навіть при наявності твердих парафінів;
– здатність забезпечувати міцне та стійке зчеплення з мінеральними матеріалами
карбонатних та основних порід.
До недоліків бітуму І типу відносять: малу міцність та знижену деформаційну
стійкість; більш слабкий опір дії окислювальних факторів при високих температурах
нагрівання (схильність до старіння); схильність до синергетичного руйнування структури
при стиканні з мінеральною поверхнею пористого характеру.
Бітуми ІІ типу (золь) представлені рідкою надмолекулярною дисперсною
структурою смол, розчинених у вуглеводнях, в якій асфальтени, як правило, не зв’язані та не
взаємодіють один з одним. Бітуми II структурно-реологічного типу містять не більше 18 %
асфальтенів, понад 36 % смол і не більше 48 % вуглеводнів.
Перевагами бітумів ІІ типу є висока когезія та деформативна стійкість, які
проявляються в незначному руйнуванні структури під впливом зусиль як на зсув, так і
на розтяг.
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До недоліків бітумів ІІ типу відносять:
– відсутність еластичного та пружно-пластичного реологічних станів;
– високу температурну межу переходу у пружно-крихкий стан та низьку
температурну межу переходу до істинно-в’язкого стану;
– відсутність еластичних властивостей та тиксотропії у пружно-в’язкому стані;
– низьку теплостійкість, особливо при наявності твердих парафінів;
– відсутність міцного зчеплення з більшістю мінеральних матеріалів, які
застосовуються у дорожньому будівництві;
– низьку водостійкість.
В бітумах ІІІ структурно-реологічного типу (золь-гель) окремі агрегати або інші
вторинні структурні утворення асфальтенів знаходяться в дисперсійному середовищі,
структурованому смолами в значно більшій мірі, ніж середовище І типу, але в меншій, ніж
середовище бітумів II структурного типу. Бітуми III типу містять асфальтени у межах
від 21 % до 23 %, смоли від 30 % до 34 % і вуглеводні від 45 % до 49 %.
Порівнюючи позитивні якості та недоліки бітумів різних структурних типів для
будівництва дорожніх одягів із асфальтобетонних сумішей у різних кліматичних умовах,
можна стверджувати, що оптимальні властивості мають бітуми з дисперсною структурою
ІІІ типу. Вони хоча й не мають високих показників окремих реологічних і міцносних
властивостей, притаманних бітумам І та ІІ типів, але не мають і характерних недоліків
кожного з них.
Бітуми ІІІ типу:
– в достатньо широкому температурному діапазоні знаходяться в пружнопластичному стані;
– виявляють пружні та еластичні деформації при впливі малих зсувних зусиль;
– мають достатньо високу когезійну міцність та деформаційну міцність;
– мають достатньо задовільну теплостійкість;
– мають задовільну стійкість проти впливу факторів старіння;
– відзначаються задовільним зчепленням з матеріалами карбонатних та
основних порід;
– не схильні до синерезису при стиканні з мінеральною поверхнею пористого
характеру.
В районах з різко континентальним кліматом, який характеризується великими
перепадами температур, можна застосовувати бітуми І типу при умові використання
кам’яних матеріалів карбонатних або основних порід та виключення технологічних
операцій, пов’язаних із застосуванням високих температур, які призводять до різкого
старіння матеріалу. Бітуми ІІ типу не рекомендуються в ролі дорожньо-будівельних
матеріалів.
В залежності від способу отримання бітуму поділяють на окислені, залишкові
(дистиляційні) та компаундовані. В країнах західної Європи та Америки виробляють
переважно дистиляційні (залишкові) бітуми, які отримують з важких високосмолистих нафт
шляхом вакуумної дистиляції важких нафтових залишків. Різна сировина та різні технології
отримання обумовлюють відмінність властивостей обох типів бітумів. Дистиляційні бітуми
в порівнянні з окисленими бітумами однакової в’язкості, є більш клейкими та пластичними.
Їх перевагами є підвищена когезійна міцність та менша «зістареність» і, як наслідок, більша
довговічність. Окислені бітуми менш чутливі до змін температури. При однаковій
з залишковими бітумами в’язкості вони мають вищу теплостійкість та більш низьку
температуру крихкості, тобто більший температурний інтервал працездатності.
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В’язкі дорожні бітуми, що використовують в дорожньому будівництві, належать
до ІІІ структурного типу. В той же час, окислені бітуми, що використовуються в Україні
в тій чи іншій мірі, є наближеними до І структурного типу, а дистиляційні – до ІІ.
Властивості бітуму залежать від складу сировини та технології її переробки.
Ретельний вибір нафт (високосмолистих, малопарафінистих), підбір з продуктів
нафтопереробки найбільш придатної сировини, застосування ефективних способів
виробництва та додержання раціональних технологічних параметрів приготування
дозволить отримати бітуми із збалансованою структурою, потрібними споживчими
характеристиками та підвищеною життєздатністю. Застосування таких бітумів дозволить
значно підвищити транспортно-експлуатаційні характеристики дорожніх покриттів і суттєво
подовжити строк їх служби.
Метою дослідження є забезпечення високої якості та довговічності бітумів, що
застосовуються при будівництві та ремонті автодоріг України.
Експериментальна частина
В ДП «ДерждорНДІ» проводились дослідження бітумів різних нафтопереробних
заводів (НПЗ), що дозволили встановити особливості в’яжучих, виявити характерні
недоліки, визначити, бітуми якого НПЗ є найбільш придатними для застосування в
дорожньому будівництві України.
В Україні за період 2012–2014 років найбільш широко використовувались бітуми
ПАТ «Укртатнафта». При цьому, переважно постачались бітуми марки БНД 60/90, в меншій
кількості – БНД 90/130. Пенетрація бітумів при 25 оС в 2012–2013 роках була наближеною
до верхньої межі марки (75·0,1 мм – 89·0,1 мм), в 2014 році пенетрація при 25 оС була
ближчою до нижньої межі встановленого діапазону маркування (63·0,1 мм – 75·0,1 мм).
Бітуми ПАТ «Укртатнафта» мали високу теплостійкість: температура
розм’якшеності зразків бітумів марки БНД 60/90 знаходилася в межах від 48 °С до 54 °С,
а для бітумів марки БНД 90/130 з глибиною проникності голки від 95 до 106·0,1 мм –
складала від 46 °С до 49,5 °С. Інтервал пластичності бітумів у 2012 році складав (73–75) оС,
індекс пенетрації від – 0,32 до + 0,82. У 2013 році інтервал пластичності розширився
до 77 °С, а індекс пенетрації змінювався від – 0,5 до + 1,1. В 2014 році інтервал
пластичності бітумів ПАТ «Укртатнафта» знаходився в межах (71-81)оС, а індекс
пенетрації – (-0,5 – +0,2).
Бітуми ПАТ «Укртатнафта» на протязі останніх трьох років відзначалися незначною
схильністю до старіння. Так, залишкова пенетрація після стандартного прогріття у 2012 році
складає (75–78)%, зміна температури розм’якшеності від 2 оС до 2,5 оС, в 2013 році
пенетрація після старіння була (73–86)%, зміна температури розм’якшеності у більшості
випадків від 2,0 оС до 3,0 оС. У 2014 році залишкова пенетрація після стандартного прогріття
за виключенням двох зразків відповідала вимогам ДСТУ 4044-2001 і становила (78–93 %),
зміна температури розм’якшеності змінювалася від 1,1 °С до 4,0 °С.
Усі досліджені зразки бітумів даного виробника в 2012 році мали низьку розтяжність
при 25 °С (до 75 см), яка у багатьох випадках не відповідала вимогам ДСТУ 4044-2001 і
становила від 40 до 50 см. Це може бути пов’язано з тим, що в складі бітумів присутня
недостатня кількість спиртобензольних смол, які забезпечують розтяжність бітумів за
температури 25 °С. В 2013 році дуктильність при 25 °С відповідала нормам (за виключенням
одного-двох зразків), хоча і була невисокою (переважно від 55 до 75 см).
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В порівнянні з попередніми роками, в 2014 році розтяжність бітумів при 25 °С була
досить високою (80-95 см). Розтяжність окремих зразків при 25 оС була низькою, хоча і
в межах ДСТУ 4044-2001 (від 56 до 69 см). В одному випадку зразок з температурою
розм’якшеності 54 оС мав розтяжність нижче вимог стандарту – 34 см. За весь період
моніторингу проблемним показником якості для бітумів ПАТ «Укртатнафта» була
розтяжність при 0 оС.
У більшості зразків вона була наближена до нижньої межі вимог ДСТУ 4044-2001,
а у багатьох випадках нижче норми. Це вказує на недостатній вміст бензольних смол та
надмірну кількість низькомолекулярних парафінів. Такі парафіни при низьких температурах
кристалізуються, що призводить до погіршення деформативної здатності бітуму. Інша
низькотемпературна характеристика бітумів – температура крихкості на протязі періоду
моніторингу знаходилась в межах від -20 оС до -25 оС. Така не надто низька і не зависока
температура крихкості свідчить про помірний вміст у бітумах парафінонафтенової фракції.
Значний розкид значень температури крихкості в останні два роки імовірно є
наслідком використання різної сировини та пов’язаних з цим коливань технологічних
параметрів приготування бітумів. Що стосується такої низькотемпературної характеристика
як пенетрація при 0 оС, то вона була коливалась від 15·0,1 мм до 26·0,1 мм і
не підпорядковувалась прямій залежності від пенетрації при 25 оС.
Бітуми, що постачались в 2012 році та на початку 2013 року, відзначались
підвищеною адгезійною активністю (4–4,5 бали або 80–95 %). У бітумах, випущених
з липня 2013 року до травня 2014 року, внаслідок проблем НПЗ з наявністю сировини
необхідної якості, спостерігалось різке зниження показників зчеплення зі щебенем (2 бали
або 35–50 %). Бітуми, що постачались з травня по серпень цього року мали високу
зчеплюваність зі щебенем кислих порід.
Бітуми ПАТ «Укртатнафта», в порівнянні з бітумами інших НПЗ, мають помірну
динамічну в’язкість. Це свідчить про обмежену їх стійкість до дії транспортних навантажень
при підвищених температурах експлуатації покриття. Результати випробувань показали, що
динамічна в’язкість цих бітумів в основному, підпорядковуються загальній тенденції щодо її
зменшення при збільшенні пенетрації бітумів і пов’язаних з цим змін інших властивостей
бітумів. Так, при зростанні пенетрації бітумів цього НПЗ з 58·0,1 мм до 95·0,1 мм динамічна
в’язкість загалом зменшується з 367 до 151 Па·с.
Заводу вдається забезпечити необхідні фізико-механічні характеристики бітумів
лише при стабільному постачанні відповідної сировини для приготування бітумів. Проте, в
багатьох випадках мало місце вироблення бітуму неоптимального складу і, як наслідок,
зниженої якості.
Проведені випробування показали, що бітуми Мозирського НПЗ (Білорусь) мають
високу теплостійкість. У 2012 році температура розм’якшеності досліджених зразків бітумів
марки 70/100 (БНД 60/90) з глибиною проникності голки від 70·0,1 мм до 82·0,1 мм
становила (49–52 °С). Для зразків бітумів марки 100/150 (БНД 90/130) з глибиною
проникності голки близько 100·0,1 мм вона була 46 °С. В 2013 році в більшості досліджених
зразків бітумів марки 70/100 (БНД 60/90) з глибиною проникності голки від 62·0,1 мм
до 86·0,1 мм температура розм’якшеності коливалась від 49 оС до 52 оС.
В 2014 році в такому ж діапазоні значень знаходилась температура розм’якшеності
практично усіх досліджених зразків бітумів Мозирського НПЗ марки 70/100 (БНД 60/90)
з глибиною проникності голки від 79·0,1 мм до 85·0,1 мм. Бітуми Мозирського НПЗ
відзначалися достатньо широким діапазоном температурної працездатності. Так, в 2012 році
їх інтервал пластичності становив 75 оС – 78 оС, в 2013 – від 68 оС до 78 оС, в 2014 –
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від 72 оС до 79 оС. Індекс пенетрації для бітумів Мозирського НПЗ в 2012 році становив
від -0,2 до +0,2, в 2013 році – від -0,3 до +0,2, в 2014 році – від -0,2 до +0,5, тобто
був задовільним і стабільним.
Усі досліджені зразки бітумів Мозирського НПЗ у 2012 році мали низьку
розтяжність при 25 °С (від 22 до 76 см), яка у більшості випадків (до 70 %) не відповідала
вимогам ДСТУ 4044-2001. В 2013 році якість бітумів даного виробника покращалась,
і розтяжність при 25 оС майже всіх зразків бітумів відповідала нормам. У 2014 році за
розтяжністю при 25 оС бітуми можна розділити на дві групи. Одна мала вельми велику
розтяжність (більше 100), що свідчить про достатній вміст спиртобензольних смол, для
другої характерна невисока розтяжність 63–68 см, яка вказує на зменшений вміст цих смол.
Низькотемпературна поведінка бітумів характеризувалася задовільною розтяжністю
за температури 0 °С (для марок 70/100 вона складала у 2012 році (3,0–4,8 см), у 2013 –
від 3,8 см до 4,0 см, у 2014 році – від 3,0 см – 4,6 см та достатньо низькою температурою
крихкості – від мінус 22 °С до мінус 28 °С у 2012 році, від мінус 21 °С до мінус 27 °С
у 2013 році та від мінус 23 °С до мінус 27 °С у 2014 році).
Практично усі бітуми Мозирського НПЗ протягом періоду моніторингу, мали високу
зчеплюваність зі щебенем (4,0–4,5 бали або 80–90 %). Досліджені зразки бітумів не схильні
до інтенсивного старіння. В 2012 році після стандартного прогріття зміна температури
розм’якшеності становила не більше 3 оС, в 2013 році – (2–4 оС), в 2014 році – (0,7–4 оС).
Залишкова пенетраця відповідно: в 2012 році – (77–79 %), в 2013 році – (72–88 %),
в 2014 році – (77–89 %).
Бітуми Мозирського НПЗ відзначалися достатньо високою динамічною в’язкістю.
Динамічна в’язкість бітуму марки БНД 60/90 з пенетрацією 69·0,1 мм становить 505 Па·с,
а марки 90/130 з пенетрацією 106·0,1 мм – 152 Па·с. Простежується також тісний зв'язок між
збільшенням динамічної в’язкості (з 152 Па·с до 505 Па·с) та підвищенням температури
розм’якшеності (з 46 оС до 51 оС). В той же час, слід зазначити, що пенетрація більш
чутливо ніж температура розм’якшеності реагує на зміни динамічної в’язкості бітумів.
Приклад Мозирського НПЗ свідчить, що навіть з парафінистих малосмолистих нафт
за умови стабільності їх складу, правильному підборі компонентів, раціональній схемі
виробництва та оптимізації технологічних параметрів окислення можливо отримати бітуми
з необхідними реологічними та фізико-механічними характеристиками.
Українські бітуми марок БНД 60/90 та БНД 90/130 Кіровоградської нафтової
компанії, проби яких надійшли у 2014 році, мали достатньо високу теплостійкість.
Температура розм’якшеності становила (48–50) °С при пенетрації за температури 25 °С від
73·0,1 до 94·0,1 мм. У 2013 році при пенетрацї за температури 25 °С 77·0,1 мм температура
розм’якшеності зразка бітуму сягала 51 °С. Характерною рисою цих бітумів є різна
пенетрація при 25 оС бітумів з однаковою температурою розм’якшеності. В ряді випадків
ця різниця становила 20·0,1 мм. Це свідчить про відмінності складу, властивостей та
технологічних параметрів переробки мазуту різних виробництв, що використовується
як сировинна база для отримання бітумів.
Бітуми Кіровоградської нафтової компанії на протязі двох років відзначались
загалом достатньою розтяжністю при 25 оС від (70 до 97 см). Проте два зразки мають
розтяжність нижче вимог ДСТУ 4044-2001 (11 см та 34 см), що вказує на недостатній вміст
спиртобензольних смол. Розтяжність при 0 оС як в 2013, так і в 2014 роках була або
близькою до нижньої межі вимог стандарту (3-3,3 см), або нижче неї (2–2,2 см). При цьому
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для бітумів Кіровоградської нафтової компанії характерною є аномально низька
температура крихкості (нижче мінус 30 оС), що вказує на надмірний вміст у бітумах
парафіно-нафтенової фракції при недостатній кількості смол. Це означає, що сировина для
виробництва бітуму малосмолиста, має парафінонафтенову основу, що не дозволяє
отримувати бітуми з високими структурно-реологічними характеристиками.
Після стандартного прогріття змінювання температури розм’якшеності склало (3,5–
5 °С) у 2014 році та 2,5°С – у 2013 році, а залишкова пенетрація − (73–84 %), що свідчить
про помірну схильність бітумів до старіння. Зчеплюваність із щебенем є високою і
становить 4 бали або 80–90 % (2014 рік) та 3,5 бали або 75 % (2013 рік). Інтервал
пластичності, завдяки наднизькій температурі крихкості, є доволі широким і коливається
від 76 до 85 оС. Індекс пенетрації становить від -0,73 до + 0,96.
Висновки
Аналіз результатів випробувань свідчить, що протягом 2012–2014 років
близько 20 % досліджених бітумів за окремими показниками не відповідали вимогам
ДСТУ 4044-2001. Причиною цього є те, що сировиною для отримання окислених бітумів
служать залишки від переробки парафінистих з парафіно-нафтеновою основою та низьким
ступенем смолистості нафт. З таких нафт отримати бітуми з необхідною реологією можна
тільки при правильно підібраних технологічних параметрах окислення, про що свідчить
приклад виробництва бітумів на Мозирському НПЗ. Так в 2012–2013 роках до 60 % зразків
бітумів цього заводу мали розтяжність при 25 °С та 0 оС, яка не відповідала вимогам
ДСТУ 4044-2001. В 2014 році, при майже тій же вихідній сировині Мозирський НПЗ,
відкоригувавши технологію приготування, постачав бітуми марки 70/100 (БНД 60/90), які
повністю відповідали вимогам ДСТУ 4044-2001, і на сьогодні за комплексом стандартних
фізико-механічних характеристик є кращими серед тих, що використовують в Україні.
Бітуми даного виробника мають високу теплостійкість та розтяжність, низьку температуру
крихкості та незначну схильність до старіння при достатньо високій адгезійній активності
по відношенню до щебеню кислих порід. Бітуми Мозирського НПЗ мають достатньо високу
динамічну в’язкість, що дозволяє спрогнозувати більшу міцність, тепло-та тріщиностійкість
бітумів даного НПЗ. Динамічна в’язкість достатньо тісно корелює зі змінами пенетрації та
теплостійкості в’яжучих.
Якість бітумів ПАТ «Укртатнафта» на протязі останніх трьох років була
нестабільною. Бітуми цього виробництва відзначалися досить високою теплостійкістю,
незначною схильністю до старіння, відносно низькою температурою крихкості та
підвищеною адгезійною здатністю. Разом з цим, значна частина бітумів у 2012 році
не відповідала вимогам чинних нормативних документів на бітуми марок БНД 60/90 та
БНД 90/130 за розтяжністю при 25 °С. В 2013 році бітуми, в окремих випадках, мали
невисоку, розтяжність при 25 °С та 0 °С, що є ознакою малої когезійною міцності і вказує на
недостатній вміст бензольних та спиртобензольних смол. Бітуми, які вироблялись в першій
половині 2014 року відзначались належною якістю. В окремих партіях бітумів, випущених
в липні-жовтні цього року, внаслідок проблем з наявністю сировини необхідної якості,
спостерігалось різке зниження розтяжності при 0 °С та 25 °С, що свідчить про нестачу
бензольних та спирто-бензольних смол та надлишок низькомолекулярних парафінів. Бітуми
ПАТ «Укртатнафта» мають помірну динамічну в’язкість і в основному підпорядковуються
загальній тенденції щодо її зменшення при збільшенні пенетрації бітумів і пов’язаних з цим
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змін інших властивостей. Заводу вдається забезпечити належну якість бітумів лише при
стабільному постачанні відповідної сировини, що не завжди має місце.
Бітуми Кіровоградської нафтової компанії практично
за всіма показниками
відповідають вимогам ДСТУ 4044-2001, хоча сировиною для виробництва цих бітумів
служить малосмолистий мазут з парафінонафтеновою основою. Вони мають підвищену
температуру розм’якшеності, не схильні до інтенсивного старіння, відзначаються широким
інтервалом пластичності. Аномально низька температура крихкості вказує на великий вміст
парафінонафтенової фракції, а низькі розтяжності при 0 °С – на нестачу бензольних смол
і, відповідно, невисоку когезійну міцність.
За придатністю для дорожнього будівництва за результатами випробувань бітуми,
що використовувались протягом 2012–2014 років, відповідно до їх виробників можна
розташувати (від кращих до гірших) таким чином: Мозирський НПЗ, «Кіровоградська
нафтова компанія», ПАТ «Укртатнафта».
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ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ НОРМУВАННЯ ПОПЕРЕЧНОЇ РІВНОСТІ
ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ
Кіяшко І.В., канд. техн. наук, професор
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
Постійне зростання автомобільного парку в Україні призводить до збільшення
інтенсивності транспортного руху, вантажообігу та обсягів пасажирських перевезень, що,
в свою чергу, приводить до збільшення навантажень, що діють на дорожній одяг,
та утворення колії на проїзній частині дороги. Питанню виникнення таких деформацій
дорожнього покриття, як колія, в Україні не приділялось достатньої уваги, хоча
коліїтворення є важливою частиною загального погіршення стану автомобільних доріг та
потребує вивчення і нормування.
Згідно результатів досліджень стану дорожніх покриттів на автомобільних
дорогах України колійність є одним з найбільш поширеним дефектом. По різних оцінках
близько 80–90 % протяжності всіх доріг уражено коліями. За статистичними даними
з погіршенням рівності поверхні дорожніх покриттів збільшується кількість і тяжкість ДТП,
зменшується ефективність роботи автомобільного транспорту, зростає навантаження на
дорожню конструкцію, що приводить до зменшення міжремонтних термінів служби
дорожніх покриттів. Тому саме від рівності та зважено обґрунтованих і вивірених
нормативних показників з рівності дорожніх покриттів, в тому числі і поперечної, залежить
успішне функціонування безпосередньо автомобільних доріг, в першу чергу з точки зору
підвищення комфортабельності, надійності, продуктивності, економічності експлуатації
автомобільного транспорту, безпеки дорожнього руху та поліпшення стану навколишнього
середовища.
Згідно Міждержавної системи стандартизації діючі стандарти повинні бути засновані
на узагальнених результатах науки та практичного досвіду, при цьому спрямовані
на досягнення оптимальної користі для суспільства.
Одним з важливих рішень щодо нормування рівності дорожніх покриттів є вибір
обґрунтованого критерію нормування.
Проведений аналіз нормативних документів, які пропонують шкалу оцінки
поперечної рівності, що діють в інших країнах світу виявив потребу в адаптації та
обґрунтуванні базової та гранично-допустимої глибини колії та визначенні геометричних
параметрів колії, що потребують нормування. В таблицях 1–5 наведено нормативні значення
за глибиною колії, що використовують в різних країнах світу.
В деяких державах світу, наприклад в Швейцарії і Німеччині (табл. 1 і 2)
пропонуються нормативні значення допустимої глибини колії (hk) та допустимої товщини
води що знаходиться в колії (hв).
Таблиця 1 – допустима глибина колії (hk)та шару води (hв) що нормуються в Швейцарії
Швидкість,
км/год.

Параметри

1

До 80

Оцінка покриття в залежності від параметрів колії, мм
добра

середня

достатня

критична

погана

2

3

4

5

6

7

hk

≤ 6,0

6–12

12–25

25–40

> 40

hв

≤ 2,5

2,5 – 4

4 – 5,5

5,5 – 8

>8
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Продовження табл. 1
1

Більш 80

2

3

4

5

6

7

hk

≤4

4–8

8 – 16

16 – 25

> 25

hв

≤ 1,5

1,5 – 2

2–3

3–4

>4

Таблиця 2 – Допустима глибина колії (hk)та шару води (hв) що нормуються в Німеччині
Швидкість,
км/год.

Параметри

Більше100

Від 70 до 100

Менше 70

Оцінка покриття в залежності від параметрів колії, мм
добра

середня

погана

hk

4,0

10

20

hв

0

3,0

5,0

hk

4,0

15

25

hв

0

5,0

9,0

hk

4,0

20

30

hв

0

8,0

1,2

В Норвегії глибина колії нормується в залежності від категорії дороги при цьому за
допустиму глибину колії приймають від 20 до 35 мм. В Великобританії в будь яких випадках
за критичну глибину колії приймають 15 мм, а при глибині за 20 мм призначають ремонтні
заходи. В Франції допустима товщина води в колії а залежності від інтенсивності руху
становить від6 до 12 мм [3].
Одним з основних показників якості покриттів, що використовується в міжнародній
програмі НДМ-4, яка розроблена за завданням Всесвітнього банку, є середня глибина колії
та величина її стандартного відхилення(табл. 3).
Таблиця 3 – Середня глибина колії та величина її стандартного відхилення згідно НДМ – 4
Показники

Стан поверхні покриття
новий

добрий

задовільний незадовільний поганий

Середня глибина колії, мм

0

2

5

15

25

Стандартне відхилення, мм

0

1

2

5

8

В Росії нормування глибини колії пропонується за двома методиками
вимірювання:за методом вертикальних позначок та спрощеним методом. При цьому
нормуються значення допустимої і гранично допустимої глибини колії, враховуючі
розрахункову швидкість руху (табл. 4).
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Таблиця 4 – Нормативні значення допустимої і гранично допустимої глибини колії
в Росії [1]

Вимірювання за методом вертикальних позначок

Гранично
допустима

Вимірювання
за спрощеним
методом
Допустима

Розрахункова
швидкість руху,
км/год.

Глибина колії, мм

Більш 120

4

20

не допускається

4

9

20

120

7

20

3

5

16

25

100

12

20

6

9

27

40

80

25

30

15

18

50

50

60 і менше

30

35

50

50

50

50

відносно правого випору

відносно лівого випору

Допустима

Гранично
допустима

Допустима

Гранично
допустима

В Білорусії гранично допустима глибина
експлуатаційних вимог до автомобільних доріг (табл.4).

колії

нормується

за

рівнями

Таблиця 5 – Гранично допустимі значення глибини колії за рівнями експлуатаційних вимог
що діють в Білорусії [2]

Дефект покриття

Колія глибиною, см, не більше

Гранично допустима величина дефекту за рівнями
експлуатаційних вимог
1

2

3

4

5

3

3

4

4

5

На теперішній час поперечна рівність дорожніх покриттів в Україні не нормується.
Відбувається робота з переробки та затвердження ДСТУ 3587 «Безпека дорожнього руху.
Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»,
в якому запропоновано гранично-допустимі величини глибин колії в залежності від рівня
експлуатаційних вимог (табл. 6). Зазначений нормативний документ знаходиться на етапі
узгодження. Фундаментальні дослідження з нормування поперечної рівності до даного часу
в Україні не проводились, тому запропоновані гранично-допустимі величини значень
показників глибини колії, практично скопійовано з аналогічного нормативного документа
республіки Білорусь СТБ-1291 який набув чинності в 2007 році.
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Таблиця 6 – Гранично-допустима величина колії (проект ДСТУ 3587:20ХХ, Україна)

Дефект покриття

Колія глибиною, см, не більше

Гранично допустима величина дефекту за рівнями
експлуатаційних вимог
1

2

3

4

5

3

3

4

5

6

Насамперед з аналізу інформаційних джерел незрозуміло, за яким критерієм
відбувалось нормування поперечної рівності закордоном, як враховувався тип
дорожнього одягу та на що необхідно орієнтуватися при нормуванні в залежності від
категорії автомобільних доріг – на рівень експлуатаційних вимог, або на розрахункову
швидкість руху.
За даними попередніх досліджень при оцінці поперечної рівності дорожніх покриттів
та нормуванні глибини колії пропонується використовувати критерій забезпечення
безпечних умов транспортного руху.
За аналізом нормативних документів провідних країн світу основними параметрами,
за якими нормується поперечна рівність покриттів, є глибина колії (середня глибина колії)
та товщина води в колії. Результати попередніх досліджень вказують на те, що дані
параметри недостатньо повно враховують вплив колії на безпеку дорожнього руху.
Колія на поверхні дорожнього покриття суттєво впливає на режими транспортного
руху. Можливо виділити наступні умови знаходження автомобіля на дорозі при
наявності колії:
− якщо поверхня є водонепроникною, у колії збирається вода,що приводить
к виникненню явища аквапланування, при якому ускладнюється можливість гальмування
автомобіля;
− із збільшенням глибини колії ускладнюється управління транспортним засобом
при маневрі, що становить додаткову небезпеку;
− в зимовий період року при переході температури вище нуля по смугах накату
збирається вода, а при зворотному циклі вона замерзає, і таким чином виникає велика
небезпека для руху автомобільного транспорту.
− при випадінні осадків або неякісній очистці поверхні проїзної частини від
забруднення, снігу і льоду можливе зниження площі поверхні дороги з достатніми зчіпними
якостями, що забезпечує безпечний рух та маневр автомобілів.
Дослідження режимів руху автомобілів на різних елементах плану і профілю
автомобільних доріг в різних погодних умовах дозволило запропонувати додаткові
параметри колії, що впливають на безпеку дорожнього руху. Це – глибина колії відносно
правого випору hп, яка впливає на явище аквапланування, та глибина колії відносно лівого
випору hл, що приводить до втрати керованості транспортним засобом при обгоні.
Першим параметром колії, що нормується,повинна стати максимально допустима
глибина колії відносно правого випору. Небезпека ефекту аквапланування обумовлена тим,
що колія є припоною для відводу води, вона акумулює та визначає максимально можливу її
товщину на покритті. В даному випадку критерієм для нормування необхідно призначити
максимальну товщину води в колії при забезпечені безпечної швидкості руху автомобілів.
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Обгін та зміна полос руху на багатосмуговій проїзній частині є частим маневром
автомобілів, при цьому швидкість руху значно підвищується, що обумовлює значну
вірогідність втрати керованості транспортним засобом. Виходячи з даної обставини, другим
параметром, що потребує нормування, є глибина колії відносно лівого випору.
Висновки
1. Колійність негативно впливає на безпеку та умови руху автомобілів.
При збільшенні глибини колії в ній збирається вода що приводить до явища аквапланування,
при якому ускладнюється можливість гальмування та управління транспортним засобом,
також при наявності колії при різних маневрах виникає вірогідність втрати керованості
транспортним засобом.
2. Одним з основних критерії в нормування глибини колії є недопущення утворення
ефекту аквапланування на дорожньому покритті, тобто безпечна для руху автомобілів
максимальна товщина води в колії при забезпечені дозволеної швидкості руху.
3. В якості параметрів колії, що нормуються, пропонуються такі: середня глибина
колії, глибина колії відносно правого випору та глибина колії відносно лівого випору.
4. Для нормування глибини колії за базовими та гранично допустимими значеннями
пропонується враховувати такі фактори: розрахункову швидкість руху автомобілів, яка
залежить від категорії та типу місцевості; поздовжній похил проїзної частини дороги;
мінімальну та максимальну ширину колії по смугах накату; мінімальну глибину протектора
шини, яка дозволена безпекою дорожнього руху.
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ОБГРУНТУВАННЯ НОРМАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ
ПОЗДОВЖНЬОЇ РІВНОСТІ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ
Кіяшко Д.І., головний фахівець відділу
Державне підприємство «Українські дорожні інвестиції» (ДП «Укрдорінвест»)
Савенко В.Я., д-р техн. наук, професор
Національний транспортний університет (НТУ)
Кіяшко І.В., канд. техн. наук, професор
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
Забезпечення безперервних безпечних економічних та комфортних умов дорожнього
руху, здійснення заходів,спрямованих на захист навколишнього природного середовища,
нерозривно пов'язане з дотриманням вимог до рівності дорожніх покриттів. При цьому
підвищення комфорту і безпеки руху на дорогах через підтримку необхідних значень
транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг, зокрема рівності дорожніх
покриттів, є основним завданням дорожньої служби.
Тому саме від рівності та зважено обґрунтованих нормативних показників з рівності
дорожніх покриттів залежить успішне функціонування безпосередньо автомобільного
транспорту.
У низці наукових праць [1–4] для оцінки плавності ходу автомобіля і рівності
дорожніх покриттів нерівності умовно поділяють на три групи: шорсткість, мікронерівності
та макронерівності. Виходячи з існуючої класифікації нерівностей всі вони залежать від
довжини хвиль. Якщо проаналізувати термін «рівність» з приведеними характеристиками
нерівностей, то стає зрозуміло, що водії та пасажири характеризують рівність за усіма
групами нерівностей, проектувальники – тільки за макронерівностями, експлуатаційники
та будівельники – за мікронерівностями.
В усьому світі нерівність розглядають с точки зору вимог користувачів дорожніх
послуг (водія, пасажирів), тому що вони об’єднують усі три групи нерівностей, які в цілому
характеризують призначення автомобільної дороги,тобто для обслуговування потреб
користувачів. Тому нормативні значення нерівності в першу чергу повинні бути
обґрунтовані, виходячи із критерію забезпечення комфорту руху для водія та пасажирів.
Проведені дослідження виявили, що нормативні показники рівності поверхні
дорожніх покриттів, які використовують в Україні, мають потребу в перегляді і
удосконаленні. Востаннє їх оновлення відбувалось в 1985 році. За цей час суттєво
збільшилася середня швидкість руху автомобільного транспорту, підвищилися вимоги до
комфорту руху, з'явилися нові показники та прилади для оцінки рівності дорожніх
покриттів, використовуються сучасні системи підвісок для автотранспортних засобів та ін.
В результаті змінилися і вимоги до автомобільних доріг, на перше місце вийшли критерії
якості надання послуг та безпека дорожнього руху. Дана обставина примушує змінювати та
удосконалювати транспортно-експлуатаційні показники, які характеризують та
забезпечують споживчі властивості автомобільних доріг.
Показники оцінки рівності дорожніх покриттів в усьому світі класифікують за
діапазонами довжин хвиль нерівностей та за принципом їх оцінки. За результатами
проведеного дослідження запропоновано класифікацію (рис.1) діапазонів довжин хвиль
нерівностей, які враховуються різними показниками з оцінки рівності дорожніх покриттів.
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Рисунок 1 – Діапазони довжин хвиль нерівностей, які враховуються різними показниками
оцінки рівності дорожніх покриттів
Комплексна оцінка рівності покриттів автомобільних доріг дає змогу оцінювати
рівність диференційовано на етапах проектування, будівництва (ремонту) та експлуатації.
На підставі результатів диференційованої оцінки рівності покриттів автомобільної дороги
приймаються відповідні технічні рішення з подальшим їх поліпшенням. За результатами
дослідження рекомендуються основні, взаємозамінні та додаткові показники, вибір яких
залежить від категорії автомобільної дороги, типу дорожнього одягу, виду та етапу
контролю рівності.

Рисунок 2 – Етапи контролю та показники, що рекомендуються для оцінки рівності
покриттів автомобільних доріг[5]
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Рівність покриттів автомобільних доріг повинна контролюватись на наступних
етапах (рис. 2):
проектний етап – діагностика існуючого покриття або проектної лінії для
забезпечення їх відповідності вимогам руху;
операційний етап – діагностика для визначення відповідності поверхні покриття
(основи) дороги вимогам проекту після виконання відповідної технологічної операції під час
виконання будівельних або ремонтних робіт;
приймальний етап – діагностика для визначення відповідності поверхні покриття
(основи) дороги вимогам проекту після виконання відповідних дорожньо-будівельних і
ремонтних робіт;
експлуатаційна оцінка – визначення відповідності проїзної частини автомобільних
доріг вимогам руху і здатності збереження цієї відповідності на весь нормативний період
експлуатації.
Комплексна оцінка рівності покриттів автомобільних доріг повинна виконуватись
за наступними показниками:
основні показники – призначені для першочергової оцінки рівності автомобільних
доріг;
взаємозамінні показники – використовуються для заміни основних показників,
якщо існуючі прилади та обладнання не дозволяють проводити оцінку рівності
автомобільних доріг за основними показниками, або для більш детальної оцінки рівності
автомобільних доріг;
додаткові показники – призначені для більш детальної оцінки рівності автомобільних
доріг, на ділянках де основні показники не дають змоги відобразити усієї картини впливу
нерівностей на водія та пасажирів.
Для оцінки рівності дорожніх покриттів на різних етапах контролю,
використовуються наступні методики: за різницею висотних позначок при поздовжньому
нівелюванні; за просвітами під триметровою рейкою; за спектральною щільністю
нерівностей; за міжнародним індексом рівності IRI; за показником середньоквадратичного
значення величини відхилення кузова від підвіски, RN; за інтегральним показником
коливань підвіски, за поштовхоміром.
Оцінка рівності поверхні дорожніх покриттів та основ за різницею висотних
позначок при поздовжньому нівелюванні та за просвітами під триметровою рейкою
використовується тільки на етапах операційного контролю та при прийманні виконаних
робіт. При прийманні виконаних дорожньо-будівельних і ремонтних робіт в якості основних
показників (рис. 2) необхідно використовувати показники оцінки рівності дорожніх
покриттів за різницею висотних позначок при поздовжньому нівелюванні та за просвітами
під триметровою рейкою комплексно, особливо для доріг III–V категорій.
Оцінка рівності автомобільних доріг за спектральною щільністю нерівностей
використовується при контролі рівності на етапі експлуатації і виступає як додаткових
показник (рис. 2), що дозволяє враховувати весь діапазон довжин хвиль нерівностей.
Вихідними даними для визначення спектральної щільності є мікропрофіль проїзної
частини з кроком від 0,25 м до 2 м, в залежності від характеру її пошкоджень. Спектральна
щільність нерівностей дає інформацію про довгі нерівності, що несуттєво впливають на
показник ІRІ, але істотно впливають на оцінку рівності при русі зі швидкостями більше
від 80 км/год., тому його доцільно використовувати в якості основного у комплексі
з показником IRI для оцінки рівності покриттів І–ІІ категорій доріг при прийманні
виконаних дорожньо-будівельних і ремонтних робіт (табл. 2), а також при аналізі рівності
при розробці проектів автомобільних доріг (табл. 1).
92

Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

ОЦІНКА ЯКОСТІ
Оцінка рівності покриттів автомобільних доріг за міжнародним індексом рівності
IRIє основною (рис. 2) при обстежені, діагностиці та моніторингу рівності покриттів
автомобільних доріг. Вихідними даними для визначення рівності за IRI є мікропрофіль
проїзної частини з кроком від 0,25 м до 1 м, в залежності від характеру її дефектів. Показник
ІRІ визначається згідно методики, наведеної в СОУ [6].
Перед виконанням будівельно-ремонтних робіт всі проекти повинні пройти
перевірку відносно рівності за показником IRI в залежності від допустимих значень для
відрізків довжиною 100 м (табл. 1). При прийманні робіт після будівництва або ремонту за
даними вимірювання рівності з використанням показника ІRІ (табл.3) як основного також
визначаються ділянки дороги, що підлягають детальному виміру рівності за різницею
висотних відміток при поздовжньому нівелюванні та за просвітами під триметровою
рейкою.
На даний момент виконується переробка нормативного документу ДБН В.2.3-4:201Х
«Споруди транспорту. Автомобільні дороги», в який пропонується надати значення
показників для нормування рівності дорожніх покриттів (основ), що наведено
в таблицях 1, 2 та 3.
Таблиця 1 – Значення показників для нормування рівності дорожніх покриттів, що
пропонується надати в ДБН В.2.3-4:201Х, Частина І. Проектування
(використовувати на етапі експертизи проектів)
Показники рівності дорожніх покриттів
Значення ІRІ, м/км
Спектральна щільність нерівностей за
верхнею межею коефіцієнта,D0, мм2-м/ц

Категорія доріг
Iа

Iб

II

III

IV

1,2

1,3

1,4

1,5

5

6

7

8

V

Таблиця 2 – Значення показників для нормування рівності дорожніх покриттів, що
пропонується надати в ДБН В.2.3-4:201Х, Частина II. Будівництво
(використовувати на етапі приймання дороги в експлуатацію)
Базові значення коефіцієнта рівня спектральної щільності
Матеріал покриття

2

нерівностей при верхній границі,D0, мм -м/ц
I
II
III
IV
V

Асфальтобетон та
цементобетон

10

16

20

28

–

Чорний щебінь (гравій)

–

30

40

48

65

Білий щебінь (гравій), бруківка

–

–

–

65

85

Таблиця 3
Матеріал покриття
Асфальтобетон та цементобетон
Чорний щебінь (гравій)
Білий щебінь (гравій), бруківка

Базові значення IRI100, м/км, за категоріями доріг
I
II
III
IV
V
1,7
2,1
2,3
2,8
–
–
3,3
3,6
4,2
4,8
–
–
–
4,8
5,2
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Оцінка рівності поверхні дорожніх покриттів за показником середньоквадратичного
відхилення кузова від підвіски, RN є додатковим показником (рис. 2), його необхідно
використовувати в комплексі з показником IRI, на етапі експлуатації для всіх категорій
доріг, оскільки він на відміну від показника IRI у більш широкому діапазоні дозволяє
оцінювати небезпечні для людини коливання. Вихідними даними для визначення рівності
за RN є мікропрофіль проїзної частини з кроком від 0,15 м до 0,25 м, в залежності
від характеру її дефектів.
Оцінка рівності поверхні дорожніх покриттів за інтегральним показником коливань
підвіски, з використанням поштовхоміра є взаємозамінним показником (рис. 2).
При обстеженні, діагностиці та моніторингу рівності автомобільних доріг рекомендується
використовувати для оцінки рівності дорожніх покриттів під час експлуатації в якості
основного показник IRI, а на дорогах ІІІ–V категорій в якості взаємозамінного показник
рівності дорожніх покриттів за повштовхоміром для перехідних та нижчих типів покриття.
На даний час після його переробки, проводиться експертиза та затвердження
нормативного документу ДСТУ 3587:201Х «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги,
вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», в який пропонується в
якості основного ввести гранично допустимі значення показників для нормування рівності
дорожніх покриттів за IRI на етапі експлуатації, а показник рівності дорожніх покриттів за
повштовхоміром та його значення в якості тимчасового (табл.4), до моменту переоснащення
дорожньої галузі сучасними діагностичними лазерними приладами типу ЛВС (лазерні
вимірні системи).
Таблиця 4 – Гранично-допустимі значення показників для нормування рівності дорожніх
покриттів, що пропонується надати в ДСТУ 3587:201Х (використовувати
на етапі експлуатації)
Показники рівності дорожніх
покриттів

Рівень вимог до дорожнього покриття за рівністю
1

2

3

4

5

А

Б

В

Г

1

за повштовхоміром, см/км,
не більше

60

90

130

180

230

80

150

200

230

2

за міжнародним індексом
рівностіIRI100, м/км, не більше

2,5

4,0

5,5

6,5

8,0

3,5

6,0

7,5

8,0

3

за міжнародним індексом
рівностіIRI0,25, м/км, не більше

20

25

33

40

45

–

–

–

–

Висновки
1. На основі виконаного аналізу нормативних документів і літературних джерел
вирішальним критерієм для обґрунтування показників поздовжньої рівності прийнято
забезпечення комфорту руху для водія і пасажирів, на підставі цього виявлено недоліки
існуючих нормативних показників та їх значень, що на даний час використовуються при
оцінці рівності дорожніх покриттів.
2. Обґрунтовано комплекс показників,які потрібно використовувати для оцінки
рівності дорожніх покриттів з усього діапазону довжин хвиль, що складаються
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з показників ІRІ, RN, спектральної щільності нерівностей, різниці висотних оцінок при
поздовжньому нівелюванні та просвітів під триметровою рейкою.
3. Теоретично обґрунтовано і експериментально визначені рівні значень
показників поздовжньої рівності автомобільних доріг, які рекомендуються використовувати
для нормування.
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УДК 625.852

ВРАХУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРИ АСФАЛЬТОБЕТОННОЇ СУМІШІ
В КУЗОВІ АВТОСАМОСКИДА ЗА ГЛИБИНОЮ
Мінаков О.С., мол. наук. співробітник
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
Під час виконання робіт з влаштування шару дорожнього одягу з гарячої
асфальтобетонної суміші транспортування матеріалу посідає важливу частину будівельного
процесу. Саме від якості доставленої на об’єкт асфальтобетонної суміші залежить
довговічність роботи шару з асфальтобетону.
Для транспортування асфальтобетонної суміші від асфальтозмішувальної установки
до місця виконання будівельних робіт найбільше розповсюдження знайшли автомобілісамоскиди із заднім розвантаженням. Всі сучасні автомобілі-самоскиди, що призначені для
перевезення асфальтобетонної суміші,обладнано системою обігріву відпрацьованими газами
двигуна та комплектуються теплозахисним тентом. Ці заходи при належній культурі
виконання робіт по збереженню температури суміші в якійсь мірі дозволяють сповільнити
інтенсивність втрат тепла з кузова транспортної машини. Проте, в будь якому випадку за
рахунок віддалення об’єкту будівництва від місця вироблення гарячої асфальтобетонної
суміші та негативного впливу дії кліматичних факторів, в кузові транспортного засобу
асфальтобетонна суміш остигає нерівномірно. В поверхневих шарах з усіх боків
інтенсивність остигання значно більша за рахунок безпосереднього контакту
асфальтобетонної суміші з оточувальним середовищем або через стінки металевого борту та
захисного тенту. Зі збільшенням глибини швидкість остигання суміші знижується, але на
глибині більше 20 см від поверхні температура майже не змінюється за весь період
транспортування з врахуванням часу на зупинки, простої та очікування в черзі до
розвантаження [1]. Перевезення суміші може відбуватися протягом декількох годин, якщо
транспортування відбувається на великі відстані або виконується в умовах щільного
транспортного потоку та великої кількості автомобілів. За цей час в поверхневих шарах
асфальтобетонної суміші може утворюватися прошарок з температурою, при якій
асфальтобетонна суміш втрачає рухомість і не може бути ретельно перемішана активними
органами асфальтоукладальника після вивантаження її до приймального бункера. Низька
теплопровідність асфальтобетонної суміші не дає змоги прогрітись цим прошаркам
до однорідної температури за час вивантаження і розподілу основної маси суміші шнеком
асфальтоукладальника перед її укладанням в покриття. В результаті по площі укладання
шару утворюються ділянки з низькою температурою, які при однаковому ущільнювальному
навантажені не досягають нормативного коефіцієнта ущільнення. Як наслідок, такі ділянки
мають низькі фізико-механічні властивості матеріалу, підвищені пористість та показник
водонасичення.
Метою дослідження є обґрунтування необхідності врахування та визначення
показника розподілу температури асфальтобетонної суміші в кузові автосамоскида
за глибиною.
Критерієм якості транспортних робіт за результатами аналізу літературних джерел
прийнято вважати середню температуру асфальтобетонної суміші в кузові автосамоскида,
доставленої на об’єкт будівництва [2,3,4]. Так, згідно з методикою, наведеною в [2], середня
температура суміші в кузові транспортного засобу, доставленої до місця виконання робіт,
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в залежності від виду в’яжучого повинна бути не менше ніж значення температури суміші
на початку її ущільнення та визначається за залежністю:
,

де
– температура суміші на поверхні – середнє арифметичне значення температур
в зонах верхнього та середнього поясів (зона верхнього поясу знаходяться на поверхні, зона
середнього поясу – на глибині 20 см);
– температура ядра суміші за її об’ємом – середнє арифметичне значення
температур в зоні нижнього поясу (в межах об’єму ядра, на глибині 50 см). Якщо
умова
не виконується, суміш бракується;
– температура асфальтобетонноїсуміші на час початку ущільнення.
Також, згідно з методикою [3] температуру асфальтобетонної суміші під час
перевезення в автомобілях-самоскидах можна визначити за формулою:
,
де

ti – температура суміші в бункері асфальтоукладача, оС;
tпов – температура повітря, оС;
L – відстань перевезення, км;
V – швидкість перевезення, км/год;
T – час перевезення, включаючи навантаження і розвантаження, хв;
tпоч – температура суміші на виході зі змішувача, оС.

Більш детально розглянемо результати розрахунків за даними методиками на
реальному об’єкті будівництва.
Під час виконання капітального ремонту ділянки автомобільної дороги в Харкові
проведено комплекс досліджень з реєстрації та оцінки температури гарячої
асфальтобетонної суміші за глибиною, що знаходилась в кузові автосамоскида
КАМАЗ-6520-029 на кінцевий момент транспортування перед вивантаженням її до
приймального бункера асфальтоукладача за допомогою термовимірювального зонду,
розробленого в ХНАДУ [5]. За отриманими даними побудовано залежність розподілу
температури суміші за глибиною (рис. 1). Умови перевезення суміші наведено в таблиці 1.
Таблиця 1 – Умови перевезення асфальтобетонної суміші
Відстань перевезення, км

10

Маса суміші в кузові, т

20

Час перевезення та очікування в черзі, хв.

62

Температура повітря, °С

-4

Вологість повітря,%

90

Швидкість вітру, м/с

3

Температура асфальтобетонної суміші на виході зі змішувача, °С
Заходи щодо збереження температури суміші
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Рисунок 1 – Розподіл температури асфальтобетонної суміші в кузові автосамоскиду
за глибиною перед вивантаженням
Аналізуючи отриманий розподіл температури в кузові автосамоскида за глибиною,
розраховано середню температуру в шарі товщиною 34 см, яка становить близько 168 °С.
Інтенсивне остигання шару асфальтобетону у верхній його частині за зазначений час
перевезення відбувається на глибині до 10–14 см, зі збільшенням глибини температура
залишається незмінною. Отже, якщо вирахувати середню температуру на весь об’єм суміші,
враховуючи втрати тепла через стінки і дно кузова, які за результатами тепловізійної
діагностики менше втрат з поверхні, навіть вкритої теплоізоляційним прошарком,
отримаємо значення температури суміші близьке до початкової температури на виході зі
змішувача. При збільшенні часу на транспортування поверхневий шар починає виконувати
функцію теплоізолятора, так як знижується градієнт температур між ним і оточувальчим
середовищем,тобто середня температура асфальтобетонної суміші не може бути показником
якості транспортних робіт.
Використовуючи отриманий розподіл температур в кузові автосамоскида,
розрахуємо середню температуру асфальтобетонної суміші за методикою [2]:

За методикою [3]:
101,4 °С.
Значення температури повітря згідно з наведеною формулою може бути тільки
позитивним, тому має обмеження щодо використання за температурою навколишнього
середовища.
Розрахунки за даними методиками дають неоднозначні результати, не враховують
комплексний вплив дії факторів оточувального середовища, параметрів і геометрії кузову
транспортного засобу, об’єму суміші, обігріву кузову відпрацьованими газами двигуна,
ефективності теплоізоляційного тенту на поверхні та часу знаходження суміші в кузові
автосамоскида при транспортуванні.
Всі ці фактори впливають на змінювання температури поверхневого шару суміші
в кузові автосамоскида за товщиною суміші, що може привести до зниження її температури
нижче допустимої за умовою укладання та ущільнення. Цей поверхневий шар в кузові
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автосамоскида називають «коркою», і саме його товщина та температура безпосередньо
впливають на температурну неоднорідність, яка утворюється на покритті після укладання
суміші та на якість шару асфальтобетону після його ущільнення.
Під час розвантаження асфальтобетонної суміші з автосамоскида, який
використовувався при даних дослідженнях до приймального бункера асфальтоукладача,
зафіксовано температури суміші в кузові (рис. 2), а також безпосередньо після її укладання
виконана реєстрація та оцінка температурних полів покриття за площею (рис. 3),
з використанням інфрачервоної камери виробництва FLIR моделі E4.

Рисунок 2 – Термограма кузова автосамоскида та асфальтобетонної суміші під час
вивантаження її до приймального бункера асфальтоукладальника
За аналізом отриманих термограм на рисунку 2 (зліва)можна спостерігати зону
контакту бортів кузова з гарячою асфальтобетонною сумішшю. Температура прогріву борта
в зоні контакту з сумішшю складає 70–75 °С. На рисунку 2 (справа) температура поверхні
суміші, яка була вкрита тентом,становить 68 °С, а в перерізі під час вивантаження суміші до
приймального бункера спостерігається однорідна температура ядра 180–185 °С.

Рисунок 3 – Термограма асфальтобетонної суміші на покритті перед ущільненням
В результаті обробки термограми покриття (рис. 3), отриманої тепловізором
за допомогою програмного забезпечення FLIR Toolsоцінена неоднорідність за температурою
асфальтобетонного шару по площі покриття. Різниця між максимальною та мінімальною
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температурами становить 57°С, середня температура суміші в покритті після її укладання
складає близько 130°С.Не викликає заперечень той факт, що зі збільшенням товщини
«корки» в кузові автосамоскида одночасно буде збільшуватися і площа ділянок з низькою
температурою після вкладання суміші в покритті. Звичайно, при такій температурній
неоднорідності досягти якісного ущільнення асфальтобетонного шару практично
неможливо. Такі дефектні ділянки в процесі експлуатації будуть джерелами передчасних
руйнувань.
Висновки
1. Результати польових досліджень показали, що середня температура
асфальтобетонної суміші в кузові автосамоскида не може бути критерієм придатності
асфальтобетонної суміші до укладання та ущільнення, так як за діючими методиками її
визначення отримуються неоднозначні результати.
2. Остигання асфальтобетонної суміші відбувається тільки в поверхневих шарах за
її об’ємом. Товщина «корки» асфальтобетонної суміші обумовлена комплексним впливом
дії різноманітних факторів.
3. Найбільш об’єктивним показником, який характеризує придатність
асфальтобетонної суміші до її укладання та ущільнення, є розподіл зміни температури
суміші за глибиною в кузові автосамоскида.
4. На основі аналізу розподілу температур, властивостей асфальтобетонної суміші і
марки бітуму, з якого вона виготовлена, можна визначити товщину корки на поверхні
асфальтобетонної суміші в кузові автосамоскида та прийняти заходи щодо коригування
технології укладання асфальтобетонного шару.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ
МІЦНОСТІ ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЙ НЕЖОРСТКОГО ТИПУ
Новаковський Д.М., канд. техн. наук, доцент
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
Серед показників транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги
міцність дорожньої конструкції безпосередньо не впливає на основні показники її якості з
точки зору користувача, а саме безпеку та комфорт дорожнього руху, але багаторічний
досвід технічної експлуатації автомобільних доріг та фундаментальні наукові дослідження
показують, що ігнорування фактичного стану дорожньої конструкції за міцністю та
динаміки зміни цього стану протягом строку її служби стає причиною деградації основних
споживчих властивостей автомобільної дороги та погіршення техніко-економічних
показників її функціонування. Тому ефективна технічна експлуатація має обов’язково
виконуватись з урахуванням стану конструкції дорожнього одягу за міцністю.
Одним з обов’язкових етапів управління транспортно-експлуатаційним станом
автомобільної дороги є оцінка фактичної міцності дорожньої конструкції з використанням,
як правило польових методів дослідження. Методам визначення фактичного стану дорожніх
конструкцій за міцністю завжди приділялась достатньо велика увага. Значним кроком став
розвиток наукового напрямку аналізу напружено-деформованого стану конструкцій. Проте
теоретичні наробки не завжди доходили до інженерної реалізації внаслідок технічної
складності отримання розрахункових характеристик в польових умовах. До теперішнього
часу згідно з [1] для визначення фактичної міцності конструкції нежорсткого дорожнього
одягу достатньо виміряти величину його деформації (повної або пружної) в центрі
прикладання тестового навантаження (статичного або динамічного). Проте навіть простий
аналіз форми профілю такої деформації, або так званої «чаші прогину» дозволяє
стверджувати, що максимальний прогин не може бути достатньою характеристикою для
оцінки міцності. Так, на прикладі профілів деформації для різних конструкцій (рис. 1)
з однаковими значеннями максимального прогину (та відповідними рівними значеннями
фактичного модуля пружності) різні величини діаметру чаші прогину свідчать про різну
розподільчу здатність дорожнього одягу (та відповідно тиск на робочий шар), а відмінність в
значеннях радіусу кривизни центральної зони чаші приводить до різних розтягувальних
напружень в монолітних шарах.

Діаметр чаші прогину
Максимальний
прогин

Рисунок 1 – Профілі деформації дорожніх конструкцій
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Безумовно, такі закономірності відомі вченим ще з початкових етапів розвитку
методів оцінки міцності (рис. 2) [2]. Щодо практичних вимірювань радіусу кривизни
центральної зони чаші прогину, одним з перших такі роботи почав виконувати французький
дослідник Дешлен в 60-тих роках XX ст.
Ще в 70-тих роках ХХ ст. в ХАДІ були розроблені «Установка динамічного
навантаження ХАДІ» (рис. 3) та «Установка безупинного контролю міцності ХАДІ», що
дозволяли виконувати детальний аналіз фактичної тримкості дорожніх конструкцій як
в наукових, так і в інженерних цілях. Але подальший розвиток діагностичної галузі України
привів до майже повної втрати наукових та інженерних здобутків наших попередників,
що стало наслідком відмови від аналізу профілю деформації дорожньої конструкції.

Рисунок 3 – Установка динамічного
Рисунок 2 – Оцінка статичної чаші прогину
навантаження ХАДІ з можливістю аналізу
проф. Біруля О.К. при поступовому
чаші прогину, 70-ті роки ХХ ст.
прикладанні навантаження, 50-ті роки XX ст
В європейських країнах, навпаки, метод аналізу чаші прогину (в міжнародній
класифікації FWD) набув планомірного розвитку, наслідком чого є потужна приладова та
нормативна база. Піонером цього напрямку оцінки міцності є Данський технологічний
університет, що в сукупності з комерційним фінансуванням зробило Данію лідером у
виробництві установок динамічного навантаження для дорожньої та аеродромної галузей.
На даний час метод аналізу чаші динамічного прогину активно використовується
в багатьох країнах світу [3]. За результатами таких досліджень визначають загальний стан та
залишковий ресурс конструкції дорожнього одягу та її окремих елементів, причини
зниження загальної міцності та розробляють рекомендації щодо подальшої експлуатації.
Наша країна прагне до інтеграції дорожньо-транспортної системи України до
Європейського простору, тому за підтримки Державного агентства автомобільних доріг
України науковцями Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
продовжується робота з відродження вітчизняних наробок та адаптації національної
нормативної бази до сучасних світових стандартів з оцінки міцності дорожніх
конструкцій [4]. На даний час закінчено роботу по виготовленню устаткування УДНХНАДУ (рис. 4), призначеного для оцінки міцності дорожніх конструкції за параметрами
профілю їх деформації, що виникає під дією тарованого короткочасного навантаження.
Виконано роботи з метрологічної атестації устаткування, проводяться польові
випробування.
Досвід розробки діагностичного обладнання показав, що для ефективного
впровадження будь якої інновації у виробництво, окрім іншого, необхідне проведення
великого об’єму польових випробувань. Без детального опрацювання та аналізу всіх
апаратних та методологічних особливостей робота з таким обладнанням залишиться чисто
науковою та ніколи не буде доведена до інженерної реалізації. Крім того, обов’язковою
умовою такого впровадження є паралельний розвиток та удосконалення нормативної бази.
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Подальша робота в напрямку розвитку методу аналізу міцності дорожніх
конструкцій нежорсткого типу передбачає реалізацію наступних етапів:
− збір, аналіз та узагальнення світового та вітчизняного досвіду щодо методів
оцінки міцності та залишкового ресурсу дорожніх конструкцій нежорсткого типу;
− обґрунтування переліку параметрів, що впливають на показники міцності
дорожніх конструкцій, та діапазонів їх варіювання для мережі автомобільних доріг України;
− проведення комплексу польових досліджень на діючій мережі автомобільних
доріг України з метою визначення впливу на показники міцності умов експлуатації
конструкцій в різних регіонах, типів конструкцій та матеріалів шарів;
− аналіз результатів польових досліджень та встановлення залежностей показників
міцності від параметрів дорожніх конструкцій;
− розробка рекомендацій щодо оцінки міцності дорожніх конструкцій
нежорсткого типу за параметрами їх деформації під дією динамічного навантаження.

Рисунок 4 – Устаткування для оцінки міцності дорожніх конструкцій УДН-ХНАДУ
Планомірний розвиток цього напрямку оцінки міцності, на нашу думку, дозволить
значно підвищити ефективність призначення експлуатаційних заходів та збільшити
економічний ефект від капітальних вкладень в ремонти автомобільних доріг за рахунок
більш раціонального їх використання.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗРАХУНКУ
ДЕФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШАРІВ ПОКРИТТЯ ТА ОСНОВИ ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИМІРЮВАННЯ ЧАШІ ПРОГИНІВ
Ряпухін В.М.,канд. техн. наук, професор
Батракова А.Г., д-р техн. наук, доцент
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
Дорожній одяг вважають міцним, якщо він здатний витримувати короткочасні
повторні навантаження без порушення основних експлуатаційних показників якості.
При цьому дорожня конструкція повинна працювати весь розрахунковий період тільки
у пружній стадії – такі вимоги чинного методу розрахунку [1], і таким же вимогам повинні
відповідати методи її польових випробувань при максимальному наближенні схеми
випробування до реальної схеми взаємодії з експлуатаційними навантаженнями. Важливою
вимогою, крім того, повинна бути простота, незначна вартість і надійність методів оцінки
міцності дорожніх одягів.
В більшості випадків методи визначення міцності дорожніх одягів зводяться до
визначення величини прогину з наступним розрахунком модуля пружності [2]. Сама
міцність змінюється із зміною водно-теплових процесів в річному циклі, тому важливо
пружній прогин фіксувати в найбільш несприятливий період роботи під експлуатаційними
навантаженнями дорожнього одягу.
В останні роки найбільш широко використовуються три методи визначення міцності
дорожніх одягів:
– вимірювання прогину під жорстким штампом;
– вимірювання прогину під колесом автомобіля;
– вимірювання прогину і деяких динамічних характеристик установками
динамічного навантаження.
Ці методи дозволяють визначати загальний еквівалентний модуль конструкції, але
не дають змоги проаналізувати деформаційні та міцнісні характеристики шарів дорожнього
одягу або покриття та основи окремо. Вимірюючи прогин поверхні дорожнього одягу під
навантаженням, можна визначити експериментально (коректно за експериментальними
даними) тільки загальний еквівалентний модуль пружності шаруватої системи (за винятком
пошарових штампових випробувань). Якщо ми маємо бажання перевірити конструкцію за
критеріями міцності на розтяг при згині у монолітних шарах або на зсув, треба мати модулі
пружності окремих шарів. Тому необхідно модулі пружності шарів визначати додатковими
методами: експертна оцінка стану покриття, розкриття дорожнього одягу з оцінкою стану
окремих шарів. Все це у сукупності дає дуже значний розкиді даних і значні помилки.
Виходячи з цього, поставимо задачу: розробити метод визначення модуля пружності
покриття і загального модуля пружності основи за даними вимірювання прогинів
дорожнього одягу.
Для вимірювання прогину під колесом задньої вісі автомобіля використовують
важільні прогиноміри різних конструкцій, оптичні прогиноміри і прецизійні нівеліри.
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Чаша прогину (лінія впливу прогинів покриття) при дії навантаження для більш міцних
нежорстких покриттях має радіус значно більший, ніж для слабких, і може становити більше
ніж 1,5–2 метрів [2]. У цьому випадку опори прогиноміру можуть бути в зоні чаші, що
в свою чергу, може призвести до похибки при вимірюванні прогину. Тому найбільш
доцільним є використання прецизійного нівеліру, який дозволяє вимірювати прогин
поверхні покриття з точністю до 0,01 мм. При цьому між спареними колесами задньої вісі
автомобіля необхідно встановити спеціальну марку з підсвічуванням хреста сітки ниток для
точної наводки зорового променя інструменту. Методика виконання вимірювань схожа
до використання прогиноміру.
Загальне розв’язання задачі визначення міцності шарів дорожнього одягу
за результатами випробувань
Як відомо, під дією навантаження колесом автомобіля або штампом дорожній одяг
в зоні навантаження прогинається, утворюючи увігнуту по середині та опуклу по краях чашу
прогину, кривизну середньої частини якої можна характеризувати радіусом R кривизни
чаші прогину. Чашу прогину та її кривизну вивчала значна кількість дослідників в МАДІ,
ХАДІ, Німеччині. Здебільшого на основі вимірювання чаші прогину радіус R визначали
через відносні подовження монолітних шарів і напруження розтягу по низу покриття

σ=

Eε
1 -ν 2

,

(1)

де

E − модуль пружності верхнього шару, МПа;
ε − відносні подовження;
ν − коефіцієнт Пуассона.
У формулі (1) модуль пружності покриття з замірів прогину визначити неможливо, але
відомо, що кривизна чаші прогину і розмір чаші прогину залежать від деформаційних
характеристик шаруватої системи.
За Одемарком радіус кривизни чаші прогину під колесом автомобіля можна
визначити наступним чином:

R=

4 E1r
FR ,
3q

(2)

E1 − модуль пружності верхніх монолітних шарів, МПа;
q − питомий тиск від колеса, МПа;
r − радіус відбитка колеса, см;
FR − функція двох параметрів: відношення товщини монолітних шарів h до r і
відношення модулів верхнього E1 і нижнього Eн шарів, де Eн − модуль пружності
основи, МПа.
Таким чином, форма, розмір, кривизна R чаші прогину залежать від товщини
монолітного шару і модулів пружності монолітного шару і основи.
В процесі польових випробувань чашу прогину визначають за величиною прогинів
покриття під колесом автомобіля (під штампом) і в точках на певних відстанях від місця
прикладення навантаження (0 м; 0,2 м; 0,4 м; 0,6 м; 0,8 м) і тому подібне. Очевидно,
що сукупність прогинів у цих або інших точках покриття описує форму чаші прогину та її
кривизну. Тоді, можна розробити розв’язання для шаруватої пружної системи з визначення
де
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модуля пружності покриття та модуля пружності основи за величиною прогинів в декількох
точках чаші прогину.
Розглянемо задачу про деформований стан двошарової системи, що складається із
шару завтовшки h і пружного напівпростору (рис. 1). Вважається, що між цими тілами
відсутнє повне зчеплення і можливе проковзання. Із конструкцією пов’яжемо циліндричну
систему координат r ,β, z , початок якої O приймемо в зоні контакту шарів, а вісь
z спрямуємо прямовисно вниз. Модуль пружності та коефіцієнт Пуассона шару
позначатимемо, відповідно, символами E1 ,ν1 , півпростору – E1 ,ν1 .
D
q
Еекв

ν1

r
Е1

О

ν2

Е2

z
Рисунок 1 – Розрахункова схема
Конструкція знаходиться під впливом осесиметричного навантаження

f (r ) .

Вважатимемо, що функцію f (r ) можна навести у вигляді зворотного перетворення
Ганкеля (перетворення Бесселя-Фур'є) [3]:
∞

f (r ) = ∫ g (α) ⋅ J 0 ⋅ α ⋅ dα
0
∞

,

(3)

g (α) = ∫ f (r ) ⋅ J 0 (αr ) ⋅ r ⋅ dr
0

де

J 0 (αr ) – функція Бесселя першого роду порядку 0.

Постає наступна задача: визначити модулі Юнга E1, E2 системи, якщо відомі прогини
поверхні в двох точках: r=r1і r=r2.
Для спрощення проблеми роботу верхнього шару вивчатимемо за допомогою
лінійної теорії пружних частинок. Як довели попередні дослідження, такий підхід
значно спрощує проблему, причому похибка у визначенні напружень і деформацій
не перевищує 10 %.
Для визначення прогинів w=w(r) поверхні пластинки скористаємося
диференціальним рівнянням Софі Жермен:

ΔΔw =

106

d
1d
f ( r ) + σ( r )
; Δ=
,
+
2
r dr
D
dr

(4)
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E1 ⋅ h 3 – циліндрична жорсткість пластини;
12 1 − ν12
σ(r ) = σ Z | z =0 – нормальний тиск пластинки на поверхню напівпростору.
Будемо шукати σ(r ) , w(r ) у вигляді:

де

D=

(

)

∞

σ(r ) = ∫ A(α) ⋅ J 0 (αr ) ⋅ α ⋅ dα ,
0

∞

w(r ) = ∫ B (α ) ⋅ J 0 (αr ) ⋅ α ⋅ dα ,

(5)

0

де
A(α) , B(α) – функції параметру α, що підлягають визначенню з крайових умов.
Підставляючи залежності (3), (5) у рівняння (4), знаходимо:

B (α ) =

g (α) + A(α)
.
α3 ⋅ D

(6)

A(α) , B(α) слід мати ще одне рівняння. Для цього скористаємося
напружень σ z , τ rz і вертикальних переміщень U z у півпросторі

Для визначення
для визначення
формулами:

∞

σ z = ∫ g ( α ) ⋅ p 3 ( z , α ) ⋅ J 0 ( α r ) ⋅ α ⋅ dα ;
0

∞

τ rz = − ∫ g (α) ⋅ p 4 ( z , α) ⋅ J 1 (αr ) ⋅ α ⋅ dα ;

(7)

0

∞

U z = ∫ g ( α ) ⋅ p 2 ( z , α ) ⋅ J 0 ( α r ) dα ,
0

де

p3 ( z, α) = [C 1+αz ( B1 + C2 )]e −αz ;
p4 = [C2 − αz (C1 + C2 )]e − αz ;
1
[2(1 − ν 2 )C1 + (1 − 2ν 2 )C2 + αz (C1 + C2 )]e −αz ;
p2 ( z , α) = −
2G2
E2
,
G2 =
2(1 + ν 2 )

де
C1 , C 2 – невідомі функції параметру інтегрування
умов на поверхні напівпростору.
Так з умови τ rz | z =0 = 0 випливає, що C 2 ≡ 0 .

α , які можуть бути визначені з

Вимоги для зони контакту шарів (z=0): σ z = σ(r ) , U z = w(r ) задовольняються, якщо:

g (α ) ;
A(α) = −
4
1 + mλ3
3

3

1 − ν 22 E1 ⎛ h ⎞ ;
m=
⋅
⋅⎜ ⎟ λ = α⋅δ .
1 − ν12 E2 ⎝ D ⎠
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f (r ) діє на площі круга

Тут і нижче вважається, що зовнішнє навантаження
радіуса δ =

D
.
2

Із залежностей (5), (6), (7), замінивши змінну

w=

α

на

λ , отримуємо:

2(1 − ν 22 ) ∞ g (α)
⋅∫
⋅ J (λρ)dλ ;
4 3 0
δ ⋅ E2
01+
mλ
3

r
(ρ = ) .
δ

Розглянемо найпростіший випадок, коли зовнішнє навантаження рівномірно
розподілене на площі круга радіуса δ . У цьому випадку з формули (3) отримуємо:

g (α) = q ⋅ δ 2 ⋅ λ−1 ⋅ J1 (λ) ;
w( r ) =
де

2(1 − ν 22 ) ⋅ q ⋅ δ
⋅ t ( m, r ) ,
E2

(9)

∞

J1 (λ ) ⋅ J 0 (λρ)dλ .
0 λ⎛1 + 4 mλ3 ⎞
⎟
⎜
⎠
⎝ 3

t (m, ρ) = ∫

Чисельна реалізація задачі визначення модулів пружності двошарової системи
за результатами вимірювань прогинів поверхні системи в двох точках
Припустимо, що шляхом експериментальних вимірювань за певних значеннях r
і

r = r2

w( r1 )

визначено прогини поверхні конструкції

і

w( r2 ) ,

= r1

а також встановлено

співвідношення:
k=

w(r2 )

w( r1 )

.

Тоді згідно з формулою (9) встановлюємо:
k=

та будуємо графіки функцій

t ( m, ρ 2 )
r
r
, ( ρ1 = 1 , ρ 2 = 2 ) ,
t (m, ρ1 )
δ
δ

(10)

m = m(k ) і t (m, ρ) [4].

Тоді згідно з (9) визначаємо загальний еквівалентний модуль пружності основи:

E2 =

2(1 − ν 22 )
⋅ q ⋅ δ ⋅ t (m, ρ1 ) ,
w(r1 )

(11)

а з (8) визначаємо модуль шару покриття:
3

E1 =

108

1 − ν12
⎛D⎞ .
m
E
⋅
⋅
⋅
⎜ ⎟
2
1 − ν 22
⎝h⎠

(12)
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Розв’язання реалізовано у вигляді програми автоматизованого розрахунку (рис. 2).
Вихідними даними для роботи програми є:
– діаметр штампу, рівновеликого діаметру відбитка колеса, см;
– питомий тиск колеса на покриття, МПа;
– товщина шарів покриття та товщина шарів основи, що визначаються
за результатами георадарного обстеження, см [5];
– коефіцієнти Пуассона покриття та основи;
– коефіцієнт розподільчої здатності основи;
– координати точок вимірювання прогинів під дією навантаження, см;
– величина прогинів у точках вимірювання, см.

Рисунок 2 – Вікно введення вихідних даних
Програма містить процедуру коригування модуля пружності залежно від
температури повітря в період обстеження. Процедура базується на [6]:
− визначенні глибини зі стаціонарною температурою ґрунту;
− розрахунку загального теплового опору конструкції дорожнього одягу;
− розрахунку температури на границі шарів конструкції;
− визначенні температури кожного шару конструкції;
− встановленні модуля пружності та коефіцієнта Пуассона асфальтобетонних
шарів залежно від температури шару.
Результатом роботи програми є
− розрахункові значення модуля пружності покриття та загального еквівалентного
модуля пружності основи (рис.3);
− графічне зображення розрахункової чаші прогину (рис.4).

Рисунок 3 – Вікно результатів розрахунків
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Рисунок 4 – Графік розрахункової чаші прогину
Висновки
1. Запропонований метод розрахунку, заснований на загальному розв’язанні
напружено-деформованого стану шаруватої системи, дозволяє визначати модуль пружності
шару покриття та еквівалентний модуль пружності основи за чашею прогину.
2. Чисельна реалізація задачі визначення модулів пружності двошарової системи за
результатами польових вимірювань прогинів конструкції дорожнього одягу в двох точках
методами статичного навантаження доводить достатню достовірність отриманих результатів
(похибка в визначенні модулів пружності складає не більше ніж 10 %).
3. Програма автоматизованого розрахунку, що реалізує запропонований метод
розрахунку, дозволяє в оперативному режимі отримувати інформацію про деформаційні
параметри конструкції за результатами польових випробувань.
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Сучасна мережа автомобільних доріг загального користування України була
сформована до 80 років XX сторіччя. Найбільш інтенсивними темпами будівництво та
реконструкція доріг в Україні проводились у 60–70 роки. Ці дороги відповідали стандартам
середини ХХ століття та потребам тогочасних транспортних засобів. Дотепер модернізація
доріг в основному зводилася до підсилення дорожнього одягу та розширення проїзної
частини.
Разом з цим, починаючи з 90-х років ХХ століття, різко зростає кількість
транспортних засобів. Так за останні 22 роки автомобільний парк України виріс майже
в 2,5 рази. Ця зміна мала не тільки кількісну, але й якісну складову. Динамічні можливості
(а отже і потенційні швидкості руху) та нормативне навантаження транспортних засобів
відомих світових виробників, які заполонили українські автошляхи, значно перевершували
продукцію автопрому СРСР, технічні характеристики якої були закладені до нормативних
документів з проектування автомобільних доріг.
Такі відмінності у темпах розвитку транспортних потоків відносно мережі доріг
потребують ретельного аналізу отриманих, очевидно, негативних наслідків. Отже необхідна
розробка відповідної методики та програмно-аналітичного апарату виявлення ділянок доріг,
що не відповідають вимогам сучасних транспортних потоків. До такого аналізу мають бути
залучені тривимірні цифрові моделі доріг, які є невід’ємною складовою їх паспортів.
Мережа автомобільних доріг
Хоча архіви містять статистичні дані, датовані початком ХХ сторіччя і пізніше,
відправною точкою у дослідженні розвитку мережі автомобільних доріг та транспортних
потоків, а також їх взаємодії вважатимемо післявоєнні роки, а в окремих випадках 1964 рік,
коли Україна набула своїх, близьких до сучасних, кордонів та адміністративнотериторіального поділу.
Українська РСР, що відбудовувалась після Другої світової війни, в 1950 році
налічувала 275 тис. км автомобільних доріг [1], з них – 33,5 тис. км з твердим покриттям
(12,18 % від загальної довжини).
У подальшому [1–3] частка автомобільних доріг з твердим покриттям постійно
зростає (табл. 1.1). Зменшення загальної довжини доріг пояснюється раціональнішим
розташуванням доріг з твердим покриттям, внаслідок чого ряд ґрунтових доріг втратив своє
призначення.
В графічному вигляді динаміка розвитку мережі автомобільних доріг показана
на рис 1.1. Лінії тренду справедливі лише на проміжку 1940–2014 рр. Спроба продовжити їх
на декілька періодів для прогнозування подальшого розвитку призводить до абсурду
у вигляді стрімкого зростання довжини автомобільних доріг з твердим покриттям на фоні
такого ж стрімкого падіння загальної довжини.
Характеристики мережі автомобільних доріг України за типами покриття та за
технічними категоріями наведені в табл. 1.2 та 1.3 відповідно.
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Таблиця 1.1 – Динаміка розвитку мережі автомобільних доріг України

Рік
1940
1950
1956
1957
1958
1959
1960
1962
1963
1965
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
112

загальна
270 700,00
275 000,00
268 200,00
261 000,00
235 900,00
235 600,00
236 200,00
235 500,00
235 700,00
236 100,00
225 500,00
225 300,00
223 500,00
221 300,00
209 700,00
206 800,00
193 200,00
173 800,00
165 300,00
163 500,00
163 600,00
163 243,00
162 775,00
163 284,00
163 560,00
162 466,00
162 335,00
162 709,00
163 208,00
165 275,00
166 767,00
167 804,00
168 979,00
169 964,00
170 518,00
172 315,00
172 257,00
172 565,00
172 378,00
168 545,70
168 674,20

Довжина, км
у т.ч. з
%з
твердим
твердим
покриттям покриттям
10,82
29 300,00
12,18
33 500,00
14,32
38 400,00
15,21
39 700,00
17,59
41 500,00
18,63
43 900,00
20,07
47 400,00
23,27
54 800,00
24,99
58 900,00
28,46
67 200,00
35,39
79 800,00
37,95
85 500,00
40,63
90 800,00
43,70
96 700,00
48,64
102 000,00
52,42
108 400,00
58,39
112 800,00
67,15
116 700,00
75,26
124 400,00
78,23
127 900,00
80,26
131 300,00
81,89
133 673,00
83,61
136 090,00
84,89
138 608,00
86,55
141 560,00
88,10
143 125,00
89,47
145 236,00
90,55
147 335,00
91,58
149 463,00
91,78
151 689,00
92,78
154 724,00
93,68
157 199,00
94,16
159 118,00
94,61
160 807,00
94,88
161 784,00
94,43
162 725,00
94,77
163 255,00
94,98
163 904,00
95,20
164 097,00
96,50
162 645,90
96,61
162 957,20

Рік
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

загальна
169 490,90
169 629,90
169 678,50
169 738,90
169 447,10
169 322,80
169 104,20
169 421,60
169 501,60
169 494,90
169 496,20
169 636,80
169 663,90
169 647,90
169 647,90

Довжина, км
у т.ч. з
%з
твердим
твердим
покриттям покриттям
96,66
163 827,00
96,73
164 089,00
96,80
164 245,40
96,99
164 633,40
97,24
164 772,20
97,42
164 956,70
97,66
165 155,00
97,75
165 611,20
97,82
165 799,90
97,83
165 820,00
97,85
165 843,60
97,87
166 024,60
97,86
166 041,15
166 084,80
97,90
166 084,80
97,90
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Рисунок 1.1 – Динаміка розвитку мережі автомобільних доріг України
Таблиця 1.2 – Мережа автомобільних доріг України (розподіл за типами покриття)
Довжина, км
в т.ч. за типами покриття
удосконалені покриття
перехідні покриття
Рік
з твердим
всього
ґрунтові
чорне
біле
покриттям
бруківка
ц/б
а/б
шосе
шосе
1

2

3

4

5

6

7

8

1998 168 545,7 162 645,9 2 825,0 53 355,0 71 589,0 25 920,0 8 957,0
1999 168 674,2 162 957,2 2 834,0 53 864,0 71 550,0 25 882,0 8 828,0
2000 169 490,9 163 827,0 2 860,0 54 675,0 71 707,0 25 830,0 8 755,0
2001 169 629,9 164 089,0 2 850,0 54 993,0 71 642,0 25 890,0 8 714,0
2002 169 678,5 164 245,4 2 836,0 55 257,0 71 596,0 25 925,0 8 632,0
2003 169 738,9 164 633,4 2 857,0 55 643,0 71 659,0 25 934,0 8 540,0
2004 169 447,1 164 772,2 2 859,0 56 060,0 71 570,0 25 892,0 8 391,0
2005 169 322,8 164 956,7 2 829,0 56 588,0 71 462,0 25 873,0 8 205,0
2006 169 104,0 165 155,0 2 749,0 57 081,0 71 376,0 25 875,0 8 074,0
2007 169 422,0 165 612,0 2 705,0 57 802,0 71 526,0 25 584,0 7 995,0
2008 169 502,0 165 800,0 2 635,0 58 471,0 71 332,0 25 491,0 7 871,0
2009 169 495,0 165 820,0 2 542,0 58 806,0 71 246,0 25 417,0 7 809,0
2010 169 496,2 165 843,6 2 526,4 58 934,8 71 226,9 25 384,4 7 771,1
2011 169 636,8 166 024,6 2 186,1 59 673,8 71 096,6 25 324,8 7 743,3
2012 169 663,9 166 041,5 2 154,1 59 943,5 70 653,8 25 591,2 7 698,9
2013 169 647,9 166 084,8 2 152,3 60 197,5 70 550,3 26 347,6 6 811,5
2014 169 647,9 166 084,8 2 152,3 60 197,5 70 550,3 26 347,6 6 811,5
Примітка: Дані в колонках 4–9 за 1998–2009 роки округлені до цілого числа.
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5 541,0
5 433,0
5 106,0
4 675,0
4 366,0
3 949,0
3 810,0
3 702,0
3 675,0
3 652,6
3 612,2
3 622,4
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Рисунок 1.2 – Мережа автомобільних доріг України (розподіл за типами покриття)
Таблиця 1.3 – Мережа автомобільних доріг України (розподіл за категоріями)
Довжина, км
Рік
1

Ділянки доріг з твердим покриттям
за категоріями

всього

з твердим
покриттям

І

ІІ

ІІІ

IV

V

2

3

4

5

6

7

8

1998 168 545,7 162 645,9 2 055,0 12 915,0 26 987,0 107 309,0 13 380,0
1999 168 674,2 162 957,2 2 095,0 12 963,0 28 700,0 105 818,0 13 382,0
2000 169 490,9 163 827,0 2 137,0 12 845,0 29 075,0 107 526,0 12 244,0
2001 169 629,9 164 089,0 2 175,0 12 602,0 29 072,0 106 386,0 13 854,0
2002 169 678,5 164 245,4 2 192,0 12 547,0 29 113,0 106 584,0 13 810,0
2003 169 738,9 164 633,4 2 212,0 12 609,0 29 197,0 105 416,0 15 199,0
2004 169 447,1 164 772,2 2 254,0 12 668,0 28 862,0 105 712,0 15 276,0
2005 169 322,8 164 956,7 2 412,0 12 534,0 29 335,0 105 489,0 15 187,0
2006 169 104,0 165 155,0 2 496,0 12 591,0 29 436,0 105 603,0 15 029,0
2007 169 422,0 165 612,0 2 582,0 12 725,0 29 369,0 105 855,0 15 081,0
2008 169 502,0 165 800,0 2 602,0 12 891,0 29 269,0 105 886,0 15 152,0
2009 169 495,0 165 820,0 2 616,0 12 945,0 29 112,0 105 958,0 15 189,0
2010 169 496,2 165 843,6 2 637,9 13 012,1 29 044,8 105 949,2 15 199,6
2011 169 636,8 166 024,6 2 730,8 13 287,5 28 788,9 106 042,7 15 174,7
2012 169 663,9 166 041,5 2 770,3 12 956,5 27 593,1 107 878,7 14 848,5
2013 169 647,9 166 084,8 2 764,9 13 027,9 27 562,4 107 889,4 14 840,3
Примітка: Дані в колонках 4–8 за 1998–2009 роки округлені до цілого числа.
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3,71
3,71
3,72
3,72

Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
100%

90%

80%

70%

60%

V
IV

50%

ІІІ
ІІ
І

40%

30%

20%

10%

0%
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Рисунок 1.3 – Мережа автомобільних доріг України (розподіл за категоріями)
Таким чином, за останні 15 років спостерігається декілька тенденцій:
- поступове зменшення кількості доріг без покриття (ґрунтові) та з перехідними
типами покриттів (бруківка, біле шосе) – на 63, 14 та 1 % відповідно;
- при будівництві та реконструкції доріг перевага надається а/б покриттям, про
що свідчить зменшення доріг з ц/б покриттям на 24 %;
- поступове збільшення кількості ділянок доріг І категорії – на 35 %.
Аналіз нормативних документів [4–9] показав, що вимоги на проектування та
будівництво нових та реконструкцію існуючих автомобільних доріг закладені ще
у 1962 році і практично не змінились, наприклад:
- у 1972 році зросла розрахункова інтенсивність руху, а також введене поняття
приведення інтенсивності до легкового автомобіля;
- у 1985 році поділ на технічні категорії доповнений категоріями Іа та Іб;
- у 1985 році зросли найменший радіус опуклої кривої (25000 м) для
розрахункової швидкості 150 км/год та найменша відстань видимості для зупинки
(зустрічного автомобіля);
- у 2000 році збільшене навантаження на одинарну вісь для доріг І–IV категорій
(зі 100 кН до 115 кН (110 кН для доріг місцевого значення));
- допустима повна вага автотранспортного засобу в 2000 році збільшена
до 400 кН, а в 2007 році – до 440.
Якщо розглянути табл. 1.1 у розрізі періоду чинності нормативних документів [4–9],
отримаємо наступні дані (табл. 1.4), з яких випливає, що більше, як 111 тис. км
автомобільних доріг, запроектованих та побудованих (реконструйованих) до 1987 року,
мають технічні рішення, що забезпечують:
- меншу на ~30 % відстань видимості для зупинки;
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- меншу на ~20 % відстань видимості зустрічного автомобіля;
- меншу на ~12 % розрахункову швидкість руху дорогами IV категорії (64,97 %
від мережі);
- меншу на ~33% розрахункову швидкість руху дорогами V категорії (8,94 %
від мережі).
Таблиця 1.4 – Динаміка розвитку мережі автомобільних доріг України у розрізі чинних
нормативних документів
Нормативний
документ

Період чинності,
роки

Довжина доріг з твердим
покриттям, км, станом на
рік набуття
рік втрати
чинності
чинності

Динаміка,
км

з

до

НиТУ 128-55

1956

1963

38 400,00

54 800,00

16 400,00

СНиП ІІ-Д.5-62

1963

1973

54 800,00

108 400,00

53 600,00

СНиП ІІ-Д.5-72

1973

1987

108 400,00

149 463,00

41 063,00

СНиП 2.05.02-85

1987

2000

149 463,00

163 827,00

14 364,00

ДБН В.2.3-4-2000

2000

2008

163 827,00

165 799,90

1 972,90

165 799,90

166 084,80

284,90

ДБН В.2.3-4:2007*
2008
чинний
* Дані станом на 01.01.2014 року.

Як приклад можна навести автомобільну дорогу М-13 Кіровоград-Платонове
(на Кишинів через Любашівку), проектна документація на яку була затверджена в 1959 році
(Наказ Мінтрансу СРСР № 581-ІІ від 30.10.1959), а будівництво розпочалось в 1964 році.
Таким чином, вже в 1973 році за такими елементами як поздовжній та поперечний профілі,
типи примикань та конструкції земляного полотна автомобільна дорога М-13 перестала
відповідати всім вимогам ІІ технічної категорії, а за такими показниками, як поздовжній
профіль на окремих ділянках не відповідає і ІІІ технічній категорії. Так, максимальний
поздовжній похил на окремих ділянках сягає 60 º/оо замість 50 º/оо, опуклі криві
мають радіус від 1000 до 8000 м замість 10000 м, угнуті криві – від 1000 до 2500 м
замість 3000 м (рис. 1.3).
Станом на 01.01.2013 (табл. 1.3) за міцністю дорожнього одягу лише автомобільні
дороги І категорії (1,67 % від загальної довжини доріг), побудовані, капітально
відремонтовані або реконструйовані після 2000 року здатні витримувати навантаження
11,5 т на вісь; 24,42 % автомобільних доріг (ІІ категорії та ІІІ категорії, побудовані,
капітально відремонтовані або реконструйовані після 1985 року) здатні витримувати
навантаження на вісь 10 т; решта 73,91 % розраховані на навантаження 6 т на вісь (рис. 1.4).
В результаті спостерігається значний обсяг руйнувань, переважно спричинених
великовантажними транспортними засобами (в т. ч. і транспортними засобами
навантаженими понад встановлену норму).
Вертикальні сили, які діють на покриття, складаються із статичного компонента
(статичного навантаження від шини завдяки масі транспортного засобу) і змінного
компонента динамічного навантаження шини, викликаного вібрацією транспортного засобу
у відповідь на нерівність покриття дороги. Динамічні навантаження зазвичай виникають
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Рисунок 1.3 – Автомобільна дорога М-13 Кіровоград-Платонове, км 132
73,91%

24,42%

1,67%

11,5 тонн на вісь
10 тонн на вісь
6 тонн на вісь

Рисунок 1.4 – Несна здатність мережі автомобільних доріг України
в діапазоні частот від 1 Гц до 15 Гц, завдяки особливостям нерівності дороги з довжинами
хвилі від 0,5 м до 15 м, залежно від швидкості руху. Вони є функцією нерівності дороги,
швидкості транспортного засобу і динамічних характеристик підвіски та шин. Внаслідок
коливань від коліс транспортного засобу, навантаження на дорогу не залишається
постійним.
На сьогоднішній день дані вимірювань рівності покриття використовуються тільки
для прийняття рішення про виконання ремонту, і фактично не впливають на розрахунок
конструкції дорожнього одягу за міцністю. Якщо дані для посилення дорожнього одягу
не містять інформації про швидкість руху, стан покриття, то такий розрахунок виконати
неможливо.
Критерії оцінки та результати аналізу транспортно-експлуатаційного стану мережі
автомобільних доріг України, виконаного д.т.н. Гамеляком І.П. та Райковським В.Ф.,
станом на 2011 рік наведені в табл. 1.5–1.9.
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Таблиця 1.5 – Критерії оцінки транспортно-експлуатаційного стану
Індекс
нерівностей (IRI), см/км
< 95
95 ... 118
118 ... 166
166 ... 229
229 ... 300
300 ... 500
> 500

Оцінка рівності
дуже рівна
рівна
незначно деформована
слабко деформована
деформована
сильно деформована
незадовільна

Транспортноексплуатаційний стан
дуже добрий
добрий
задовільний
поганий
дуже поганий

Таблиця 1.6 – Загальний модуль пружності, МПа
Розподіл за адміністративноЗагальРозподіл за категоріями
територіальним значенням
не по
Позначення
Україні Міжнародні Національні Регіональні
І
ІІ
ІІІ
IV
Мінімальне
109
144
131
109
144 131 142 109
значення
Максимальне
632
632
486
600
488 600 632 334
значення
Середнє значення
242
265
228
220
269 232 241 211
Розмах значень
523
488
355
491
344 469 490 225
Середньоквадрати
74,34
89,36
40,79
59,57
65,41 52,19 106,40 47,13
чне відхилення
Коефіцієнт
0,31
0,34
0,18
0,27
0,24 0,22 0,44 0,22
варіації
Примітка: 01.01.2013 внесені зміни до переліку автомобільних доріг загального користування
державного значення [11].
Таблиця 1.7 – Коефіцієнт запасу міцності
Розподіл за адміністративноЗагальне
територіальним значенням
Позначення
по
Україні Міжнародні Національні Регіональні
Мінімальне
0,41
0,41
0,44
0,42
значення
Максимальне
3,01
3,01
1,69
2,59
значення
Середнє значення
0,86
0,89
0,82
0,85
Розмах значень
2,60
2,60
1,25
2,17
Середньоквадрати
0,30
0,36
0,17
0,27
чне відхилення
Коефіцієнт
0,34
0,41
0,20
0,31
варіації
Примітка: 01.01.2013 внесені зміни до переліку автомобільних доріг
державного значення [11].
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Розподіл
за категоріями
І
ІІ
ІІІ IV
0,41

0,44

0,48 0,42

1,76

2,33

3,01 1,09

0,88
1,35

0,82
1,90

0,94 0,77
2,52 0,68

0,22

0,21

0,45 0,17

0,25

0,25

0,48 0,22

загального користування
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Таблиця 1.8 – Рівність покриття за IRI
Позначення

Розподіл за адміністративноЗагальне
територіальним значенням
по
Україні Міжнародні Національні Регіональні

Мінімальне
23
23
52
32
значення
Максимальне
417
363
290
417
значення
Середнє значення
135
121
138
151
Розмах значень
394
340
238
385
Середньоквадрати
54,82
59,54
41,56
51,40
чне відхилення
Коефіцієнт
0,41
0,49
0,30
0,34
варіації
Примітка: 01.01.2013 внесені зміни до переліку автомобільних доріг
державного значення [11].

Розподіл
за категоріями
І
ІІ
ІІІ
IV
23

26

39

92,5

313

304

363

417

101
290

132
278

161 214
324 324,5

46,13 47,18 53,79 67,54
0,46 0,36 0,33 0,32
загального користування

Таблиця 1.9 – Коефіцієнт запасу рівності покриття
Позначення

Розподіл за адміністративноЗагальне
територіальним значенням
по
Україні Міжнародні Національні Регіональні

Мінімальне
0,24
0,24
0,43
0,29
значення
Максимальне
3,48
3,48
2,35
2,76
значення
Середнє значення
1,14
1,10
1,23
1,15
Розмах значень
3,24
3,24
1,93
2,47
Середньоквадрати
0,43
0,49
0,38
0,37
чне відхилення
Коефіцієнт
0,38
0,44
0,31
0,32
варіації
Примітка: 01.01.2013 внесені зміни до переліку автомобільних доріг
державного значення [11].

Розподіл
за категоріями
І
ІІ
ІІІ
IV
0,26 0,24 0,26 0,42
3,48 2,76 2,42 1,90
1,12 1,19 1,08 0,97
3,22 2,53 2,16 1,48
0,51 0,42 0,36 0,31
0,46 0,36 0,33 0,32
загального користування

Транспортні потоки
Основним видом транспорту в середині ХХ ст. був залізничний [2, с. 353]. В той же
час частка автомобільного транспорту у перевезеннях вантажів та пасажирів постійно
зростала завдяки спеціалізації рухомого складу, поповнення парку (в т.ч. автомобілями
великої вантажопідйомності), поліпшенню організації перевезень і розширенню мережі
автомобільних доріг з твердим покриттям. В період з 1950 р. до 1964 р. автопарк
Української РСР зріс більше, ніж втричі [2, с. 357]. Значно зросла кількість
великовантажних автомобілів, спеціального рухомого складу, тягачів з причепами,
комфортабельних швидкісних машин, у т.ч. міжміських автобусів та мікроавтобусів.
Склад та структура рухомого парку СРСР [1] в період з 1970 р. до 1988 р. наведена
в табл. 2.1.
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Таблиця 2.1 – Склад та структура автомобільного парку СРСР, од.

таксі

службові

приватні

Спеціальні
автомобілі

627 446
710 267
741 477
740 425
736 026
726 765

Автобуси

1970
1980
1985
1986
1987
1988

Легкові автомобілі

приватні

Рік

загального
користування

Вантажні автомобілі

ВСЬОГО

7
2
2
2
6

177 643
276 623
309 800
316 020
318 521
317 776

90 348
135 264
128 455
130 919
132 783
132 716

463 625
536 520
405 697
406 718
416 824
415 041

1 395
8 218
12 444
13 309
14 194
15 084

691
1 464
1 800
1 849
1 881
1 831

1 361 148
1 668 363
1 599 675
1 609 242
1 620 231
1 609 219

Склад та структура рухомого парку України в період з 1990 р. до 2012 р.
з урахуванням [10, табл. 3.1] та даних АІС "НБД "Автомобіль" наведена в табл. 2.2.
Таблиця 2.2 – Склад та структура автомобільного парку України, од.
Рік

Вантажні
автомобілі

Легкові
автомобілі

Автобуси

Спеціальні
автомобілі

ВСЬОГО

1990
919 000
3 362 700
132 800
294 200
4 708 700
1995
950 900
4 603 100
136 200
281 900
5 972 100
1996
924 500
4 872 300
134 400
278 700
6 209 900
1997
918 200
5 024 000
136 900
264 400
6 343 500
1998
900 300
5 127 300
141 800
249 500
6 418 900
1999
880 400
5 210 800
144 300
242 500
6 478 000
2000
837 500
5 250 100
140 200
225 200
6 453 000
2001
808 600
5 312 600
143 500
207 600
6 472 300
2003
886 200
5 524 500
174 100
171 300
6 756 100
2004
867 300
5 590 000
174 800
153 600
6 785 700
2006
589 369
5 603 629
180 010
488 342*
6 861 350
2012
2 105 455
8 838 198
365 310
39 589
11 348 552
Примітка.
1. В даних за 2006 рік разом зі спеціальними автомобілями враховано "інші автомобілі"
у кількості 167 548 одиниць.
2. З урахуванням причепів, напівпричепів та мототранспорту автопарк України у 2006 та
2012 роках налічував 8 382 893 та 14 339 404 одиниць відповідно.
3. Дані за 2012 рік станом на 20.11.2012.
Таким чином, з 2006 до 2012 року спостерігається різкий стрибок – загальна
кількість транспортних засобів зросла в 1,71 рази. Кількість вантажних автомобілів зростала
більш швидкими темпами (в 2,36 рази), ніж легкових (в 1,6 раз). Найбільш швидкими
темпами зростала кількість напівпричепів – в 2,65 раз (75 118 од. в 2006 році та 199 319 од.
в 2012 році).
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На основі аналізу інтенсивності руху на мережі доріг України за останні роки
д.т.н. Гамеляком І.П. та Райковським В.Ф. встановлено склад транспортного потоку
у відсотках (табл. 2.3), абсолютних одиницях (табл. 2.4), а також встановлена кількість
транспортних засобів за групами автомобілів (табл. 2.5).
Таблиця 2.3 – Склад транспортного потоку у відсотках, од.
Розподіл за адміністративноРозподіл за категоріями
територіальним значенням*
Позначення
Міжнародні Національні Регіональні
І
ІІ
ІІІ
IV
легкові
63,6
66,1
65,1
63,7
63,9
66,3
71,0
вантажні
10,4
10,9
11,2
10,5
11,3
10,4
8,5
легкі
вантажні
4,4
4,7
5,0
4,6
4,6
4,9
4,2
середні
вантажні
4,4
5,5
5,5
5,0
5,0
5,2
4,2
важкі
автобуси
3,3
4,2
3,7
3,4
3,7
3,8
2,7
важкі
автопоїзди
12,5
8,4
9,5
12,4
10,7
9,0
9,2
Всього
98,7
100,0
99,9
99,5
99,1
99,6
99,9
Вантажні
21,3
18,7
19,9
21,9
20,3
19,1
17,6
понад 12 т
Всього,
3 505 747 1 267 466 1 107 868 1 929 966 3 049 469 803 243 81 125
авто/добу
Примітка: 01.01.2013 внесені зміни до переліку автомобільних доріг загального користування
державного значення [11].
Таблиця 2.4 – Склад транспортного потоку у кількості автомобілів, од.
Позначення

Розподіл за адміністративноРозподіл за категоріями
територіальним значенням*
Міжнародні Національні Регіональні
І
ІІ
ІІІ
IV
2 229 761
838 201
721 548
1 229 535 1 948 010 532 431
57 628

легкові
вантажні
364 590
138 482
124 255
202 332
легкі
вантажні
154 223
60 131
54 870
87 976
середні
вантажні
154 732
69 884
60 388
96 104
важкі
автобуси
117 312
53 607
40 597
66 282
важкі
автопоїзди
438 814
106 988
104 838
238 924
Всього
3 459 432
1 267 294
1 106 495 1 921 153
Вантажні
747 769
655 540
696 472
423 004
понад 12 т
Примітка: 01.01.2013 внесені зміни до переліку автомобільних
державного значення [11].
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344 007

83 378

6 933

140 470

39 634

3 368

151 735

41 872

3 387

112 747

30 877

2 200

326 444
3 023 413

72 230
800 422

7 498
81 015

618 649

153 736

14 253

доріг загального користування
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За даними лічильників автоматичного обліку руху, встановлених на автомобільних
дорогах державного значення України, встановлено, що коливання приросту інтенсивності
руху має певну залежність. Дана особливість приросту інтенсивності залежить від
багатьох факторів: як економічних взагалі, так і стану самих доріг та ремонтних робіт,
що проводяться на них.
Таблиця 2.5 – Кількість транспортних засобів за групами автомобілів у 2012 році
Загальна середньодобова
інтенсивність руху по Україні
3 789 510

Позначення
Автомобілі легкові
Автомобілі вантажні легкі

627 327

Автомобілі вантажні середні

269 224

Автомобілі вантажні важкі

285 005

Автобуси важкі

211 516

Автопоїзди

650 639
Всього

5 833 221

Дані про коливання приросту інтенсивності з 2002 до 2011 року наведено в табл. 2.6
та на рис. 2.2.
Таблиця 2.6 – Коефіцієнти приросту інтенсивності за даними лічильників автоматичного
обліку транспортних засобів
Рік

2002

2003

2004

Мінімальний

-9,77

1,99

-1,71 -57,57 -6,18

Максимальний

20,79 17,71

9,11

15,83 99,62 55,91 65,96 14,56 20,87 39,81

Середній

11,66

3,24

-6,82 35,31 12,68

Коефіцієнти

6,93

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-6,38 -13,56 -41,66 -12,50 -10,47

5,49

-3,05

1,66

1,32

На пікове значення середнього приросту інтенсивності у 2006 році вплинув той факт,
що завершились роботи з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп
у Закарпатській та Львівській областях.
В останні 2 роки (2010–2012 рр.) спостерігається невеликий спад інтенсивності у
зв’язку з підвищенням ціни на паливо-мастильні матеріали.
У зв’язку з підготовкою до Євро-2012 та роботами з капітального ремонту на деяких
автомобільних дорогах спостерігається коливання приросту інтенсивності то в одну, то
в іншу сторону. Максимальний приріст інтенсивності припадає на Миколаївську область на
ділянку автомобільної дороги Р-06 Ульяновка – Миколаїв (через Вознесенськ) в районі
населеного пункту Нова Одеса (39,8 %),тому що на неї перекинуто транзит транспорту
з автомобільної дороги Н-14 Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв, яка перебуває в екстра
аварійному стані. Мінімальний приріст інтенсивності руху (-10,47 %) теж знаходиться
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в Миколаївській області на автомобільній дорозі М-13 Кіровоград-Платонове (на Кишинів
через Любашівку) викликаний відсутністю проведення робіт з експлуатаційного утримання
та ремонтних робіт на цементобетонному покритті.
Обробка даних про рух транспорту [12] показала, що значення середньої швидкості
руху транспортних засобів на ділянках доріг з добрим станом покриття достатньо високі:
від 55 до 70 км/год. Коефіцієнт варіації швидкості змінюється в межах від 15–17 % для
легкових автомобілів і автобусів та 10–12 % для вантажних автомобілів. Мінімальна
швидкість становить 25 км/год для автобусів та 45 км/год для легкових автомобілів
іноземного виробництва. Але для ділянок з переважним рухом легкового транспорту на
відремонтованих покриттях спостерігаються закономірні відхилення від нормального закону
розподілу (рис. 2.3).

Рисунок 2.2 – Зміна середнього приросту інтенсивності руху на автомобільних дорогах
державного значення

Рисунок 2.3 – Середні швидкості руху транспортних засобів в різних
регіонах України за 2008 рік
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Висновки
Ключову роль в реалізації транспортної стратегії держави відіграє розвиток
транспортної інфраструктури, найважливішою складовою якої є мережа автомобільних
доріг. Відповідність автомобільних доріг вимогам сучасних транспортних потоків визначає
не тільки ефективність роботи промисловості та сільського господарства, а й забезпечення
належного життєвого рівня людей та обороноздатності країни.
Геометричні параметри та транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг
загального користування України не відповідають динамічним можливостям та
навантаженню сучасних транспортних потоків.
Реалізація водіями високих динамічних характеристик сучасних транспортних
засобів (незважаючи на загальні та місцеві обмеження швидкості руху) призводить
до збільшення аварійності та підвищення тяжкості наслідків ДТП.
Існує потреба в виявленні на мережі доріг ділянок, що не відповідають вимогам
сучасних транспортних потоків та розробки комплексу заходів, що усувають виявлені
причини невідповідності. Такий аналіз має відбуватися на етапах проектування нових доріг,
реконструкції та утримання існуючих доріг.
Очевидна і необхідність створення/адаптації програмно-аналітичних комплексів,
які, базуючись на тривимірних цифрових моделях [13] конкретних доріг, дозволять не тільки
виявити причини невідповідності та їх місце розташування, але й обґрунтувати конкретні
рекомендації з їх усунення.
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
НА ПОТРЕБИ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ
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науково-дослідний

інститут

Особливої ваги в умовах обмеженого фінансування набуває розробка
науковообгрунтованих організаційно-економічних аспектів та методики ефективного
розподілу фінансових ресурсів за основними напрямками діяльності дорожнього
господарства (нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти,
експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування; розвиток
виробничих потужностей дорожніх організацій та підприємств, що належать до сфери
управління Укравтодору; проектно-вишукувальні, науково-дослідні та впроваджувальні
роботи у сфері дорожнього господарства; утримання галузевих закладів охорони здоров’я
для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС; витрати,
пов’язані з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, презентація
інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів, підготовка договорів щодо
виконання робіт за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів
та інвесторів, співфінансування цих робіт, нагляд за їх виконанням).
Для розподілу фінансування за основними напрямками діяльності дорожнього
господарства розроблено Методику визначення обсягу фінансування будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг (далі – Методика) та затверджено
нормативи фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального користування (спільний наказ Міністерства інфраструктури
України та Міністерства фінансів України від 21.09.2012 року № 573/1019). Методика
встановлює порядок визначення та механізм розподілу фінансових ресурсів на потреби
дорожнього господарства при підготовці бюджетного запиту, проектів бюджету на
відповідний рік, короткострокових і довгострокових державних цільових програм, планів
фінансування нового будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонтів та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.
Розроблений механізм ефективного розподілу фінансових ресурсів є запорукою
підвищення ефективності використання бюджетних коштів в дорожньому господарстві.
Згідно Методики загальний розподіл фінансових ресурсів повинен здійснюватись
відповідно до пріоритетів:
− погашення зобов'язань за кредитами;
− розвиток мережі і утримання автомобільних доріг;
− інші потреби.
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Обсяг фінансових ресурсів на розвиток та утримання автомобільних доріг загального
користування державного значення визначається за формулою (1):

Qдз = (Qзаг -К-ІП)× qдз ,
де

(1)

Qзаг – загальний обсяг фінансових ресурсів, тис. грн.;

К – погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету
Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування
(обсяг визначається відповідно до кредитних угод), тис. грн.;
ІП – обсяг фінансових ресурсів, що направляються на фінансування інших потреб
дорожнього господарства (науково-дослідні та впроваджувальні роботи у сфері дорожнього
господарства, утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації
наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, витрати на надання автомобільних доріг
загального користування у концесію, розвиток виробничих потужностей дорожніх
організацій та підприємств, що належать до сфери управління Укравтодору), тис. грн.;
q дз – науково-обґрунтована, виходячи з транспортної роботи та умов експлуатації,
частка загального обсягу фінансових ресурсів, що направляється на фінансування
автомобільних доріг загального користування державного значення:

qдз =

ТРдз
ТРдз + ТРмз

,

(2)

ТРдз – транспортна робота мережі автомобільних доріг загального
де
користування державного значення з урахуванням умов експлуатації, брутто-тонн;
ТРмз – транспортна робота мережі автомобільних доріг загального користування
місцевого значення з урахуванням умов експлуатації, брутто-тонн.
Аналогічно визначається обсяг фінансових ресурсів на розвиток та утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Він визначається за
формулою:

Qмз = (Qзаг-К-ІП)× qмз ,
q мз – науково-обґрунтована, виходячи з транспортної роботи та умов експлуатації,
де
частка загального обсягу фінансових ресурсів, що направляється на фінансування
автомобільних доріг загального користування місцевого значення:

q мз =

ТР мз
.
ТРдз + ТР мз

(3)

Власне сама транспортна робота мережі автомобільних доріг загального користування
державного (місцевого) значення з урахуванням умов експлуатації визначається за
формулою:
ТР = 365× N ср × М ср × Lср × K уе ,
(4)
де
ТР – річна транспортна робота мережі доріг з урахуванням умов експлуатації,
брутто-тонн;
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Nср – середньорічна добова інтенсивність руху (авт./добу) для середньозваженої
категорії дороги державного або місцевого значення; визначається за формулою:

Nср = Nн + (Nв-Nн ) × (Kн-Kф ) ,

(5)

де
Nн – середньорічна добова інтенсивність руху для дороги нижчої категорії відносно
фактичної середньозваженої категорійності відповідно до [4] транспортних одиниць
на добу;
Nв – середньорічна добова інтенсивність руху для дороги вищої категорії відносно
фактичної середньозваженої категорійності відповідно до [4] транспортних одиниць
на добу;
Кн – ціле значення нижчої категорії дороги відносно фактичної середньозваженої
категорійності;
Кф– фактична середньозважена категорійність дороги державного або місцевого
значення в регіоні (на підставі звітності, складеної за формою № 1-ДГ «Звіт про наявність
автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій»);
Mср – середня повна вага автомобіля у складі транспортних потоків, брутто-тонн;
за результатами обліку інтенсивності та складу руху для автомобільних доріг державного
значення дорівнює 7 т, для автомобільних доріг місцевого значення – 3 т;
Lср – загальна довжина автомобільних доріг державного (місцевого) значення
у кожному регіоні, км;
Kуе – коефіцієнт умов експлуатації мережі доріг (додаток 2 до Методики),
що залежить від рельєфу місцевості, ступеня складності зимового утримання доріг,
наявності мостів та інших штучних споруд, кількості туристичних маршрутів, ймовірності
міждержавних заходів.
Після розподілу фінансів між дорогами державного і місцевого значення ресурси на
розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування державного та
місцевого значення розподіляються в такій пріоритетній послідовності:
- поточний дрібний (аварійний) ремонт та експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального користування (в першу чергу фінансування на підставі
мінімального нормативу, що забезпечує мінімально допустимий рівень експлуатаційного
утримання);
- поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування;
- реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального
користування державного значення (вибір виду робіт та визначення пріоритетних ділянок
проводяться на підставі ранжування за найвищим показником інтегрального коефіцієнта,
що враховує показники соціально-економічної ефективності, рівень завантаженості рухом та
коефіцієнт міцності);
- нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного
значення (вибір ділянок з найвищими показниками соціально-економічної ефективності).
Для визначення обсягу необхідних фінансових ресурсів на поточний дрібний ремонт
та експлуатаційне утримання всієї мережі автомобільних доріг загального користування
державного та місцевого значення на відповідний плановий рік в Методиці застосовуються
приведені нормативи фінансових витрат. Приведений норматив річних фінансових витрат на
поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги
відповідної категорії загального користування визначається, виходячи із затвердженого
в установленому порядку нормативу річних фінансових витрат на поточний дрібний ремонт
та експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги ІІ категорії загального
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користування державного значення (з урахуванням рівня інфляції), коефіцієнтів
диференціювання вартості робіт цих робіт за відповідними категоріями та інших
коефіцієнтів, що враховують умови експлуатації доріг (обслуговування доріг державного
або місцевого значення, гірська місцевість тощо). Також необхідно зазначити,
що вищезазначені нормативи річних фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та
експлуатаційне утримання підлягають перегляду у зв’язку з введенням у дію нових
нормативних документів, застосуванням нових технологій та сучасних дорожніх машин і
механізмів, змінами цін на матеріально-технічні ресурси.
Обсяг необхідних річних фінансових ресурсів на поточний середній ремонт всієї
мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на
відповідний плановий рік згідно Методики визначається, виходячи з середньої вартості
виконання робіт з поточного ремонту (приймається за середньою вартістю робіт з поточного
середнього ремонту 1 км автомобільної дороги за об’єктами-аналогами) і розрахункової
протяжності автомобільних доріг, що підлягають поточному ремонту. Власне розрахункова
протяжність автомобільних доріг загального користування, що підлягає поточному
середньому ремонту, визначається, виходячи із нормативного міжремонтного строку
експлуатації дорожнього покриття. Проте, Методика передбачає, що в умовах обмеженого
фінансування при виборі першочергових ділянок автомобільних доріг загального
користування державного значення, на яких будуть виконувати поточний середній ремонт,
необхідно користуватися даними системи управління станом покриття (далі – СУСП),
враховуючи такі критерії:
- найважливіші ділянки автомобільних доріг і мостових переходів з точки зору
економічного та соціального розвитку України, визначених рішеннями і дорученнями
Президента України і Кабінету Міністрів України, в тому числі ділянки автомобільних
доріг, включених до міжнародних транспортних коридорів;
- реалізація програми забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць
високої аварійності;
- ділянки доріг, які мають найнижчі коефіцієнти зчеплення, показники рівності та
найвищу інтенсивність руху.
У разі відсутності в СУСП інформації щодо транспортно-експлуатаційного стану
доріг місцевого значення для планування ремонтних робіт можна застосувати експертний
експрес-метод оцінки експлуатаційної якості автомобільної дороги за індексом
експлуатаційного стану.
Обсяг необхідних річних фінансових ресурсів на капітальний ремонт усієї мережі
автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення
визначається, виходячи з середньої вартості виконання робіт з капітального ремонту
(приймається за середньою вартістю робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної
дороги за об’єктами-аналогами) і розрахункової протяжності автомобільних доріг, що
підлягають капітальному ремонту. Розрахункова протяжність автомобільних доріг
загального користування, що підлягають капітальному ремонту, визначається аналогічно
як і при поточному середньому ремонті, виходячи із нормативного міжремонтного строку
експлуатації дорожнього покриття.
Проте, в умовах обмеженого фінансування обсяг необхідних фінансових ресурсів на
реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування
визначається на підставі відбору першочергових проектів за наступними критеріями:
- найважливіші ділянки автомобільних доріг і мостових переходів з точки зору
економічного та соціального розвитку України, визначені рішеннями, дорученнями
Президента України і Кабінету Міністрів України, в тому числі ділянки автомобільних
доріг, включених до міжнародних транспортних коридорів;
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- реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць
високої аварійності;
- перехідні об’єкти з високим ступенем готовності (понад 70 % усіх будівельномонтажних робіт, передбачених проектною документацією);
- об’єкти, на які вже розроблена та затверджена в установленому порядку
проектно-кошторисна документація;
- об’єкти з найвищими значеннями інтегральних коефіцієнтів ефективності
у ранжованому ряді ділянок доріг, що потребують реконструкції або капітального ремонту.
Вищезазначений інтегральний коефіцієнт ефективності для ділянок доріг,
що потребують реконструкції, визначається за формулою:

QР =

Z факт
Z доп

×Е,

(6)

Zфакт – фактичне значення рівня завантаженості;
Zдоп – допустимі значення рівня завантаженості;
Е – коефіцієнт економічної ефективності реконструкції автомобільних доріг.
Інтегральний коефіцієнт ефективності для ділянок доріг державного значення,
що потребують капітального ремонту, визначається за формулою:

де

QК =

К м.доп –
де
дорожнього одягу;

К м.факт

Е

мінімально

К м.доп
×Е,
К м.факт

допустимі

значення

(7)
коефіцієнта

запасу

міцності

– коефіцієнт фактичного запасу міцності дорожнього одягу;

– коефіцієнт економічної ефективності капітального ремонту автомобіль-

них доріг.
Необхідність капітального ремонту на автомобільних дорогах загального
користування місцевого значення встановлюється на підставі експертного експрес-методу
оцінки експлуатаційної якості автомобільної дороги за граничним значенням індексу
експлуатаційного стану дороги.
Фінансові ресурси на нове будівництво автомобільних доріг загального
користування державного значення згідно Методики необхідно використовувати в такій
пріоритетній послідовності:
- будівництво найважливіших ділянок автомобільних доріг і мостових переходів з
точки зору економічного та соціального розвитку України, визначених рішеннями та
дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, в тому числі ділянок
автомобільних доріг, включених до міжнародних транспортних коридорів;
- реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць
високої аварійності;
- будівництво ділянок автомобільних доріг загального користування, включених
до переліку міжнародних автомобільних доріг відповідно до міжнародних договорів
України;
- об’єкти, на які вже розроблено та затверджено в установленому законодавством
порядку проектну документацію;
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- закінчення будівництва об'єктів незавершеного будівництва високого ступеня
готовності;
- будівництво обходів великих міст.
Фінансові ресурси на нове будівництво автомобільних доріг загального користування
місцевого значення повинні спрямовуватися в такій пріоритетній послідовності:
- реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць
високої аварійності;
- будівництво під’їздів з твердим покриттям до сільських населених пунктів.
Проте рішення щодо включення до плану фінансування нового будівництва окремих
ділянок автомобільних доріг загального користування, що відповідають одному
з вищенаведених критеріїв, приймається на підставі порівняльного аналізу показників
соціально-економічної ефективності цих проектів.
Для відбору фінансування першочергових проектів нового будівництва здійснюється
їх порівняльний аналіз із врахуванням таких критеріїв:
- максимальна економічна ефективність проекту;
- максимальний вплив проекту на соціально-економічний розвиток регіону;
- мінімальний негативний вплив проекту на навколишнє середовище;
- максимальний вплив проекту на розвиток транзитного потенціалу України.
Висновки
Визначення та розробка стратегії раціонального фінансування нового будівництва,
реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг підвищить
ефективність використання бюджетних коштів в умовах обмеженого фінансування.
Реалізація основних засад політики раціонального розподілу витрат на нове будівництво,
реконструкцію ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг призведе
в майбутньому до зменшення щорічних втрат в національній економіці внаслідок
незадовільного стану автомобільних доріг та збільшить надходжень до державного бюджету
від транзитних перевезень, що підвищить ефективність використання бюджетних коштів.
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РЕФЕРАТИ
МАТЕРІАЛИ
УДК 625.7/.8
Сучасні умови застосування чорного щебеню в шарах нежорстких дорожніх одягів
/ Гончаренко В.В. , Кушнір О.В., Рудий В.В., Закерничний О.В., Ткач О.М., Катукова В.М., Гончар І.І. //
Зб. «Дороги і мости», вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014, С. 5–13.
Проаналізовано досвід застосування та результати виконаних у ДП «ДерждорНДІ» досліджень
чорного щебеню. Особливу увагу приділено технічним показникам чорного щебеню, які наведено у
новому стандарті. Основними відмінностями нормування технічних показників щебеню чорного є
врахування особливості механіки роботи шарів з щебеневих матеріалів в шарах дорожнього одягу.
Показники контролю якості призначались для чорного щебеню як композитного матеріалу.
Ключові слова: щебінь чорний гарячий, щебінь чорний холодний, зерновий склад, суміш,
температура, бітум, бітумна емульсія.
УДК 691.161
Стійкість окислених бітумів до термоокислювального старіння / Копинець І.В. // Зб. «Дороги і
мости», вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014, С. 14–20.
В роботі наведено результати дослідження з визначення стійкості окислених бітумів до
термоокислювального старіння. Встановлено, що в залежності від методу моделювання старіння
зміни властивостей бітуму є різними.
Ключові слова: бітум, старіння, в’язкість, залишкова пенетрація, індекс старіння, метод RTFOT.
УДК 625.7
Інновації в дорожньому господарстві України / Кушнір О.В., Катукова В.М. // Зб. «Дороги і
мости», вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014, С. 21–27.
Проаналізовано досвід впровадження сучасних інноваційних технологій та нових матеріалів при
будівництві та ремонті автомобільних доріг. З метою систематизації та поліпшення обробки даних
моніторингу стану ділянок автомобільних доріг, де застосовано інноваційні технології і матеріали,
створено електронна аналітична база даних САМ.
Ключові слова: моніторинг, автомобільна дорога, технологія, матеріал, інновація, база даних,
інтерфейс, довговічність.
УДК 625.7/8
Застосування холодних асфальтобетоннів підвищеної колієстійкості для аварійного ремонту /
Мозговий В.В., Онищенко А.М., Гаркуша М.В., Білан О.О. // Зб. «Дороги і мости», вип. 14. – К.:
ДП «ДерждорНДІ», 2014, С. 28–42.
В статті наведено огляд матеріалів та методів їх застосування при проведення аварійних ремонтних
робіт з ліквідацією ямковості на асфальтобетонних покриттях нежорстких дорожніх одягів у складних
погодних умовах.
Результати статті можуть бути в впроваджені при розробці рекомендацій з проведення аварійного
(ямкового) ремонту нежорстких дорожніх одягів в складних погодних умовах з наступним
узагальненням та розробкою відповідного нормативного документа.
Ключові слова: холодний асфальтобетон, холодні бітумомінеральні суміші, матеріали для ямкового
(аварійного) ремонту, поперечний профіль, колійність, оберти стенду, випробувальний стенд.
ТЕХНОЛОГІЇ
УДК 625.7/.8
Відновлення асфальтобетонного покриття за технологією гарячого ресайклінгу асфальтобетону
на дорозі / Ілляш С.І., Головко С.К., Свистун А.Я. // Зб. «Дороги і мости», вип. 14. – К.:
ДП «ДерждорНДІ», 2014, С. 43–47.
Визначена класифікація методів виконання робіт та наведенні критерії підбору матеріалів, що
додаються до регенерованої суміші. Розглянуто технологічні складові гарячого ресайклінгу та
проведено аналіз результатів дослідження дослідних ділянок.
Ключові слова: асфальтобетонне покриття, гарячий ресайклінг на дорозі, регенерована суміш.
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ШТУЧНІ СПОРУДИ
УДК 625.7/8
Методика розрахунку асфальтобетонного покриття на металевих мостах / Аксьонов С.Ю //
Зб. «Дороги і мости», вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014, С. 48–52.
У статті наведено методику розрахунку асфальтобетонного покриття на ортотропній плиті
Південного мостового переходу в Києві, що дозволила розробити теоретичні аспекти з розрахунку
конструкцій дорожнього одягу з асфальтобетону литого «Гусасфальт» на тріщиностійкість від дії
транспорту,при коливанні температур в добовому та річному циклах та колієстійкість. Наведено
розрахункову схему роботи асфальтобетонного покриття на ортотропній плиті мосту з точки зору
його температурної тріщиностійкості та колієстійкості. Наведено розрахунковий термін служби
асфальтобетонного покриття на металевих мостах.
Ключові слова: асфальтобетон литий «Гусасфальт»; гідроізоляція «Елімінатор»; тріщиностійкість,
колієстійкість, асфальтобетонне покриття.
УДК 625.7/.8
Застосування нерозрізних монолітних прогонових будов у штучних спорудах на території
Полтавської області / Котенко В.Т., Нечипоренко М.В., Сухостат О.С. // Зб. «Дороги і мости»,
вип. 14. – К.:ДП « ДерждорНДІ», 2014, С. 53–58.
Проаналізовано технічний стан та особливості проектних рішень штучних споруд з нерозрізними
прогоновими будовами на дорогах загального користування на території Полтавської області.
Ключові слова: автомобільна дорога, штучна споруда, технічний стан, нерозрізна прогонова будова.
УДК 624.21
Розпізнавання подій дефектоутворення в типових залізобетонних балках мостових споруд за
сигналами віброакустичної емісії / Оксень Є.І. // Зб. «Дороги і мости», вип. 14. – К.:
ДП «ДерждорНДІ», 2014, С. 59–66.
Наведені результати лабораторних досліджень процесу формування та розповсюдження
віброакустичних коливань в залізобетонних конструкціях під час дефектоутворення. За результатами
роботи встановлено розподіл віброакустичної енергії за частотами коливань для подій
дефектоутворення, розкриття тріщин та їх розвитку, значення якого рекомендовано для застосування
в якості крітерію дефектоутворення в типових залізобетонних балках мостових споруд.
Ключові слова: залізобетонна конструкція, віброакустичне коливання, дефектоутворення, критерій.
УДК 624.2
Визначення загального розмиву у нижньому б`єфі греблі за умови її руйнування / Ткачук С.Г.,
Матвєєва К.Ю. // Зб. «Дороги і мости», вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014, С. 67–75.
В даній статті запропоновано та обґрунтовано математичну модель для розрахунку загальних
руслових деформацій при прориві греблі, показано аналітичну реалізацію запропонованої моделі та
наведені результати її застосування.
Ключові слова: загальний розмив, математична модель, прорив греблі, хвиля прориву.
ОЦІНКА ЯКОСТІ
УДК 691.16
Моніторинг якості бітумів, що застосовуються в дорожньому будівництві України
/ С.В. Кіщинський, Л.Ф. Кириченко, А.Л. Юнак, І.В. Копинець, І.В. Гудима // Зб. «Дороги і мости»,
вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014, С. 76–84.
Виконаний аналіз якості бітумів, що використовувались в останні роки дорожниками України.
Встановлені особливості, загальні недоліки та переваги бітумів, отриманих від різних виробників.
Визначені основні напрямки поліпшення якості бітумів для підвищення їх працездатності в дорожніх
покриттях.
Ключові слова: бітум, моніторинг, пенетрація, старіння, температура розм’якшеності, розтяжність,
динамічна в’язкість.
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УДК 625.7/8
Обґрунтування критерію нормування поперечної рівності дорожніх покриттів / Кіяшко І.В.//
Зб. «Дороги і мости», вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014, С. 85–89.
В статті приведено аналіз нормативних документів провідних країн Світу, щодо нормування
поперечної рівності дорожніх покриттів. Проведений аналіз виявив потребу в адаптації та
обґрунтуванні значень глибини колії та визначенні геометричних параметрів колії, що потребують
нормування. За даними попередніх досліджень при оцінці поперечної рівності та нормуванні глибини
колії пропонується використовувати критерій забезпечення безпечних умов транспортного руху.
Ключові слова: критерій нормування, поперечна рівності, глибини колії, аквапланування, випор.
УДК 625.7.032.32
Обґрунтування нормативних показників для оцінки поздовжньої рівності дорожніх покриттів /
Кіяшко Д.І., Савенко В.Я., Кіяшко І.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014,
С. 90–95.
В статті наведено аналіз показників, що на даний час використовуються для нормування рівності
дорожніх покриттів та діапазонів довжин хвиль нерівностей, які враховуються різними показниками
при оцінки рівності. Запропоновано комплекс показників, які потрібно використовувати для оцінки
рівності, при цьому теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено рівні значень
показників поздовжньої рівності автомобільних доріг, які рекомендуються використовувати для
нормування.
Ключові слова: дорожнє покриття, довжина хвиль нерівностей, поздовжня рівність,етапи контролю.
УДК 625.852
Врахування розподілу температури асфальтобетонної суміші в кузові автосамоскида
за глибиною / Мінаков О.С. // Зб. «Дороги і мости», вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014, С. 96–100.
В статті доведено важливість етапу транспортування асфальтобетонної суміші при влаштуванні
конструктивного шару. Розглянуто методики визначення середньої температури асфальтобетонної
суміші в кузові автосамоскида та наведені їх недоліки. Обґрунтована необхідність визначення
показника розподілу температури асфальтобетонної суміші в кузові автосамоскида замість середньої
її температури.
Ключові слова: асфальтобетонна суміш, транспортування, розподіл температури, середня
температура, інфрачервона камера.
УДК 625.7/.8
Перспективи розширення інформативності методів оцінки міцності дорожніх конструкцій
нежорсткого типу / Новаковський Д. / Зб. «Дороги і мости», вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014,
С. 101–103.
Виконано аналіз перспектив використання методу аналізу чаші прогину, що виникає під дією
тестового динамічного навантаження, для оцінки міцності дорожніх конструкцій.
Ключові слова: дорожні конструкції, чаша прогину, деформація, оцінка міцності.
УДК625.711:621.574.4
Розробка програми автоматизованого розрахунку деформаційних характеристик шарів
покриття та основи за результатами вимірювання чаші прогинів / Ряпухін В.М., Батракова А.Г. //
Зб. «Дороги і мости», вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014. С. 104–110.
Розглянуто чисельну реалізацію задачі щодо визначення модулів пружності двошарової системи за
результатами вимірювань прогинів конструкції дорожнього одягу в двох точках методами штампових
випробувань. Для ефективного рішення задачі розроблено програму автоматизованого розрахунку,
що реалізує розглянутий алгоритм.
Ключові слова: модуль пружності, прогин, двошарова система, чисельна реалізація
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БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
УДК 625.7
Мережа доріг України та сучасні транспортні потоки / Вознюк А.Б. // Зб. «Дороги і мости»,
вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2014, С. 111–124.
Наведено результати дослідження розвитку мережі автомобільних доріг України та транспортних
потоків на ній. Встановлено ряд критичних невідповідностей та напрямки їх подолання.
Ключові слова: автомобільна дорога, транспортні потоки, інтенсивність руху, швидкість, видимість,
розвиток.
ФІНАНСИ, ІНВЕСТИЦІЇ, ЕКОНОМІКА
УДК 388.1
Економічний механізм розподілу фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства як
складова стратегії ефективного управління автомобільними дорогами загального
користування / Безуглий А.О., Печончик Т.І. // Зб. «Дороги і мости», вип. 14. – К.: ДП «ДерждорНДІ»,
2014, С. 125–130.
В статті йдеться про підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів.
Реалізація запропонованих заходів дасть можливість зекономити бюджетні фінансові ресурси на
розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування. Реалізація основних
концептуальних засад політики раціонального розподілу витрат на нове будівництво, реконструкцію
ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування призведе
в майбутньому до зменшення щорічних втрат національної економіки внаслідок незадовільного
стану автомобільних доріг, збільшення надходжень до державного бюджету від транзитних
перевезень та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Ключові слова: фінансові ресурси, нормативи утримання, пріоритетні напрямки.
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РЕФЕРАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
УДК 625.7/.8
Современные условия применения черного щеня в слоях нежестких дорожніх
одежд / Гончаренко В.В., Кушнир А.В., Рудой В.В., Закерничный А.В., Ткач А.Н., Катукова В.М.,
Гончар И.И. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 14. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 5–13.
Проанализированы опыт применения и результаты выполненных в ГП «ГосдорНИИ» исследований
черного щебня. Особое внимание уделено техническим показателям черного щебня, которые
приведены при разработке стандарта. Основными отличиями нормирования технических показателей
щебня черного является учет особенности механики работы слоев из щебеночных материалов в слоях
дорожной одежды. Показатели контроля качества предназначались для черного щебня как
композитного материала.
Ключевые слова: щебень черный горячий, щебень черный холодный, зерновой состав, смесь,
температура, битум, битумная эмульсия.
УДК 691.161
Устойчивость окисленных битумов в термоокислительному старения / Копинець И.В. //
Сб. «Дороги и мосты», вып. 14. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 14–20.
В работе приведены результаты исследования по определению устойчивости окисленных битумов к
термоокислительному старению. Установлено, что в зависимости от метода моделирования старения
изменения свойств битумов разные.
Ключевые слова: битум, старения, вязкость, остаточная пенетрация, индекс старения, метод RTFOT.
УДК 625.7
Инновации в дорожном хозяйстве Украины / Кушнир А.В., Катукова В.М. // Сб. «Дороги и мосты»,
вып. 14. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 21–27.
Проанализирован опыт применения современных инновационных технологий и материалов при
строительстве и ремонте автомобильных дорог. С целью систематизации и улучшения обработки
данных мониторинга состояния участков автомобильных дорог, где применены инновационные
технологии и материалы, создана электронная аналитическая база данных САМ.
Ключевые слова: мониторинг, автомобильная дорога, технология, материал, инновация, база данных,
интерфейс, долговечность.
УДК 625.7/8
Применение холодных асфальтобетонных повышенной колиестийкости для аварийного
ремонта / Мозговой В.В., Онищенко А.М., Гаркуша М.В., Билан А.А. // Сб. «Дороги и мосты»,
вып. 14. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 28–42.
В статье приведен обзор материалов и методов их применения при проведении аварийных ремонтных
работ с ликвидацией ям на асфальтобетонных покрытиях нежестких дорожных одежд в сложных
погодных условиях.
Результаты статьи могут быть внедрены при разработке рекомендаций по проведению аварийного
(ямочного) ремонта нежестких дорожных одежд в сложных погодных условиях с последующим
обобщением и разработкой соответствующего нормативного документа.
Ключевые слова: холодный асфальтобетон, холодные битумоминеральной смеси, материалы для
ямочного (аварийного) ремонта, поперечный профиль, колейность, обороты стенда, испытательный
стенд.
ТЕХНОЛОГИИ
УДК 625.7/.8
Восстановление асфальтобетонного покрытия по технологии горячего ресайклинга
асфальтобетона на дороге / Ильяш С.И., Головко С.К., Свистун А.Я. // Сб.«Дороги и мосты»,
вып. 14. –К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 43–47.
Определена классификация методов выполнения работ и приведены критерии подбора материалов,
добавляемых к регенерированной смеси. Рассмотрены технологические составляющие горячего
ресайклинга и проведен анализ результатов исследования опытных участков.
Ключевые слова: асфальтобетонное покрытие, горячий ресайклинг на дороге, регенерированная
смесь.
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ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
УДК 625.7/8
Методика расчета асфальтобетонного покрытия на металлических мостах / Аксенов С.Ю. //
Сб. «Дороги и мосты», вып. 14. –К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 48–52.
В статье приведена методика расчета асфальтобетонного покрытия на ортотропной плите Южного
мостового перехода в Киеве, которая позволила разработать теоретические аспекты по расчету
конструкций дорожной одежды из асфальтобетона литого «Гусасфальт» на трещиностойкость от
воздействия транспорта, при колебании температур в суточном и годовом циклах и колеестойкость.
Приведена расчетная схема работы асфальтобетонного покрытия на ортотропной плите моста с точки
зрения его температурной трещиностойкости и колеестойкости. Приведен расчетный срок службы
асфальтобетонного покрытия на металлических мостах.
Ключевые слова: асфальтобетон литой «Гусасфальт»; гидроизоляция «эллиминатор»;
трещиностойкость, колеестойкость, асфальтобетонное покрытие.
УДК 625.7/.8
Применение неразрезных монолитных пролетных строений в искусственных сооружениях на
территории Полтавской области / Котенко В.Т., Нечипоренко М.В., Сухостат О.С. // Сб. «Дороги и
мосты», вып. 14. –К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 53–58.
Проанализировано техническое состояние и особенности проектных решений искусственных
сооружений с неразрезными пролетными строениями на дорогах общего пользования на территории
Полтавской области.
Ключевые слова: автомобильная дорога, искусственное сооружение, техническое состояние,
неразрезное пролетное строение.
УДК 624.21
Распознавание событий дефектообразования в типовых железобетонных балках мостовых
сооружений по сигналам виброакустической эмиссии / Оксень Е.И. // Сб. «Дороги и мосты»,
вып. 14. –К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 59–66.
Приведенные результаты лабораторных исследований процесса формирования и распространения
виброакустических колебаний в железобетонных конструкциях при дефектообразования.
По результатам работы установлено распределение виброакустической энергии по частотам
колебаний для событий дефектообразования, раскрытия трещин и их развития, значение которого
рекомендуется для применения в качестве критерия дефектообразования в типовых железобетонных
балках мостовых сооружений.
Ключевые слова: железобетонная конструкция, виброакустическое колебание, дефектообразование,
критерий.
УДК 624.2
Определение общего размыва в нижнем б`ефиплотины при ее разрушения / Ткачук С.Г.,
Матвеева Е.Ю. // Сб.«Дороги и мосты», вып. 14. –К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 67–75.
В данной статье предложена и обоснована математическая модель для расчёта общих русловых
деформаций при прорыве, показана аналитическая реализация предложенной модели и приведены
результаты её использования.
Ключевые слова: общий размыв, математическая модель, прорыв дамбы, волна прорыва.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
УДК 691.16
Мониторинг качества битумов, применяемых в дорожном строительстве Украины / Кищинский
С.В., Кириченко Л.Ф., Юнак А.Л., Копинец И.В., Гудима И.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 14. – К.:
ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 76–84.
Выполненный анализ качества битумов, используемых в последние годы дорожниками Украины.
Установлены особенности, общие недостатки и преимущества битумов, полученных от различных
производителей.
Определены основные направления улучшения качества битумов для повышения их
работоспособности в дорожных покрытиях.
Ключевые слова: битум, мониторинг, пенетрация, старение, температура розмьякшености,
растяжимость, динамическая вязкость.
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УДК 625.7/8
Обоснование критерия нормирования поперечной ровности дорожных покрытий
/ Кияшко И.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 14. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 85–89.
В статье приведен анализ нормативных документов развитых стран Мира, которые нормируют
поперечную ровность дорожных покрытий. Проведенный анализ выявил потребность в адаптации и
обосновании показателей глубины колеи и определения геометрических параметров колеи для ее
нормирования. По данным предварительных исследований для оценки поперечной ровности и
нормирования глубины колеи предлагается использовать критерий обеспечение безопасных условий
движения для транспорта.
Ключевые слова: критерий нормирования, поперечная ровность, глубина колеи, аквапланирование,
выпор.
УДК 625.7.032.32
Обоснование нормативных показателей для оценки продольной ровности дорожных
покрытий / Кияшко Д.И., Савенко В.Я., Кіяшко И.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 14. – К.:
ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 90–95.
В статье приведен анализ показателей, которые на данный момент используются для нормирования
ровности дорожных покрытий и диапазонов длин волн неровностей, которые учитываются
различными показателями при оценки ровности. Предложен комплекс показателей, которые
необходимо использовать для оценки ровности, при этом теоретически и экспериментально
подтверждены уровни значений показателей продольной ровности автомобильных дорог, которые
рекомендуются использовать при нормировании.
Ключевые слова: дорожное покрытие, длина волны неровностей, продольная ровность, этапы
контроля.
УДК 625.852
Учет распределения температуры асфальтобетонной смеси в кузове автосамосвала
по глубине / Минаков А.С. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 14. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 96–100.
В статье обоснована важность этапа транспортировки асфальтобетонной смеси при устройстве
конструктивного слоя. Рассмотрены методики определения средней температуры асфальтобетонной
смеси в кузове автосамосвала и приведены их недостатки. Обоснована необходимость определения
показателя распределения температуры асфальтобетонной смеси в кузове автосамосвала вместо
средней её температуры.
Ключевые слова: асфальтобетонная смесь, транспортирование, распределение температуры, средняя
температура, инфракрасная камера.
УДК 625.7/.8
Перспективы расширения информативности методов оценки прочности дорожных
конструкций нежесткого типа / Новаковский Д. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 14. – К.:
ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 101–103.
Выполнен анализ перспектив использования метода анализа чаши прогиба, возникающей под
действием тестовой динамической нагрузки, для оценки прочности дорожных конструкций.
Ключевые слова: дорожные конструкции, чаша прогиба, деформация, оценка прочности.
УДК625.711:621.574.4
Разработка программы автоматизированного расчета деформационных характеристик
слоев покрытия и основания по результатам измерения чаши прогибов / Ряпухин В.Н.,
Батракова А.Г. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 14. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014. С. 104–110.
Рассмотрена численная реализация задачи определения модулей упругости двухслойной системы по
результатам измерений прогибов конструкции дорожной одежды в двух точках методами штамповых
испытаний. Для эффективного решения задачи разработана программа автоматизированного расчета,
реализующая рассмотренный алгоритм.
Ключевые слова: модуль упругости, прогиб, двухслойная система, численная реализация.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
УДК 625.7
Сеть дорог Украины и современные транспортные потоки / ВознюкА.Б. // Сб.«Дороги и мосты»,
вып. 14. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2014, С. 111–124.
Приведены результаты исследования развития сети автомобильных дорог Украины и транспортных
потоков на ней. Установлен ряд критических несоответствий и направления их преодоления.
Ключевые слова: автомобильная дорога, транспортные потоки, интенсивность движения, скорость,
видимость, развитие.
ФИНАНСЫ, ИНВЕСТИЦИИ, ЕКОНОМИКА
УДК 388.1
Экономический механизм распределения финансовых ресурсов на нужды дорожного хозяйства
как составляющая стратегии эффективного управления автомобильными дорогами общего
пользования / Безуглий А.А., Печончик Т.И. // Сб.«Дороги и мосты», вып. 14. – К.: ГП «ГосдорНИИ»,
2014, С. 125–130.
В статье речь идет о повышении эффективности формирования и использования финансовых
ресурсов. Реализация предложенных мероприятий позволит сэкономить бюджетные финансовые
ресурсы на развитие и содержание сети автомобильных дорог общего пользования. Реализация
основных концептуальных основ политики рационального распределения расходов на новое
строительство, реконструкцию, ремонты и эксплуатационное содержание автомобильных дорог
общего пользования приведет в будущем к уменьшению ежегодных потерь национальной экономики
вследствие неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения поступлений в
государственный бюджет от транзитных перевозок и повышения эффективности использования
бюджетных средств.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, нормативы содержания, приоритетные направления.

138

Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

ABSTRACT
MATERIALS
UDK 625.7/.8
Current conditions of applying bituminous macadam in the layers of non-rigid pavements
/ Valentyn Goncharenko, Olexander Kushnir, Volodymyr Rudyi, Olexander Zakernychnyi, Olexyi Tkach,
Valentyna Katukova, Iryna Gonchar // Collection of articles «Roads and Bridges», issue 14. – K.:
«DerzhdorNDI» SE, 2014, P. 5–13.
The experience of application and the results ofstudiesof bituminous macadam fulfilled at DerzhdorNDI SE,
were analyzed. Particular attention is given to the technical parameters of bituminous macadam, which are
shown in a new standard. The main differences of standardization of technical indicators of bituminous
macadam take into accountspecific mechanics of layers performance composed of crushed material in
pavements. Quality control indicators are selected for bituminous macadam as composite material.
Key words: hot bituminous macadam, cold bituminous macadam, grading, mixture, temperature, bitumen,
emulsified asphalt.
UDK 691.161
Resilience ofoxidized bіtumen to thermal-oxidative aging / Ivan Kopynets // Collection of articles «Roads
and Bridges»,issue 14. – K.: DerzhdorNDI SE, 2014, P. 14–20.
The paper describes the results of a study to determine stability of oxidized bitumen to thermal aging. It was
established that, depending on the method of aging modeling,the changes in the properties of bitumen are
different.
Keywords: bitumen, aging, viscosity, residualpenetration, aging index,RTFOT method.
UDK 625.7
Innovation ina road sector of Ukraine / OlexanderKushnir, Valentyna Katukova // Collection of articles
«Roads and Bridges», issue 14. – K.: DerzhdorNDI SE, 2014, P. 21–27.
Experience of application of up-to-date innovative technologies and materials at construction and repair of
motor roads is analyzed. In order to systematize and improve data on road conditions monitoringof the road
sections where innovative technologies and materials were applied, an electronic analytical database SAM
was created.
Keywords: monitoring, motor road, technology, material, innovation, database, interface, durability.
UDK 625.7/8
The use of cold asphalt for increased rut resistance for emergency repairs / Volodymyr Mozgovyi,
Artur Onishchenko, Nikolai Harkusha, Olexander Bilan // Collection of articles «Roads and Bridges»,
issue 14. – K.: «DerzhdorNDI» SE, 2014, P. 28–42.
This paper provides an overview of materials and the methods for their use in carrying out emergency repairs
focused on potholes liquidation on asphalt surfaces of non-rigid pavements in difficult weather conditions.
The results of the article can be implemented in developing th иe guidelines for the fulfillment of emergency
repair of non-rigid pavements in difficult weather conditions followed by generalization and development of
relevant regulations.
Keywords: cold asphalt-concrete, cold bitumen mineral mixture, materials for patching (emergency) repair,
cross-section profile, rutting, rotating stand, test bench.
TECHNOLOGIES
УДК 625.7/.8
Reconstruction of asphalt pavement using hot-in-place asphalt recycling technology / Sergyi Illiash,
Sergyi Golovko, Andryi Svustyn // Collection of articles «Roads and Bridges», issue 14. – K.:
«DerzhdorNDI» SE, 2014, P. 43–47.
Classification of works performance procedure is defined and hot-in-place criteria for selection of materials
added to the regenerated mixture are presented. Technological components of hot-in-place asphalt recycling
technology are consideredand the analysis of test areas monitoring results is conducted.
Keywords: asphalt pavement, hot-in-place recycling, recycled mix.
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ARTIFICIALSTRUCTURES
UDK 625.7/8
Method of asphalt pavement calculation on metal bridges / Sergyi Aksenov // Collection of articles
«Roads and Bridges», issue 14. – K.: «DerzhdorNDI»SE, 2014, P. 48–52.
The article presents asphalt pavement calculation techniqueon the orthotropic slabof the South Highway
Bridge in Kyiv that allowed to develop theoretical aspects of pavement calculation of mastic asphalt "Guss
asphalt" structures on crack resistance under traffic loads,at temperature fluctuations for daily and annual
cycles and rutting resistance. The calculation scheme of asphalt pavement performance on orthotropic slab of
the bridge in terms of temperature crackand rutting resistance is presented. The estimated lifetime of asphalt
pavement on metal bridges is presented.
Keywords: mastic asphalt «Guss asphalt», waterproofing “Eliminator”, cracking, rutting resistance, asphalt
pavement.
UDK 625.7/.8
The use of continuous monolithic spans in artificial structures in the Poltava region / Vladimir Kotenko,
Maxim Nechiporenko, Alexander Suhostat // Collection of articles «Roads and Bridges», issue 14. – K.:
«DerzhdorNDI»SE, 2014, P. 53–58.
Technical state and features of project solutions for artificial structures with continuous spans on public roads
in the Poltava region is analysed.
Keywords: highway, artificial structures, technical state, continuous span.
UDK 624.21
Identification of defect generation events in the model reinforced concrete beams of bridges by vibroacoustic emission signals / Evgen Oksen // Collection of articles «Roads and Bridges», issue 14. – K.:
«DerzhdorNDI»SE, 2014, P. 59–66.
Laboratory research results on the generation and propagation of vibro-acoustic oscillations in reinforced
concrete structures during defect generation are presented. Basing on the work’s results, the distribution of
vibro-acoustic energy according to oscillation frequencies for defect generation events, cracks opening and
their development, the value of which is recommended for use as a criterion for defect formation in model
reinforced concrete bridgesbeams is determined.
Keywords: reinforced concrete structure, vibro-acoustic oscillations, defect generation, criteria.
UDK 624.2
Determination of total wash-out in a tail water of the dam subject to its destruction / Sergyi Tkachuk,
Katerina Matveeva //Collection of articles «Roads and Bridges», issue 14. – K.: «DerzhdorNDI»SE, 2014,
P. 67–75.
This article proposes and validates a mathematical model for calculating total channel deformations at the
dyke breach, shows an analytic realization of the proposed model and the results of its use.
Keywords: total wash-out, mathematical model, dyke breach, breach wave.
QUALITY ASSESSMENT
УДК 691.16
Monitoring the quality of bitumen used in road construction of Ukraine / Sergii Kischynsky, Lyubov
Kyrychenko, Alina Yunak, Ivan Kopynets, Iryna Hudyma // Collection of articles «Roads and Bridges»,
issue 14. – K.: «DerzhdorNDI» SE, 2014, P. 76–84.
The analysis of bitumen quality used in recent years by the Ukrainian road workers was performed. The
peculiarities,common advantages and disadvantages of bitumen from various manufacturers were defined.
The main directions of improving the quality of bitumen to enhance its performance in road pavements were
defined.
Keywords: bitumen, monitoring, penetration, aging, softening point, ductility, dynamic viscosity.
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UDK 625.7/8
Validation of standardization criterion of pavement transverse evenness / Igor Кiyashkо // Collection of
articles «Roads and Bridges», issue 14. – K.: «DerzhdorNDI»SE, 2014, P. 85–89.
The analysis of regulatory documents of the developed countries of the world which standardize transverse
evenness of pavements is given in the article. The conducted analysis displays the necessity of adaptation and
validation of the rut depth values at determining the rut’s geometrical parameters for their standardization.
According to the preliminary research data, for the purposes of transverse evenness assessment and rut depth
standardization it is offered to use the criterion for ensuring safe traffic conditions.
Keywords: standardization criterion, transverse evenness, rut depth, aquaplaning, riser.
UDK 625.7.032.32
Validation of standard indicators to assess longitudinal evenness of pavement / Dmitry Кiyashkо,
Vyacheslav Savenko, Igor Кiyashkо // Collection of articles «Roads and Bridges», issue 14. –
K.: «DerzhdorNDI» SE, 2014, P. 90–95.
The analysis of indicators currently used for longitudinal evenness standardization and the entire range of
roughness wavelengths considered by different indicators at the evenness assessment are presented in the
given article. A set of indicators that should be used for evenness assessment is proposed. At that, the levels
of the indicators of longitudinal evenness of roads recommended for using at standardization are theoretically
and experimentally validated.
Keywords: road pavement, roughness wavelength, longitudinal evenness, monitoring stages.
UDK 625.852
Considering asphalt mix temperature distribution by depth in the body of an automated dump
truck / Oleksiy Minakov // Collection of articles «Roads and Bridges», issue 14. – K.: «DerzhdorNDI» SE,
2014, P. 96–100.
The importance of transportation of asphalt mix at the arrangement of pavement is proved in the article.
The article describes the techniques of determining average temperature of the asphalt mix in the body of an
automated dump track and shows their shortcomings. The necessity of determining the index of asphalt mix
temperature distribution in the body of an automated dump track instead of its average temperature is
substantiated.
Keywords: asphalt mix, transportation, temperature distribution, average temperature, infrared camera.
UDK 625.7/.8
Prospects for enhancing informative value of strength analysis methods for non-rigid road
designs / Dmitry Novakovskyy // Collection of articles «Roads and Bridges», issue 14. – K.:
«DerzhdorNDI» SE, 2014, P. 101–103.
The prospects for the use of the method of deflection bowl analysis caused by the dynamic test load for
strength analysis of road designs are studied.
Keywords: road designs, deflection bowl, deformation, strength assessment.
UDК625.711:621.574.4
Development of a programme for automated deformation analysis of pavement layers and pavement
base on the basis of deflection bowl measurement results / Vitaliy Rjapuchin, Angelica Batrakova //
Collection of articles «Roads and Bridges», issue 14. – K.: «DerzhdorNDI» SE, 2014, P. 104–110.
Numerical implementation of the task for determining the elasticity modules of a two-layer system basing
onthe measurement results of pavement deflections at two points bystandard test methods is considered. To
effectively solve the issue a program of automated calculation that implements the algorithm is developed.
Keywords: elasticity modulus, deflection, two-layer system, numerical realization
ROAD SAFETY
UDK 625.7
Ukrainian road network and modern traffic flows / Andrii Vozniuk // Collection of articles «Roads and
Bridges», issue 14. – K.: «DerzhdorNDI» SE, 2014, P. 111–124.
The results of evolution of Ukrainian road network and traffic flow are described. The paper contains a lot of
critical nonconformities and the measures to overcome them.
Keywords: roads, traffic, traffic volume, speed, visibility, development.
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FINANCE, INVESTMENTS, ECONOMICS
UDK 388.1
Economic mechanism of financial resources allocation for the needs of road economy as a component
of a strategy of efficient public roads management / Artem Bezuglyi, Taras Pechonchyk // Collection of
articles «Roads and Bridges», issue 14. – K.: «DerzhdorNDI» SE, 2014, P. 125–130.
The article refers to the efficiency of formation and use of financial resources. Implementation of the
proposed measures would allow the budget to save financial resources for the development and maintenance
of a network of public roads. Implementation of basic conceptual framework of a policy of rational costs
allocation for new construction, reconstruction, repair and operational maintenance of public roads will lead
in future to the reduction in annual losses of national economy due to poor road conditions; increase in
earnings to state budget from transit traffic and more efficient use of budget funds.
Keywords: financial resources, maintenance standards, priorities.

142

Збірник «Дороги і мости», вип. 14, 2014

Наукове видання
ДОРОГИ І МОСТИ

Збірник наукових праць
Випуск 14

Відповідальний редактор: Бібик Ю.М.
Редактор Дехтяр А.С.
Відповідальний за випуск Бібик Ю.М.
Комп’ютерна верстка Судинович В.А.
03113, м. Київ, пр. Перемоги, 57, ДП «ДерждорНДІ», тел. 206-98-86

Підписано до друку 30.01.2015.
Формат 60х841/8. Папір офсетний. Друк офсетний.
Умовн.-друк. арк. 18,0. Фіз. друк. арк. 16,74.
Наклад 100 прим. Замовлення № 61.
ВПВТД ПАТ «ПТІ «Київоргбуд». Суворова, 4/6

