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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЦІН НА  

ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
 

Анотація 
Вступ. В Україні склалися передумови необхідності вирішення питання, пов’язаного з 

удосконаленням системи моніторингу цін на основні дорожньо-будівельні матеріали, вироби та 
конструкції, які застосовуються під час нового будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного ремонтів, а також робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування. 

Проблематика. Під час здійснення інвестиційного процесу, як замовниками так і 
підрядниками, мають використовуватись актуальні ціни на основні дорожньо-будівельні 
матеріали для раціонального використання бюджетних ресурсів. При складанні ціни тендерної 
пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) на виконання дорожніх робіт, 
вартість матеріальних ресурсів повинна прийматися підрядником за найменшою ціною, 
визначеною на підставі його проведеного моніторингу цін на ринку дорожньо-будівельних 
матеріалів в регіоні з врахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання. 
Визначення мінімальних, середніх та максимальних регіональних цін здійснюється шляхом 
проведення моніторингу, аналізу та дослідження цін на основні дорожньо-будівельні матеріали, 
що використовуються при виконанні робіт з нового будівництва, реконструкції, капітального і 
поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування. 

Мета. Метою роботи є удосконалення в Україні до рівня європейських стандартів 
системи моніторингу цін на основні дорожньо-будівельні матеріали, вироби та конструкції, які 
застосовуються під час нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, 
а також робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування в 
розрізі окремого регіону країни. 

Матеріали та методи. Надано аналіз вітчизняного та зарубіжного методів моніторингу 
цін для визначення найбільш актуальних способів його здійснення для подальшої можливості 
контролювати вартість об’єкту дорожньо-будівельних робіт в цілому. Під час моніторингу цін 
важливо використовувати сучасні методи статистичного аналізу. Для того, щоб проводити аналіз 
та обирати найменші ціни, рекомендовано здійснити перевірку достатності обсягу вибірки та 
усунити з вибірки «грубі помилки» – такі ціни, які суттєво відрізняються від 
найменшої/найвищої ціни в масиві даних. 

Результати. Результатом проведення моніторингу цін на ринку в області має бути 
своєчасна і якісна інформація про реальний стан розвитку цінової ситуації на місцевому ринку, 
вироблення стратегії їх розвитку, розробки конкретних заходів з запобігання негативних 
тенденцій щодо ціноутворення. Механізм моніторингу цін на основні дорожньо-будівельні 
матеріали, вироби та конструкції повинен ґрунтуватися на таких основних принципах як 
достовірність інформації про стан споживчого ринку, об’єктивність, своєчасність та 
оперативність, репрезентативність. 
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Висновки. Враховуючи те, що вартість матеріалів займає у структурі вартості дорожніх 
робіт близько 60 %, використання оптимальних (як правило, найменших за всіх рівних 
характеристик) цін дозволить раціонально використовувати бюджетні кошти. 

Ключові слова: дорожньо-будівельні матеріали, моніторинг, вартість будівельних робіт. 

Вступ 

В Україні під час здійснення інвестиційного процесу, як замовниками (проектними 
організаціями), так і підрядниками доречно використовувати сучасні методи моніторингу цін на 
основні дорожньо-будівельні матеріали, вироби та конструкції. Існуючий в Україні порядок 
кошторисного ціноутворення не регламентує порядок моніторингу цін, а тому існує необхідність 
деталізації цього процесу. 

Дослідженням питанням кошторисного ціноутворення займалися такі науковці як 
О.Є. Сичова, А.В. Беркута, Г.А. Римар, Л.О. Лисенко, Л.М. Сус [1-5]. Проблемні питання 
кошторисного ціноутворення в будівництві розглядалися в [6-7], крім того було надано ряд 
пропозицій, які мали позитивний вплив на галузь ціноутворення, проте розвиток даних питань 
залишається відкритим і вимагає постійного його дослідження. При цьому не вирішеними в 
повній мірі залишається питання, пов’язане з удосконаленням системи моніторингу цін на 
основні дорожньо-будівельні матеріали, вироби та конструкції, які застосовуються під час 
нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, а також робіт з 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. 

Основна частина 

Процес моніторингу цін на дорожньо-будівельні матеріали дуже важливий з огляду на те, 
що у загальній структурі вартості дорожніх робіт вартість дорожньо-будівельних матеріалів 
(рисунок 1). Використання оптимальних (як правило, найменших за всіх рівних характеристик) 
цін дозволить раціонально використовувати бюджетні кошти та контролювати вартість об’єкту 
дорожньо-будівельних робіт в цілому. 

 

 
Рисунок 1 – Структура вартості дорожніх робіт 
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Відповідно до Тематичного плану НДДКР Державного агентства автомобільних доріг 
України (Укравтодор), ДП «ДерждорНДІ» виконував дослідно-конструкторську роботу з 
розроблення інформаційно-аналітичної системи моніторингу цін на матеріально-технічні 
ресурси у визначеному регіоні. В рамках даної роботи було виділено ряд основних положень 
щодо правильної організації моніторингу цін як замовниками дорожньо-будівельних робіт, так і 
підрядними організаціями. 

Згідно з 5.5 [8]; 5.5, 5.6 [9]; 5.6 [10] на стадії складання інвесторської кошторисної 
документації на дорожньо-будівельні роботи поточні ціни на матеріали приймаються за даними 
замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною 
на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку у регіоні. На стадії складання ціни 
тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) та при проведенні 
взаєморозрахунків за обсяги виконаних дорожніх робіт поточні ціни на матеріали приймаються 
за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами, 
визначеними на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку в 
регіоні. Таким чином, процес моніторингу цін на дорожньо-будівельні матеріали здійснюється 
замовником та проектною організацією на стадії проектування, а на стадії визначення 
претендента (виконавця) дорожніх робіт – самою підрядною організацією. 

Під час моніторингу цін виникають певні умови щодо його проведення. Такими умовами 
є технічні характеристики з закупівлі конкретного виду матеріалу, основними з яких є 
необхідний обсяг матеріалів, вартісні показники (відпускна ціна, вартість транспортування), 
термін відстрочки платежу, термін поставки матеріалів та розмір необхідного авансу. Для 
коректного здійснення моніторингу цін необхідно визначити питому вагу кожної технічної 
характеристики, тобто визначити наскільки сильно впливає та чи інша характеристика на 
прийняття рішення щодо закупівлі матеріалу.  

Коефіцієнт вагомості для вартісних показників приймається з ураxуванням Статті 28, 
пункту 3 [11], – 70 балів зі 100, або 70 %, або 0,70. Розраxунок інших коефіцієнтів вагомості 
проведемо з використанням бальної оцінки, з урахуванням методу дисконтування грошових 
потоків та економічно обґрунтованих припущень. Враховуючи те, що найчастіше 
взаєморозрахунки за обсяги виконаних дорожніх робіт (послуг) здійснюються щомісячно, то 
приймаємо за основу наступних розрахунків термін 30 календарних днів. Для використання 
методу дисконтування грошових потоків врахуємо прогнозний індекс споживчих цін на 2017 
(згідно з [12]) у розмірі 112,7 % та рівень депозиту, який пропонує державний банк при вкладі на 
рік у розмірі 117,5 %. 

Для щоденного терміну індекс споживчих цін складатиме: 
(112,7-100) / 365 / 100 = 1,035. 

Для щоденного терміну рівень депозиту складатиме: 
(117,5-100) / 365 / 100 = 1,048. 

Виxодячиз того, що підрядник може користуватись матеріальними ресурсами 
безкоштовно протягом певного періоду часу, гроші, які призначались на витрати для 
придбання матеріалів, можна інвестувати в інше діло. Припустимо, що підрядник мав витратити 

N  кількість грошей для придбання матеріалів. З кожним днем відстрочки платежу вартість його 
вільних (невитрачениx) грошей знецінюється. Математично такий процес можна описати 
наступною формулою: 

,035,1/ tN        (1) 

де  t  – термін відстрочки у днях. 
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З формули (1) видно, що чим більший термін відстрочки, тим більший коефіцієнт 
знецінення грошей. Але для коректного порівняння необхідно враховувати можливий прибуток 
від вкладення таких коштів на банківський депозит. Таким чином, формула (1) набуде вигляду: 

,035,1/048,1 tNtN      (2) 

Розрахуємо середній розмір збільшення фінансових ресурсів за розрахунковий термін 30 

календарних днів. Припустимо, що N = 1000 грн., і складемо таблицю 1: 
 

Таблиця 1  
Розрахунок розміру збільшення фінансових ресурсів 

день депозит інфляція результат день депозит інфляція результат 

1 1048,0 966,2 81,8 16 2117,3 576,7 81,8 

2 1098,3 933,5 164,8 17 2218,9 557,2 164,8 

3 1151,0 901,9 249,1 18 2325,4 538,4 249,1 

4 1206,3 871,4 334,8 19 2437,0 520,2 334,8 

5 1264,2 842,0 422,2 20 2554,0 502,6 422,2 

6 1324,9 813,5 511,4 21 2676,6 485,6 511,4 

7 1388,4 786,0 602,5 22 2805,1 469,2 602,5 

8 1455,1 759,4 695,7 23 2939,7 453,3 695,7 

9 1524,9 733,7 791,2 24 3080,9 438,0 791,2 

10 1598,1 708,9 889,2 25 3228,7 423,1 889,2 

11 1674,8 684,9 989,9 26 3383,7 408,8 989,9 

12 1755,2 661,8 1093,5 27 3546,1 395,0 1093,5 

13 1839,5 639,4 1200,1 28 3716,3 381,7 1200,1 

14 1927,8 617,8 1310,0 29 3894,7 368,7 1310,0 

15 2020,3 596,9 1423,43 30 4081,7 356,3 1423,43 

 
 
Середньоденний розмір збільшення фінансових ресурсів складе 1629,71 грн. Таким 

чином, середній відсоток збільшення грошей у порівнянні з початковою сумою становитиме:  
1629,71 / 1000,00 = 62,97 %. 

Термін поставки матеріалів прямо впливає на можливість вчасно виконати дорожні 
роботи (послуги), в іншому випадку виникає затримка у їх виконанні. За несвоєчасне виконання 
дорожніх робіт (послуг) підрядник сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку 
України від суми зобов'язань за кожний день прострочення, яка згідно з [13] складає 14 %. 
Таким чином, величину втрат підрядника можна розрахувати за формулою (3): 

,084,1 tNN       (3) 

Розрахуємо середній розмір втрат фінансових ресурсів за розрахунковий термін 

30 календарних днів. Припустимо, що N = 1000 грн., і складемо таблицю 2: 
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Таблиця 2  
Розрахунок розміру втрат фінансових ресурсів 

день результат день результат день результат день результат 

1 -84,0 3 -273,8 5 -496,7 7 -758,8 

2 -175,1 4 -380,8 6 -622,5 8 -906,5 

9 -1066,6 15 -2353,0 21 -4440,2 27 -7826,5 

10 -1240,2 16 -2634,7 22 -4897,2 28 -8568,0 

11 -1428,4 17 -2940,0 23 -5392,5 29 -9371,7 

12 -1632,4 18 -3271,0 24 -5929,5 30 -10242,9 

13 -1853,5 19 -3629,7 25 -6511,6   

14 -2093,2 20 -4018,6 26 -7142,6   

Середньоденний розмір втрат фінансових ресурсів становить 3406,07 грн. Таким чином, 
середній відсоток втрати грошей у порівнянні з початковою сумою становитиме:  

3406,07 / 1000 = 340,61%. 
У випадку, коли підряднику необхідно закупити матеріали на умовах сплати авансу, 

відбувається обернено пропорційна ситуація до розрахунку коефіцієнта вагомості для терміну 
відстрочки платежу. Єдина відмінність полягає у тому, що замість вигід підрядник буде 
отримувати втрати. Таким чином формула (2) набуде вигляду: 

,048,1/035,1 tNtN       (4) 

Середній відсоток втрат грошей у порівнянні з початковою сумою складе 62,97 %, 
аналогічно до розрахунку коефіцієнту вагомості для терміну відстрочки платежу. 

Узагальнюючи отримані результати, необхідно відзначити, що фактор терміну 
відстрочки платежу дає підряднику додаткові кошти, а фактори терміну поставки матеріалів та 
розміру авансу – збитки. Враховуючи умови недостатнього фінансування, здійснимо економічне 
припущення щодо максимального уникнення втрат у підрядника.  

Залишок балів вагомості (100 балів – 70 балів = 30 балів) необхідно розподілити між 
трьома факторами. Припустимо, що фактор вагомості для терміну відстрочки платежу має 
забезпечити відшкодування середніх втрат від факторів вагомості для терміну поставки 
матеріалів та розміру авансу. Таким чином, 62,97 % доходів мають покрити 
(340,61%+62,97%)/2=201,79 % втрат, тобто співвідношення факторів має складати 
62,97 %:201,79 %=1:3,20. Співвідношення фактору вагомості для терміну поставки матеріалів до 
вагомості для розміру авансу розрахунково складає 340,61 %:62,97 %=5,41:1. Розрахуємо 
відносну структуру трьох факторів і складемо таблицю 3: 

 
Таблиця 3  

Розрахунок відносної структури факторів 

Показник Вагомість розрахункова Структура 

Термін відстрочки 1,0 23,81% 
Терміни поставки 3,2 – 0,5 = 2,7 64,29% 
Розмір авансу 3,2 / 6,41 = 0,5 11,90% 
Разом 4,2 100,00% 
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Загальний розподіл вагомості усіх факторів наводиться у таблиці 4: 
 

Таблиця 4  
Розрахунок коефіцієнтів вагомості 

Фактор 
Коефіцієнти вагомості 

(розрахункові) 
Коефіцієнти вагомості 

(округлені) 
Вартісний показник 70,00 % 70 
Термін відстрочки 30×23,81 %=7,14 % 7 
Терміни поставки 30×64,29%=19,29 % 20 
Розмір авансу 30×11,90 %=3,57 % 3 
Загалом 100 % 100 

 

Висновки 

Відповідно до чинного порядку кошторисного ціноутворення поточні ціни на матеріали 
для дорожніх робіт в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними 
даними замовника, виходячи з їх найменшої вартості, визначеної на підставі власного 
проведеного аналізу ринку матеріалів у регіоні. 

Моніторинг цін на дорожньо-будівельні матеріали – це оперативне дослідження рівня цін 
на основні дорожньо-будівельні матеріали у регіонах України, визначення та аналіз їх динаміки, 
що здійснюється на підставі інформації, яка надається службами автомобільних доріг в 
областях. Метою проведення моніторингу цін на дорожньо-будівельні матеріали є вивчення 
рівня, структури та динаміки цін на окремі матеріали і внесення, за можливості, на підставі 
отриманих даних від служб, пропозицій щодо стабілізації цінової ситуації на ринку. Результатом 
проведення такого моніторингу цін на ринку має бути своєчасна і якісна інформація про 
реальний стан розвитку цінової ситуації на місцевому ринку, вироблення стратегії їх розвитку, 
розробки конкретних заходів по запобіганню негативних тенденцій щодо ціноутворення. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF PRICE MONITORING SYSTEM ON  

ROAD BUILDING MATERIALS 
 

Abstract 
Introduction. In Ukraine, there are the preconditions for the need to address the issue on 

improving the price monitoring system on basic road building materials, products and structures used 
during the new construction, reconstruction, overhaul and current repairs and operational maintenance 
of public roads. 

Problem statement. During the investment process, current prices on basic road building 
materials should be used by both, customers and contractors for ensuring the rational use of budget 
resources. When compiling the tender offer price of a tenderer during the procurement procedure 
(contract price) for the performance of road works, the cost of material resources must be accepted by 
the contractor at the lowest price that was determined based on his monitoring of prices in the market of 
road building materials in the region and taking into account their qualitative characteristics, terms and 
supply volumes. The determination of the minimum, average and maximum regional prices is carried 
out by monitoring, analyzing and studying the prices on the basic road building materials used during 
new construction, reconstruction, overhaul and current repairs and operational maintenance of public 
roads. 

Purpose. The purpose of the study isupdating the price monitoring system on basic road 
building materials, products and structures used during the new construction, reconstruction, overhaul 
and current repairs and operational maintenance of public roads, as well as bringing it in compliance 
with the European Standards and taking into account the specifics of each individual region of Ukraine.  
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Materials and methods. The analysis of domestic and foreign methods of prices monitoring is 
given to determine the most relevant ways of its implementation for further possibility to control the 
cost of the facilities of road construction works in general. During prices monitoring, it is important to 
use modern methods of statistical analysis. In order to conduct analysis and select the lowest prices, it is 
recommended to check the sufficiency of the sampling amount and eliminate the «gross errors»from the 
sample - such prices that are significantly different from the lowest / highest price in the data file. 

Results. The monitoring of prices in the market of the region should result in timely and 
qualitative information on the real status of the development of the price situation in the local market; 
lead to the formation of a strategy for the prices development and to the development of specific 
measures to prevent negative trends related to pricing. The mechanism for monitoring the prices on 
basic road building materials, products and structures should be based on such main principles as the 
reliability of information on the state of the consumer market, objectivity, timeliness and efficiency, 
representativeness. 

Conclusions. Taking into account that the cost of materials makes about 60 % in the structure of 
the cost of road works, the use of optimal (as a rule, the lowest of all equal characteristics) prices will 
allow rational use of budget funds. 

Key words: road building materials, monitoring, cost of construction works. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЦЕН НА  
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Анотация 
Введение. В Украине сложились предпосылки необходимости решения вопроса, 

связанного с совершенствованием системы мониторинга цен на основные дорожно-
строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые во время нового строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонтов, а также работ по эксплуатационному 
содержанию автомобильных дорог общего пользования. 

Проблематика. При осуществлении инвестиционного процесса, как заказчиками, так и 
подрядчиками должны использоваться актуальне цены на основне дорожно-строительные 
материалы для раціонального использования бюджетних ресурсов. При составлении цены 
тендерного предложения учасника процедуры закупки (договорной цены) на выполнение 
дорожніх работ, стоимость материальных ресурсов принимается подрядчиком по наименьшей 
цене, определенной на основании его проведеного мониторинга цен на рынке дорожно-
строительных материалов в регионе с учетом их качественных характеристик, сроков и объемов 
снабжения. Определение минимальных, средних и максимальных региональных цен 
осуществляется путем проведения мониторинга, анализа и исследованияцен на основне 
дорожно-строительные материалы, используемые при выполнении работ по новому 
строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам и эксплуатационному 
содержанию автомобильных дорог общего пользования. 

Цель. Целью работы является совершенствование в Украине до уровня европейских 
стандартов системы мониторинга цен на основные дорожно-строительные материалы, изделия и 
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конструкции, применяемые во время нового строительства, реконструкции, капитального и 
текущего ремонтов, а также работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог 
общего пользования в разрезе отдельного региона страны. 

Материалы и методы. Предоставлен анализ отечественного и зарубежного методов 
мониторинга цен для определения наиболее актуальных способов его осуществления для 
дальнейшей возможности контролировать стоимость объекта дорожно-строительных работ в 
целом. Во время мониторинга цен важно использовать современные методы статистического 
анализа. Для того, чтобы проводить анализ и выбирать цены, рекомендуется осуществить 
проверку достаточности объема выборки и убрать из выборки «грубые ошибки» – такие цены, 
которые существенно отличаются от малейшей / высокой цены в массиве данных. 

Результаты. Результатом проведения мониторинга цен на рынке в области должно быть 
своевременная и качественная информация о реальном состоянии развития ценовой ситуации на 
местном рынке, выработка стратегии их развития, разработки конкретных мер по 
предотвращению негативных тенденций в ценообразовании. Механизм мониторинга цен на 
основные дорожно-строительные материалы, изделия и конструкции должен основываться на 
следующих основных принципах как достоверность информации о состоянии потребительского 
рынка, объективность, своевременность и оперативность, репрезентативность. 

Выводы. Учитывая, что стоимость материалов занимает в структуре стоимости 
дорожных работ около 60 %, использование оптимальных (как правило, меньше всех равных 
характеристик) цен позволит рационально использовать бюджетные средства. 

Ключевые слова: дорожно-строительные материалы, мониторинг, стоимость 
строительных работ. 
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МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОСЕРВІСУ 

В ДОРОЖНЬОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

Анотація 
Вступ. Україна є енергодефіцитною країною та імпортує значну частину енергоносіїв для 

власних потреб. Водночас енергоємність вітчизняної економіки в 3-4 рази перевищує відповідні 
показники економічно розвинутих країн, що робить країну надзвичайно чутливою та вразливою 
до імпортування енергоносіїв та ускладнює гарантування нормальних умов життєдіяльності 
громадян та країни в цілому. 

Метою статті є аналіз механізмів оцінки ефективності енергосервісу в дорожньому 
господарстві, виявлення проблем в цьому питанні та пошук шляхів їх вирішення. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися методи комплексного і 
системного аналізу, застосовано абстрактно-логічний, графічний, статистичний, розрахунково-
конструктивний, порівняльного аналізу та інші. 

Проблематика. Підвищення енергоефективності в наш час є дуже важливим через те, що 
енергоресурси стрімко дорожчають, а використання відновлюваних – знаходиться на 
початковому рівні (десь близько 2,7 % від загального споживання первинної енергії). Втім і ті 
ресурси, що використовуються, споживаються вкрай неекономно. Серед головних причин – 
низькі темпи модернізації промисловості, значна частина якої будувалась ще в радянські часи з 
їх дуже ліберальними цінами на енергію. Одним із методів підвищення енергоефективності у 
дорожньому господарстві є укладання з відповідними профільними підприємствами і 
організаціями енергосервісних договорів, які передбачають комплекс заходів з 
енергозбереження. Тому для оцінки пропозиції учасників ринку щодо заходів з 
енергозбереження необхідно розробити чіткі вимоги щодо визначення показника ефективності 
енергосервісного договору.  

Висновки. Для прискорення процесу впровадження енергоефективних технологій 
необхідно удосконалення механізмів стимулювання енергозбереження на загальнодержавному 
та галузевому рівні. Це удосконалення слід розглядати перш за все в рамках суворого виконання 
програм енергозбереження та енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії, 
як важливого організаційно-технічного заходу на забезпечення масового впровадження 
енергозберігаючих технологій. 

Ключові слова: енергосервіс, енергосервісний договір, енергоефективність, показник 
ефективності. 

Вступ 

Україна є енергодефіцитною країною та імпортує значну частину енергоносіїв для 
власних потреб. Водночас енергоємність вітчизняної економіки в 3-4 рази перевищує відповідні 
показники економічно розвинутих країн, що робить країну надзвичайно чутливою та вразливою 
до імпортування енергоносіїв та ускладнює гарантування нормальних умов життєдіяльності 
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громадян та країни в цілому. 
Останні роки в Україні не проводилася на належному рівні робота щодо 

енергоефективності і енергозбереження [6,7]. Для успішного розвитку дорожньої галузі 
проблема ефективного використання та економії паливно-енергетичних ресурсів є надзвичайно 
вагомою і виступає як важлива складова основної діяльності. 

Впровадження інноваційних енергоефективних технологій в сфері галузевої діяльності є 
невід'ємною складовою конкурентності та успішного розвитку галузі.  

Дослідженням проблеми підвищення енергоефективності займались такі науковці як 
С.Ф. Єрмілов [1]; І.М. Сотник, К.О. Охтеменко, Є.О. Сидоренко [2]; Камбур О.Л., 
Петрищенко Н.А. [3]; M. Schimpe, M. Naumann, N. Truong, H.C. Hesse [4]; E. Shove [5] та ряд 
інших. Питання оцінки ефективності фінансування та договірних відносин в дорожній галузі 
досліджували Безуглий А.О., Бібик Ю.М., Цинка А.О. [6, 7, 8] та інші. Але питання оцінки 
ефективності саме енергосервісу в дорожньому господарстві залишається недостатньо 
дослідженим. 

Стан ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів дорожньої галузі в 
цілому має недоліки, а саме: велика кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу, пальне 
низької якості, що збільшує економічні витрати споживачів, а також недостатньо відповідає 
вимогам часу. 

Технічне оснащення дорожньої галузі України часто використовується неефективно, 
обладнання - ресурсномістке та екологічно шкідливе, нормативний строк експлуатації машин та 
обладнання в більшості випадків вже вичерпався. Дорожня галузь дотепер відстає у 
використанні сучасних технологій та техніки, що приводить до збільшення споживання палива 
на одиницю продукції, виконаних робіт. У сучасних умовах, коли ціна на енергоносії значно 
виросла, ефективне використання енергії відіграє ще важливішу роль у галузі, забезпечить 
зменшення використання енергоносіїв на співставні обсяги виконаних робіт та збільшить 
ефективності використання коштів. 

На сьогоднішній день можна констатувати, що незважаючи на енергоефективну 
діяльність, виконання заходів, рівень енергоефективності, а ні в Україні, а ні в галузі не 
відповідає реальним потребам часу та обставин. 

Серед причин такого становища слід назвати: 
 відсутність фінансових можливостей щодо модернізації енергоспоживаючих 

об'єктів; 
 недостатність державних фондів та програм фінансування заходів з підвищення 

енергоефективності; 
 недостатність усвідомлення та зацікавленості працівників всіх рівнів щодо 

доцільності та необхідності системної реалізації енергоощадної політики; 
 відсутність належного обліку використання різних видів енергії; 
  відсутність діючої системи мотиваційних та адміністративних важелів ефективного 

використання енергії; 
 недостатність актуальних знань, досвіду, кваліфікаційних та професійних навичок як 

в самій сфері енергоефективності, так і в суміжних сферах (фінансовій, інформаційній, 
технологічній тощо). 

Таким чином, існуюча нормативно-організаційна система, в частині забезпечення 
ефективного використання енергії в галузі потребує актуалізації та інтенсифікації як в частині 
реалізації безпосередньо заходів енергоефективності, так і у частині створення сучасної 
інформативно-організаційної, методичної допомоги споживачам енергоресурсів для досягнення 
необхідних результатів, зокрема створення глибокого усвідомлення та зацікавлення працівників 
всіх рівнів щодо постійної реалізації енергоощадної політики, забезпечення дієвого обліку і 
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контролю, у тому числі й з боку колективу, за виконанням вимог та прийнятих рішень, 
системної адміністративної роботи. 

Наведені причини підтверджують великий обсяг необхідної цільової діяльності щодо 
дієвого використання можливостей ефективного та ощадного використання енергії в галузі. 

За період з 2010 по 2014 роки в галузі було заплановано інвестувати в енергоощадливість 
та зменшення споживання енергоресурсів 529,02 млн.грн., фактично вкладено коштів 
264,9 млн.грн. 

При обсязі фінансування заходів по зменшенню споживання енергоресурсів в 
Укравтодорі за 2014 рік 48,7 млн.грн., тобто 64,5 % від запланованих показників 
(108,02 млн.грн.), фактична кількість зекономлених ПЕР (в тонах умовного палива) становить 
79,6 % від кількості визначеної, як планова. Це є яскравим свідченням доцільності та 
ефективності інвестицій в енергозбереження. 

Основна частина 

Для вирішення питань розвитку дорожньої галузі та енергетичної безпеки України в 
цілому, проблема економії паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та впровадження 
енергозберігальних технологій є найбільш вагомою і виступає як пріоритетний напрям в 
економічній політиці держави.  

Впровадження інноваційних енергозберігальних технологій в цій сфері діяльності є 
невід’ємною складовою розвитку та необхідністю для самого виживання суспільства. Тому для 
реалізації масштабної енергомодернізації на автомобільних дорогах загального користування 
необхідно залучити енергосервісні компанії, які здатні зробити цю енергомодернізацію в межах 
чинного законодавства. 

Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про запровадження 
нових  інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», який набрав 
чинності з 01.08.2016 [9].  

Відповідно до Закону [9] для енергосервісу і енергосервісного договору встановлено 
наступні визначення: 

 енергосервіс – комплекс технічних та організаційних енергозберігальних 
(енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення замовником 
енергосервісу споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або 
житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких 
заходів ; 

 енергосервісний договір – договір, предметом якого є здійснення енергосервісу 
виконавцем енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті 
здійснення енергосервісу скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних 
ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за 
відсутності таких заходів. 

Закон [9] дозволяє реалізацію органами публічної влади проектів з енергозбереження на 
основі енергосервісу. Розглянемо цей механізм. 

Історія енергосервісу в Україні почалась із бажання держави скоротити величезні 
витрати на енергоносії у своїх установах і закладах, успішно поєднаного із фінансовими 
ініціативами ЄС. Оптимальною для цього моделлю є енергосервіс, тобто виконуваний 
енергосервісною організацією або ESCO-компанією (англ. ESCO – Energy Service Company) ряд 
робіт і послуг, спрямованих на енергомодернізацію, на замовлення органа публічної влади. Для 
реалізації енергосервісу слід було втілити у життя ряд законодавчих ініціатив, перш за все 
передбачити можливість укладати енергосервісні договори. Закон [9] пропонує нормативне 



ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

18   ISSN 2524-0994. Dorogi i mosti, 2018 (18) 

врегулювання концепції енергосервісного договору, предметом якого є здійснення енергосервісу 
виконавцем енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті 
здійснення енергосервісу скорочення суми витрат замовника енергосервісу (порівняно до 
витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу) на оплату паливно-енергетичних 
ресурсів, житлово-комунальних послуг. Тобто енергосервісний договір є формою креативного 
фінансування енергомодернізації на належних установам і закладам об'єктах, що дозволяє 
залучати зовнішні кошти у рахунок майбутнього скорочення енерговитрат. Певною мірою це 
нагадує договір про виконання робіт/надання послуг, що має значні особливості по своїй оплаті. 

Енергосервісний договір укладається за ціною, що дорівнює сумі скорочення витрат 
замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних 
послуг порівняно з витратами, що були б здійснені за відсутності енергосервісу, яка має бути 
забезпечена виконавцем енергосервісу за весь строк дії енергосервісного договору, з 
урахуванням фіксованого відсотка суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату 
відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до 
сплати виконавцю енергосервісу. 

У разі якщо енергосервісним договором передбачено скорочення рівня споживання 
паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, енергосервісний договір 
укладається за ціною, що дорівнює добутку обсягу скорочення споживання замовником 
енергосервісу відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, 
який має бути забезпечений виконавцем енергосервісу за весь строк дії енергосервісного 
договору, і відповідних цін (тарифів), що діяли на дату оголошення про проведення процедури 
закупівлі енергосервісу, з урахуванням фіксованого відсотка суми скорочення витрат замовника 
енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-
комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу. 

Розрахунки за енергосервісним договором здійснюються за рахунок суми скорочення 
витрат замовника енергосервісу порівняно з витратами, які були б здійснені за відсутності 
енергосервісу, на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг за 
відповідний період на підставі цін (тарифів), що діяли у період, за який здійснюється 
розрахунок. У разі якщо енергосервісним договором передбачено скорочення рівня споживання 
паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, сума скорочення витрат 
замовника енергосервісу визначається як різниця між базовим рівнем споживання паливно-
енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг і фактичним рівнем споживання 
паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, помножена на ціни (тарифи) на 
оплату паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, що діяли у період, за 
який здійснюється розрахунок. 

Оскільки процедура закупівлі послуг з енергосервісу відрізняється від процедури, 
передбаченої Законом [10], то для оцінки енергосервісних договорів Законом [9] передбачено 
особливості оцінки пропозицій учасників процедури закупівлі: 

1) Під час проведення процедури закупівлі енергосервісу основним критерієм оцінки 
пропозицій учасників процедури закупівлі для визначення найбільш економічно вигідної 
пропозиції є показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість). 
Показник ефективності енергосервісного договору визначається як сумарне за двадцятирічний 
період з дати оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу значення 
дисконтованих різниць між щорічними скороченнями витрат замовника та щорічними 
платежами учаснику процедури закупівлі. Дисконтування здійснюється на розмір облікової 
ставки Національного банку України, що діяла на дату оголошення про проведення процедури 
закупівлі енергосервісу. 
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2) Якщо для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів, 
крім показника ефективності енергосервісного договору, застосовуються й інші критерії оцінки, 
у документації конкурсних торгів визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих 
критеріїв у загальній оцінці пропозицій конкурсних торгів. Питома вага критерію 
«показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість)» не може бути 
нижчою за 75 відсотків. Тому необхідний механізм розрахунку показника ефективності 
енергосервісного договору в дорожньому господарстві. Цей механізм буде застосовуватися для 
оцінки пропозиції учасників конкурсних торгів на закупівлю. 

Процедура публічних закупівель енергосервісу (далі – закупівель енергосервісу) повинна 
відповідати вимогам Закону України [9] та [10]. 

Для оцінки ефективності енергосервісного договору використовується «приведений 
показник ефективності енергосервісного договору» - показник ефективності енергосервісного 
договору, зазначений учасником у тендерній пропозиції та перерахований із урахуванням 
показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною методикою оцінки 
замовником у тендерній документації. 

Установа, підприємство або організація, де реалізується енергозберігальний проект, за 
рахунок виконавця енергосервісу за енергосервісним договором нічого не витрачає на його 
впровадження.  

Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату 
відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до 
сплати виконавцю енергосервісу, має становити не менше ніж 80 відсотків. Якщо на об’єкті 
енергосервісу планується здійснення енергозберігальних (енергоефективних) заходів за рахунок 
бюджетних коштів, замовник має право встановлювати максимальний розмір фіксованого 
відсотка менше ніж 80 відсотків. 

Строк дії енергосервісного договору [11] не може перевищувати 15 років. 
Енергосервісний договір припиняється достроково у разі, якщо сукупна сума виплат, здійснених 
на користь виконавця енергосервісу, досягла ціни енергосервісного договору. 

Під час проведення процедури закупівлі енергосервісу для оцінки пропозицій учасників 
процедури закупівлі та визначення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник замість 
критерію оцінки тендерних пропозицій та пропозицій на переговорах (у разі застосування 
переговорної процедури закупівлі) «ціна» застосовує критерій «показник ефективності 
енергосервісного договору». 

Показник ефективності енергосервісного договору визначається як сумарне за 
двадцятирічний період з дати оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу 
значення дисконтованих у кожному інтервалі різниць між щорічними скороченнями витрат 
замовника та щорічними платежами виконавцю енергосервісу. Дисконтування здійснюється на 
розмір облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату оголошення про 
проведення процедури закупівлі енергосервісу. Приведений показник ефективності 
енергосервісного договору – показник ефективності енергосервісного договору, зазначений 
учасником у тендерній пропозиції та перерахований із урахуванням показників інших критеріїв 
оцінки за математичною формулою, визначеною методикою оцінки замовником у тендерній 
документації. 

Під інтервалом дисконтування розуміється календарний рік. Для врахування неповного 
інтервалу ставка дисконтування для нього коригується відповідно до кількості днів цього 
неповного інтервалу. 

Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції крім показника 
ефективності енергосервісного договору застосовуються й інші критерії оцінки, то визначається 
приведений показник ефективності енергосервісного договору – показник ефективності 



ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

20   ISSN 2524-0994. Dorogi i mosti, 2018 (18) 

енергосервісного договору, зазначений учасником у тендерній пропозиції та перерахований із 
урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною 
методикою оцінки замовником у тендерній документації. Питома вага критерію «показник 
ефективності енергосервісного договору» не може бути нижчою за 75 відсотків: 
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де 20 – термін реалізації проекту, років; 
 k

 
– порядковий номер року від початку реалізації проекту; 

 
kP  – щорічні скорочення витрат замовника енергосервісу, грн.; 

 kZ  – щорічні платежі учаснику процедури закупівлі енергосервісу (виконавцю 

енергосервісу), грн.; 
 r  – ставка дисконту (в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла 
на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу). 

%100
kPp

k


       (3) 

де p  – фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату 

відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до 
сплати виконавцю енергосервісу, %. 
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Енергосервісний договір укладається за ціною, що дорівнює сумі скорочення витрат 
замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних 
послуг порівняно з витратами, що були б здійснені за відсутності енергосервісу, яка має бути 
забезпечена виконавцем енергосервісу за весь строк дії енергосервісного договору з 
урахуванням фіксованого відсотка суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату 
відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до 
сплати виконавцю енергосервісу: 

TkPkQ        (4) 

де kQ – ціна енергосервісного договору, грн. 

 T  – строк дії енергосервісного договору, років. 

Висновки 

На сьогоднішній день рівень енергоефективності в галузі не відповідає реальним 
потребам часу та обставин. 

Серед причин такого становища слід назвати: 

 відсутність фінансових можливостей  щодо модернізації енергоспоживаючих 
об'єктів; 

 недостатність державних фондів та програм фінансування заходів з підвищення 
енергоефективності; 

 недостатність усвідомлення та зацікавленості працівників всіх рівнів щодо 
доцільності та необхідності системної реалізації енергоощадної політики; 

 відсутність належного обліку використання різних видів енергії; 
 відсутність діючої системи мотиваційних та адміністративних важелів ефективного 

використання енергії; 
 недостатність актуальних знань, досвіду, кваліфікаційних та професійних навичок як 

в самій сфері енергоефективності, так і в суміжних сферах (фінансовій, інформаційній, 
технологічній тощо). 

Для прискорення процесу впровадження енергоефективних технологій необхідно 
удосконалення механізмів стимулювання енергозбереження на загальнодержавному та 
галузевому рівні. Це удосконалення слід розглядати, перш за все, в рамках суворого виконання 
програм енергозбереження та енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії 
як важливого організаційно-технічного заходу на забезпечення масового впровадження 
енергозберігальних технологій за рахунок застосування механізму адміністративного та 
економічного стимулювання ощадливого споживання енергоносіїв шляхом запровадження 
енергосервісу. 
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THE MECHANISM FOR EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE ENERGY 

SERVICING IN THE ROAD ECONOMY 
 

Abstract 
Introduction. Ukraine is an energy-deficient country and it imports a significant share of energy 

carriers for its own needs. At the same time, the energy intensity of the domestic economy is in 3-4 
times higher than the corresponding indicators of economically developed countries which makes the 
country an extremely sensitive and vulnerable to the import of energy resources and, at the same time, 
complicates ensuring the normal living conditions of its residents and of the country as a whole. 

The purpose of the study is an analysis of the mechanisms for evaluation of the efficiency of the 
energy servicing in the road economy, identifying the issues in this matter and finding the methods for 
their solution. 

Research methods. During research, the methods of complex and system analysis were used; 
abstract-logical, graphical, statistical, calculation-structural, comparative analysis, etc. were applied. 

Problem statement. Increasing energy efficiency is very important nowadays because the cost of 
energy resources is rapidly increasing and the use of renewable energy resources is at an initial level 
(about 2.7% of the total primary energy consumption). However, the used resources are consumed 
extremely uneconomically. One of the main reasons for that is the slow rate of modernization of 
industry, the major part of which was created during the Soviet epoch with its very liberal energy 
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prices. One of the methods of increasing the energy efficiency in road economy is the conclusion of 
energy savings performance contracts with the appropriate enterprises and organizations which provide 
a set of energy saving measures. Therefore, in order to assess the market players' proposals on energy 
saving measures, it is required to develop clear requirements for determining the indicator of the energy 
saving performance contracts efficiency. 

Conclusions. To accelerate the implementation of energy efficient technologies, it is required to 
improve the mechanisms for stimulating the energy saving at the national and industrial levels. This 
updates should be considered, first of all, within strict performance of energy saving and energy 
efficiency programs, the use of renewable energy sources as an important organizational and technical 
measure to ensure the mass implementation of energy saving technologies. 

Key words: energy servicing, energy saving performance contract, energy efficiency, 
performance indicator. 
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСЕРВИСА 

В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Анотация 
Введение. Украина является энергодефицитной страной и импортирует значительную 

часть энергоносителей для собственных нужд. В то же время энергоемкость отечественной 
экономики в 3-4 раза превышает соответствующие показатели экономически развитых стран, 
что делает страну чрезвычайно чувствительной и уязвимой перед импортом энергоносителей и 
усложняет обеспечение нормальных условий жизнедеятельности граждан и страны в целом. 

Целью статьи является анализ механизмов оценки эффективности энергосервиса в 
дорожном хозяйстве, определение проблем в этом вопросе и поиск путей их решения. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались методы комплексного и 
системного анализа, абстрактно-логический, графический, статистический, расчетно-
конструктивный, сравнительного анализа и другие. 

Проблематика. Повышение энергоэффективности в наше время очень актуально из-за 
того, что энергоресурсы стремительно дорожают, а использование возобновляемых - находится 
на начальном уровне (где-то около 2,7 % от общего потребления первичной энергии). Впрочем, 
и те ресурсы, которые мы используем, потребляются крайне неэкономно. Среди главных причин 
- низкие темпы модернизации промышленности, значительная часть которой строилась еще в 
советские времена с их очень либеральными ценами на энергию. Одним из методов повышения 
энергоэффективности в дорожном хозяйстве является заключение с соответствующими 
профильными предприятиями и организациями энергосервисных договоров, 
предусматривающих комплекс мер по энергосбережению. Поэтому для оценки предложения 
участников рынка относительно мероприятий по энергосбережению необходимо разработать 
четкие требования по определению показателя эффективности энергосервисного договора. 
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Выводы. Для ускорения процесса внедрения энергоэффективных технологий необходимо 
совершенствование механизмов стимулирования энергосбережения на общегосударственном и 
отраслевом уровне. Это усовершенствование следует рассматривать, прежде всего, в рамках 
строгого выполнения программ энергосбережения и энергоэффективности, использования 
возобновляемых источников энергии, как важного организационно-технического мероприятия 
на обеспечение массового внедрения энергосберегающих технологий. 

Ключевые слова: энергосервис, энергосервисный договор, энергоэффективность, 
показатель эффективности. 
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ВПЛИВ ТИПУ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ НА АКУСТИЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ 

ПРИЛЕГЛИХ ДО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ТЕРИТОРІЙ 
 

Анотація 
Вступ. Проблема охорони навколишнього середовища є одною із найважливіших питань 

у комплексі подальшого розвитку нашого суспільства. Її гострота зростає з кожним роком. 
Транспортно-дорожній комплекс є потужним джерелом забруднення природного середовища. 
Основна частина забруднення повітря шкідливими речовинами припадає саме на викиді від 
автомобільного транспорту. Водночас із забрудненням повітря шум став не менш поширеним 
наслідком технічного прогресу і розвитку транспорту. Існуюча в даний час тенденція до 
збільшення вантажопідйомності транспортних засобів та інтенсивності руху визначає зростання 
транспортного шуму в зоні впливу автомобільної дороги. Варто зазначити, що дорожній шум 
входить у трійку екологічних чинників, які масово погіршують стан здоров’я людства. 

Мета. Матеріал покриття і його властивості багато в чому визначають шум, що виникає 
при взаємодії автомобільного колеса з дорожнім покриттям. Зроблено висновок, що шум, 
створюваний при русі колеса, може бути використаний також в якості непрямого показника, що 
характеризує зчіпні якості дорожнього покриття. 

В статті наведено, як проводились дослідження рівня шумових характеристик 
транспортних потоків в залежності від типу дорожніх покриттів. Вони дозволили визначити 
шумоздатні властивості дорожнього покриття в процесі експлуатації автомобільних доріг 
загального користування. 

Дослідження проводились на дорогах з дорожніми покриттями, які найбільш 
поширені  на території України, а саме: щебеномастиковий асфальтобетон (ЩМА – 10,          
ЩМА – 15, ЩМА – 20), щебеневомастиковий асфальтобетон на бітумі, модифікованому 
полімерами, цементобетон. 

Висновки. За результатами проведених досліджень визначено акустичні характеристики 
транспортного потоку, що проходить по різних типах покриття, зроблено порівняння цих 
параметрів. 

В процесі реконструкції існуючих доріг при зростанні транспортних потоків, у тому 
числі й поблизу житлової території, можна розробити заходи щодо раціонального застосування 
малошумних дорожніх покриттів. Це дозволить більш ефективно регулювати шумовий режим 
територій, розташованих в межах зони впливу автомобільних доріг при запровадженні заходів з 
охорони довкілля. 

Ключові слова: рівень шуму, дорожнє покриття, транспортний потік, інтенсивність руху. 

Вступ 

Акустичному впливу вздовж автомобільних доріг приділяється значна увага серед 
фахівців-екологів дорожньої галузі України [1-3]. Аналіз стану шумового забруднення 
проводився з врахуванням місцевості [4, 5], поряд з чим оцінювався і економічний річний збиток 
від дії шуму на населення [5]. Також проаналізовано методики розрахунку акустичного впливу 
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автомобільних доріг [3] та заходи щодо зниження шумового навантаження [4, 6, 9-11]. Подібні 
дослідження виконувались і європейськими фахівцями [7, 8]. 

Одним із маловивчених факторів, що впливають на рівень шумових характеристик 
транспортних потоків та акустичне забруднення прилеглих до автомобільної дороги територій, є 
дорожня складова. Тип покриття, його стан (наявності дефектів та деформацій), геометричні 
параметри автомобільної дороги впливають на рівень акустичного забруднення у межах зони 
впливу автомобільної дороги. Раніше в Україні не проводились подібні дослідження. 

Розрахунки очікуваних рівнів звуку на території житлової забудови від транспортних 
потоків здійснювалися у відповідності до [12]. Проведені дослідження рівня шумових 
характеристик транспортних потоків в залежності від типу дорожніх покриттів дозволили 
визначити шумоздатні властивості дорожнього покриття в процесі експлуатації автомобільних 
доріг загального користування. 

За результатами проведених досліджень визначено акустичні характеристики 
транспортного потоку, що проходить по різних типах покриття (асфальтобетон, цементобетон, 
ЩМА 20, ЩМА 10, ПМА тощо). Зроблено порівняння цих параметрів. 

В процесі реконструкції існуючих доріг при зростанні транспортних потоків, у тому 
числі й поблизу житлової території, можна розробити заходи щодо раціонального застосування 
малошумних дорожніх покриттів. Це дозволить більш ефективно регулювати шумовий режим 
територій, розташованих в межах зони впливу автомобільних доріг при запровадженні заходів 
охорони довкілля. 

Основна частина 

В наш час автомобільний транспорт є найпоширенішим видом транспорту в світі. Рівень 
автомобілізації давно став одним із основних показників економічного розвитку країни. 
Транспорт сприяє розвитку виробництв, розширенню міжрегіональних зв’язків, що в свою чергу 
вимагає підвищення транспортно-експлуатаційних властивостей дорожньої мережі, її 
раціонального розвитку.  

Однак досягнення науково технічного прогресу приносить не тільки користь, а й 
неминучу шкоду від забруднення навколишнього середовища викидами відпрацьованих газів, 
транспортного шуму тощо. На долю автомобільного транспорту припадає від 60 до 80% 
забруднення навколишнього середовища. Одним із найсуттєвішим фактором впливу 
автомобільної дороги на навколишнє середовище є акустичне забруднення прилеглих до неї 
територій. 

Визначення складових генерування та поширення транспортного шуму в залежності від 
типу дорожнього покриття дозволить знизити ступінь впливу на навколишнє середовище на 
етапі проектування автомобільної дороги та під час її реконструкції, виходячи з шумоздатних 
характеристик дорожніх покриттів. 

Шум від руху автотранспорту є сумарним. Загальний шум складається з двох основних 
джерел: 

 шум працюючого двигуна транспортного засобу (двигун, карданний вал, зубчасті 
передачі тощо); 

 шум від контакту покришок і поверхні дорожнього покриття. 
Взаємодія покришки і дорожнього покриття створює шум, який сприймається і 

всередині, і зовні автомобіля. Шум в свою чергу поширюється і на навколишнє середовище. 
В межах інших дослідних робіт було визначено, що шум руху автотранспорту 

генерується та поширюється в залежності від: 
 транспортного засобу (вага автомобіля, кількість коліс, форма кузова, рівень 

вібрації); 
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 від покришки (поширення повітря під поверхнею протектора, його малюнок, 
контактна площа і зчеплення поверхні покришки з поверхнею дорожнього покриття); 

 від умови кочення (швидкість автотранспортного засобу, температури 
навколишнього середовища); 

 від дороги (характеристики поверхні дорожнього покриття, конструкції дорожнього 
одягу, поперечного профілю автомобільної дороги тощо). 

Умови проведення досліджень 

В даній роботі досліджено шумові характеристики транспортних потоків в залежності від 
типу дорожніх покриттів. 

Рівень звуку, що випромінюється від рухомих автотранспортних засобів, з урахуванням 
складу транспортного потоку, швидкості та інтенсивності руху транспорту залежить від типу з 
певним дорожнім покриттям. 

Дослідження проводились на дорогах з дорожніми покриттями, які найбільш поширені 
на території України, а саме: 

 щебеномастиковий асфальтобетон (ЩМА – 10, ЩМА – 15, ЩМА – 20); 
 щебеневомастиковий асфальтобетон на бітумі, модифікованому полімерами; 
 цементобетон. 
З метою покращання експлуатаційних якостей автомобільних доріг улаштовуються 

дорожні покриття з адгезивними домішками, інгібіторами старіння, хімічними реагентами. Тому 
дослідження рівня шуму були проведені і на автомобільних дорогах з такими домішками. 
Результати досліджень наведено в таблицях 6, 7, 8 та носять інформаційний характер. 

Дослідження проводились на ділянках магістральних автомобільних доріг загального 
користування. 

Під час досліджень визначався еквівалентний  рівень звуку. 
Вимірювання еквівалентного рівня звуку проводились двома вимірювачами рівня звуку 

одночасно. 
Вимірювання рівня шуму транспортних потоків проводились при різній інтенсивності 

руху автотранспорту. 
Під час проведення досліджень дотримувались наступні умови: 
 протяжність ділянки дороги 50 м від розташування мікрофона в обидві сторони; 
 ділянка дороги пряма (без перехресть, пішохідних переходів); 
 дорожнє покриття в задовільному стані (без поверхневих дефектів); 
 поверхня дорожнього покриття суха; 
 стала інтенсивність руху транспорту; 
 на ділянках відсутні інші джерела шуму, що могли б впливати на фоновий рівень 

шуму; 
 вздовж ділянок дороги, що досліджувались, відсутні бар`єри або інші споруди, що 

могли б відбивати чи поглинати звукові хвилі які випромінюються від руху автотранспорту; 
 в потоці автотранспорту є достатня кількість транспортних засобів кожної категорії; 
 швидкість вітру не перевищує 5 м/с; 
 температура повітря в межах 20-25 0С. 

Результати досліджень 

При дотриманні перелічених (п 1.1) умов на еквівалентний рівень шуму транспортних 
потоків суттєво впливає склад транспортного потоку та інтенсивність руху автотранспорту. 
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Аналізуються тільки результати вимірювань з однаковою кількістю транспортних 
засобів, що пройшли за певний період часу, та результати вимірювань зі сталою швидкістю 
автотранспорту 90 км/год (дозволена швидкість руху автомашин на ділянках дороги, що 
досліджувались). 

Результати досліджень еквівалентного рівня звуку на ділянках автодороги що 
досліджувались представлено в таблицях. 

 
Таблиця 1 

Результати досліджень еквівалентного рівня звуку  
на ділянках дороги з покриттям типу ЩМА-10 

№ 
п/п 

Склад транспортного потоку, % Інтенсивність 
руху, 
од/год 

Швидкість 
руху, 

км/год 

Еквівалентний 
рівень шуму,  

дБ(А)екв. Легкові Вантажівки 
Автобуси, 
м/автобуси 

1 74,4 12,6 13,0 205 90 76,7 
2 72,7 13,1 14,2 260 90 77,2 
3 79,4 9,4 11,2 305 90 77,1 
4 76,3 10,9 12,8 348 90 77,3 
5 81,3 9,0 9,7 374 90 77,2 
6 79,6 9,9 10,5 437 90 77,2 
7 75,8 13,2 11,0 540 90 77,6 
8 75,9 12,9 11,2 599 90 77,6 
9 75,8 13,2 11,0 603 90 77,9 

10 73,8 11,2 15,0 646 90 77,9 
11 72,8 12,8 14,4 686 90 78,1 
12 73,2 10,6 16,2 740 90 78,1 
13 71,1 13,0 15,9 800 90 78,1 

 
 

Таблиця 2  
Результати досліджень еквівалентного рівня звуку  

на ділянках дороги з покриттям типу ЩМА-15 

№ 
п/п 

Склад транспортного потоку, % Інтенсивність 
руху, 
од/год 

Швидкість 
руху, 

км/год 

Еквівалентний 
рівень шуму,  

дБ(А)екв. Легкові Вантажівки 
Автобуси, 
м/автобуси 

1 79,7 9,0 11,3 205 90 77,5 
2 77,9 10,1 12,0 248 90 77,5 
3 74,9 13,1 12,0 248 90 77,6 
4 75,2 12,7 12,1 362 90 78,2 
5 75,9 14,2 9,9 400 90 78,3 
6 74,7 15,0 10,3 450 90 78,6 
7 75,2 14,2 10,6 500 90 78,7 
8 75,4 13,6 11,0 540 90 78,7 
9 75,1 14,0 10,9 599 90 78,7 

10 75,5 14,0 10,5 636 90 78,8 
11 73,4 16,2 10,4 690 90 79,0 
12 74,0 16,0 10,0 696 90 79,0 
13 74,7 14,3 11,0 782 90 79,0 
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Таблиця 3  
Результати досліджень еквівалентного рівня звуку  

на ділянках дороги з покриттям типу ЩМА-20 

№ 
п/п 

Склад транспортного потоку, % Інтенсивність 
руху, 
од/год 

Швидкість 
руху, 

км/год 

Еквівалентний 
рівень шуму,  

дБ(А)екв. Легкові Вантажівки 
Автобуси, 
м/автобуси 

1 77,3 12,8 9,9 204 90 77,9 
2 76,9 13,6 9,5 255 90 77,9 
3 80,8 10,2 9,0 273 90 77,9 
4 72,6 16,1 11,3 362 90 78,2 
5 74,2 15,3 10,5 425 90 78,2 
6 73,8 14,9 11,3 468 90 78,4 
7 73,7 15,3 11,0 500 90 78,6 
8 72,9 15,0 12,1 538 90 78,8 
9 73,6 15,1 11,3 599 90 78,8 

10 73,1 16,0 10,9 672 90 79,2 
11 73,7 16,1 10,2 700 90 79,2 
12 74,7 15,9 9,4 740 90 79,2 
13 73,9 15,9 10,2 791 90 79,2 

 

Аналіз результатів досліджень дорожнього покриття типу ЩМА представлений на 
рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Еквівалентний рівень звуку транспортних потоків на ділянках дороги з 

щебеномастиковим асфальтобетонним покриттям 
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На зазначених типах дорожнього покриття при інтенсивності руху автотранспорту в 
межах від 200 до 800 автомашин за годину рівень шуму становить: 

 ЩМА 10 в межах 76,8 – 78,1 дБА. З ростом інтенсивності руху автотранспорту 
рівень шуму збільшується на 1,3 дБА. 

 ЩМА 15 в межах 77,5 – 78,8 дБА. З ростом інтенсивності руху автотранспорту 
рівень шуму збільшується на 1,3 дБА. 

 ЩМА 20 в межах 77,8 – 79,1 дБА. З ростом інтенсивності руху автотранспорту 
рівень шуму збільшується на 1,3 дБА. 

Еквівалентний рівень шуму що створюється і поширюється при взаємодії покришки з 
дорожнім покриттями типу ЩМА, підвищується з ростом інтенсивності транспортного руху та 
збільшенням відсоткового співвідношення вантажівок, автобусів, мікроавтобусів відносно 
легкових автомобілів. При порівнянні результатів вимірювань еквівалентного рівня звуку між 
щебеномастиковими покриттями слід зазначити: еквівалентний рівень звуку, що поширюється в 
повітрі від ЩМА 10 має найнижчі шумоздатні характеристики навіть при зростанні 
інтенсивності руху та зміні відсоткового співвідношенні складу автотранспорту в порівнянні з 
ЩМА 15 і ЩМА 20. Еквівалентний рівень звуку, що випромінюється від покриттів типу 
ЩМА 15 і ЩМА 20 знаходиться в однакових межах. 

Щебеномастиковий асфальтобетон відноситься до найбільш поширених типів 
дорожнього покриття, що застосовується на території України. Але за останній час при 
будівництві автомобільних доріг набувають поширення асфальтобетонні покриття на бітумі, 
модифікованому полімерами. Результати досліджень еквівалентного рівня звуку дорожнього 
покриття з щебеневомастикового асфальтобетону на бітумі, модифікованому полімерами 
наведено в таблиці 4. 

 
Таблиця 4  

Результати досліджень рівня шуму на ділянках дороги з щебеневомастиковим 
асфальтобетоном на бітумі, модифікованому полімерами 

№ 
п/п 

Склад транспортного потоку, % Інтенсивність 
руху, 
од/год 

Швидкість 
руху, 

км/год 

Еквівалентний 
рівень шуму,  

дБ(А)екв. 
Легкові Вантажівки 

Автобуси, 
м/автобуси 

1 81,8 8,5 9,7 204 90 75,7 
2 74,44 14,3 11,2 260 90 75,6 
3 74,4 14,2 11,4 305 90 75,7 
4 70,24 20,49 9,3 362 90 76,0 
5 68,87 21,2 9,9 400 90 76,0 
6 64,0 27,1 8,6 450 90 75,8 
7 74,44 14,3 11,2 540 90 75,9 
8 78 6 14,0 538 90 77,1 
9 77,61 11,94 10,45 599 90 77,3 

10 67,2 22,1 18,3 672 90 77,2 
11 69,3 15,4 15,3 686 90 77,3 
12 62,6 17,9 19,5 750 90 77,6 
13 62,1 18,0 19,0 800 90 77,7 

 
Аналіз результатів досліджень дорожнього покриття з щебеневомастикового 

асфальтобетону на бітумі, модифікованому полімерами представлений на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Еквівалентний рівень звуку транспортних потоків на ділянках дороги з 

покриттям щебеневомастикового асфальтобетону на бітумі, модифікованому полімерами 
 

Рівень шуму транспортних потоків на ділянках дороги з покриттям з полімер-
модифікатором – Interabond підвищується в залежності від зростання інтенсивності руху  та 
зміні складу транспортного потоку. При інтенсивності руху автотранспорту в межах від 200 до 
800 автомашин за годину, еквівалентний рівень шуму збільшується на 2,0 дБА і становить від 
75,7 дБА до 77,7 дБА. Зміна відсоткового співвідношення легкових автомобілів відносно 
вантажівок, автобусів та мікроавтобусів призводить до підвищення еквівалентного рівня звуку. 

Таблиця 5 
Результати досліджень еквівалентного рівня шуму на ділянках дороги  

з цементобетонним дорожнім покриттям 

№ 
п/п 

Склад транспортного потоку, % Інтенсивність 
руху, 
од/год 

Швидкість 
руху, 

км/год 

Еквівалентний 
рівень шуму,  

дБ(А)екв. 
Легкові Вантажівки 

Автобуси, 
м/автобуси 

1 75,4 14,3 10,3 205 90 77,7 
2 73,9 15,2 10,9 260 90 77,8 
3 74,8 14,2 11,0 305 90 77,8 
4 78,7 11,2 10,1 348 90 78,4 
5 77,8 12,3 9,9 374 90 78,4 
6 79,5 14,0 6,5 437 90 78,6 
7 81,0 4,7 14,3 540 90 78,7 
8 80,8 7,1 12,1 599 90 78,7 
9 81,1 7,1 11,8 603 90 78,7 

10 83,4 7,4 9,2 646 90 79,0 
11 83,1 7,1 9,8 686 90 79,0 
12 83,7 6,9 9,4 740 90 79,0 
13 84,0 5,7 10,3 800 90 79,0 
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Рисунок 3 –  Еквівалентний рівень рівень шуму транспортних потоків на ділянці дороги з 

цементобетонним покриттям  

Еквівалентний рівень шуму при дорожньому покритті з цементобетону при 
інтенсивності руху автотранспорту в межах від 200 до 800 автомашин за годину зростає 
від   77,7 дБА до 79,0 дБА. З ростом інтенсивності руху автотранспорту рівень шуму 
збільшується на 1,3 дБА. Слід зазначити, що при зміні відсоткового співвідношення легкових 
автомобілів відносно вантажівок, автобусів та мікроавтобусів рівень шуму зростає одночасно з 
ростом кількості легкових автомобілів в складі транспортного потоку.  

Дослідження рівня шуму транспортних потоків проводились і на дорожніх покриттях, які 
містять домішки, що підвищують експлуатаційні якості дорожнього покриття, а саме: адгезивна 
домішка, інгібітор старіння, хімічні реагенти. Дослідження носять інформативний характер. 

Таблиця 6 
Результати досліджень еквівалентного рівня звуку на ділянках дороги з  

адгезивною домішкою Stardope 

№ 
п/п 

Склад транспортного потоку, % Інтенсивність 
руху, 
од/год 

Швидкість 
руху, 

км/год 

Еквівалентний 
рівень шуму,  

дБ(А)екв. 
Легкові Вантажівки 

Автобуси, 
м/автобуси 

1 81,8 8,5 9,7 164 90 76,7 
2 91,9 2,0 6,1 273 90 76,5 
3 92,3 1,1 6,6 281 90 76,7 
4 64,9 20,8 14,3 348 90 76,9 
5 73,5 17,6 8,9 437 90 76,9 
6 64,0 27,1 8,9 450 90 77,1 
7 74,5 14,3 11,2 500 90 77,1 
8 76,4 13,3 10,3 540 90 77,0 
9 49,0 43,1 7,9 609 90 77,2 

10 74,7 14,8 10,5 646 90 77,2 
11 60,5 18,9 20,6 700 90 77,3 
12 62,6 17,9 19,5 750 90 77,3 
13 62,4 21,0 16,6 750 90 77,4 
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Таблиця 7  

Результати досліджень еквівалентного рівня звуку на ділянках дороги  
з дорожнім покриттям з інгібітором старіння integrabase 

№ 
п/п 

Склад транспортного потоку, % Інтенсивність 
руху, 
од/год 

Швидкість 
руху, 

км/год 

Рівень 
шуму, 

дБ(А)екв. Легкові Вантажівки 
Автобуси, 
м/автобуси 

1 81,8 8,5 9,7 204 90 75,7 
2 95,2 1,0 4,0 274 90 75,7 
3 82,0 4,8 12,3 337 90 75,8 
4 82,0 4,8 12,3 360 90 76,0 
5 77,5 6,4 15,7 425 90 76,1 
6 64,0 27,1 8,9 450 90 76,1 
7 74,4 14,3 11,2 500 90 76,5 
8 74,5 14,4 11,2 540 90 76,6 
9 70,4 21,2 14,5 609 90 76,5 

10 74,2 14,8 11 646 90 76,9 
11 60,5 18,9 30,6 700 90 77,1 
12 62,6 17,9 19,5 750 90 77,1 
13 77,6 7,6 14,8 800 90 77,4 

 
Таблиця 8 

Результати досліджень еквівалентного рівня звуку на ділянках дороги  
з дорожнім покриттям з хімічним реагентом – Starphos 

№ 
п/п 

Склад транспортного потоку, % Інтенсивність 
руху, 
од/год 

Швидкість 
руху, 

км/год 

Еквівалентний 
рівень шуму,  

дБ(А)екв. Легкові Вантажівки 
Автобуси, 
м/автобуси 

1 81,8 8,5 9,7 164 90 76,0 
2 80,0 9,3 10,7 273 90 76,1 
3 80,0 12,6 7,4 281 90 76,2 
4 64,9 20,1 15,0 348 90 76,2 
5 64,3 22,3 13,4 437 90 76,2 
6 63,0 27,1 9,9 450 90 76,6 
7 66,1 22,7 11,2 500 90 76,6 
8 61,4 25,4 13,2 540 90 76,9 
9 58,4 27,6 14,0 609 90 77,0 

10 59,2 26,9 13,9 646 90 77,0 
11 57,7 26,1 16,2 700 90 77,2 
12 59,0 25,7 15,3 750 90 77,4 
13 57,9 26,1 16,0 800 90 77,4 

 
На зазначених типах дорожнього покриття при інтенсивності руху автотранспорту в 

межах 200-800 автомашин за годину рівень шуму становить: 
 Stardope в межах 76,5 – 77,4 дБА. З ростом інтенсивності руху автотранспорту рівень 

шуму збільшується на 0,9 дБА; 
 Integrabase в межах 75,8 – 77,3 дБА. З ростом інтенсивності руху автотранспорту 

рівень шуму збільшується на 1,5 дБА; 
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 Starphos в межах 76,0 – 77,4 дБА. З ростом інтенсивності руху автотранспорту рівень 
шуму збільшується на 1,4 дБА. 

Слід зазначити що середній показник рівня звуку що випромінюється в повітря на 
асфальтобетонних покриттях з реагентними домішками відповідає рівню звуку для 
щебеномастикового асфальтобетону ЩМА 10. 

Підсумковий аналіз результатів вимірювань рівня шуму автотранспортних потоків в 
залежності від типу дорожнього покриття представлено на рисунку 4. 

 

 
 
Рисунок 4 – Аналіз результатів вимірювань рівня шуму автотранспортних потоків в 

залежності від типу дорожнього покриття  

 

Висновки 

Таким чином, з асфальтобетонних дорожніх покриттів типу ЩМА з найменшою 
шумоздатною характеристикою є ЩМА 10. Рівень звуку підвищується з рівнем інтенсивності 
руху та зростанням кількості вантажівок, автобусів та мікроавтобусів в складі транспортного 
потоку. Рівень шуму підвищується без різких коливань. Поступове підвищення рівня шуму 
транспортних потоків характерно і для дорожніх покриттів ЩМА 15 і ЩМА 20, але ці покриття 
мають досить високі шумові характеристики через розміри зерен щебеню. 

Щебеневомастиковий асфальтобетон на бітумі, модифікованому полімерами має досить 
низькі показники рівня шуму транспортних потоків. Але при зростанні інтенсивності руху та 
зростанні кількості вантажівок, автобусів і мікроавтобусів зафіксовано різке підвищення рівня 
шуму на 1,2 дБА. 

Рівень шуму транспортних потоків що випромінюється в повітря при цементобетонному 
покритті досить високий і становить 79,0 дБА. Рівень шуму підвищується при збільшенні 
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кількості легкових автомобілів в складі транспортного потоку. Що пояснюється неякісним 
заповнення швів мастиками.  
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IMPACT OF THE ROAD PAVEMENT TYPE ON ACOUSTIC POLLUTION OF 

TERRITORIES ADJACENT TO THE HIGHWAY  
 

Abstract 
Introduction. Environmental protection is one of the most important issues in the complex of 

measures targeted at promoting the further development of our society. Its urgency is increasing with 
each passing year. The transport and road complex is a powerful source of environmental pollution. The 
main share of the air pollution by harmful substances falls precisely on the emissions from motor 
transport. Along with the air pollution, the noise has become no less common consequence of technical 
progress and transport development. The current tendency towards an increase in the carrying capacity 
of vehicles and traffic volume causes an increase in the transport noise level in the highway impact 
area. It should be noted that the road noise is among the three environmental factors that impair the 
human health in mass. 

Purpose. The material of the pavement and its properties largely cause the noise that occurs 
during the interaction of the vehicle’s wheel with the road pavement. It is concluded that the noise 
generated during the wheel’s movement can also be used as an indirect indicator that characterizes the 
grip quality of the road pavement. 
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The studies presented in the paper are focused on the level of noise characteristics of traffic 
flows depending on the type of road pavement that will allow determining the noise properties of the 
road pavement during the operation of public highways. 

Results. The research was carried out on the roads with road pavement types which are most 
common in Ukraine, namely: stone mastic asphalt (SMА-10, SМА-15, SМА-20), polymer modified 
stone mastic asphalt, cement. 

According to the results of the conducted studies, the acoustic characteristics of the traffic flow 
passing through different types of pavement were determined and the comparison of these parameters 
was carried out. 

During the reconstruction of existing roads and in conditions of increased traffic flows 
including those, near the settlement areas, it is possible to develop the measures for the rational use of 
low noise road pavements. It will provide more effective control of the noise mode of the areas located 
within the highways impact area during the implementation of environmental protection measures. 

Key words: noise level, road pavement, traffic flow, traffic volume. 
 

 
Вирожемський В.К., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0003-2010-1004 
Харитонова Н.Н., https://orcid.org/0000-0001-5732-3407 
Стоянович Н.С., https://orcid.org/0000-0003-2117-2111 
Государственное предприятие «Государственный дорожный научно-исследовательский 
институт имени Н.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»), г. Киев, Украина 
 

ВЛИЯНИЕ ТИПА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА АКУСТИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ПРИЛЕГАЮЩИХ К АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация 
Введение. Проблема охраны окружающей среды является одним из важнейших вопросов 

в комплексе дальнейшего развития нашего общества. Ее острота возрастает с каждым годом. 
Транспортно-дорожныйкомплекс является мощным источником загрязнения природной среды. 
Основная часть загрязнения воздуха вредными веществами приходится именно на выбросе от 
автомобильного транспорта. Наряду с загрязнением воздуха, шум стал не менее 
распространенным следствием технического прогресса и развития транспорта. Существующая в 
настоящее время тенденция к увеличению грузоподъемности транспортных средств и 
интенсивности движения определяет рост транспортного шума в зоне влияния автомобильной 
дороги. Стоит отметить, что дорожный шум входит в тройку экологических факторов, которые 
массово ухудшают состояние здоровья человечества. 

Цель. Материал покрытия и его свойства во многом определяют шум, возникающий при 
взаимодействии автомобильного колеса с дорожным покрытием. Сделан вывод, что шум, 
создаваемый при движении колеса, может быть использован также в качестве косвенного 
показателя, характеризующего сцепные качества дорожного покрытия. 

В статье приведены, как проводились исследования уровня шумовых характеристик 
транспортных потоков в зависимости от типа дорожных покрытий позволили определить 
шумосоздающие свойства дорожного покрытия в процессе эксплуатации автомобильных дорог 
общего пользования. 

Исследования проводились на дорогах с дорожными покрытиями, которые 
наиболее  распространены на территории Украины. А именно: щебеномастиковий 
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асфальтобетон (ЩМА – 10, ЩМА – 15 ЩМА – 20), щебеночномастиковый асфальтобетон на 
битуме, модифицированым полимерами, цементобетон. 

Выводы. По результатам проведенных исследований определены акустические 
характеристики транспортного потока, проходящего по разным типам покрытия, сделано 
сравнение этих параметров. 

В процессе реконструкции существующих дорог при росте транспортных потоков, в том 
числе и вблизи жилой территории, можно разработать мероприятия по рациональному 
применению малошумных дорожных покрытий. Это позволит более эффективно регулировать 
шумовой режим территорий, расположенных в пределах зоны влияния автомобильных дорог, 
при введении мер по охране окружающей среды. 

Ключевые слова: уровень шума, дорожное покрытие, транспортный поток, 
интенсивность движения. 
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ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЖАРКОГО 
КЛИМАТА С УЧЕТОМ ВОЗРАСТАЮЩИХ НАГРУЗОК И ДВИЖЕНИЯ 

 
Анотация 
Введение. Сеть автомобильных дорог на сегодняшний день с учетом увеличивающего 

числа автомобилей не обеспечивает эффективное функционирование автомобильного 
транспорта. Помимо этого происходит интенсивное разрушения конструкций дорожной одежды. 
Усугубляет эту ситуацию и региональные дорожно-климатические  и грунтово-геологические 
условия Азербайджана. Поэтому вопрос об уточнении расчетных характеристик дорожных 
одежд нежесткого типа становится очень актуальным.   

Проблематика. На сегодняшний день, несмотря на наличие исследований в этой области, 
комплексного целенаправленного анализа и обобщения в сфере проектирования, строительства 
и эксплуатации конструкций дорожных одежд нежесткого типа с учетом возрастающих нагрузок 
на грузонапряженных направлениях автомобильных дорог, в том числе международных, в 
условиях Азербайджана выполнено не было. Поэтому основное внимание необходимо уделить 
обоснованию рациональных конструкций дорожных одежд нежесткого типа с учетом выявления 
потенциальных возможностей грунтов и дорожно-строительных материалов, а также 
региональные особенности, в том числе природно-климатические условия страны. 

Цель. Совершенствования методов проектирования дорожных одежд нежесткого типа на 
международных автомобильных дорогах с использованием концепции долговечных дорожных 
одежд с учетом региональных природно-климатических и грунтово-геологических условий 
Азербайджана в условиях интенсивно возрастающих нагрузок и движения.  

Материалы и методы. Использовано дорожно-климатическое районирования территории 
Азербайджана с учетом метода расчетных (высоких) температур асфальтобетонных покрытий и 
распределения различных грунтов для строительства земляного полотна. Предложена методика 
расчета конструкций нежестких дорожных одежд с учетом высокой несущей способности 
уплотненных и армированных слоев земляного полотна. Сделано ранжирование  конструкций  
дорожной одежды в зависимости  от сроков службы. 

Результаты. Полученные результаты при их реализации обеспечат экономию 
материальных, трудовых и энергетических ресурсов, позволят эффективно применять дорожные 
материалы и рекомендуются к применению проектировщиками в дорожных организациях. 
Также обоснована возможность повышения несущей способности существующих дорожных 
одежд международных автомобильных дорог.  

Выводы. Разработанные принципиально новые решения для разработки конструкций 
дорожной одежды при проектировании международных автомобильных дорог. Это 
традиционные дорожные одежды, дорожные одежды с применением инновационных материалов 
и долговечные дорожные одежды. Основные результаты исследований и  разработанные методы 
позволяют обеспечить возможность широкого внедрения новых технологических решений по 
повышению несущей способности слоев дорожной одежды нежесткого типа тутем 
использования добавок в асфальтобетон, армирующих прослоек и местных материалов, а также 
позволят в дальнейшем приступить к обновлению нормативной базы в этом вопросе.  

Ключевые слова: нежесткие дорожные одежды, дорожные одежды нежесткого пита, 
асфальтобетон, рациональные конструкции дорожных одежд, земляное полотно. 
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Ввведение 

На международных автомобильных дорогах (МАД) растет количество автомобилей, 
соответственно увеличиваются и нагрузка на ось, и скорость движения транспортных средств. 
Специалисты-дорожники обращают внимание на эти особенности и поэтому проектируют и 
строят дороги под возрастающие нагрузки: от 11,5 до 13 т. Несмотря на внедрение ряда 
мероприятий по выявлению тяжеловесных сверхнормативных грузов, что перевозятся по 
дорогам страны, анализ интенсивности движения за последние 10 лет показывает, что из общего 
объема грузового движения на дорогах страны с перегрузом в 15-20% движется около 35 – 40% 
грузового транспортного потока,а с перегрузом в 20 – 40% – движется порядка 15 – 25% от 
общего количества тяжеловесных автотранспортных средств. Если учесть, что в транспортном 
потоке на дорогах страны грузовое движение составляет до 40%, то можно с уверенностью 
ожидать интенсивного разрушения конструкций нежестких дорожных одежд, даже 
спроектированных и успешно построенных согласно действующим нормам. 

Существующая сеть дорог не обеспечивает эффективное функционирование 
автомобильного транспорта. Ситуация усугубляется низким техническим уровнем, 
недостаточной прочностью дорожных одежд и высокой степенью износа дорог, включенных в 
международную сеть, проходящих по территории стран постсоветского пространства. 

Улучшение состояния и развитие МАД в странах постсоветского пространства – 
насущная необходимость. Ситуация в Азербайджанской Республике предоставляет уникальную 
возможность реализовать международные проекты в интересах своей страны и решить одну 
общую задачу – улучшение состояния и развитие дорожной сети на международных 
направлениях, что даст импульс развитию сотрудничества и интеграции с государствами 
ближнего и дальнего зарубежья [1]. 

Учет региональных условий и обоснование рациональных конструкций дорожных одежд 
нежесткого типа дает возможность улучшать прочность и долговечность дорог, увеличивать 
межремонтные сроки, а также снижать расходы на эксплуатацию автомобильных дорог, что в 
свою очередь приведет к уменьшению затрат на перевозку грузов и пассажиров.  

Целью исследования являлось совершенствование методов проектирования дорожных 
одежд нежесткого типа международных автомобильных дорог на основе концепции 
долговечных дорожных одежд с учетом региональных природно-климатических и грунтово-
геологических условий Азербайджана в условиях интенсивно возрастающих нагрузок и 
движения.  

Необходимо также проанализировать расчетные характеристики асфальтобетона, 
используемые при расчете дорожных одежд нежесткого типа в условиях страны и разработать 
предложения по их уточнению. 

Существенно то,  что, несмотря на наличие исследований в этой области, до настоящего 
момента комплексного, целенаправленного анализа и обобщения в сфере проектирования, 
строительства и эксплуатации конструкций дорожных одежд нежесткого типа с учетом 
возрастающих нагрузок на грузонапряженных направлениях автомобильных дорог, в том числе 
международных, в условиях Азербайджана, выполнено не было. С учетом вышеизложенного, 
особое значение и высокую актуальность приобретает выбор и обоснование использования 
рациональных конструкций дорожных одежд нежесткого типа для реальных условий развития 
международных автомобильных дорог. [2]. 

В работе основное внимание уделено обоснованию рациональных конструкций 
дорожных одежд нежесткого типа с учетом влияния потенциальных возможностей грунтов и 
дорожно-строительных материалов на работу конструкций, а также региональные особенности, 
в том числе природно-климатические условия страны. 
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Выявлены особенности условий движения на автомобильных дорогах страны, предложен 
более широкий и строгий учет природно-климатических факторов, конструктивно-
технологических решений, при этом обоснованы максимальные возможности использования 
местных дорожно-строительных материалов, что позволяет выбирать оптимальную стратегию, 
учитывающую все факторы при расчете и конструировании дорожных одежд нежесткого типа в 
условиях Азербайджана. 

На этой основе разработаны рекомендации по назначению рациональных конструкций 
дорожных одежд нежесткого типа, особенно верхних слоев, которые должны отвечать 
требованиям возрастающих нагрузок на ось автомобиля и интенсивности движения транспорта. 

Не подлежит сомнению, что тенденция увеличения количества автотранспортных 
средств продолжится в последующие годы, и поэтому приоритетным направлением развития 
дорожной сети автомобильных дорог в стране остается реконструкция существующих и 
строительство новых международных автомобильных дорог и, в первую очередь, конструкций 
дорожных одежд.  

Для работы дорожных одежд с органическими вяжущими большое значение имеет 
влияние высоких температур, а также перепад температур (разница между максимальными и 
минимальными значениями). Последний фактор важен с точки зрения температурного 
трещинообразования, как при нежестких дорожных одеждах, так и при жестких. Исходя из 
этого, автор детально районировал территорию Азербайджана в зависимости от среднегодовых 
температурных и других характеристик, учитывая широкий диапазон температурного режима 
нагрева асфальтобетонного покрытия и изменения погодно-климатического фактора по высоте и 
на этой основе, предложил вертикальное дорожно-климатическое районирование страны [3]. 

Районирование детализировано по принципу распространения грунтов и с учетом 
влияния высоких температур, обобщены конкретные данные местных метеостанций, проведены 
замеры непосредственно на сети автомобильных дорог (республиканского значения и на 
международных маршрутах). Анализ метеорологических и грунтовых условий позволил 
провести границы подзон по распространению грунтов и высоких температур покрытия для 
региона [8]. 

С использованием данных гидрометеорологических станций на территории 
Азербайджанской Республики, охватывающие последние 60 лет, произведен анализ и 
исследование основных природно-климатических факторов, влияющих на работу грунтов 
земляного полотна и слоев конструкций нежестких дорожных одежд. 

На основании проведенных исследований и анализа многолетних климатических данных 
на территории Азербайджана выделено 3 дорожно-климатические зоны - III, IV и V (таблица 1), 
которые рекомендуются для установления расчетных характеристик грунтов земляного полотна 
и расчетных температур асфальтобетонных покрытий. 

Таблица 1 
Характеристики дорожно-климатических зон и районов Азербайджана 

Параметры 

Дорожно-климатические зоны 
III IV V 

Дорожно-климатические районы 
IIIа IIIб IVа IVб IVв Vа Vб 

Высота над уровнем 
моря, м 

500÷1000 23÷800 700÷1000 300÷3600 2÷800 28÷200 22÷100 

Абсолютная максимальная 
температура воздуха, °С 

33,4 36,4 37,5 41,8 35,0 42,2 39,8 
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Одновременно выделено 7 дорожных районов, в частности в ДКЗ ІІІ-ІІІа и ІІІб;            
ДКЗ IV-IVа, IVб и IVв, и ДКЗ V-Vа и Vб. Дорожный район представляет собой генетически 
однородную территорию, характеризуемую типичными, свойственными только ей климатом, 
геологией, рельефом местности, внутри которой однотипные дорожные конструкции, в сходных 
грунтово-гидрологических условиях должны характеризоваться примерно одинаковой 
прочностью [4].  

 
Таблица 2 

Характеристики дорожно-климатических зон Азербайджана 
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I/V 

Умеренно-
теплые 
полупустыни 
и сухие степи 

Более 
14 

45 –18 …–24 Более 5 200…300 100 100…200 До 70 До 20 

II/IV 
Умеренно-
теплые 

10…14 42 –26 До 5 300…400 До 100 200…300 До 90 До 40 

III/III 
Холодные 
полупустыни 
и степи 

6…10 
Не более 

40 
Ниже –30 Более 5 500-1600 До 400 До 1200 До 50 

Более  
60 

Примечание: мислитель-номер зоны по автору; знаменатель-номер зоны по дорожно-климатическому 
районированию (ДКР) СССР [113] 

 
По проф. А.М. Алиеву деформационная устойчивость покрытия адекватна 

относительной прочности при температурах в интервале от 50 до 75°С, что достаточно для 
предотвращения образования на асфальтобетонном покрытии деформаций пластического 
характера в соответствии с температурно-климатическими условиями трех зон [5]. 

В условиях жаркого климата существует два температурных режима, определяющих 
работу в нормально и экстремальных условиях. Один, при высокой температуре, когда 
асфальтобетон переходит в высокотекучее состояние, и воздействие нагрузок на него приводит к 
развитию необратимых деформаций, другой – теплый, с минимальным количеством осадков [6]. 

Существенное значение для работы дорожных одежд с усовершенствованными 
покрытиями имеет температурный режим. В связи с этим традиционное дорожно-климатическое 
районирование дополнено районированием по эксплуатационно-температурным условиям 
работы асфальтобетонного покрытия и других покрытий с органическими вяжущими.  

В работе проанализированы расчетные характеристики асфальтобетона, используемого 
при расчете дорожных одежд нежесткого типа в условиях страны и разработаны предложения по 
их уточнению. 

Среднегодовое количество осадков, температура воздуха (°С), направления 
господствующих ветров показаны на рисунке 1.  
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Высокотемпературный режим приходится в основном на  самый жаркий месяц - июль, средняя 
температура которого равна или превышает 30°C, а абсолютный максимум может достигнуть в 
тени 40° и более. В этот период температура покрытия поднимается до 60 – 75°С, что приводит к 
изменению свойств асфальтобетона, который отчетливо фиксируется при температуре выше 
40°С. Длительное действие такой температуры совместно с транспортным нагрузками может 
привести к его разрушению. ГОСТ 9128-2013 независимо от климатических 
условий устанавливает одну высокую расчетную температуру +50°С, при которой в лаборатории 
определяют деформационную устойчивость асфальтобетона. Однако эта температура не 
учитывает всего многообразия климатических условий нашей страны, т.к. в  условиях 
Азербайджанской Республики максимальные критические температуры, 
опасные  для возникновения сдвиговых деформаций, для различных районов республики 
составляют 60-70°С. 

Для выявления температурного режима асфальтобетонных покрытий Баку в зависимости 
от температуры воздуха были проведены натурные наблюдения за суточным  температурным 
режимом асфальтобетонных покрытий (с использованием метеорологических сведений по ст. 
Баку), были определены величины солнечной радиации и данные, относящиеся  к поверхности 
почвы. Наблюдения проводились с августа 1983 г. по август 2013 г. (в течение 30 лет).  

Для определения высокой расчетной температуры асфальтобетонного покрытия и 
определения зависимости от климатических условий автором и другими исследователями 
региона за основу был  принят метод  проф. Я.Н. Ковалева. Данный метод основан на анализе 
радиационного и теплового баланса дорожного покрытия. Предложенная формула выражает 
высокую расчетную температуру асфальтобетонного покрытия в зависимости от различных 
факторов, характерных для данных климатических условий. Достаточно высокая погрешность 
при определении коэффициента опытным путем или с помощью эмпирической формулы, 
обусловила необходимость поиска более точного и упрошенного метода [7]. 

Обобщение имеющихся данных по температурным режимам воздуха и покрытий в 
каждом дорожно-климатическом районе позволило автору предложить новую эмпирическую 
зависимость для определения расчетной температуры покрытия 

  ,0/ bkHntBtnt      (1) 

где  nt    – расчетная температура покрытия; °С;  

 Bt   – расчетная (максимальная) температура воздуха °С; 0t = 1°С; 

 
H  – высота объекта над уровнем моря, м, 
n  – корректирующий безразмерный коэффициент; 

k   – коэффициент влияния высоты Н над уровнем моря, равный k=0,0021°С/m; 

b   – температурная поправка, которая равна b=25°С. 
Параметры этой формулы для дорожно-климатических районов Азербайджана 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Дорожно-климатический район IIIа IIIб IVа IVб IVв Vа Vб 

Расчетная (максимальная) 
температура воздуха, tв, °С 

33,4 36,4 37,5 42,2 35 43,2 39,8 

Коэффициент, n 1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,09 

Расчетная температура 
асфальтобетонного покрытия, оС 

50 65 65 70 60 75 75 
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По нашим наблюдениям в условиях региона для работы следует принимать t не менее 
60С (70С) и модуль упругости не более 400 МПа. 

Проведенные расчеты в соответствии с ранее приведенной формулой показывают, что 
расчетная температура асфальтобетонных покрытий, например, для Баку составляет 62°С. При 
этой температуре покрытия работают в течение 22 дней, а в Кюрдамире, Евлахе, Нахичевани 
температура асфальтобетонных покрытий достигает 70°С.  

Выбор высокой расчетной температуры асфальтобетонных покрытий будет 
способствовать повышению сдвигоустойчивости покрытия при высоких температурах, а при 
низких температурах - принятию мер по повышению трещиностойкости.  

В основу развития дорожно-климатического районирования региона положенны факторы  
температурного режима воздуха и покрытия, характер засоления используемых грунтов и 
условия распространения различных грунтов на территории региона.  

Выполнено районирование территории страны по грунтовым условиям [8]. Изучено влияние 
относительной влажности, плотности и содержания солей в земляном полотне. Определена 
зависимость модуля упругости от расстояния поверхности земляного полотна от уровня грунтовых 
вод и относительной влажности. Получена зависимость сцепления и угла внутреннего трения от 
расстояния уровня грунтовых вод до верха земляного полотна.  

От точности исходных данных по грунтам земляного  полотна, в частности, по расчетной 
влажности грунтов, назначаемой при проектировании, зависят конструкция и толщина дорожной 
одежды, и в конечном итоге ее долговечность. 

На основе статистической обработки полученных на метеостанциях и дорогах данных 
наблюдений, приведены средние значения влажности грунтов (табл. 4), используемых для 
возведения рабочего слоя земляного полотна в конкретных дорожно-климатических районах 
Азербайджана, которые используются для определения расчетной влажности грунта рабочего 
слоя  

 
Таблица 4 

Среднее значение влажности грунтов 

Дорожно-
климатические 
зоны и районы 

Тип местности 
по условиям 
увлажнения 

Среднее значение влажности W грунта, доли от Wт 

Супесь 
Песок 

пылеватый 

Суглинок 
легкий и 
тяжелый 

Супесь 
пылеватая, 
суглинок 

пылеватый 
1 2 3 4 5 6 

IIIа 
1 0,55 0,57 0,59 0,63 

2-3 0,57 0,61 0,62 0,67 
IIIб 2-3 0,53 0,58 0,60 0,65 

IVа 
1 0,53 0,55 0,56 0,60 

2-3 0,56 0,58 0,59 0,64 

IVб 
1 0,53 0,54 0,55 0,59 

2-3 0, 57 0,57 0,58 0,63 

IVв 
1 0,52 0,54 0,55 0,58 

2-3 0,54 0,56 0,57 0,62 

Vа 
1 0,52 0,53 0,54 0,57 

2-3 0,55 0,56 0,57 0,60 

Vб 
1 0,50 0, 52 0,52 0,56 

2-3 0,53 0,55 0,56 0,59 
Примечание: Средние значения влажности W грунта в таблице увеличиваются для условий засоления на: 5% при 
содержании солей до 7%;  7% при содержании солей 7-10% 
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Используя ранее полученные корреляционные зависимости механических характеристик 
глинистых от относительной влажности для грунтово - геологических условий Азербайджана, 
получены расчетные характеристики модуля упругости, угла внутреннего трения и удельного 
сцепления глинистых грунтов применительно к расчету дорожных одежд нежесткого типа 
(таблица 5). 

 
Таблица 5 

Расчетные деформативные и прочностные характеристики грунтов 

Грунт 
Обозначение  и 

измеритель 

Расчетные  значения  характеристик  
при  влажности  грунта,  доли  от Wт 

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

Супесь легкая 

Егр, МПа  72 63 57 55 52 48 

φгр, град 36 36 35 35 35 35 

Сгр, МПа  0,014 0,014 0,014 0,013 0,012 0,012 

Песок пылеватый 

Егр, МПа 96 90 84 78 72 66 

φгр, град 38 38 37 37 36 35 

Сгр, МПа 0,026 0,024 0,022 0,018 0,014 0,012 

Суглинок легкий и 
тяжелый 

Егр, МПа 104 88 70 52 43 35 

φгр, град 33 29 26 22 18 16 

Сгр, МПа 0,042 0,034 0,030 0,026 0,020 0,015 

Супесь пылеватая, 
суглинок пылеватый 

Егр, МПа 108 90 72 54 46 38 

φгр, град 32 27 24 21 18 15 

Сгр, МПа 0,045 0,036 0,030 0,024 0,016 0,013 

 
В процессе исследований земляного полотна из грунтов автором установлено, что при 

всех его типах - в насыпях, выемках, нулевых местах и полунасыпях-полувыемках слой грунта 
толщиной 20…30 см непосредственно под дорожной одеждой в большинстве случаях имеет 
коэффициент уплотнения близкий к 0,92…0,95, что соответствует данным других 
исследователей, которые проводили опыты ранее в условиях региона. 

Наблюдения, выполненные автором, показали, что засоление грунтов земляного полотна 
до 7,0 % не оказывают вредного воздействия на прочность и устойчивость земляного полотна 
при наличии водонепроницаемых покрытий. Наоборот, на автомобильных дорогах, не имеющих 
асфальтобетонного покрытия или покрытия из битумосодержащих пород, засоление грунта в 
земляном полотне существенно влияет на состояние дороги, резко ухудшая ее транспортно-
эксплуатационные показатели. 

С целью совершенствования в дальнейшем норм проектирования и проектных решений 
по назначению конструкций земляного полотна и разработки рациональных конструкций 
дорожных одежд необходимо учитывать предложенное вертикальное дорожно-климатического 
районирование региона с учетом его влияния на показатели грунтов по высоте. 

Практическую значимость полученных результатов составляют:  

 вертикальное дорожно-климатическое районирование Азербайджана; 
 дифференциация расчетной влажности грунтов земляного полотна иметоды ее 

определения, уточнение деформативных и прочностных показателей грунтов и материалов с 
применением органических вяжущих с учетом высокой расчетной температуры покрытий; 
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 конструктивно-технологические решения, которые обеспечивают повышение 
надежности и долговечности нежестких дорожных одежд, особенно верхних слоев покрытия, в 
условиях страны с учетом перспективного роста осевых нагрузок и концепции долговечных 
дорожных одежд. 

При разработке конструкций нежестких дорожных одежд учтен рост нагрузок на ось 
автомобильного транспорта не менее 13 тонн, местные природно-климатические условия, 
использование современных дорожно-строительных материалов, в том числе стабилизирующих 
и улучшающих добавок в асфальтобетонные смеси и битум, геотекстильных  материалов и 
георешеток. [9] 

По результатам проведенных в большом объеме лабораторных экспериментальных 
исследований установлены закономерности длительной прочности лессовых просадочных 
грунтов при их различных исходных состояниях влажности и плотности. 

Применение разработанных методов расчета устойчивости лессовых оснований 
земляного полотна, а также рекомендованных инженерных противопросадочных мероприятий 
позволяют обеспечить устойчивость и эксплуатационную пригодность земляного полотна, 
увеличить межремонтные сроки, и в итоге повысить экономичность проектирования и 
строительства земляного полотна на лессовых грунтах. 

При оптимальном увлажнении верхнего слоя земляного полотна из лессовых грунтов и 
его уплотнении различными катками, в том числе комбинированными, можно добиться 
коэффициента уплотнения верхнего слоя до 1,025, что дает возможность принимать верхний 
слой земляного полотна, устроенного из лессового грунта в расчет как нижний конструктивный 
слой основания дорожной одежды. 

От точности исходных данных по грунтам земляного полотна, в частности, по расчетной 
влажности грунтов, назначаемой при проектировании, зависит конструкция и толщина 
дорожной одежды, и в конечном итоге ее долговечность. 

При проектировании дорожных одежд МАД автор рекомендует иерархический подход к 
назначению расчетной влажности грунтов земляного полотна в зависимости от категории, 
проектируемой международной автомобильной дороги и метода прогнозирования расчётной 
влажности грунтов. 

Пример: 
 слой износа из высокопористой дренирующей смеси или ЩМА, 
 покрытие из плотной асфальтобетонной смеси на полимерно-битумном вяжущем, 
 промежуточный слой из плотной смеси на битуме высокой вязкости, 
 нижний слой асфальтобетона с таким же зерновым составом и битумом, как и 

промежуточный, но с более высоким содержанием битума. 
В такой конструкции покрытие и промежуточный слой обеспечивают 

сдвигоустойчивость при высоких летних температурах, а плотный нижний слой с повышенным 
содержанием битума обеспечивает сопротивление усталостному разрушению. 

Общее правило состоит в том, что нежесткие дорожные одежды с большой 
продолжительностью жизни могут иметь трещины и колею только в верхнем заменяемом слое. 

Существующая методика проектирования дорожной одежды, модули упругости, слоев 
которой убывает сверху вниз, не позволяет производить расчет дорожной одежды, если 
изменение их свойств (модулей упругости) происходит по другим законам. Для долговечных 
дорожных одежд закономерность изменения модулей упругости такова, что промежуточный 
слой покрытия, являясь несущим слоем, может иметь более высокий модуль упругости, чем 
верхний и нижний слои.  
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С позиции реализации концепции долговечных дорожных одежд конструирование 
следует осуществлять с учетом характера напряженно-деформированного состояния 
конструктивных слоев дорожной одежды. В настоящее время имеются апробированные 
конструкции дорожной одежды, устойчивые к усталостному разрушению, у которых модуль 
упругости самого нижнего слоя асфальтобетона больше чем у слоя, расположенного над ним. 

В результате проведенных исследований автор предложил в зависимости от срока 
службы Тсл три типа принципиальных решений конструкций дорожных одежд для 
проектирования международных автомобильных дорог: 

 традиционные дорожные одежды (Тсл= 10-15 лет); 
 дорожные одежды с применением инновационных материалов (Тсл= 15-25 лет); 
 долговечные дорожные одежды (Тсл= 40-50 лет). 
Для традиционных дорожных одежд используются широко распространенные материалы 

- высокоплотные, а также плотные асфальтобетоны типов А и Б для верхнего слоя покрытия, 
плотные и пористые асфальтобетоны для нижнего слоя покрытий и оснований на традиционных 
битумах. При приготовлении смесей для устройства оснований могут широко использоваться 
вяжущие из местных битумосодержащих пород, широко распространенных в Азербайджане.  

Долговечные дорожные одежды более устойчивы к усталостному разрушению, 
поскольку модуль упругости и прочность на растяжение при изгибе самого нижнего слоя 
асфальтобетона больше чем у слоя, расположенного над ним. 

Проведенные теоретические и лабораторные исследования, опытно-технологические и 
внедренческие работы позволяют представить следующие итоговые выводы:  

1. Теоретически обоснована возможность повышения несущей способности 
существующих дорожных одежд международных автомобильных дорог за счет увеличения 
сопротивляемости растяжению при изгибе нижних слоев покрытия и слоев основания, 
повышения сдвигоустойчивости грунтов земляного полотна .  

2. Выполнено дорожно-климатическое районирование территории Азербайджана с 
учетом расчетных (высоких) температур асфальтобетонных покрытий и 
распространения различных грунтов для возведения земляного полотна (в том числе засоленных 
и лессовых), что позволяет повысить точность расчетов при конструировании дорожных одежд, 
воспринимающих тяжелые транспортные нагрузки, характерные для МАД (11,5 и 13,0 тонн на 
ось). 

3. Предложена новая методика расчета конструкций нежестких дорожных одежд, 
учитывающая высокую несущую способность уплотненных и армированных слоев земляного 
полотна и основания, обеспечивающую высокий модуль упругости нижних слоев, 
воспринимающих максимальные растягивающие напряжения от действия тяжелого транспорта 
на МАД . 

4. Усовершенствована нормативная база для проектирования и строительства 
международных автомобильных дорог, что обеспечивает возможность широкого внедрения 
новых технических решений по повышению несущей способности слоев дорожной одежды 
нежесткого типа путем использования добавок в асфальтобетон, армирующих прослоек и 
местных материалов (битуминозных песков, засоленных лессовых грунтов) . 

5. На основе проведенных опытно-технологических работ, мониторинга и диагностики 
МАД, эксплуатирующихся под интенсивной транспортной нагрузкой, сделано ранжирование 
конструкций нежестких дорожных одежд в зависимости от сроков службы для различных 
дорожно-климатических районов Азербайджанской Республики. 

Рекомендованы следующие принципиальные решения для разработки конструкций 
дорожных одежд при проектировании международных автомобильных дорог: традиционные 
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дорожные одежды; дорожные одежды с применением инновационных материалов; долговечные 
дорожные одежды. 

Выполнено технико-экономическое обоснование применения новых конструкций 
нежестких дорожных одежд и проведена оценка их эффективности, что позволило обоснованно 
внедрить их в практику строительства МАД на территории Азербайджанской Республики. 

Результаты исследований рекомендуются к использованию в организациях, 
занимающимися проектированием и строительством международных автомобильных дорог 
Азербайджанской Республики, что позволит эффективно применять местные материалы и 
обеспечить экономию материальных, энергетических и трудовых затрат. 

Основные положения исследований, выводы и рекомендации использованы при 
разработке и внедрении более шести отраслевых нормативно-технических документов, 
стандартов, рекомендаций и изобретений. 

Приведенные нормативные документы позволяют осуществлять широкое внедрение 
разработок. 
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FUNDAMENTALS OF THE DESIGN OF NON-RIGID ROAD PAVEMENTS OF 

INTERNATIONAL HIGHWAYS FOR HOT CLIMATE CONDITIONS TAKING INTO 
ACCOUNT GROWING LOADS AND TRAFFIC 

 
Abstract 
Introduction. The road network today, due to the increasing number of vehicles, does not ensure 

the effective operation of road transport. In addition,intensive destruction of pavement designoccurs. 
The regional road-climatic and soil-geological conditions of Azerbaijanaggravatethis situation. 
Therefore, the issue of specifying the design characteristics of the road pavements of a non-rigid type 
becomes very relevant. 

Problem statement. Today, despite the availability of research in this area, no comprehensive, 
focused analysis and synthesis in the design, construction and operation of non-rigid pavement 
designarea and taking into account the increasing loads on traffic volume direction of highways, 
including the international ones, in Azerbaijan, was performed. Therefore, the main focus should be 
placed on the justification of rational non-rigid pavement designs and taking into account the 
identification of potential possibilities of soils and road building materials for the structuresoperation, as 
well as regional features, including the natural and climatic conditions of the country. 

Purpose. Improvement ofthe methods for designing the non-rigid pavements on international 
highways using the concept of durable pavements and taking into account the regional climatic and soil-
geological conditions of Azerbaijan in conditions of increasing loads and traffic volume. 

Materials and methods. The road-climatic zoning of the territory of Azerbaijan taking into 
account the method of the design (high) temperatures of asphalt pavements and the distribution of 



БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ 

 

52   ISSN 2524-0994. Dorogi i mosti, 2018 (18) 

various soils for the construction of the subgradewas used. A technique for calculating the non-rigid 
pavementdesign taking into account the high bearing capacity of compacted and reinforced layers of the 
subgradeis proposed. The ranking of pavement designs depending on the service lifeis carried out. 

Results. The obtained results, providing their implementation, will promote savings of material, 
labor and energy resources, allow the effective using of road materials; and these results are 
recommended for the use by the designers in road organizations. The possibility of increasing the 
bearing capacity of existing pavements of international highways is also justified. 

Conclusions. Fundamentally new solutions for the development of pavement structures during 
the design of international highways were developed. These are traditional pavement, pavement with 
the use of the innovative materials and durable pavement.  

The main research results and the developed methods will allow providing the possibilityof a 
widely introduction of the new technological solutions to increase the bearing capacity of non-rigid 
pavement layers by usingthe additives in asphalt, reinforcing interlayers, as well as using the local 
materials, and thereby allowing further updating of the normative base in this issue. 

Key words: non-rigid pavements, asphalt concrete, rational pavement designs, subgrade. 
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ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ НЕЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ МІЖНАРОДНИХ 

АВТОМОБИЛЬНИХ ДОРІГ ДЛЯ УМОВ ЖАРКОГО КЛІМАТУ  
З УРАХУВАННЯМ ЗБІЛЬШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ТА РУХУ 

 
Анотація 
Вступ. Мережа автомобільних доріг на сьогоднішній день з урахуванням збільшення  

числа автомобілів не забезпечує ефективне функціонування автомобільного транспорту. Крім 
цього відбувається інтенсивне руйнування конструкції дорожнього одягу. Посилюють цю 
ситуацію і регіональні дорожньо-кліматичні і грунтово-геологічні умови Азербайджану. Тому 
уточнення розрахункових характеристик дорожніх одягів нежорсткого типу стає дуже 
актуальним. 

Проблематика. На сьогоднішній день незважаючи на наявність досліджень у цій області 
комплексного, цілеспрямованого аналізу і узагальнення в сфері проектування, будівництва і 
експлуатації конструкцій дорожніх одягів нежорсткого типу, з урахуванням зростаючих 
навантажень на автомобільні дороги, в тому числі міжнародні, в умовах Азербайджану, 
виконано не було. Тому основну увагу необхідно приділити обґрунтуванню раціональних 
конструкцій дорожніх одягів нежорсткого типу, з урахуванням виявлення потенційних впливыв 
ґрунтів і дорожньо-будівельних матеріалів на роботу конструкцій, а також регіональні 
особливості, в тому числі природно-кліматичні умови країни. 

Мета. Вдосконалення методів проектування дорожніх одягів нежорсткого типу на 
міжнародних автомобільних дорогах з використанням концепції довговічних дорожніх одягів з 
урахуванням регіональних природно-кліматичних і грунтово-геологічних умов Азербайджану в 
умовах інтенсивно зростаючих навантажень і руху. 

Матеріали та методи. Використано дорожньо-кліматичне районування території 
Азербайджану з урахуванням методу розрахункових (високих) температур асфальтобетонних 
покриттів і розподілу різних ґрунтів для будівництва земляного полотна. Запропоновано 
методику розрахунку конструкцій нежорстких дорожніх одягів, з огляду на високу несну 
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здатність ущільнених і армованих шарів земляного полотна. Зроблено ранжування конструкції 
дорожнього одягу в залежності від термінів служби. 

Результати. Отримано результати, при їх реалізації, вони забезпечать економію 
матеріальних, трудових і енергетичних ресурсів, дозволять ефективно застосовувати дорожні 
матеріали і рекомендуються до застосування проектувальниками в дорожніх організаціях. Також 
обґрунтовано можливість підвищення несної здатності існуючих дорожніх одягів міжнародних 
автомобільних доріг. 

Висновки. Розроблено принципово нові рішення для розробки конструкцій дорожнього 
одягу при проектуванні міжнародних автомобільних доріг. Це традиційні дорожні одяги, 
дорожні одяги із застосуванням інноваційних матеріалів і довговічні дорожні одяги. 

Основні результати досліджень і розроблені методи дозволяють забезпечити можливість 
широкого впровадження нових технологічних рішень щодо підвищення несної здатності шарів 
дорожнього одягу нежорсткого типу шляхом використання добавок в асфальтобетон, 
армувальних прошарків і місцевих матеріалів, а також дозволять в подальшому приступити до 
оновлення нормативної бази в цьому питанні. 

Ключові слова: нежорсткі дорожні одяги, дорожні одяги нежорсткого типу, 
асфальтобетон, раціональні конструкції дорожнього одягу, земляне полотно. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ  

УПРАВЛІННЯ МОСТАМИ 
 

Анотація 
Вступ. З 2004 року Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) 

розробляється і впроваджується Аналітична експертна система управління мостами (АЕСУМ), 
яка акумулює інформацію щодо мостів на дорогах загального користування України. 
Аналітичну інформацію з бази даних програмного комплексу АЕСУМ використовують на всіх 
рівнях дорожньої галузі, регулярно проводяться роботи з наповнення АЕСУМ інформацією з 
обстежень, паспортизації, враховуються всі зміни в класифікації доріг, мостів тощо. 

Проблематика. Встановлено, що загальна система управління включає три найважливіші 
функції: збір інформації та її аналіз; визначення оптимальної стратегії; раціональне розподілення 
коштів. Аналіз публікацій свідчить, що створені і реалізовані системи в різних країнах мають 
багато спільного: є база даних по мостах; здійснюється планування робіт; виконується 
ранжування об’єктів для призначення пріоритетного виконання робіт. Але в системах різних 
країн є і суттєві відмінності. 

Мета. Детальний розгляд функціоналу ПК АЕСУМ та порівняння його з відомими 
світовими системами управління мостами для визначення подальших напрямів розвитку 
програмного комплексу. 

Матеріали та методи. База даних АЕСУМ містить в собі близько 150 параметрів кожного 
мосту. Тут зберігається також детальна інформація про окремі елементи мостів, такі як 
прогонові будови, опори, фундаменти, а також фотографії і креслення. У відомість дефектів 
внесено за результатами обстежень дефекти з детальним описом, обсягом розповсюдження та 
оцінкою їх впливу на стан елемента. В автоматичному режимі розраховується експлуатаційний 
стан по споруді. Для кожного елемента моста є можливість визначати залишковий ресурс з 
побудовою кривої деградації, що дозволяє прогнозувати стан елементів споруди на певний 
період часу в майбутньому. Ранжирування мостів за потребою ремонтів проводиться за двома 
показниками – експлуатаційним станом та категорією дороги. У складі АЕСУМ розроблено 
модуль стратегічного управління ремонтами та експлуатаційним утриманням мостів. При 
плануванні запропоновано дві функції цілі, за якими приймається оптимальне рішення: 
мінімізація середньорічного рівня деградації та мінімізація вартості ремонтних робіт і 
експлуатаційного утримання. Передбачено варіанти побудови стратегії при обмеженому 
бюджеті.  

Результати. На сьогоднішній день функціонал програмного комплексу АЕСУМ 
співрозмірний з основними зарубіжними системами управління мостами.  

Висновки. Програмний комплекс АЕСУМ містить у собі головні параметри системи 
управління мостами та визначено основні напрямки робіт з його вдосконалення.  

Ключові слова: автодорожній міст, паспорт моста, система управління станом мостів, 
стратегії експлуатації мостів. 
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Першу у світі систему управління станом мостів було розроблено на початку 70-х років 
минулого сторіччя у США у відповідь на велику аварію мосту [1]. В теперішній час майже всі 
країни Європи, США і Канада мають свої офіційні системи управління мостами, які почали 
створюватися близько 50 років назад.  

Основні глобальні цілі, які повинні реалізовувати системи управління мостами: 
–  раціональний і системний підхід до організації і виконання планування, 

проектування, будівництва, утримання, ремонту і заміни мостів; 
–  допомагати у виборі ефективної альтернативи для досягнення справного стану 

споруд у межах виділених коштів і планування майбутніх витрат; 
–  сприяти у прийнятті ефективних управлінських рішень адміністраторам, технічним 

спеціалістам і керівникам усіх рівнів експлуатаційних служб. 
Сучасний підхід до систем управління мостами можна сформулювати наступним чином: 
 система оцінки стану споруд повинна бути максимально наближена до об’єктивної; 
 управлінський апарат повинен приймати рішення про раціональний розподіл 

бюджету на основі дослідження і прогнозування стану мостів при постійному оновленні 
інформації; 

 система повинна базуватися на об’єктивній базі даних, занесеній у комп’ютери 
останнього покоління з високою продуктивністю. 

Таким чином, загальна схема Аналітичної системи управління (АСУ) включає три 
найважливіші параметри: 

 збір інформації та її аналіз; 
 визначення оптимальної стратегії; 
 раціональне розподілення коштів. 
Сьогодні передові системи управління мостами будуються на чіткому розумінні цілі, в 

яку включені задачі певного призначення. Формується цільова функція, під якою розуміють 
формальне викладення правила прийняття рішень, в склад якої входить функція пріоритету, 
співставна з критерієм оптимізації. Ціллю оцінки споруди за пріоритетністю є визначення 
відносної терміновості заходів з обслуговування мостів. При цьому для визначення терміновості 
заходів і планування фінансування використовується підхід, який заснований на бальній оцінці 
тих чи інших факторів. 

Наявні публікації з проблеми управління мостами [2, 3, 4, 5, 6] свідчать про те, що 
створені і реалізовані в даний час за кордоном системи управління мостами мають багато 
спільного: 

 є база даних по мостах, в якій задіяно багато модулів – паспортні дані на мости і дані 
обстежень, оцінка стану мостів та оцінка ризику експлуатації споруди, обмеження в умовах 
експлуатації та ін.; 

 здійснюється планування робіт (довгострокове та короткострокове) з визначенням 
виду робіт для елементів мостів та (або) мостів в цілому з можливістю вибору стратегій, з 
прогнозом зміни стану мостів в часі; 

 виконується ранжування об'єктів для призначення пріоритетного виконання робіт. 
В той же час є і суттєві відмінності. 
Наприклад, система Danbro (Данія) не використовує математичні методи прогнозування 

зміни стану елементів (все будується на експертних оцінках) та не оцінює втрати на транспорті. 
Тільки системи США враховують втрати від незадовільного стану мостів. 

В  системі NATS (Великобританія) не враховуються транспортні витрати і не виконуються 
оптимізаційні розрахунки, як і в деяких інших. Тільки системи управління мостами США та 
Данії передбачають довгострокове планування. 
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В таблиці 1 наведено основні параметри для порівняння систем управління мостами. Всі 
вони в той чи іншій мірі оперують даними з прогнозованими вартостями ремонтних робіт. 

 
Таблиця 1 

Стисла характеристика зарубіжних систем управління мостами [1] 
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Зберігання даних паспорту 
мостів 

+ + + + + + + + + 

Вихідна інформація про стан 
споруд:  

– дані обстежень + + - + + - - - + 
– дані розрахункові + - + + + + - + + 

Оцінка стану мостів: 
 

– експертна - + + + + + - - - 
– розрахункова - - - - + - - - - 

Прогнозування стану: 
 

– за експертними оцінками - - - - - + + + + 
– за ймовірнісною оцінкою + + + + - - - - - 

Розгляд різних стратегій 
обслуговування 

+ - + - + - + + - 

Оцінка втрат на транспорті + + - - - - - + - 
Визначення пріоритетності 
обслуговування 

+ - - - - + + - + 

Планування: 
 

– поточне + + + + + + + + + 
– короткострокове + + + + - - - + + 
– довгострокове + - - - - - + - - 

 
З 2004 року Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор)  

розробляється і впроваджується Аналітична експертна система управління мостами (АЕСУМ) на 
базі ДП «ДерждорНДІ» з залученням спеціалістів з НТУ, яка акумулює інформацію щодо мостів 
на дорогах загального користування України [7]. З 2006 року почалося впровадження системи в 
обласних Службах автомобільних доріг. Починаючи з 2013 року науковий супровід 
здійснюється цілісно та системно в усіх обласних Службах автомобільних доріг України. 
Аналітичну інформацію з бази даних програмного комплексу АЕСУМ використовують на всіх 
рівнях системи дорожньої галузі, регулярно проводяться роботи з наповнення АЕСУМ 
інформацією з обстежень, паспортизації, враховуються всі зміни в класифікації доріг, мостів 
тощо. В той же час, треба розуміти, що мости є стратегічними об’єктами, від яких залежить 
функціонування дорожньої мережі України, і тому інформація про них надається в обмеженому 
доступі. 
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ПК АЕСУМ перебуває у стані постійного розвитку та вдосконалення. На сьогоднішній 
день функціонал програмного комплексу співрозмірний з основними зарубіжними системами 
управління мостами.  База даних АЕСУМ містить в собі близько 150 технічних параметрів по 
кожному мосту (рисунок 1). Основними параметрами моста в ній є: 

 вид споруди (міст, шляхопровід, естакада тощо); 
 перешкода та її характеристики. Вказується вид перешкоди (ріка, суходіл, залізнична 

колія, автомобільна дорога, струмок, болото, яр тощо), назва перешкоди (наприклад р. Смотрич) 
та її характеристики (глибина, ширина, напрям та швидкість течії водних перешкод, кількість 
колій залізниці, категорія автомобільної дороги); 

 адреса (індекс, назва дороги) вказується відповідно до класифікації, актуальної на 
час обстеження; 

 кілометр + ПК, GPS координати; 
 категорія дороги (кількість смуг руху, наявність розмітки, тощо); 
 найближчий населений пункт. Вказується його вид, назва та приблизна відстань до 

споруди; 
 підмостовий габарит. Вказується відстань від нижньої точки прогонової будови в 

головному прогоні до рівня води або верху покриття автомобільної дороги, головки рейки на 
залізниці або ґрунту на суходолі; 

 проектне навантаження. Вказується розрахункова схема навантажень на міст згідно 
проекту (Н30, НК80; А15, НК100… ); 

 довжина моста. Вказується відстань між зовнішніми гранями шафових стінок, у 
випадку, коли шафові стінки відсутні, довжиною моста вважається відстань між крайніми 
торцями прогонових будов моста; 

 отвір моста. Вказується горизонтальний розмір між крайніми опорами за винятком 
ширини проміжних опор; 

 ширина моста.  Вказується відстань між крайніми точками прогонової будови моста 
в поперечному напрямку; 

 габарит по висоті. Вказується відстань від верху покриття мосту до найнижчої точки 
поперечної конструкції прогонової будови над проїзною частиною моста; 

 габарит по ширині. Вказується відстань між огорожами проїзду, включаючи 
розділову смугу, яка не має огороджень і смуги безпеки; 

 поздовжня схема; 
 покриття проїзної частини. Вказується тип покриття проїзної частини 

(асфальтобетон, цементобетон, кам’яна бруківка, стальний настил, дощатий настил тощо); 
 тротуари, їх конструкція. Вказується наявність тротуарів, тип тротуару (блоки 

рамного типу, навісні тротуарні консолі тощо), тип покриття, їх ширина; 
 тип огорожі безпеки. Вказується тип огородження (бар’єрне, парапетне, бордюрне, 

тросове тощо) і його висота від проїзної частини. 
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Рисунок 1 – Режим ПК АЕСУМ щодо інформації про споруду в цілому 
 
 

Також зберігається детальна інформація про окремі елементи мостів, таких як прогонові 
будови, опори, фундаменти (рисунок 2). 

Інформація про прогонові будови вноситься за типами їх конструкцій.  
Для розрізних конструкцій вказуються номери прогонів, перекритих однаковими 

прогоновими будовами, для нерозрізних та інших багатопрогонових систем дають номери 
прогонів, які вони перекривають і позначають їх в дужках. Підвісні прогонові будови описують 
окремо. 

Для кожного прогону або групи однакових прогонових будов записують такі дані: 
 статична схема. Вказується тип статичної схеми (балочно-розрізна, балочна 

нерозрізна з постійною висотою прогонової будови, балочно-консольна, балочно-консольна з 
підвісним прогоном, балочна температурно-нерозрізна, арочна, висяча з балкою жорсткості, 
вантова з балкою жорсткості, рамна, інші статичні системи); 

 вказується тип конструкції (плитна, ребристі балки з діафрагмами, ребристі балки 
без діафрагм, балки коробчастого перерізу, арки, прокатні двотаврові балки, наскрізні ферми з 
їздою поверху (понизу), склепіння, дощаті ферми, прогонові будови з елементів і конструкцій 
цивільного (промислового) будівництва тощо); 
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 матеріал. Вказується матеріал головної несної конструкції (сталезалізобетон, сталь, 
залізобетон, попередньо-напружений залізобетон, кам’яна кладка, деревина, деревина клеєна 
тощо); 

 типовий проект – згідно технічної документації; 
 тип опорних частин. Вказується наявність опорних частин, їх тип та кількість; 
 деформаційні шви. Вказується місця розташування, типи деформаційних швів 

(деформаційні шви закритого типу; щебенево-мастикові деформаційні шви; деформаційні шви, 
що заповнюються; деформаційні шви, що перекриваються; деформаційні шви з еластомерним 
компенсатором тощо); 

 поперечна схема. Вказується як сума відстаней між сусідніми головними несними 
елементами прогонових будов по осях; для плитних збірних мостів поперечна схема записується 
як ширина однієї плити, помноженої на кількість плит; для плитних монолітних мостів - ширина 
плити; 

 кількість головних балок. Вказується в коробчастих та таврових перерізах за 
кількістю ребер (стінок), а в плитних збірних – за кількістю плит. 

Опори записують по групах. В одну групу входять однакові за конструкцією опори 
незалежно від їх висоти і відмінності розмірів окремих деталей. Для кожної опори або групи 
однакових опор потрібні наступні дані: 

 тип опори. Вказуються типи берегових та проміжних опор; 
 матеріал. Вказується матеріал опори (сталь, залізобетон, бетон, бутобетон, кам'яна 

кладка, бетон і кам'яна кладка, цегляна кладка, інші матеріали); 
 кількість стояків. Вказується загальне число стійок, для пальово-стійкових опор 

число паль відповідає числу стійок; 
 схема опори. Вказується кількість стійок (стояків) та крок між ними; 
 переріз стійки, ригеля, довжина ригеля; 
 тип конструкції фундаменту. Вказується відповідно до технічної документації на 

міст; 
 глибина закладення фундаменту. Вказується за технічною документацією. Якщо 

фундамент пальовий, вказується глибина занурення паль; 
 розміри масивної частини фундаменту. Розміри масивної частини вказуються по 

кресленням або по обміру опори в нижній зоні; 
 кількість паль.  Вказується з технічної документації, для пальово-стійкових опор 

число паль відповідає числу стійок. 
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Рисунок 2 – Режим ПК АЕСУМ щодо інформації по окремим елементам моста 
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Паспорт містить фотографії загального вигляду моста, проїзної частини, основних 
елементів і дефектів. На фотографії проїзної частини  відображуються типи тротуарів, огорож та 
поручнів (рисунок 3). 

В паспорті приводяться креслення (або схеми) загального вигляду і поперечних розрізів 
споруди з основними розмірами [8]. Схема споруди повинна відповідати стану споруди на 
період обстеження. Число поперечних перерізів на кресленнях визначається кількістю типів 
конструкцій прогонових будов і опор. 

 

 
 
Рисунок 3 – Відображення фотографій моста та його креслень в ПК АЕСУМ 
 
З результатів обстежень у відомість дефектів вносяться дефекти по кожній групі 

елементів з детальним описом, обсягом розповсюдження та фотографіями. В результаті внесеної 
інформації робиться оцінка впливу дефектів на стан елемента та визначається експлуатаційний 
стан по кожній групі елементів на основі найгіршого стану елемента цієї групи (рисунок 4). 

 

 
 
Рисунок 4 – Режим ПК АЕСУМ для роботи з дефектами 
 
При визначенні стану по елементах передбачено можливість втручання експерта, який 

може скоригувати оцінку експлуатаційного стану на основі додаткових обчислень 
вантажопідйомності, на основі розрахунків характеристики безпеки та власного досвіду 
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(рисунок 5) [9]. Після чого в автоматичному режимі розраховується експлуатаційний стан по 
споруді в цілому.  

 

 

Рисунок 5 – Режим ПК АЕСУМ для експертного визначення експлуатаційного стану 
 
Для кожного елемента моста є можливість визначати залишковий ресурс з побудовою 

кривої деградації, що дозволяє прогнозувати стан елементів споруди на певний період часу в 
майбутньому (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Режим ПК АЕСУМ для розрахунку залишкового ресурсу елементів моста та 
розрахункова відомість залишкового ресурсу та прогнозованого розрахункового поточного 
експлуатаційного стану 
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На цьому прикладі для елемента «прогін 7-8» наведено оцінку його експлуатаційного 
стану (стан 4), при цьому експлуатаційний стан моста в цілому – 3. Залишковий ресурс цієї 
прогонової будови на момент обстеження – 4 роки, станом на 2018 рік – 1 рік. Розрахований 
загальний ресурс прогонової будови становить 46 років. Згідно розрахунку поточний стан 
прогонової будови відповідає 5 стану.   

Ранжирування мостів за потребою ремонтів виконано за двома показниками – 
експлуатаційним станом (а точніше рейтингом) та категорією дороги. Отже, в першу чергу 
ремонтувати необхідно мости на дорогах найвищих категорій та з найгіршим технічним станом 
або ще точніше - найменшим рейтингом (рисунок 7). 

 
 

 
 

Рисунок 7 – Фрагмент відомості ранжування мостів за першочерговістю ремонтів 
 
 
В рамках науково-дослідних робіт були проведені дослідження та у складі АЕСУМ 

розроблено модуль стратегічного управління ремонтами та експлуатаційним утриманням мостів. 
На рисунку 8 представлено схему базисних компонентів обґрунтування оптимальної  стратегії 
експлуатації мостів. 
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Рисунок 8 – Базисні компоненти обґрунтування стратегії експлуатації мостів 
 
Планування стратегій експлуатації мостів відбувається на мережевому рівні, тобто 

передбачено планування на рівні мережі доріг загального користування, на мережі державних, 
місцевих доріг, на рівні області тощо.  

Було прийнято дві функції цілі, за якими приймається оптимальне рішення. А саме – 
мінімізація середньорічного за період середньозваженого за площею мостів рівня деградації та 
мінімізація вартості на ремонтні роботи та експлуатаційні утримання. Передбачено варіанти 
побудови стратегій експлуатації при обмеженому бюджеті. 

На рис. 9 продемонстровано зміну рівня деградації для мостів при відсутності 
фінансування та при фінансуванні згідно обраної стратегії. На графіках показано зміну 
середньорічного рівня деградації на сукупності мостів, для яких планується певна стратегія 
експлуатації. На лівому графіку показано зміну деградації при відсутності фінансування і, 
відповідно, при відсутності ремонтних робіт.   

 

 
 

Рисунок 9 – Зміна по роках середньорічної середньозваженої деградації мостів 
 
Середньострокові програми з експлуатації мостів (на 5 років) розробляються 

уповноваженими особами Укравтодору на основі розрахованих стратегій програмним 
комплексом АЕСУМ. На рис. 10 представлено фрагмент програми робіт на 5 років. Для кожного 
моста надано інформацію щодо зміни експлуатаційного стану за умови виконання 
запропонованих видів робіт на кожен рік розрахункового періоду.  
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Рисунок 10 – Фрагменти результатів програми робіт по кожному мосту на 5 років 
 
На графіку (рис. 11) представлено розподіл необхідних фінансових ресурсів по роках для 

певної стратегії, фрагмент якої представлено на рис. 10. 
 
 

 
 
Рисунок 11 – Графік потреби у фінансуванні на експлуатацію мостів за певною 

стратегією 
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ДП «ДерждорНДІ» виконує науково-дослідні роботи щодо визначення орієнтовної 
вартості ремонтів більш наближеним методом, що є альтернативним існуючому шляхом ув'язки 
об'ємів дефектів кожного обстеженого моста з наборами робіт (які передбачено в кошторисних 
програмах), для усунення виявлених дефектів на конкретному мосту.  

Також виконуються роботи щодо ранжирування дефектів за важливістю та повнотою їх 
усунення. В залежності від цього можлива побудова стратегічних програм з експлуатації мостів 
з урахуванням різних рівнів фінансування та  побудови науково обґрунтованих стратегічних 
планів з ремонтів. 

Висновки 

Вітчизняний програмний комплекс АЕСУМ містить у собі всі головні параметри систем 
управління мостами та вирішує основні глобальні цілі, які стоять перед системами такого типу. 
Необхідно продовжувати роботи з його вдосконалення у таких напрямках: актуалізація бази 
даних АЕСУМ інформацією з обстежень/паспортизацій мостів; розробка модуля техніко-
економічних обґрунтувань щодо проведення реконструкцій/нового будівництва; обґрунтування 
реконструкцій/нового будівництва з урахуванням ризиків; уточнення та удосконалення моделей 
та методів розрахунку деградації елементів мостів для підвищення їх надійності, довговічності; 
удосконалення та впровадження модуля прийняття ефективних рішень стратегічного планування 
ремонтів; створення механізму порівняння результатів за різними стратегіями, моделями; 
вдосконалення та впровадження механізму визначення вартості ремонтних робіт на 1 м2  за 
видами ремонтів за рахунок варіювання за різними ознаками. 

В даний час ПК АЕСУМ не оцінює втрати на транспорті від незадовільного стану мостів, 
тому необхідно вивчити досвід АСУ США для розробки відповідного модуля у вітчизняному 
програмному комплексі.  
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THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF THE ANALYTICAL  

EXPERT BRIDGES MANAGEMENT SYSTEM 
 

Abstract 
Introduction. Since 2004, an Analytical Expert Bridge Management System (AESUM) which 

accumulates information on bridges on public roads of Ukraine has been developed and implemented 
by the State Road Agency of Ukraine (Ukravtodor). Analytical information from the database of the 
AESUM software is used at all levels of the road sector system, filling of the AESUM database with the 
information on inspections and certification is carried out regularly, all changes in the classification of 
roads and bridges are taken into account, etc. 

Problem statement. It is established that the general management system includes three most 
important parameters: information acquisition and its analysis; definition of an optimal strategy; 
rational allocation of funds. The analysis of publications shows that the created and implemented 
systems in different countries have much in common: there is a database on the bridges; planning of 
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works is carried out; ranking of the facilities for the priority work performance is carried out. But there 
are also significant differences in the systems of different countries. 

Purpose. A detailed consideration of the functional of AESUM and its comparison with the 
well-known world bridge management systems to determine the future directions of the development of 
the software package.  

Materials and methods. The AESUM database contains about 150 technical parameters for each 
bridge. It stores the detailed information on individual elements of the bridges such as bridge span, 
bearings, and foundations, as well as photos and drawings. From the results of the surveys, the defects 
are recorded in a defects record for each group of elements with a detailed description, specification of 
a distribution area and the evaluation of their impact on the element’s state. Operational state of the 
facility is calculated in the automatic mode. For each bridge element it is possible to determine the 
residual lifetime with the construction of the degradation curve which allows predicting the state of the 
facilities elements for a certain period of time in the future. Ranking of the bridges by the repairs need 
is completed by two indicators - the operational state and the road category. Module for strategic 
management of repairs and operational maintenance of bridges has been developed within the AESUM 
software. During planning, two functions of the target were proposed by which the optimal solution is 
adopted: minimizing the average annual level of degradation and minimizing the cost of repairs and 
operational maintenance. Options for developing the strategies with a limited budget are predicted.  

Results. To date, the functional of the AESUM software is comparable to the major foreign 
Bridge Management Systems. 

Conclusion. It is concluded that the AESUM software complex contains basic parameters of the 
Bridge Management System and the priority areas for its improvement are identified.  

Key words: highway bridge, bridge certificate, bridge management system, bridges operation 
strategies. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ МОСТАМИ 
 

Введение. С 2004 года Государственным агентством автомобильных дорог Украины 
(Укравтодор) разрабатывается и внедряется Аналитическая экспертная система управления 
мостами (АЭСУМ), которая аккумулирует информацию по мостам на дорогах общего 
пользования Украины. Аналитическую информацию с базы данных программного комплекса 
АЭСУМ используют на всех уровнях дорожной отрасли, регулярно проводятся работы по 
наполнению АЭСУМ информацией по результатам обследований, паспортизации, учитываются 
все изменения в классификации дорог, мостов. 

Проблематика. Установлено, что общая система управления включает три наиважнейшие 
функциональности: сбор информации и ее анализ; определение оптимальной стратегии; 
рациональное распределение финансов. Анализ публикаций свидетельствует, что созданные и 
реализованные системы в разных странах имеют много общего: есть база данных по мостам; 
осуществляется планирование работ; осуществляется ранжирование объектов для назначения 
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приоритетного выполнения работ. Однако в системах разных стран есть и существенные 
отличия. 

Цель. Детальное рассмотрение функционала ПК АЕСУМ и сравнение его с известными 
мировыми системами управления мостами для определения последующих направлений развития 
программного комплекса. 

Материалы и методы. В базе данных АЭСУМ содержится около 150 параметров по 
каждому мосту. В ней также хронятся детальная информация по отдельным элементам моста, 
таким как пролетное строение, опоры, фундаменты, а также фотографии и чертежи. В ведомость 
дефектов внесены по результатам обследований дефекты с детальным описанием, объемом 
распространения и оценкой их влияния на состояние элемента. В автоматическом режиме 
рассчитывается эксплуатационное состояние по сооружению. Для каждого элемента моста есть 
возможность определять остаточный ресурс с построением кривой деградации, что позволяет 
прогнозировать состояние элементов моста на определенный период времени в будущем. 
Ранжирование мостов по потребности ремонтов проводится по двум показателям – 
эксплуатационным состоянием и категорией дороги. В составе АЭСУМ разработан модуль 
стратегического управления ремонтами и эксплуатационным содержанием мостов. При 
планировании предложено две функции цели, по которым принимается оптимальное решение: 
минимизация среднегодового уровня деградации и минимизация стоимости ремонтных работ и 
эксплуатационного содержания. Предусмотрены варианты построения стратегии при 
ограниченном бюджете.  

Результаты. На сегодняшний день функционал программного комплекса АЭСУМ 
сопоставим с основными зарубежными системами управления мостами. 

Выводы. Сделано выводы о том, что программный комплекс АЭСУМ содержит 
основные параметры системы управления мостами и определены основные направления работ 
по его усовершенствованию. 

Ключевые слова: автодорожный мост, паспорт моста, система управления состоянием 
мостов, стратегии эксплуатации мостов. 
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МЕТОД ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕРМОСТІЙКОСТІ АРМУЮЧИХ  

СИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Анотація 
Вступ. Армувальні синтетичні матеріали (АСМ) різних структур та сировинного складу 

широко використовують в сучасних технологіях будівництва доріг для армування шарів 
дорожніх конструкцій, що забезпечує їх довговічність та надійність. 

Проблематика. При влаштуванні дорожнього покриття, внаслідок дії гарячого 
асфальтобетону на армувальний прошарок відбувається тепловий удар, внаслідок якого можливі 
надмірні деформації (збільшуються або зменшуються лінійні розміри) АСМ. 

Мета. Метою даного дослідження є розробка методу визначення стійкості до теплових 
впливів зразків АСМ при контакті із зернистим матеріалом, нагрітим до встановленої 
температури. 

Матеріали й методи. Для дослідження обрано типові АСМ різного сировинного складу, 
що використовуються як армувальний матеріал при облаштуванні доріг тощо. 

Результати. Міцність на розрив АСМ за довжиною на основі сировини при збільшенні 
температури нагріву: із поліпропілену зменшується за лінійною залежністю; із скловолокна не 
змінюється;  із поліефіру та полівінілспирту незначно зростає за лінійною залежністю. 

Міцність на розрив АСМ за шириною зразка на основі різної сировини для усіх  
випробуваних матеріалів при збільшенні температури нагріву зменшується за лінійною 
залежністю та характеризується значним розкидом даних (6 – 10%), особливо для скловолокна 
(до 12 %). 

Видовження АСМ: із скловолокна (за довжиною та шириною зразка) не змінюється 
при зміні температури нагріву гратки і становить в середньому 3,1 %, із поліефіру зростає з 10,1 
до 25 % за експоненційною залежністю (за довжиною зразка) та лінійною залежністю з 10,1 до 
17,0 % (за шириною зразка) при зростанні температури нагріву гратки, із поліпропілену 
незначно зростає за лінійною залежністю (за довжиною зразка) та практично не змінюється 
(за шириною зразка) при зростанні температури нагріву гратки та характеризується великим 
розкидом даних. 

Для АСМ із полівінілспирту не змінюються розміри (видовження постійне за довжиною 
зразка) та зменшується видовження з 8,8 до 6,0 % (за шириною зразка) при збільшенні 
температури нагріву гратки від кімнатної до 250 °С. 

Висновки. У статті розроблено метод визначення стійкості до теплових впливів зразків 
армувальних синтетичних матеріалів при контакті із зернистим матеріалом, нагрітим до 
встановленої температури, що моделює температурні впливи при влаштуванні 
асфальтобетонних шарів конструкції дорожнього одягу. 

Ключові слова: армувальні синтетичні матеріали, конструкція дорожнього одягу, 
термовплив, міцність на розрив, видовження, зміна лінійних розмірів, критерії оцінки 
термостійкості. 
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Вступ 

Армувальні синтетичні матеріали (АСМ) різних структур та сировинного складу широко 
використовують в сучасних технологіях будівництва доріг для армування шарів дорожніх 
конструкцій, що забезпечує їх довговічність та надійність. 

Однак при влаштуванні дорожнього покриття внаслідок дії гарячого асфальтобетону на 
армувальний прошарок відбувається тепловий удар внаслідок якого можливі надмірні 
деформації (збільшуються або зменшуються лінійні розміри) АСМ, втрата жорсткості та 
міцності і врешті руйнування покриття. 

Постановка проблеми 

Вплив на механічні властивості АСМ різного сировинного складу при контакті їх 
поверхні з асфальтобетоном різних технологічних температур (від 140 до 175 C, для литого 
асфальтобетону до 220 °C) не досліджений. 

У практиці дорожнього будівництва відомі приклади руйнування покриття при 
неправильній технології використання жорстких поліпропіленових ґраток, які мають низьку 
температуру плавлення. Тому в залежності від складу асфальтобетонної суміші, марки бітуму, 
температури асфальтобетону необхідно вибрати відповідні АСМ, які не будуть піддаватися 
руйнуванню при укладанні в дорожній одяг. 

Актуальність обраної теми і аналіз останніх досліджень та публікацій 

На сьогодні відсутня методика вибору ґраток за показником «термостійкість» відповідно 
до діючих температурних режимів влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу. 
Розробка такого методу дозволить внести відповідні зміни в норми [1 – 2]. Проведення 
вхідного контролю за розробленою методикою під час вибору ґраток дозволить уникнути 
передчасних руйнувань армованих асфальтобетонних покриттів, як це має місце у практиці 
будівництва [3 – 5]. 

Мета та завдання роботи 

Розробити метод визначення стійкості до теплових впливів зразків АСМ при контакті із 
зернистим матеріалом, нагрітим до встановленої температури, що моделює температурні впливи 
при влаштуванні асфальтобетонних шарів конструкції дорожнього одягу.  

Завдання роботи полягає за критеріями «термостійкості» зразка АСМ встановити 
показники: коефіцієнта втрати міцності та зміни лінійних розмірів після випробування. 

Основна частина 
Порядок підготовки до проведення випробувань 

У залежності від типу АСМ і його використання в певній дорожньо-кліматичній зоні 
України: 

– Вибирають зернистий наповнювач для металевого контейнера згідно                     
ДСТУ Б В 2.7-29; 

– Вибирають металевий та дерев’яний контейнери висотою 7 см ± 1 см із розміром 
основи (30 х 30,5) см ± 1 см; 

– Температуру нагріву зернистого наповнювача обирають за ДСТУ Б В.2.7:2015; 
– Розраховують необхідне навантаження на зразок АСМ, розміщений у дерев’яному 

контейнері і засипаний піском, розігрітим до температури за 6.3, яке повинно моделювати 
навантаження від шару асфальтобетону товщиною 7 см питомої ваги 2,34 т/м3; 
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– Вибирають навантаження від зернистого наповнювача з урахуванням його густини 
об’єм контейнера для моделювання постійного навантаження від ваги асфальтобетонного 
покриття. Розраховують привантаження піском, металевою пластиною і вантажем до досягнення 
питомого навантаження на випробний зразок АСМ 2,34 т/м3. 

Відбирання проб АСМ і підготовку до випробувань проводять відповідно до 
ДСТУ 8607:2005. 

Проведення випробувань 

Вимірюють лінійні розміри точкових проб, які будуть піддані термовпливу, з точністю 
до 1 мм (l0). Точкову пробу розміщують на дні дерев’яного контейнера і закріплюють по 
периметру у 4 місцях (кутах проби). На ребрах проби рівномірно закріплюють чотири  
термодатчики. 

У металевий контейнер засипають певну масу піску. Розміщують контейнер і металеву 
пластину у термошафу і піддають нагріву до заданої температури. 

Температура нагріву піску залежить від робочої термостійкості (температури) 
зразка  АСМ (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Температура нагріву піску в залежності від термостійкості 
(робочої температури) зразка АСМ 

Робоча температура 

зразка АСМ, C 
90 ± 10 110 ± 10 130 ± 10 150 ± 10 170 ± 10 

Температура нагріву 

піску, C 
120 ± 10 140 ± 10 190 ± 10 220 ± 10 240 ± 10 

 
 Після  досягнення  визначеної  температури  пісок  висипають  у  підготовлений  дерев’яний 

контейнер з пробою і привантажують. 
 Фіксують  показники  температури  проби  за допомогою  чотирьох  термодатчиків  точково 

розташованих на ребрах зразка. 
 Випробування  зразка  продовжують,  якщо  його  температура  нагріву  досягла  робочої. 

У разі, якщо  температура  відрізняється  на  ±  5  C  від  робочої, випробування  повторюють  на 

іншій пробі при температурі нагріву піску на 10 C більше або менше попереднього значення. 
 Спостерігають  процес  охолодження  проби, і  при  досягнені  нею  температури  40 C 

звільняють від навантаження піском та привантаження і вилучають з контейнера. 
 Точкову  пробу  розташовують  на  горизонтальній  поверхні  і  витримують  в  умовах  за 

ДСТУ  8607:2015  не  менше  12  годин.  Після  підготовки  проби  вимірюють  її  лінійні  розміри:  по 
три  виміри  за  довжиною  та  шириною  проби  в  мм  з  точністю  до  1 мм  (l1).  Підготовлюють  з 
точкових проб елементарні для визначення характеристик при розтяганні. 

 Термовпливу  піддаються  6  точкових  проб.  З  підготовлених  точкових  проб вирізають 
10 ребер за довжиною (з трьох точкових проб) та 10 ребер за шириною (з трьох точкових проб). 
Підраховують  кількість  ребер  на  1 м  випробного  зразка  АСМ  за  довжиною  і  шириною 
та готують  по  6  точкових  проб  розміром 200 × 200 мм.  З  трьох  готують  10  елементарних  проб 
(ребер) за довжиною і з трьох за шириною для визначення вихідних характеристик міцності.
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Граничну міцність і видовження при граничній міцності елементарних проб до і після 
термовпливу визначають за ДСТУ EN ISO 10319:2007 з урахуванням вимог ДСТУ 8607:2015 
(рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Фото випробувань елементів АСМ 
 
У разі проведення випробувань з метою встановлення нормованого рівня показників 

термостійкості АСМ для внесення в нормативну документацію зразки піддають випробуванням 
при температурах (табл. 1) за процедурою, передбаченою методикою. За отриманими 
результатами визначають показники термостійкості, отримані при кожній температурі 
випробування. 

Обробка результатів випробувань 

Температуру нагріву АСМ при контакті з розігрітою зернистою масою визначають як 
середню арифметичну з чотирьох показників точкових контактних датчиків. 

Зміну лінійних розмірів за довжиною і шириною зразків розраховують як середню 
арифметичну із результатів вимірів в мм за довжиною і шириною: 

,100
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10 



l

ll
L      (1) 

де 0l  – вихідна довжина проби, мм;  

1l – довжина проби після термовпливу, мм. 

Обчислення показників проводять з точністю до другого десяткового значення і 
округлюють до першого десяткового знака. 

Граничну міцність при розриві зразка АСМ – вихідну і після теплового навантаження 
обчислюють за формулами (2 - 4): 
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де 
i

P  – гранична міцність i проби, кН/м; 

p
P  – гранична міцність одного ребра, кН/м; 
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внjP  – гранична міцність j проби після теплового навантаження, кН/м; 

n  – загальна кількість випробувальних проб; 

вн
n  – загальна кількість проб, підданих тепловому навантаженню; 

k  – кількість ребер, шт. 
Обчислення показників проводять з точністю до другого десяткового значення і 

округлюють до першого десяткового знака. 
Коефіцієнт збереження міцності у відсотках обчислюють за формулою (5): 

%100
Р
внР

змК       (5) 

Обчислення проводять з точністю до другого десяткового значення і округлюють до 
першого десяткового знака. 

Оцінювання результатів випробування 

При випробуванні на визначення відповідності показників термостійкості нормованому 
рівню нормативної документації зразок вважається таким, що пройшов випробування, якщо його 
показники термостійкості відповідають вимогам нормативної документації. 

В разі встановлення нормованого рівня показників термостійкості для внесення робочих 
температур в нормативну документацію на зразок АСМ встановлюють експериментально 
таку температуру, при якій коефіцієнт збереження міцності зразка АСМ не менше 80 %. 
Допустимий показник зміни лінійних розмірів АСМ різного сировинного складу після 
термовпливу при певній температурі встановлено експериментально для АСМ, виготовлених: 

 з поліпропілену –  не більше  3 %; 

 з скловолокна –  не більше 1,5 %; 

 з поліефіру – не більше 3 %; 

 з полівінілспиртового волокна – не більше 2 %. 

Об’єкти дослідження 

Об’єктом дослідження обрано типові АСМ різного сировинного складу, що 
використовуються як армувальний матеріал при облаштуванні доріг, схилів тощо: геогратки 
марки Асфальтекс, виготовлені із скловолокна з асфальтовим покриттям і марки Tenax з 
поліпропілену, а також гратки марок RSR з поліефіру і RSM, виготовлені із полівінілспиртових 
волокон. Дослідження ґраток різного сировинного складу, що найбільш широко 
використовуються для армування асфальтобетонних покриттів, проведені в сертифікованій 
лабораторії АДВЛ «Текстиль-ТЕСТ» за показником «термостійкість». 

Структурні характеристики і фізико-механічні властивості об'єкту дослідження наведено 
в табл. 2. 
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Таблиця 2 
Характеристики АСМ 

Найменування показника 
Одиниця 
виміру 

Значення 

Сировинний склад  Поліефір Скло ПП ПВС 
Кількість ребер на 1 м 
 за довжиною  
 за шириною 

 
шт. 
шт. 

 
 

20 
23 

 
24 
23 

 
17 
17 

 
19 
25 

Розтягувальне напруження, 
EN ISO 10319 та 
ДСТУ 8607:2015 

кН/м 
 

Середнє, MD 60 45 40 55 
Похибка -5 -5  -5 

Середнє, CMD 60 45 40 55 
Похибка -5 -5 -5 -5 

Відносна деформація при 
максимальному видовженні, 
EN ISO 10319 та 
ДСТУ 8607:2015 

% 

MD 10 4 11 4 
Похибка +/-3,5 - -5 +/-1,5 

CMD 10 4 11 4 

Похибка +/-1,5 - - +/-1,5 

 
Термостійкість (робоча температура t, C) АСМ різного сировинного складу наведено у 

табл. 3. 
Таблиця 3 

Термостійкість (робоча температура t, C) АСМ різного сировинного складу 

Волокна Поліпропіленові Поліефірні 
Скловолокна з 

бітумним покриттям 
Полівінілспиртові 

Робоча температура 
зразка АСМ, C 

130 160 200 160 

 
Приклад встановлення нормованих робочих температур (термостійкості) зразків марок 

Tenax (поліпропілен), Асфальтекс (скловолокно), Armatex RSR (поліефір), Armatex RSM 
(полівінілспирт) наведено у табл. 1 та рис. 2-4. 

Приклад стану ґраток різного сировинного складу після витримування при температурі 
від 100 °С до максимальної температури 200 - 250 °С наведено на рис. 2.  

За результатами вимірювань температури отримано математичні моделі остигання АСМ. 
Так, зміна температури жорсткої поліпропіленової гратки після нагрівання до температури від 
100 до 250 °С  визначається залежністю (рис. 4): 

     
,1

0
tpTA

epTA,tpTGRT


     (6) 

коефіцієнт 0A  

  ,003982.69052489.02001587.0  pTpTpToA    (7) 

коефіцієнт  1A  

  ,0002594.000000485.0200000010.01  pTpTpTA   (8) 

де,  pT  – температура нагріву піску від 100 до 250 °С; 

t  – час остигання, хв жорсткої гратки після нагрівання. 
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Вигляд гратки при нагріві піску до температури: 
 

                     
 Т=100 °С                   Т=140 °С                   Т=160 °С                         Т=250 °С  

  а) поліпропіленова 

Т=100 °С                          Т=140 °С                       Т=180 °С                         Т=250 °С

 

                
Т=100 °С           

                

  б) скловолоконна 

Т=140 °С                       Т=180 °С                        Т=250 °С
 

 

в) поліефірна
 
      Т=100 °С                           Т=140 °С                       Т=180 °С                       Т=240 °С      

 
г) полівінілспиртова 

 
Рисунок 2 – Загальний вигляд АСМ після витримування при температурі нагріву піску 

від 100 °С до максимальної температури 240 - 250 °С 
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Приклади зміни мінімальної середньої та максимальної температури різних 

ґраток залежно від часу остигання для піщаного шару засипки з температурою 150 °С наведено 
на рис. 3. 

 
 

 

а) поліпропіленова 

 

 

б) скловолоконна 

 
  

 Рисунок 3 – Залежність  мінімальної  середньої  та  максимальної  температури  різних 
ґраток від часу остигання для піщаного шару засипки з температурою 150 °С. 

в) поліефірна г) полівінілспиртова
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Рисунок 4 – Результати розрахунку остигання жорсткої гратки при нагріванні до 
температури від 100 до 250 °С за математичною моделлю 

 

Порівняння міцності АСМ, ,pR  кН/м випробуваних після остигання внаслідок нагріву 

до заданої температури наведено на рис. 5.  
Міцність на розрив АСМ за довжиною на основі сировини при збільшенні температури 

нагріву: із поліпропілену зменшується за лінійною залежністю; із скловолокна не змінюється;  із 
поліефіру та полівінілспирту незначно зростає за лінійною залежністю. 
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Рисунок 5 – Залежність міцності АСМ, ,pR кН/м після остигання внаслідок нагріву 

до заданої температури: 
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Міцність на розрив АСМ за шириною зразка на основі різної сировини для усіх  
випробуваних матеріалів при збільшенні температури нагріву зменшується за лінійною 
залежністю та характеризується значним розкидом даних (6 – 10 %), особливо для скловолокна 
(до 12 %). 

Порівняння відносного видовження АСМ, %, випробуваних після нагріву до заданої 
температури і остигання наведено на рис. 6. 

Видовження АСМ: із скловолокна (за довжиною та шириною зразка) не змінюється при 
зміні температури нагріву гратки і становить в середньому 3,1 %, із поліефіру зростає з 10,1 до 
25 % за експоненційною залежністю (за довжиною зразка) та лінійною залежністю з 10,1 до 
17,0 % (за шириною зразка) при зростанні температури нагріву гратки, із поліпропілену 
незначно зростає за лінійною залежністю (за довжиною зразка) та практично не змінюється 
(за шириною зразка) при зростанні температури нагріву гратки та характеризується великим 
розкидом даних. 

Для АСМ із полівінілспирту не змінюються розміри (видовження постійне за довжиною 
зразка) та зменшується видовження з 8,8 до 6,0 % (за шириною зразка) при збільшенні 
температури нагріву гратки від кімнатної до 250 °С. 

Найбільший вплив збільшення температури нагріву отримано на зміну лінійних розмірів 
зразка (рис. 7). Для всіх матеріалів (окрім на основі скловолокна за довжиною зразка) 
спостерігається експоненційне зростання лінійних розмірів від зростання температури. 
За довжиною найбільше видовження до 8,0 % отримано для поліефірних ґраток (рис. 7а). Для 
АСМ на основі скловолокна за довжиною зразка спостерігається навіть незначна усадка 
(зменшення розмірів до 0, 5 %). За шириною зразка поліпропіленові та поліефірні гратки 
показали практично однакову зміну лінійних розмірів (до 4,5 %), тільки зі зміщенням 
температури нагріву (160 °С для ПП та 250 °С для ПФ) (рис. 7б). 

 

а) за довжиною зразка б) за шириною зразка 

Рисунок 6 – Залежність видовження АСМ, %, після остигання внаслідок нагріву до 
заданої температури 
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   б) за шириною зразка 
 
Рисунок 7 – Залежність зміни лінійних розмірів АСМ, ∆l за формулою (1), % після 

остигання внаслідок нагріву до заданої температури 

 

Висновки 

Розроблено метод визначення теплостійкості АСМ, сутність якого полягає у визначені 
зміни граничної міцності і видовження при граничній міцності або зміни лінійних розмірів 
зразків АСМ при контакті із зернистим матеріалом, нагрітим до встановленої температури, що 
моделює температурні впливи при влаштуванні асфальтобетонних шарів дорожніх конструкцій. 

Сутність методу визначення залишкової міцності (деформативності) геосинтетичних 
матеріалів (геоґраток, геотекстилів, композитних матеріалів) при армуванні основи дорожнього 
одягу полягає у визначені зміни граничної міцності і видовження при граничній міцності або 
зміни лінійних розмірів зразків ГМ при контакті із зернистим матеріалом при влаштуванні 
зернистих шарів дорожніх конструкцій. 

Розроблено методичні рекомендації зі встановлення коефіцієнтів зменшення міцності 
геосинтетичних матеріалів на етапі будівництва, що поширюється на армувальні синтетичні 
матеріали (АСМ), призначені для армування асфальтобетонних шарів нежорстких дорожніх 
конструкцій  та армування шарів основи дорожнього одягу. 

Розроблено методику визначення термостійкості АСМ, яка ввійшла як зміни в 
ДСТУ 8607 Матеріали геосинтетичні. Методи випробувань. 

Перспективи подальших досліджень 

Метод може в подальшому застосовуватися: 
 для періодичних випробувань за показником «термостійкість», нормованим 

нормативною документацією зразків АСМ різного сировинного складу і структур (геоґраток, 
геокомпозитів тощо); 
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 для встановлення нормованого показника термостійкості (робочої температури, при 
влаштуванні асфальтобетонних шарів при будівництві доріг) для внесення у нормативну 
документацію. 
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METHOD FOR DETERMINING THE THERMAL RESISTANCE OF 
 REINFORCING SYNTHETIC MATERIALS 

 
Abstract 
Introduction. Synthetic reinforcing materials (RSM) of various structures and raw materials are 

widely used in modern technologies of construction of roads for reinforcement of layers of road 
structures which ensures their durability and reliability. 

Problem statement. When the road surface is arranged, due to the impact of hot asphalt concrete 
on the reinforcing layer, there is a heat stroke which may cause excessive deformation (increasing or 
decreasing the linear dimensions) of the RSM. 

Purpose. The purpose of this study is to develop a method for determining the resistance to 
thermal impacts of samples of RSM in contact with granular material heated to the set temperature. 

Materials and methods. For the study, typical RSM of different raw materials are selected 
which are used as a reinforcing material at the arrangement of roads, etc. 

Results. Tesile strength of the RSM on the basis of raw material with increasing temperature of 
heating: from polypropylene - decreases bylinear dependence; from fiberglass – does not change; from 
polyester and polyvinyl alcohol - increases linearly by the linear dependence. 

Tensile strength of the RSM along the sample’s width on the basis of different raw materials for 
all tested materials with increasing heating temperature is reduced by linear dependence and is 
characterized by a significant spread of data (6-10%), especially for fiberglass (up to 12%). 

Elongation of RSM: from fiberglass (alongthe length and width of the specimen) – does not 
change when the heating temperature of the grid is changed and in average is 3.1 %; from polyester – 
increases from 10.1 to 25 % by exponential dependence (along the length of the sample) and by linear 
dependence from 10,1 to 17,0 % (along the width of the sample) with increasing temperature of the grid 
heating; from polypropylene – slightly increases by linear dependence (along the length of the sample) 
and practically does not change (along the width of the sample) with increasing temperature of the grid 
heating and is characterized by a large spread of data. 

For RSM from polyvinyl alcohol, the size does not change (the elongation is constant along the 
length of the sample) and the elongation from 8.8 to 6.0 % (along width of the sample) decreases with 
increasing the temperature of the grid heating, from the ambient temperature to 250 °C. 

Conclusion. In the article, the method for determining the resistance to thermal impact of the  
reinforcing synthetic materials (RSM) samples in contact with the granular material heated up to the 
established temperature is developed that is modeling the temperature impactsat the arrangement of 
asphalt layers of road pavement structures. 

Key words: reinforcing synthetic materials, road pavement structure, thermal impact, tensile 
strength, elongation, change in linear dimensions, criteria for evaluation of thermal stability. 
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 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОСТОЙКОСТИ АРМИРУЮЩИХ 
 СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 Аннотация 
 Введение. Армирующие синтетические материалы (АСМ) различных структур и состава 

широко  используют  в  современных  технологиях  строительства  дорог  для  армирования  слоев 
дорожных конструкций, что обеспечивает их долговечность и надежность. 

 Проблематика.  При  устройстве  дорожного  покрытия,  вследствие  действия  горячего 
асфальтобетона на армирующий слой происходит тепловой удар, вследствие котрого возможны 
чрезмерные деформации (увеличиваются линейные размеры) АСМ. 

 Цель.  Целью  данного  исследования  является  разработка  метода  определения 
устойчивости  к  тепловым  воздействиям  образцов  АСМ  при  контакте  с  зернистым  материалом 
нагретым до установленной температуры. 

 Материалы и методы. Для исследования выбраны типичные АСМ различного сырьевого 
состава, используемые как армирующий материал при обустройстве дорог и тому подобное. 

 Результаты.  Прочность  на  разрыв  АСМ  по  длине  на  основе  сырья  при  увеличении 
температуры  нагрева:  из  полипропилена  уменьшается  по  линейной  зависимостью;  из 
стекловолокна  не  изменяется;  из полиэфира  и  поливинилспирту  незначительно  растет  по 
линейной зависимости. 

 Прочность  на  разрыв  АСМ  по  ширине  образца  на  основе  различного  сырья  для  всех 
испытанных  материалов  при  увеличении  температуры  нагрева  уменьшается  по  линейной 
зависимости  и  характеризуется  значительным  разбросом  данных  (6 – 10 %),  особенно  для 
стекловолокна (до 12 %). 

 Удлинение  АСМ:  из  стекловолокна  (по  длине  и  ширине  образца)  не  изменяется  при 
изменении  температуры  нагрева  решетки  и  составляет  в  среднем  3,1 %,  из полиэфира  растет  с 
10,1 до 2 5 % по экспоненциальной зависимости (по длине образца) и по линейной зависимостис 
10,1 до 17,0 % (по ширине образца) при росте температуры нагрева решетки, из полипропилена 
незначительно  растет  по  линейной  зависимости  (по  длине  образца)  и  практически  не  меняется 
(по  ширине  образца)  при  росте  температуры  нагрева  решетки  и  характеризуется  большим 
разбросом данных. 

 Для АСМ из поливинилспирта не изменяются размеры (удлинение постоянное по длине 
образца)  и  уменьшается  удлинение  с  8,8  до  6,0 %  (по  ширине  образца)  при  увеличении 
температуры нагрева решетки от комнатной до 250 °С. 

 Выводы.  В  статье  описан метод  определения  устойчивости  к  тепловым  воздействиям 
образцов  армирующих  синтетических  материалов  при  контакте  с  зернистым  матеріалом, 
нагретым  до  установленной  температуры,  моделирующий  температурные  воздействия  при 
устройстве асфальтобетонных слоев конструкции дорожной одежды. 

 Ключевые  слова: армирующие  синтетические  материалы,  конструкция  дорожной 
одежды,  термовлияние,  прочность  на  разрыв,  удлинение,  изменение  линейных  размеров, 
критерии оценки термостойкости.
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ВИПРОБУВАННЯ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ  

НА СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ НА ПРИЛАДІ ТАБЕРА 
 

Анотація 
Вступ. На сучасному етапі розвитку дорожньої галузі посилюються вимоги до дорожньої 

розмітки. Функціональна довговічність розмітки залежить від якості матеріалів, від технології 
нанесення розмітки, умов її експлуатації. Вибір матеріалу має досить суттєве значення. 

Проблематика. Найбільш об’єктивним способом вибору матеріалів є їх спільне 
випробування в реальних умовах експлуатації. Ідея його проведення, безсумнівно, правильна, 
проте дуже дорога і вимагає багато часу. На українських автомобільних дорогах в переважній 
більшості розмітка влаштовується фарбою. В лабораторних умовах однозначно визначати 
придатність фарби для використання або невикористання для горизонтальної розмітки доріг 
неможливо, оскільки будь-які лабораторні випробування не можуть змоделювати вплив, що має 
місце на автомобільній дорозі. Одним з найбільш важливих показників для лабораторних умов 
придатності фарби до використання для горизонтальної розмітки є стійкість до стирання. 

Мета. Розгляд можливості підвищення якості лакофарбових матеріалів для дорожньої 
розмітки шляхом посилення вимог щодо стійкості до стирання. 

Матеріали та методи. В статті представлено методику визначення стійкості 
лакофарбових матеріалів до стирання на приладі Табера. Методика дозволяє отримати чисельне 
значення показника зносостійкості та можливості його відтворення у різних лабораторіях з 
метою розроблення єдиного та вірного розуміння контролю та повторюваності результатів. Дана 
методика може бути використана для оперативного визначення якості лакофарбового матеріалу і 
якості його складових в лабораторних умовах. За показником індексу зношування на приладі 
Табера можна побічно судити про параметри використаної сировини. 

Результати. Наведено результати лабораторних випробувань зразків для горизонтальної 
розмітки з визначення стійкості до стирання фарб основних виробників за останні три роки. 

Висновки. Отримані фактичні значення показника Табера фарб різних виробників 
відповідають вимогам нормативних документів та для багатьох зразків значно менші за 
нормативні. Аналіз фактичних результатів досліджень дозволяє зробити висновок щодо 
дотримання виробниками фарб стабільності технології її виготовлення протягом останніх трьох 
років. 

Планується й надалі проводити дослідження з метою визначення впливу рецептурних 
компонентів фарб на показник їх стійкості до стирання, а також підготовки пропозицій щодо 
можливості коригування цього показника при розробці змін до чинних нормативних документів. 

Ключові слова: лакофарбове покриття, показник зношування Табера, дорожня розмітка, 
фарба.  
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Вступ 

Сучасний етап розвитку дорожньої галузі характеризується посиленням вимог до 
дорожньої розмітки – збільшуються гарантійні терміни, в процесі експлуатації контролюється не 
тільки її зношування за площею, але й фотометричні параметри. 

Якість і тривалість функціональної довговічності дорожньої розмітки залежить від ряду 
факторів [1 – 2]. Перш за все необхідно виділити наступні: 

 якість матеріалів і виробів, що використовуються для розмітки; 
 вид технології та обладнання для нанесення розмітки; 
 якість підготовки дорожнього покриття; 
 дотримання технології нанесення розмітки; 
 умови експлуатації автомобільної дороги  і, відповідно, розмітки. 
Вивченням питання довговічності дорожньої розмітки займалися науковці Б.С. Юшков, 

В.М. Свежинський, Л.П. Бессонова та ін. 
Питання вибору матеріалу для дорожньої розмітки, зношування розмітки в процесі 

експлуатації розглядались в [3 – 6].  
Метою статті є розгляд можливості підвищення якості лакофарбових матеріалів для 

дорожньої розмітки шляхом посилення вимог щодо стійкості до стирання. 

Основна частина 

Вибір матеріалів для розмітки повинен проводитися з урахуванням таких вимог: 
 забезпечення нормативної відстані видимості при будь-якій погоді цілодобово; 
 тривале збереження в незмінному вигляді (стійкість до умов навколишнього 

середовища); 
 розмітка не повинна заважати транспортним засобам рухатися, посилювати 

ковзання. 
Для того, щоб правильно вибрати матеріали для розмітки доріг, потрібно враховувати 

рівень навантаження на дорогу і передбачувані терміни використання. 
Стандартних методик, які в лабораторних умовах дозволяють однозначно визначати 

придатність матеріалів для використання або невикористання для горизонтальної розмітки доріг, 
не існує. 

Будь-які лабораторні випробування не можуть змоделювати вплив, що має місце на 
автомобільній дорозі. 

Одним з найбільш важливих показників для лабораторних визначень придатності 
матеріалу до використання для горизонтальної розмітки є стійкість до стирання. 

В ДП «ДерждорНДІ» розроблено методику визначення стійкості лакофарбових 
матеріалів до стирання на приладі Табера. 

Сутність методу полягає у визначенні стійкості лакофарбового покриття до стирання на 
приладі Табера шліфувальними кругами з певними характеристиками абразивності та при 
певному зусиллі притискання. Прилад Табера забезпечує повний контакт поверхні 
пофарбованого зразка із двома шліфувальними  кругами, що обертаються в різних напрямках.  

Показник індексу зношування Табера ( iзQ ) – втрата ваги в мг на тисячу циклів 

стирання, що виконується в певних умовах, обчислюється за формулою 

n

mm
ізQ

1000)21( 
  ,     (1) 

де  m1 – маса пластини з покриттям до випробування (після вирівнювання), мг; 
m2 – маса пластини з покриттям після стирання, мг; 
n – кількість циклів стирання. 
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За результат випробування приймають середнє арифметичне результатів не менше ніж 
трьох випробувань. Відхилення значень одиничних вимірів від середнього арифметичного не 
повинно перевищувати 10 %. 

Чим менше показник індексу зношування Табера (менше ніж 265 умовних одиниць 
згідно з [8]), тим вище стійкість покриття до стирання. 

Підвищення зносостійкості фарби впливає на функціональну довговічність 
горизонтальної розмітки. 

ДП «ДерждорНДІ» разом з основними виробниками лакофарбових матеріалів 
(ТОВ «Колор С.І.М.», ТОВ «Поліфарб», ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора», ТОВ «НПО 
Сварог» та ін.) постійно проводить дослідження щодо поліпшення зносу фарб. 

Результати випробувань фарб для горизонтальної розмітки різних виробників наведено 
в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Показник зносостійкості Табера для зразків фарб, що випробовувалися 

№ 
зразка 

Показник Табера 
Фактичні значення Середнє 

значення Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 
2015 рік 

1 263,4 264,2 261,4 263,0 
2 234,8 254,8 231,4 240,3 
3 264,2 262,4 261,4 262,7 
4 199,2 201,0 197,8 199,3 
5 251,2 243,0 247,6 247,3 
6 143,6 145,2 146,2 145,0 

2016 рік 
1 265,6 260,2 262,4 262,7 
2 209,6 217,2 201,2 209,3 
3 176,8 213,8 197,4 196,0 
4 208,0 213,0 201,6 207,5 
5 248,6 244,8 246,2 246,5 
6 193,4 197,2 195,0 195,2 
7 234,2 219,2 240,6 231,3 
8 231,4 239,6 222,4 231,1 
9 260,2 259,6 264,8 261,5 
10 229,2 235,2 226,1 230,2 
11 243,2 253,0 256,2 250,8 
12 266,2 262,0 264,2 264,1 
13 184,4 192,2 188,6 188,4 

2017 рік 
1 262,2 257,0 266,2 261,8 
2 171,6 182,6 173,8 176,0 
3 263,0 259,2 258,2 260,1 
4 258,6 261,4 259,2 259,7 
5 239,0 248,8 244,2 244,0 
6 223,6 235,2 218,8 225,9 
7 271,2 258,2 262,2 263,9 
8 118,2 132,6 125,2 125,3 
9 207,2 214,8 211,6 211,2 
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Рисунок 1 - Середні значення показника Табера фарб основних виробників по роках 
 
 
Проведення лабораторних випробувань на приладі Табера дасть змогу отримати загальну 

інформацію щодо якості компонентів в рецептурі фарб. Відстежити якість сировини, яку 
застосовують, дуже складно через відсутність спеціального обладнання. 

Полімерні смоли, тверді компоненти забезпечують стійкість до стирання. 
Чим вищий вміст в фарбі сухої речовини (масової долі нелетких речовин), тим більш 

товстий шар фарби залишається на покритті і підвищує довговічність розмітки. 
У процесі лабораторних випробувань на приладі Табера можна оцінити та перевірити 

стабільність технології лакофарбових матеріалів різних виробників, зібрати дані щодо ступеня 
розкиду значень показника Табера. 

Отримані результати лабораторних досліджень широко обговорювались з виробниками 
лакофарбових матеріалів. 

Тісна співпраця ДП «ДерждорНДІ» з виробниками дозволяє постійно працювати над 
підвищенням якості лакофарбових матеріалів. 

Висновки 

Аналіз результатів лабораторних досліджень фарб основних українських 
виробників  ТОВ «Колор С.І.М.», ТОВ «Поліфарб», ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора», 
ТОВ «НПО Сварог» показав, що значення показника Табера нижчі за нормативні 
(менші  ніж 265 умовних одиниць). Середні значення показника Табера по роках значно нижчі за 
нормативні (рис.1) та не перевищують 230 умовних одиниць, що свідчить про стабільність цього 
показника за останні три роки. 
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ДП «ДерждорНДІ» надалі проводитиме дослідження з метою визначення впливу 
рецептурних компонентів фарб на показник їх стійкості до стирання, а також підготовки 
пропозицій щодо можливості посилення вимог за цим показником при розробці змін до [7]. 
Посилення вимог за показником Табера дозволить підвищити якість фарб, що вплине на 
функціональну довговічність горизонтальної розмітки у відповідності з [8]. 
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TESTING OF PAINT AND VARNISH COATINGS FOR ABRASION  
RESISTANCE ON A TABER APPLIANCE 

 
Abstract 
Introduction. On the actual stage of the road sector development the requirements for road 

marking are increased. Functional durability of road marking depends on the materials quality, marking 
application technology, its operational conditions. The selection of material is very important.  

Problem statement. The most objective method of selecting the materials is their joint test in 
real conditions of operation. The idea of testing is undoubtedly correct but it is very expensive and 
time-consuming. The marking of Ukrainian motor roads is arranged using the paint in most cases. In 
laboratory conditions, it is not possible to determine the usability or unsuitability of the paint for 
horizontal road marking as no laboratory tests can simulate the impact produced on the road. One of the 
most important indicators for laboratory conditions for determining the paint’s usability for horizontal 
marking is the abrasion resistance.    

Purpose. Consideration of the possibility of improving the quality of paints and varnishes for 
road marking by toughening the requirements for resistance to abrasion. 

Materials and methods. The article presents the method of determining the stability of paint and 
varnish materials to abrasion on the Taber abrasion appliance. The method allows obtaining the 
numerical value of the wear resistance index and the opportunity of their simulation in different 
laboratories in order to develop the unified and correct understanding of monitoring and repeatability of 
results. This method could be used for operational determination of paint and varnish material’s quality 
and the quality of its components in laboratory conditions. Using the Taber abrasion index allows for 
indirect evaluation of the parameters of used source materials.   

Results. The results of the laboratory tests of samples for horizontal marking for determination 
of abrasion resistance of different paint manufacturers conducted during the last three years are 
presented.  

Conclusion. The obtained actual values of the Taber indicator of paints of various 
manufacturers comply with the requirements of regulations and are much lower than the standard ones 
for many samples. The analysis of the actual research results allows concluding that the manufacturers 
of paints have been observing the stability of the technology of its manufacturing over the past three 
years. 

Further research is planned to determine the impact of the formulation components of paints on 
the indicator of their wear resistance, as well as to prepare proposals on the possibility of adjusting this 
indicator during the development of amendments to existing regulations. 

Key words: paint and varnish coating, Taber abrasion index, road marking, paint. 
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ИСПЫТАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА СТОЙКОСТЬ  
К ИСТИРАНИЮ НА ПРИБОРЕ ТАБЕРА 

 
Аннотация 
Введение. На современном этапе развития дорожной отрасли ужесточаются требования к 

дорожной разметки. Функциональная долговечность разметки зависит от качества материалов, 
от технологии нанесения разметки, условий ее эксплуатации. Выбор материала имеет весьма 
существенное значение. 

Проблематика. Наиболее объективным способом выбора материалов является их 
совместное испытание в реальных условиях эксплуатации. Идея их проведения, несомненно, 
правильная, но очень дорога и требует много времени. На украинских автомобильных дорогах в 
большинстве разметка устраивается краской. В лабораторных условиях однозначно определить 
пригодность краски для использования или неиспользования для горизонтальной разметки дорог 
невозможно, поскольку любые лабораторные испытания не могут смоделировать воздействие, 
имеющее место на автомобильной дороге. Одним из наиболее важных показателей для 
лабораторных условий пригодности краски к использованию для горизонтальной разметки 
является устойчивость к истиранию. 

Цель. Рассмотрение возможности повышения качества лакокрасочных материалов для 
дорожной разметки путем ужесточения требований по устойчивости к истиранию. 

Материалы и методы. В статье представлена методика определения стойкости 
лакокрасочных материалов к истиранию на приборе Табера. Методика позволяет получить 
численное значение показателя износостойкости и возможности его воспроизведения в 
различных лабораториях с целью разработки единого и правильного понимания контроля и 
повторяемости результатов. Данная методика может быть использована для оперативного 
определения качества лакокрасочного материала и качества его составляющих в лабораторных 
условиях. По показателю индекса износа Табера можно косвенно судить о параметрах 
применяемого сырья. 

Результаты. Приведены результаты лабораторных испытаний образцов для 
горизонтальной разметки по определению устойчивости к истиранию основных производителей 
красок за последние три года.  

Выводы. Полученные фактические значения показателя Табера красок различных 
производителей соответствуют требованиям нормативных документов, и для многих образцов 
значительно меньше нормативных. Анализ фактических результатов исследований позволяет 
сделать вывод о соблюдении производителями красок стабильности технологии ее изготовления 
в течение последних трех лет. 

Планируется и в дальнейшем проводить исследования с целью определения влияния 
рецептурных компонентов красок на показатель их устойчивости к истиранию, а также 
подготовки предложений о возможности корректировки этого показателя при разработке 
изменений в действующие нормативные документы. 

Ключевые слова: лакокрасочное покрытие, показатель износа Табера, дорожная 
разметка, краска.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ НЕФТЯНЫХ ДОРОЖНЫХ ВЯЗКИХ БИТУМОВ В УКРАИНЕ 

 
Аннотация 
Введение. Асфальтобетонные покрытия являются основным видом дорожных покрытий 

автомобильных дорог, при этом качество асфальтобетона в значительной степени определяется 
качеством битумных вяжущих.  

Проблематика. В настоящее время в мире для оценки качества дорожных битумов 
используется три системы: пенетрационная, вязкостная и система Superpave. Каждая из систем 
оценки качества битумов имеет свои преимущества и недостатки. Принятая в Украине, с 
введением в действие стандарта ДСТУ 4044-2001 национальная система оценки качества вязких 
битумов относится к пенетрационной. За прошедшие 18 лет, в связи с изменениями 
национальной стандартизации и современными подходами к оценке качества битумов особо 
актуальными стали вопросы пересмотра номенклатуры показателей качества, нормированных в 
ДСТУ 4044-2001.  

Цель. Цель работы заключалась в разработке современного национального стандарта на 
вязкие дорожные битумы, который бы учитывал принципы европейской стандартизации и 
современные достижения как отечественных, так и зарубежных ученых в создании эффективных 
систем оценки качества битумных вяжущих.  

Материалы и методы. В статье выполнен сравнительный анализ существующих систем 
оценки качества вязких битумов, рассмотрены принятые в них номенклатуры показателей 
качества и соотношение между пенетрационными зависимостями основных показателей 
качества.  

Результаты. Приведенные данные свидетельствуют о том, что предложенные в проекте 
стандарта ДСТУ 4044 нормированные значения основных показателей качества (температура 
размягчения, температура хрупкости) ориентированы на национальные климатические, 
эксплуатационные и сырьевые особенности вязких дорожных битумов. Кроме принятых в 
общеевропейском стандарте EN 12591 показателей в проекте национального стандарта введены 
дополнительные показатели, учитывающие специфические особенности окисленных битумов, 
используемых в отечественной дорожной отрасли (сцепление, дуктильность, когезия), а также 
ряд показателей, призванных оптимизировать технологические режимы приготовления и 
уплотнения асфальтобетонных смесей (эквивязкие температуры).  

Выводы. Структура предлагаемого проекта стандарта, включенные в него показатели и 
уточненные требования сочетаются с аналогичными критериями европейского стандарта и 
учитывают опыт, накопленный в Украине за прошедшие 18 лет с начала применения стандарта 
ДСТУ 4044-2001. 

Ключевые слова: вязкий дорожный битум, показатели качества, технические условия, 
ДСТУ 4044, ДСТУ EN 12591 
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Введение 

В Украине в настоящее время около 81 % государственных, 51 % территориальных и 
24 % сельских дорог имеют асфальтобетонное покрытие. Качество асфальтобетона определяется 
свойствами вяжущих и минеральных составляющих, его гранулометрическим составом, 
технологией приготовления и укладки смесей. При этом важнейшую роль в обеспечении 
качества асфальтобетона играет входящее в его состав битумное вяжущее. Согласно [1], 
низкотемпературные свойства асфальтобетонов почти на 90 % определяются свойствами 
битумов, реологические на – 90 %, усталостные – на 60 %, а колеестойкость асфальтобетона 
почти на 40 % зависят от качества вяжущего. В связи с этим актуальность вопросов 
установления, нормирования и повышения качества битумов, применяемых для приготовления 
асфальтобетонных смесей, является очевидной. 

Анализ публикаций 

Действующие в разных странах мира системы оценки качества битумов условно можно 
разделить на три типа: пенетрационная система, предложенная в 1931 г. (ведущим показателем 
качества, принятым для маркировки битумов, является глубина проникания, определяемая при 
25 ºС), вязкостная система, принятая в ряде стран мира в 1963 г. (ведущим показателем качества, 
принятым для разделения битумов на марки, является динамическая вязкость, определяемая при 
60 ºC) и система Superpave, разработанная в 1993 г. [2, 3]. 

Дискуссии среди ученых и потребителей дорожных битумов о достоинствах и 
недостатках систем оценки битумных вяжущих, а также о целесообразности применения тех или 
иных показателей не прекращаются с момента начала применения этих материалов в качестве 
вяжущих при устройстве асфальтобетонных покрытий [2, 4 – 11]. 

Для пенетрационной и вязкостной систем характерно: использование условных 
показателей, которые слабо связаны с реальными условиями работы вяжущего в 
асфальтобетонном покрытии; близость номенклатуры показателей качества; простота методов и 
конструкций лабораторного оборудования, относительно малое время необходимое для 
проведения всего комплекса испытаний, невысокий профессиональный уровень исполнителей.  

Система Superpave ориентирована на определение реологических показателей битумных 
вяжущих (модуль сдвига, фазовый угол, предельное относительное удлинение и жесткость при 
ползучести вяжущего при низких температурах и т.д.) в условиях, моделирующих различные 
стадии их жизненного цикла – технологическую, соответствующую приготовлению 
асфальтобетонной смеси на заводе, и эксплуатационную, соответствующую 5 – 10 годам работы 
битума в покрытии. При этом учитываются климатические характеристики района 
расположения дороги [8, 9]. Система предъявляет одинаковые требования к количественным 
значениям показателей в различных температурных зонах. Существенным недостатком системы 
оценки качества битумов в Superpave является значительная дороговизна и сложность 
эксплуатации лабораторного оборудования, значительная длительность проведения испытаний и 
необходимость проведения испытаний специалистами высокой квалификации. Несмотря на 
присущие системе Superpave недостатки, она находит все большее распространение в мире, 
отдельные ее показатели вводятся в пенетрационную систему оценки качества битумов ряда 
стран. 

В Украине с 2001 г. качество нефтяных дорожных вязких битумов нормируется в 
соответствии с требованиями ДСТУ 4044-2001 [12], система показателей качества которого 
относится к пенетрационной. Ввиду изменений, произошедших в системе отечественной 
стандартизации, а также в современных подходах к оценке качества битумов вопрос пересмотра 
номенклатуры показателей качества, нормируемых в ДСТУ 4044-2001, в настоящее время 
является актуальным. 
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Цель и постановка задачи 

Цель работы состоит в разработке современного национального стандарта на вязкие 
дорожные битумы, который бы учитывал принципы европейской стандартизации и современные 
достижения как отечественных, так и зарубежных ученых в создании эффективных систем 
оценки качества битумных вяжущих. 

Отечественная стандартизация дорожных битумов 

Истоки отечественной стандартизации битумов относятся к началу двадцатых голов 
прошлого века, когда были начаты первые системные исследования органических вяжущих, 
предложена их классификация и приняты первые технические условия, в основу которых 
положены методы испытания и требования к битумам, используемые в то время в дорожной 
практике США. Согласно техническим условиям 1938 г. нефтяные дорожные битумы были 
разделены на 5 марок, пенетрация которых находилась в пределах 10 – 200 × 0,1 мм, а в 
перечень нормированных испытаний вошли: пенетрация при 25 ºС, дуктильность при 25 °С, 
температура размягчения по методу «Кольца и шара», растворимость в растворителе, потеря 
веса при нагревании и температура вспышки по Бренкену (в открытой чашке). 

В последующие годы несколько изменилась номенклатура показателей качества, а также 
количество марок и их пределы, но существенные изменения в отечественной системе 
нормирования качества битумов произошли лишь после принятия, разработанного под 
руководством А.С. Колбановской, ГОСТ 11954-66 «Битумы нефтяные дорожные вязкие, 
улучшенные» [10, 13]. Предложенная в ГОСТ 11954-66 система оценка качества фактически 
регламентировала применение в дорожном строительстве битумов с определенной оптимальной 
дисперсной структурой (III типа по классификации А.С. Колбановской), изготовленных из сырья 
оптимального качества.  

Дальнейшее усовершенствование отечественной системы оценки качества битумов 
заключалось в основном в корректировке нормируемых значений их показателей и в введении 
отдельного нормирования битумов более низкого качества (БН). 

После 1991 г. страны СНГ стали самостоятельно определять политику в области 
стандартизации, что привело принятию в некоторых из них национальных стандартов. Украина 
была одним из первых государств, в котором в 2001 г. был введен в действие национальный 
стандарт – ДСТУ 4044-2001 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия». 
Особенностью ДСТУ 4044-2001 была ориентация на европейские принципы стандартизации 
битумов с учетом сырьевых и технологических особенностей их изготовления, а также 
национальных природно-климатических условий работы в составе асфальтобетонных покрытий 
[14].  

Спустя некоторое время в странах СНГ начался процесс адаптации к европейской 
стандартизации, заключавшийся в гармонизации с разной степенью соответствия (идентичные 
или модифицированные), стандартам Европейского союза.  

В Республике Казахстан в 2003 г. были приняты национальные стандарты на 
методы испытания дорожных битумов, учитывающие особенности европейских 
стандартов  (изменялась структура стандартов, вносились технические отклонения, вводились 
дополнительные условия в испытания и т.д.). В результате этого в 2013 г. введен в 
действие  СТ РК 1373-2013 «Битумы и битумные вяжущие. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 
Технические условия», которые хоть и не являлись гармонизированной версией EN 12591-2009 
[15], существенно к нему приближались. 

В 2010 г. в Республике Беларусь были гармонизированы европейские стандарты на 
методы испытания битумов, а также введен в действие стандарт СТБ EN 12591-2010, 
идентичный европейскому EN 12591-2009. С момента введения гармонизированные 
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стандарты  действуют параллельно с национальными. Это касается и основополагающего 
СТБ 1062-97 «Битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия. Технические условия».  

В России процесс гармонизации европейских стандартов был начат с перевода 
соответствующих стандартов на методы испытания битумов и принятия их в качестве 
ОДМ(отраслевых дорожных методических документов), а затем разработки и введения в 2012 г. 
в действие ПНСТ (предварительных национальных стандартов), которые по существу во многом 
воспроизводили европейские стандарты. В 2015 г. на основе ПНСТ межгосударственным 
техническим комитетом МТК 418 «Дорожное хозяйство» при активном сотрудничестве ученых 
Беларуси и Казахстана были разработаны и приняты межгосударственные стандарты на методы 
испытания дорожных битумов, а также межгосударственный стандарт ГОСТ 33133-2014 
«Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические 
условия».  

В Украине первая попытка гармонизации европейского стандарта EN 12591-1999 «Битум 
и битумные вяжущие. Технические требования к дорожным битумам» была предпринята в 
2008 г. «УкрНДИНЦ «МАСМА» совместно с техническим комитетом ТК 38 «Стандартизация 
продуктов нефтепереработки и нефтехимии». Но она оказалась неудачной из-за: низкого 
качества перевода текста EN 12591-1999 на украинский язык; подмены европейских методов 
испытания битумов устаревшими ГОСТ’ами; ориентации стандарта EN 12591-99 на 
дистилляционные битумы, которые в Украине не производились и не применялись; 
отстранением от работы по разработке стандарта всех профессионально заинтересованных 
сторон, в частности, дорожников; невозможности изготовления в промышленном объеме на 
украинских нефтеперерабатывающих заводах дистилляционных битумов, а также из-за введения 
в действие к тому времени на территории Европейского Союза новой редакции стандарта 
EN 12591-2009. Но объективной причиной нецелесообразности прямого введения в Украине 
были: полный крах нефтеперерабатывающей отрасли; несоответствие европейских битумов 
условиям работы в покрытиях; отсутствие возможности обеспечения лабораторной базы с 
современной измерительной техникой. 

В 2017 г. технический комитет ТК 38 «Стандартизация продуктов нефтепереработки и 
нефтехимии» инициировал введение в Украине гармонизированного европейского стандарта 
ДСТУ EN 12591:2017 (EN 12591:2009, IDT) «Битум и битумные вяжущие. Технические 
требования к дорожным битумам» [16]. Принятие этого стандарта сопровождалось несколькими 
неблагоприятными для потребителя (дорожную отрасль) обстоятельствами: 

 ко времени принятия в Европейском комитете по нормализации (CEN) уже 
находилась на утверждении новая версия EN 12591:2017; 

 стандарт был принят методом подтверждения, т.е. без перевода на украинский язык и 
его опубликования, что фактически полностью исключает возможность его использования в 
стране; 

 на момент введения в действие стандарта (1 октября 2017 г.), из всех нормируемых им 
показателей качества реально легитимным был метод определения температуры вспышки по 
ДСТУ EN ISO 2592:2017, поскольку ни один другой европейский стандарт на методы испытания 
битумов не был введен в действие в Украине; 

 введение стандарта не было согласовано с непосредственными потребителями битума 
- дорожными структурами. 

Фактически в настоящее время в Украине параллельно действуют два стандарта, 
регламентирующих свойства дорожных битумов – национальный стандарт ДСТУ 4044-2001 и 
формально введенный европейский стандарт ДСТУ EN 12591:2017 (табл. 1), при этом 
существует опасность отмены ДСТУ 4044-2001, с целью «устранения технических барьеров в 
торговле». 
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Сравнение стандартов ДСТУ 4044-2001 и англоязычной версии EN 12591 
(отныне  ДСТУ EN 12591:2017) (табл. 1) показывает, что они имеют близкую номенклатуру 
показателей качества. ДСТУ 4044 не нормирует динамическую и кинематическую вязкости, но 
содержит важные национальные показатели – растяжимость при температурах 0 ºС и 25 ºС и 
адгезию. Основное расхождение стандартов заключается в подходе к старению битумов, 
которое в ДСТУ 4044-2011 выполняется согласно ГОСТ 18180 (методика которого близка к 
методике TFOT), а в EN 12591 по методу RTFOT, который является более обоснованным, 
поскольку лучше моделирует контакт битума с воздухом в процессе приготовления 
асфальтобетонных смесей.  

 
Таблица 1 

Нормирование показателей качества битумов, в соответствии с требованиями  
ДСТУ 4044-2001 [12] и гармонизированного стандарта ДСТУ EN 12591:2017 [16] 

Показатели 

ДСТУ 4044-2001 ДСТУ EN 12591:2017 
БНД 
40/60 

БНД 
60/90 

БНД 
90/130 

БНД 
130/200 

20/ 
30 

30/ 
45 

35/ 
50 

40/ 
60 

50/ 
70 

70/ 
100 

100/ 
150 

160/ 
220 

Пенетрация при 25 С, 
0,1 мм 

40- 
60 

61- 
90 

91- 
130 

131- 
200 

20- 
30 

30- 
45 

35- 
50 

40- 
60 

50- 
70 

70- 
100 

100- 
150 

160- 
220 

Температура размягчения, 
ºС 

51- 
57 

47- 
53 

43- 
49 

39- 
45 

55- 
63 

52- 
60 

50- 
58 

45- 
56 

46- 
54 

43- 
51 

39- 
47 

35- 
43 

Температура хрупкости, ºС -10 -12 -15 -17 - -5 -5 -7 -8 -10 -12 -15 
Дуктильность при 25 ºС, см  45  55  65  70         

Дуктильность при 0 С, см -  3,0  4,0  6,0         

Температура вспышки, ºС 240 230 230 220 240 240 240 230 230 230 230 220 

Индекс пенетрации -2,0…+1,0 -1,5…+0,7 
Растворимость в 
растворители, % 

 99,0  99,0 

Сцепление со стеклом, % 32,0 20,0 17,0 13,0         
Динамическая вязкость при 
60 С, Па×с  

 440 260 225 175 145 90 55 30 

Кинематическая вязкость 
при 135С, мм2/с 

 530 400 370 325 295 295 230 175 

И
зм

ен
ен

и
е 

св
ой

ст
в 

п
ос

ле
 

ст
ар

ен
и

я 
1
 

Остаточная 
пенетрация 

60 60 55 50 55 53 53 50 50 46 43 37 

Изменение 
температуры 
размягчения, ºС 

 6  6  6  7 
8 
10 

8 
11 

8 
11 

9 
11 

9 
11 

9 
11 

10 
12 

11 
12 

Изменение 
массы, % 

0,8 0,8 1,0 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 

 
Существенной особенностью европейского стандарта EN 12591 является разделение в 

нем показателей качества на две группы (основные и дополнительные). Соблюдение основных 
показателей качества является обязательным для всех стран-членов Европейского союза, а 
обязательность соблюдения дополнительных показателей определяется национальными 
приложениями, которые принимает каждая страна-член ЕС. Таким образом, каждая страна сама 
определяет целесообразность состава показателей и их значений. Поскольку Украина не 
является членом ЕС, она лишена возможности принять национальное дополнение к 
стандарту  ДСТУ EN 12591-2017, в котором были бы учтены национальные транспортные и 
климатические особенности.  
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Требования европейского стандарта EN 12591:2009 (и соответственно 
ДСТУ EN 12591:2017) ориентированы на дистилляционные битумы, для производства которых 
необходимо специальное сырье и заводы, основной продукцией которых являются дорожные 
битумы (ни первого, ни второго в Украине нет). Именно этими обстоятельствами объясняется 
отсутствие в EN 12591:2009 показателя растяжимости. Этот показатель дистилляционных 
битумов, изготовляемых, как правило, из тяжелых высокосмолистых нефтей, всегда более 
100 см. Дистилляционные битумы по сравнению с окисленными характеризуются более низкими 
значениями температуры размягчения (на 5 С) и более высокими (на 4 – 5 С) значениями 
температуры хрупкости (рис. 1) [17]. Пренебречь этими показателями означает пренебречь 
долговечностью дорожных одежд. 

 

 
 

Рисунок 1 – Нормирование нижней границы температуры размягчения и верхней 
границы температуры хрупкости в стандартах ДСТУ 4044-2001 и EN 12591-2009 
(ДСТУ EN 12591:2017) 

 
В то же время к существенным достоинствам дистилляционных битумов необходимо 

отнести большую их устойчивость к прогреву при высоких технологических температурах и в 
процессе эксплуатации [18, 19]. Тем не менее введение в Украине в неизменном виде для 
регламентирования качества нефтяных битумов (как окисленных, так и дистилляционных) 
стандарта ДСТУ EN 12591:2017 неизбежно приведет к ухудшению качества окисленных 
битумов за счет отказа от нормирования показателей дуктильности и сцепления, а также из-за 
снижения требований к температурам размягчения и хрупкости, что сузит интервал 
пластичности битумов, а соответственно и температурный диапазон работы асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог.  

Вместе с тем остается открытым вопрос о технической целесообразности применения в 
Украине дистилляционных битумов для приготовления асфальтобетонных смесей. И хотя в 
странах Таможенного Союза имеется, хоть и незначительный, но положительный опыт 
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устройства асфальтобетонных покрытий с использованием дистилляционных (неокисленных) 
битумов [20], в Украине такие исследования не проводились, и опытные участки не 
устраивались. Для государственного подхода к решению проблемы целесообразно 
осуществить  опытную проверку путем создания участков асфальтобетонных покрытий, 
приготовленных с использованием дистилляционных и окисленных битумов равной пенетрации 
хотя бы в 2–3-х регионах страны. Только по результатам их эксплуатационного поведения на 
протяжении 3–5 лет можно будет принять оптимальное решение о целесообразности 
использования битумов, произведенных по различной технологии. За этот период времени 
необходимо оснастить дорожно-строительные лаборатории современным европейским 
испытательным оборудованием. Несомненно, европейские методы необходимы. Главное 
расхождение между европейским и украинским подходами – не в методах и критериях, а в 
значениях показателей, которые необходимо нормировать для обеспечения долговечности 
дорожных покрытий. 

Проект нового национального стандарта на вязкие дорожные битумы 

Национальный стандарт ДСТУ 4044-2001 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. 
Технические условия» действует уже 18 лет. Назрела необходимость его переработки с учетом 
передового зарубежного опыта и отечественных научно-технических достижений. 
В соответствии с этим в 2016 г. по заказу Государственного агентства автомобильных дорог 
Украины Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет начал работу по 
обновлению национального стандарта ДСТУ 4044-2001. К настоящему времени разработана 
первая редакция проекта ДСТУ (табл. 2), которая выставлена на комментарии на сайте 
Национального агентства стандартизации (ГП «УкрНІНЦ») и разослана во все Службы 
автомобильных дорог Украины.  

Принципиальными отличиями проекта нового стандарта от действующего в настоящее 
время ДСТУ 4004-2001 являются: 

 замена ГОСТ’овских методов определения показателей качества на 
соответствующие гармонизированные европейские (ДСТУ EN); 

 замена существующей маркировки битумов БНД 40/60…БНД 130/200 на принятую в 
странах ЕС и странах Таможенного Союза более узкую (БНД 35/50, БНД 50/70, БНД 70/100, 
БНД 100/150 и БНД 150/220); 

 разделение показателей качества на основные и дополнительные;  
 введение с целью накопления данных и последующего их нормирования в перечень 

дополнительных показателей качества фундаментальных показателей – динамической вязкости 
при 60 ºС и 135 ºС; 

 введение для апробации на отечественных окисленных битумах с целью накопления 
данных и последующего нормирования показателей, характеризующих изменение свойств 
битумов после старения по методике RTFOT; 

 введения в качестве дополнительных показателей эквивязких температур, 
соответствующих оптимальным температурам нагрева битума при приготовлении и укладке 
асфальтобетонных смесей. 

Используя основополагающий принцип европейской стандартизации дорожных битумов, 
заключающийся во взаимосвязи пенетрации при 25 °С с температурой размягчения посредством 
индекса пенетрации, в проекте нового стандарта установлены значения температуры 
размягчения, отвечающие новой маркировке (рис. 2). При построении зависимости, 
представленной на рис. 2, использовалось одно из основных условий определения индекса 
пенетрации – равенство пенетрации битумов при температуре размягчения 800 × 0,1 мм. 
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Таблица 2  
Проект нового стандарта на дорожные вязкие битумы 

Название показателя 
Значения для марок  

БНД 
35/50 

БНД 
50/70 

БНД 
70/100 

БНД 
100/150 

БНД 
150/220 

Основные показатели 

Глубина проникания иглы (пенетрация) при 25 С, 0,1 мм 
35… 

50  
51… 

70 
71… 
100  

101… 
150 

151… 
220 

Температура размягчения, ºС 52…58 49…55  45…51 41…47 37…43 
Температура хрупкости, ºС  - 9  - 11  - 13  - 16  - 18 
Растяжимость, см      

 при температуре 0 С - ≥ 3,5 ≥ 3,8 ≥ 4,0 ≥ 7,0 

 при температуре 25 С ≥ 42 ≥ 50 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 75 
Сцепление с поверхностью стекла, % ≥ 35 ≥ 25 ≥ 18 ≥ 16 ≥ 11 

Температура вспышки в открытом тигле, С ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220 

Растворимость в органическом растворителе, % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 
Изменение свойств после прогрева:  

 изменение массы после прогрева, %  0,8  0,8  0,9  1,0  1,2 

 остаточная пенетрация, % ≥ 60 ≥ 60 ≥ 59 ≥ 53 ≥ 48 

 изменение температуры размягчения,C  6  6  6  7  7 
Индекс пенетрации от минус 2,0 до плюс 1,0 

Дополнительные показатели 

Когезия при 25 С, МПа ≥ 0,14 ≥ 0,10 ≥ 0,07 ≥ 0,05 ≥ 0,03 
Температура, при которой пенетрация равна 
 800 × 0,1 мм, С (Т800) 

52…58 49…55  45…51 41…47 37…43 

Индекс пенетрации, рассчитанный по температуре Т800 от минус 2,0 до плюс 1,0 

Динамическая вязкость при 60 С, Па × с 

Не нормируется. 
Определение для накопления данных 

 

Динамическая вязкость при 135 С, Па × с 
Изменение свойств после прогрева по методу RTFOT: 

 изменение массы после прогрева, % 

 остаточная пенетрация, % 

 изменение температуры размягчения, C 

 изменение динамической вязкости при 60 С, Па × с 
Эквивязкие температуры нагрева битума при 
приготовлении асфальтобетонной смеси, С  
Эквивязкие температуры нагрева битума при уплотнении 
асфальтобетонной смеси, С 

 
В проекте нового стандарта, так же как и в действующем ДСТУ 4044, нормируется 

диапазон значений индекса пенетраций – от минус 2,0 до плюс 1,0. С использованием как и 
прежде марочный диапазон температур размягчения, равный 6 С, установлены минимальные и 
максимальные значения температур размягчения для каждой из принятых марок битумов, при 
этом в качестве максимального значения температуры размягчения принималась температура, 
соответствующая верхней границе пенетрационной марки битума (например, 51 С для 
марки БНД 70/100 на рис. 2), а минимальное значение принималось на 6 С меньше 
максимального. Такое нормирование призвано ограничить применение в дорожном 
строительстве битумов, относящихся к структурному типу «гель», характеризующихся 
повышенным изменением свойств при старении, низкой однородностью и стабильностью. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь между пенетрацией, температурой размягчения и индексом 
пенетрации согласно проекту ДСТУ 4044-201Х 

 
Достоверность принятой маркировки по границам индекса пенетрации температуры 

размягчения иллюстрируется зависимостями, представленными на рис. 3. Согласно им 
эквипенетрационная температура размягчения во всем диапазоне пенетрации не превосходит 
3 ºС, тогда как требования российского стандарта на 5 – 7 ºС. Соотношения между 
температурами размягчения в стандартах ЕС, России (межгосударственный стандарт), Беларуси 
и Казахстана объективно отражают погодно-климатические условия этих стран. 

Вторым показателем качества битумов, учитывающим климатические условия 
различных стран, является температура хрупкости. На основе температур размягчения и 
хрупкости определяют интервал пластичности битумов, который условно характеризует 
температурный интервал эксплуатации асфальтобетонного покрытия в том или ином 
климатическом районе расположения дороги. 

Интервал пластичности в европейском стандарте EN 12591 в зависимости от марки 
битума изменяется от 55 ºС (для битума марки 35/50) до 50 ºС (для битума марки 160/220) 
(рис. 4). В отечественном стандарте ДСТУ 4044-2001 был принят более широкий интервал 
пластичности (от 61 ºC до 56 ºC), что объясняется умеренно-континентальным климатом 
Украины (среднегодовые значения наиболее холодного месяца года (января) колеблются от 
минус 2 ºС до минус 10 ºC, а самого теплого - от +20 ºС до +25 ºС) в отличие от умеренного 
климата большинства стран Европы, для которого характерны более высокие значения 
температур зимних месяцев (минус 1 °С в Исландии, 0 °С в Англии, минус 5 °С в Германии, 
+ 7 °С во Франции, +10 °С в Испании) и меньшее количество переходов температуры воздуха в 
зимний период через 0 °С. 

Исходя из удовлетворительности интервалов пластичности и накопленного опыта в 
действующем стандарте ДСТУ 4044-2001 и проекте нового стандарта установлены значения 
температур хрупкости битумов различных марок. В соответствии с рис. 5 они должны быть не 
выше: минус 9 ºС для марки БНД 35/50, минус 11 ºC для марки БНД 50/70, минус 13 ºС для 
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марки БНД 70/100, минус 16 ºС для марки БНД 100/150 и минус 18 ºС для битума 
марки БНД 150/220. Это на 3 – 4 ºС ниже, чем в стандарте ЕС и на 6 – 8 ºС выше, чем в 
межгосударственном стандарте и в стандарте республики Казахстан. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость минимальных нормируемых значений температуры размягчения 
от пенетрации битумов в стандартах разных стран 

 
Из данных, приведенных на рис. 3 – 5, следует, что нормируемые в действующем 

стандарте ДСТУ 4044-2001 и проекте нового украинского стандарта значения температур 
размягчения и хрупкости, а также интервала пластичности практически одинаковы. В то же 
время они близки к соответствующим показателям европейского стандарта EN 12591, чем 
соответствующие температуры, приведенные в межгосударственном стандарте и стандартах 
Республик Беларусь и Казахстана. 

Важным показателем качества окисленных битумов является дуктильность. Несмотря на 
то, что этот показатель подвергается постоянной критике ввиду несоответствия условий 
испытания при определении дуктильности и условиям работы битума в дорожном одежде, он 
несет косвенную информацию о групповом составе битума (содержание смол и ароматических 
углеводородов) и его устойчивости против старения, стабильности во времени и когезии. 

Нормируемые в проекте нового украинского стандарта значения дуктильности 
практически полностью совпадают с требованиями прежнего стандарта. В то же время 
минимальные нормируемые значения дуктильности при температуре 25 ºС в стандартах 
Республик Беларусь (СТБ 1062) и Казахстана (СТ РК 1373) существенно выше  (на 5 … 25 см), 
что, вероятно, объясняется особенностями сырья и технологии изготовления битумов на 
нефтеперерабатывающих заводах этих стран. 

Особенностью проекта нового национального стандарта на дорожные битумы 
является опытка перехода от ГОСТ’овского метода старения к принятому во всем мире методу 
старения RTFOT, чему способствует действующий в Украине на протяжении уже более двух лет 
гармонизированный стандарт ДСТУ Б EN 12607-1:2015 «Битум и битумные вяжущие. 
Определение сопротивления к затвердеванию под влиянием теплоты и воздуха. Часть 1. 
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Метод RTFOT (EN 12607-1:2014, IDT)». Нормирование значений показателей качества после 
старения (остаточная пенетрация, изменение температуры размягчения, изменение массы) в 
проект стандарта не включено из-за недостатка данных, отражающих результаты изменение 
свойств окисленных битумов после старения. Результаты исследования, полученные в 
ГП «ГосдорНИИ им. Н.П. Шульгина», [18] могут послужить базой для устранения этого 
недостатка. 

 

Рисунок 4 – Значение интервалов пластичности в стандартах разных стран 

 

Рисунок 5 – Зависимость нормируемых значений температуры хрупкости от пенетрации 
битумов в стандартах разных стран 
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В проект стандарта впервые включена эквивязкая температура нагрева битума при 
приготовлении и уплотнении асфальтобетонной смеси. Этот показатель широко применяется в 
практике стран ЕС и США [21]. Сведения об этом показателе позволят потребителям выбирать 
оптимальные температуры работы с конкретным битумом, что будет способствовать 
предотвращению ухудшения его показателей за счет перегрева в процессе приготовления на 
асфальтобетонных заводах асфальтобетонных смесей и экономии энергоресурсов. Установление 
эквивязких температур возможно на основе температурно-вязкостных зависимостей битумов 
(рис. 6).  

 

Рисунок 6 – Температурно-вязкостная зависимость битума 

 

В проекте стандарта эквивязкие температуры не нормируются, но их определение 
позволит накопить опыт работы с вискозиметрами, а также статистические данные для 
последующего анализа и уточнения существующих технологических температур приготовления 
и уплотнения асфальтобетонных смесей. 

Выводы 

1. Действующие в настоящее время национальные стандарты (ДСТУ 4044-2001 и 
ДСТУ EN 12591:2017) на вязкие дорожные нефтяные битумы не в полной мере отвечают 
современным требованиям к оценке их качества в Украине: первый по причине несовершенства 
некоторых его показателей и требований; второй из-за несоответствия его требований 
технологическим возможностям производства дистилляционных битумов и невозможности 
учета национальных условий применения битумов в Украине. 

2. На основе анализа принятых в разных странах систем оценки качества битумов, 
используемых методов и предъявляемых требований разработана первая редакция проекта 
национального стандарта на замену действующего ДСТУ 4044-2001. Номенклатура показателей 
качества разрабатываемого стандарта учитывает как современные мировые тенденции в 
нормировании качества битумов, так и природно-климатические условия Украины. 
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3. Структура предлагаемого проекта стандарта, включенные в него показатели и 
уточненные требования органически сочетаются с аналогичными признаками европейского 
стандарта и учитывают опыт, накопленный в Украине за прошедшие 18 лет с начала применения 
стандарта ДСТУ 4044-2001. 
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STANDARDIZATION OF OILPAVING VISCOUS BITUMEN IN UKRAINE 

 
Abstract 
Introduction. Asphalt pavements are the main type of road pavement, while the quality of 

asphalt concrete is largely determined by the quality of bituminous binders.  
Problem statement. Nowadays, all over the world, three systems are used to assess the quality 

of paving bitumen: penetrational, viscosity and Superpave systems. Each of these systems has its own 
advantages and disadvantages. The national system for assessing the viscous bitumen quality was 
proposed in 2001 by the standard DSTU 4044-2001. Over the last 18 years, the question of the revising 
the quality indicators nomenclature normalized in DSTU 4044-2001 is currently relevant due to the 
changes in the national standardizationand modern approaches tothe assessment of the bitumen quality.  

Purpose. To develop a modern national standard for viscous paving bitumen which would take 
into account the principles of European standardization and modern achievements in creating the 
effective systems for assessing the quality of bitumen binders of both origin and foreign scientists was 
the aim of the work.  

Materials and methods. The article contains a comparative analysis of the existing systems for 
the viscous bitumens quality assessing. It includes the quality indicators nomenclature comparison and 
the relationship between the penetration dependencies of the main quality indicators. 

Results. Obtained data indicate that the standardized values of the main quality indicators 
proposed in the draft DSTU 4044 standard (softening temperature, brittleness temperature) are focused 
on national climatic, operational and the source material features of viscous paving bitumen. In addition 
to those adopted in the European standard EN 12591, additional indicators were introduced in the draft 
national standard taking into account the specific features of oxidized bitumen used in the Ukrainian 
road industry (adhesion, ductility, cohesion), as well as a number of indicators designed to optimize the 
technological modes of asphalt mixtures production and compaction (equi-viscous temperatures).  

Conclusion. The structure of the proposed draft standard, the indicators included in it and the 
refined requirements are combined with similar  criteria of the European standard and take into account 
the experience gained in Ukraine over the last 18 years since DSTU 4044-2001 standard start was in 
use. 

Key words: viscous paving bitumen, quality indicators, technical specifications, DSTU 4044, 
DSTU EN 12591 
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ НАФТОВИХ ДОРОЖНІХ В’ЯЗКИХ БІТУМІВ В УКРАЇНІ 

 
Анотація 
Вступ. Асфальтобетонні покриття є основним видом дорожніх покриттів автомобільних 

доріг, при цьому якість асфальтобетону в значній мірі визначається якістю бітумних в'яжучих. 
Проблематика. В даний час в світі для оцінки якості дорожніх бітумів використовується 

три системи: пенетраційна, в’язкістна і система Superpave, кожна з яких має свої переваги і 
недоліки. Національна пенетраційна система оцінки якості в'язких бітумів була запропонована в 
2001 р. з введенням в дію стандарту ДСТУ 4044-2001. У зв'язку зі змінами національної 
стандартизації, а також сучасними підходами до оцінки якості бітумів питання перегляду 
номенклатури показників якості, нормованих в ДСТУ 4044-2001, в даний час є актуальним. 

Мета. Мета роботи полягала в розробці сучасного національного стандарту на в'язкі 
дорожні бітуми, який би враховував принципи європейської стандартизації та сучасні 
досягнення як вітчизняних, так і зарубіжних вчених в створенні ефективних систем оцінки 
якості бітумних в'яжучих.  

Матеріали й методи. У статті виконано порівняльний аналіз існуючих систем оцінки 
якості в'язких бітумів, розглянуті прийняті в них номенклатури показників якості та 
співвідношення між пенетраційними залежностями основних показників якості.  

Результати. Наведені дані свідчать про те, що запропоновані в проекті стандарту 
ДСТУ 4044 нормовані значення основних показників якості (температура розм'якшення, 
температура крихкості) орієнтовано на національні кліматичні, експлуатаційні та сировинні 
особливості в’язких дорожніх бітумів. Крім прийнятих в загальноєвропейському стандарті 
EN 12591 показників в проект національного стандарту введено додаткові показники, що 
враховують специфічні особливості окислених бітумів, які використовуються у вітчизняній 
дорожньої галузі (зчеплення, дуктильність, когезія), а також ряд показників, покликаних 
оптимізувати технологічні режими приготування і ущільнення асфальтобетонних сумішей 
(еквів’язкі температури).  

Висновки. Структура запропонованого проекту стандарту, включені в нього 
показники і уточнені вимоги поєднуються з аналогічними ознаками європейського стандарту і 
враховують досвід, накопичений в Україні за минулі 18 років з початку застосування 
стандарту ДСТУ 4044-2001. 

Ключові слова: в'язкий дорожній бітум, показники якості, технічні умови, ДСТУ 4044, 
ДСТУ EN 12591. 
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LABORATORY STUDIES TO REDUCE THE TECHNOLOGICAL AGING OF BITUMEN 
 

Abstract 
Introduction. Long performance of pavements is ensured by preserving the stability of their 

basic physical and mechanical characteristics under various operating loads and weather and climatic 
conditions. One of the main factors contributing to such stability is aging resistance of bitumen. 

Problem statement. Aging bitumen process is a combination of irreversible changes in the 
structure and physical and technical characteristics of bitumen that occur when using them exposed to 
external factors. The most rapid aging of bitumen occurs in the thin films at the preparation of asphalt 
mixes. 

Also, during the operation of asphalt pavements, constant changes in the properties of bitumen 
leading to the deterioration of its quality and the destruction of asphalt are continuously occur. 

Purpose. Development of technologies aimed at reducing the aging of bitumen during 
technological processing which will improve the quality of bitumen and asphalt concrete and extend the 
service life of road pavements. 

Results. In this paper, measures and technologies for improving the stability of bitumen and 
asphalt to technological aging are defined. 

Introduction of surfactants in bitumen virtually does not affect its physical and technical 
properties. However, they enable increasing stability of oxidized bitumen to aging by changing the 
structure formation processes in bitumen and adsorption of surfactants on asphaltenes. 

Compounding of oxidized bitumen with residual bitumen leads to increase in its residual 
penetration and reduction in the aging indices. 

Use of energy-saving additives allows reducing the temperature of preparation and compaction 
of asphalt mixes, thereby promoting reducing thermo-oxidative aging of bitumen and thus increasing its 
durability. 

Conclusions. Developed technologies for increasing the stability of bitumen and asphalt 
concrete to aging will extend the service life of road pavements. 

Key words: asphalt concrete, bitumen, energy-saving additive, compounding, aging of 
bitumen,surfactants. 

Scope 

Long performance of flexible pavements is ensured by preserving the stability of their basic 
physical and mechanical characteristics under various operating loads and weather and climatic 
conditions. One of the main factors contributing to such stability is aging resistance of bitumen. 

During the operation of asphalt concrete pavements constant changes in the properties of 
bitumen leading to the deterioration of its quality and the destruction of asphalt are continuously 
occurred. However, the aging of bitumen occurs not only when it is a part of asphalt pavement. 
Irreversible changes in the properties of bitumen are observed at the stage of its preparation at asphalt 
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plant which may result in the premature destruction of asphalt pavements. It has repeatedly been noted 
in the works of Kolbanovska [1], Rudenska [2] and other. 

The aim of this work was to improve the stability of oxidized bitumen to thermo-oxidative 
aging. 

To simulate thermo-oxidative aging, the RTFOT method was used (according to               
EN 12607-1 [3]) which simulates the processes of preparation, storage and laying hot asphalt mixes and 
takes into account constant updating of bitumen surfaces while stirring it with hot mineral materials. 
Aging of bitumen by this method is carried out at continuous air intake and thus thermo-oxidative aging 
takes place. 

Resistance of bitumen to aging is assessed by the indicators that to the utmost characterize the 
change of bitumen consistency, namely by residual penetration (ratio of bitumen penetration after 
heating to the initial bitumen penetration) and aging index (ratio of dynamic viscosity of bitumen after 
heating to the dynamic viscosity of initial bitumen). 

Research of the stability of oxidized bitumen to thermo-oxidative aging 

For the research purposes, bitumen of BND 60/90 (BND is a brand according to 
DSTU 4044 [4]) and BND 90/130 brand produced by PJSC «Ukrtatnafta» were taken. The investigated 
bitumen show typical characteristics of oxidized bitumen and by the values of its physical and technical 
properties meet the requirements of DSTU 4044 [4] (Table 1). 

Heating of bitumen by RTFOT method leads to changes in its properties. Values of residual 
penetration of bitumen are within the range from 60 % to 62 %. That is, regardless bitumen brand, its 
resistance to aging is almost the same in terms of residual penetration. At the same time, aging index 
values indicate that more viscous bitumen is less resistant to aging. At almost the same residual 
penetration, aging index of bitumen of brand BND 60/90 is in 1,15 times higher. 

Given significant changes in the properties of bitumen at heating, there is a need to improve its 
resistance to high processing temperatures. 

 
Table 1 

Test results of bitumen investigation 

Indicators 
Test results of bitumen investigation 

Test 
methods brand 

BND 60/90 
brand 

BND 90/130 
Depth of needle penetration at 
temperature 25 ºС, m×10-4 

67 76 110 EN 1426[5] 

Softening point (by ring and 
ball), ºС 

49,7 48,6 45,1 EN 1427[6] 

Brittleness temperature, ºС -24 -24 -25 EN 12593[7] 

Ductility at temperature 25 ºС, 
m×10-2 

68 70 80 ASTM D113[8] 

Ductility at temperature 0 ºС, 
m×10-2 

3,0 3,2 4,0 ASTM D113[8] 

Dynamic viscosity at temperature 
60 ºС, Pа·s 

390 326 198 EN 13302 [9] 

Residual penetration, % 60 62 62 EN 12607-1 [3] 

Aging index 3,12 3,03 2,65 EN 12607-1 [3] 
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To increase the resistance of bitumen and, therefore, of asphalt to high processing temperatures 
is possible by the use of surfactants, improving the structure of oxidized bitumen by their compounding 
with residual bitumen, as well as by reducing the processing temperature of production and laying of 
asphalt mixes through the use of special energy-saving additives. 

The use of surfactants 

Aging of bitumen under the influence of thermo-oxidative factors includes the processes of 
emergence, development and destruction of a rigid spatial structure of asphaltenes. We can therefore 
assume that any substances that prevent the formation of spatial structures contribute to aging slowing 
even without changing in the oxidation process associated with the increase in the number of 
asphaltenes, as is in the case with the introduction of bitumen inhibitors. 

Introduction of cationic surfactants in bitumen that are adsorbed on the asphaltenes and block 
the points of their possible contacts is connected with the stabilizing effect and leads to the 
transformation of coagulation spatial structure in a highly concentrated unstructured suspension of 
asphaltenes [1]. 

A study was conducted of the impact of cationic surfactant, a natural product of a synthesis of 
fatty acids, low molecular amines and organic solvent to improve the stability of bitumen to thermo-
oxidative aging. 

Bitumen modification by surfactant was performed at a temperature (145 - 150) °C for 60 min. 
The content of surfactant in bitumen was 0,5 %, 0,75 % and 1,0 %. 

The test results show that at the introduction of surfactant negligible plasticizing of bitumen 
occurs (Table 2). Its penetration increases, its softening point reduces. Dynamic viscosity of bitumen 
when introducing surfactant is increasing slightly which indirectly indicates its structuring effect. 

 
Table 2 

Influence of surfactants on bitumen properties 

Indicators 

Test results of bitumen investigation of BND 60/90 grade 

initial 
modified by surfactant, % 

0,5 0,75 1,0 

Depth of needle penetration at 
temperature 25 ºС, m×10-4 

67 68 70 72 

Softening point (by ring and ball), ºС 49,7 49,2 48,8 48,2 
Dynamic viscosity at temperature 
60 ºС, Pа·s 

390 420 405 380 

Residual penetration, % 60 72 74 75 

Aging index 3,12 2,60 2,52 2,47 
 

 
Bitumen modified by surfactants is more resistant to aging. The residual bitumen penetration 

with 0,5 % of surfactant is by 20 % larger than the residual penetration of initial bitumen. 
With increasing content of surfactants residual penetration of bitumen continues to grow and 

with its content at 0,75 % and 1,0 % it is by 23 % and 25 % respectively higher than the residual 
penetration of initial bitumen. Similar results were obtained when determining aging index. 

In addition it should be noted that the penetration of initial bitumen after aging (i.e. penetration 
of bitumen contained in the asphalt pavement) is 40 m×10-4, and of bitumen with 1,0 % of surfactant is 
54 m×10-4. This means that the bitumen with 1,0 % of surfactant after aging has in 1,35 times higher 
penetration than the initial aged bitumen which must surely increase the durability of asphalt pavement. 
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Compounding of bitumen 

The tendency of bitumen to aging depends on many factors including bitumen component 
composition and nature of raw materials, technology of its generation, etc. It is believed that oxidized 
bitumen which is the most common in the road construction of Ukraine is intermediate between the 
bitumen obtained from cracking residues most prone to rapid aging, and the residual bitumen that is the 
most resistant to aging. However, there is evidence that oxidized bitumen from road tar based on certain 
oils has higher resistance to aging than the residual bitumen, repeatedly confirming the statement that 
aging bitumen is a complex phenomenon and it depends on many factors. 

In recent years, a number of studies on the improvement of bitumen resistance to aging have 
been fulfilled. In particular, Israilova [10] proposed the concept of increasing the resistance of thermo-
oxidized bitumen to aging which consists in reducing the number of structure-forming components - 
asphaltenes which are characterized by high concentrations of free radicals that trigger aging of bitumen 
at storage and preparation of bitumen mineral mixes by compounding the latest with the leavings of 
crude and vacuum distillation of crude oil. In their works Nat Chan Tian [11] propose to increase the 
resistance of bitumen to thermo-oxidative aging by optimizing the type chemical composition of raw 
materials for bitumen. 

It is likely to increase the resistance of oxidized bitumen to high processing temperatures and 
operational factors by its compounding with residual bitumen. 

Compounded bitumen obtained by the combination of oxidized bitumen of BND 60/90 
brand that meets the requirements of DSTU 4044 [4] with the residual bitumen of 100/150 
brand  that  meets the requirements of EN 12591 [12]. Combination was performed at a temperature 
(160 - 165) °C for 2,0 hours. 

The content of residual bitumen ranged from 10 % to 50 % by weight of compounded bitumen. 
Test results of initial and compounded bitumen are shown in Table 3. 

 
Table 3 

The results of determining the physical and technical properties of bitumen 
 obtained by compounding of different types of bitumen 

Indicators  

Test results 

oxidized 
bitumen of  
BND 60/90 

brand 

distillation 
bitumen of 

100/150 
brand 

compounded bitumen based on oxidized 
bitumen of BND 60/90 brand containing 
distillation bitumen of 100/150 brand, % 

10 % 30 % 50 % 

Depth of needle 
penetration at temperature  
25 ºС, m×10-4 

67 106 66 75 86 

Softening point (by ring 
and ball), ºС 

49,7 42,2 48,7 46,2 44,4 

Dynamic viscosity at  
temperature 60 ºС,  Pа·s 

390 168 405 275 230 

Residual penetration, %  60 65 73 71 67 
Aging index 3,12 2,05 2,40 2,54 2,40 

 
The residual penetration of oxidized bitumen at heating by the RTFOT method is 60 %. Adding 

to oxidized bitumen of 10 % of 100/150 brand bitumen increases the residual penetration to 73 % 
(Figure 1). 
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Figure 1 – Residual penetration of compounded bitumen depending on the content of distillation 
bitumen 

 
Increase in the residual penetration at heating indicates that compounded bitumen compared 

with the oxidized one changes its consistency less and, therefore, is more resistant to aging. 
Increase in the content of residual bitumen to 30 % and 50 % leads to the decrease in the index 

of residual penetration. However, residual penetration of compounded bitumen is still higher than of the 
oxidized bitumen. In this case, the reduction in the residual penetration is likely due to increased 
penetration of compounded bitumen, as it is widely accepted that less viscous bitumen is aging more 
intensely than the viscous one. 

The value of aging index also indicates a higher resistance to aging of compounded bitumen 
compared to the oxidized one (Figure 1). Even with the introduction of 10 % of distillation bitumen of 
100/150 brand, a significant decrease in the aging index from 3,12 to 2,40 is observed. By increasing 
the distillation bitumen content to 30 % and 50 % aging index is virtually unchanged, indicating 
increased resistance of compounded bitumen to aging even with the increase in its penetration (i.e. less 
viscous compounded bitumen change its properties at thermo-oxidative aging not more than viscous 
binders). 

Thus, the test results show that compounded bitumen is more resistant to aging than oxidized 
bitumen. Even with the introduction of 10 % of residual bitumen to the oxidized bitumen, a significant 
increase in the durability of oxidized bitumen to aging is observed testifying to an increase in the 
durability of asphalt based on compounded bitumen. 

Reducing processing temperatures of production and laying of asphalt mixes 

Today in Ukraine, hot asphalt mixes are used almost exclusively for the arrangement of road 
pavements.  

Hot asphalt mixes are produced using viscous bitumen at a temperature (140 - 170) °C. In this 
temperature range the viscosity of the bitumen is reduced to a level at which it easily envelops hot 
gravel; the mix is sufficiently workable that ensures its uniform mixing and subsequent transportation to 
the storage tank. The upper temperature limit for heating the binder and mineral material is limited due 
to the intense oxidative binder aging at processing temperatures of stirring the mix. Hot mix is placed 
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and its compaction is started at temperatures (135 - 155) °C, and its rolling is completed at temperatures 
lower than 80 °C. 

Heating the bitumen and its subsequent mixing with mineral material leads to increasing the 
viscosity of bitumen which in turn reduces the workability of asphalt mix. As you know, the quality of 
future pavement and conditions of works performance are largely determined by the workability of 
asphalt mix at laying and compaction. Durable pavement can be obtained only if the mix is quite easily 
placed with the layer of a given thickness, well leveled and compacted. This mix provides a flat, smooth 
and uniform surface. 

The quality of mix placing is also affected by the temperature of the mix at placing. The higher 
the temperature of the mix - the lower is the viscosity of bitumen; the higher its flowability - the better 
is its workability. 

For the production of quality asphalt mixes various technological solutions are used, as well as 
special additives that reduce the temperature of their preparation and placement, thereby reducing aging 
of bitumen. 

The results of studies of the effect of temperature of bitumen heating by the RTFOT method 
(Figure 2) on change in its properties show that when the test temperature is reduced, bitumen less 
changes its properties. Residual penetration of initial bitumen at the test temperature reduction by 20 °C 
increases from 60 % to 67 % and by 40 °C - from 60 % to 80 %. 

 
 

 

Figure 2 – Effect of temperature on residual penetration of bitumen 
 

 

However, preparing asphalt mixes at low temperatures is only possible using special energy-
saving additives. As seen in Figure 2, the introduction of energy-saving additives increases the residual 
penetration of bitumen from 60 % to 74 %, i.e. energy-saving additive increases the resistance of 
bitumen to aging. Lowering the test temperature by 20 °C and 40 °C increases the residual penetration 
to 83 % and 95 %, respectively. This indicates that in case of the preparation of asphalt mixes based on 
bitumen with energy-saving additive at low temperatures bitumen much less changes its properties, and 
thus extends the service life of asphalt pavements. 

With the introduction of energy-saving additives, the possibility of lowering the temperature of 
preparation and placing of asphalt mixes is achieved by reducing the surface tension of bitumen or by 
reducing the viscosity of bitumen when it is heated above the melting point of waxes included in the 
additive. 
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Using rotational viscometer Brookfield, the temperature- viscous dependence of initial and 
modified bitumen was studied and temperature at which viscosity of bitumen reaches the value of 
0,5 Pa·s (maximum viscosity at which high-quality mixing with binder mineral materials is provided). 
For the initial bitumen this temperature is 142 °C, and for the bitumen modified with 0,5 % of energy 
saving additives it is 143 °C. Thus, the results indicate that the adopted for research energy-saving 
additive allows reducing the temperature of preparation and laying of asphalt mixes by reducing the 
surface tension of bitumen. 

The studies of asphalt mixes preparation temperature influence on the properties of asphalt have 
been conducted. 

Preparation of asphalt mixes based on the initial bitumen and on the bitumen modified with   
energy-saving additive was carried out in compliance with the standard sequence of process operations 
according to DSTU B V.2.7-319 [13]. 

Temperatures of heating materials at the preparation of asphalt mixes at standard temperatures 
in the lab in compliance with DSTU B V.2.7-319 [13] and taking into account selected temperature 
conditions were as follows: for gravel, sand and filler – (170 - 175) °C, bitumen –  
(140 - 145) °C. The mix was compacted at a temperature (150 - 155) °C. 

At lowering the temperature of asphalt mix preparation by 20 °C the temperatures of heating the 
materials were as follows: for gravel, sand and filler – (150 - 155) °C, for bitumen - (140 - 145) °C. 
The  mix was compacted at a temperature (130 - 135) °C. 

At lowering the temperature of asphalt mix preparation by 40 °C the temperatures of heating the 
materials were as follows: for gravel, sand and filler – (130 - 135) °C, for bitumen – (140 - 145) °C. 
The mix was compacted at a temperature (110 - 115) °C. 

Test results of asphalt based on the initial bitumen and of asphalt based on the bitumen with 
energy-saving additive are shown in Table 4. 

 
Table 4 

Test results of asphalt prepared at various temperatures 

Indicators 
Processing temperatures Test results of asphalt based on bitumen 

mixing compaction BND 60/90 
BND 60/90 + 0,5 % 

energy-saving additives 

Average density, g/сm3 
170-175 150-155 2,366 2,379 
150-155 130-135 2,359 2,371 
130-135 110-115 2,349 2,362 

Water saturation, % 
170-175 150-155 1,9 1,6 
150-155 130-135 2,4 1,9 
130-135 110-115 3,1 2,3 

Water resistance  
coefficient  

170-175 150-155 0,95 1,00 
140-145 130-135 0,92 0,98 
120-125 110-115 0,88 0,96 

Compressive strength, 
МPа, at temperature: 

        

0 °С 
170-175 150-155 9,22 9,42 
140-145 130-135 8,68 8,97 
120-125 110-115 7,82 8,59 

20 °С 
170-175 150-155 4,62 4,69 
140-145 130-135 4,21 4,31 
120-125 110-115 3,94 4,06 

50 °С  
170-175 150-155 1,71 1,70 
140-145 130-135 1,48 1,61 
120-125 110-115 1,35 1,49 
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Test results show that the density of asphalt with energy-saving additive is higher than that of 
asphalt based on the initial bitumen. Average density of asphalt samples based on the initial bitumen, as 
well as of those based on the bitumen with energy-saving additive decreases in parallel with decreasing 
temperature of asphalt mixes preparation and compaction. At that, the nature of decreasing the average 
density of asphalt concrete samples is identical. However, due to higher average density of asphalt 
based on the bitumen with energy-saving additive prepared under standard temperature, average density 
of asphalt based on the same bitumen prepared under lowered by 40 °C temperature is practically the 
same as the average density of asphalt based on the initial bitumen and prepared at standard 
temperatures. 

Along with increasing density, water saturation of asphalt decreases at its modification by 
energy-saving additives. As the temperature of preparation and compaction of asphalt mixes increases, 
the growth in the water saturation index for both asphalt compositions is observed. Thus, for asphalt 
with energy-saving additive water saturation growth is less intense than for asphalt based on the initial 
bitumen. It should also be noted that at reducing the temperature of asphalt mixes preparation based on 
the initial bitumen by 40 °C for the specified index asphalt does not meet the requirements of  
DSTU B V.2.7-119 [14]. 

The introduction of energy-saving additives in asphalt increases the water resistance coefficient 
from 0,95 to 1,00. Lowering the temperature of asphalt mixes preparation and compaction leads to the 
reduction in the water resistance coefficient. Decreasing water resistance of asphalt based on bitumen 
modified by energy-saving additive is less intense than of asphalt based on the initial bitumen. Asphalt 
based on the initial bitumen obtained at lowered by 40 °C temperature does not meet the requirements 
of DSTU B V.2.7-119 [14] in terms of water resistance coefficient. 

With the introduction of energy-saving additives an increase in compression strength of asphalt 
has been observed at 20 °C and 0 °C and at 50 °C the strength is not changed. The decrease in the 
strength of asphalt at the temperature of asphalt mixes preparation and compaction takes place in all 
cases at temperature decreasing. For asphalt based on the initial bitumen the decrease in strength is 
higher than for asphalt based on the bitumen modified by energy-saving additive. Most significantly the 
strength of asphalt is reduced at lowering by 40 °C of the temperature of asphalt mixes preparation 
based on the initial bitumen.  

Thus, it can be stated that the use of energy-saving additives allows reducing the processing 
temperatures of asphalt mixes preparation and compaction. Asphalt based on the bitumen modified by 
energy-saving additive prepared and compacted at lowered by 40 °C temperatures is almost identical to 
asphalt based on the unmodified bitumen and prepared under standard temperatures. 

Conclusions 

1. At thermo-oxidative aging of bitumen a change in its properties takes place. Its penetration 
is reduced and its dynamic viscosity is increased which adversely affects the durability of asphalt. 

2. Modification of bitumen by surfactants virtually does not affect its physical and technical 
properties. However, surfactants have a significant impact on the stability of bitumen to thermo-
oxidative aging. 

3. Introduction of residual bitumen to the oxidized bitumen results in an increase in its 
residual penetration and reduction in aging index at heating in compliance with EN 12607-1, indicating 
a higher resistance to aging of compounded bitumen compared to the oxidized one, and therefore higher 
durability of asphalt based on compounded bitumen. 

4. Use of energy-saving additives at the preparation of asphalt and polymer asphalt mixes 
allows reducing the temperature of its preparation and compaction by 40 °C. Asphalt with energy-
saving additives prepared according to standard and lowered processing temperatures meets the 
requirements of  DSTU B V.2.7-119. 
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5. Lowering the temperature of asphalt mixes preparation and compaction reduces the 
thermo-oxidative aging of bitumen and, consequently, increases the service life of asphalt pavements. 

6. Besides, lowering the temperature of preparation and laying of asphalt mixes allows 
reducing energy resources consumption and improving environmental situation in the country. 
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ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ  

ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТАРІННЯ БІТУМІВ 
 

Анотація 
Вступ. Довговічність дорожніх покриттів забезпечується збереженням стабільності їх 

основних фізико-механічних характеристик при різних робочих навантаженнях, погодних та 
кліматичних умовах. Одним з основних факторів, що сприяють такій стабільності, є стійкість 
бітуму до старіння. 

Проблематика. Процес старіння бітумів – це сукупність незворотних змін структури та 
фізико-технічних характеристик бітумів, що відбуваються при їх використанні під дією 
зовнішніх факторів. Найбільш швидке старіння бітумів відбувається в тонких плівках при 
приготуванні асфальтобетонних сумішей. Головними чинниками старіння при цьому є кисень 
повітря і висока температура, які обумовлюють інтенсивні окиснювальні та термоокиснювальні 
процеси. 

Також, постійні зміни властивостей бітуму відбуваються під час експлуатації 
асфальтобетонних покриттів, які призводять до погіршення його якості та руйнування 
асфальтобетону. 
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Мета. Розробка технологій, спрямованих на зменшення старіння бітумів при 
технологічній переробці, що дозволить підвищити якість бітумів і асфальтобетонів та подовжити 
строки служби дорожніх покриттів. 

Результати. В роботі досліджено зміну властивостей бітумів при технологічному 
старінні. Встановлені заходи та технології підвищення стійкості бітумів до технологічного 
старіння. 

Введення до складу бітуму поверхнево-активних речовин практично не впливає на їх 
фізико-технічні властивості. Однак вони дають можливість підвищити стійкість окислених 
бітумів до старіння шляхом зміни процесів структуроутворення в бітумі та адсорбції 
поверхнево-активних речовин на асфальтенах. 

Компаундування окисленого бітуму з залишковим бітумом призводить до зростання його 
залишкової пенетрації та зниження індексів старіння. 

Використання енергозберігаючих добавок дозволяє знизити температури приготування 
та ущільнення асфальтобетонних сумішей, що сприяє зменшенню термоокислювального 
старіння бітуму, а отже підвищенню його довговічності. 

Висновки. Розроблені технології підвищення стійкості бітумів і асфальтобетонів до 
старіння дозволять подовжити строки служби дорожніх покриттів. 

Ключові слова: асфальтобетон, бітум, енергозберігаюча добавка, компаундування, 
старіння бітуму, поверхнево-активна речовина. 
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 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ БИТУМОВ 

 Аннотация 
 Введение.  Долговечность  дорожных  покрытий  обеспечивается  сохранением 

стабильности  их  основных  физико-механических  характеристик  при  различных  рабочих 
нагрузках, погодных и климатических условиях. Одним из основных факторов, способствующих 
такой стабильности является устойчивость битума к старению. 

 Проблематика. Процесс  старения  битумов  - это  совокупность  необратимых  изменений 
структуры и физико-технических характеристик битумов, происходящих при их использовании 
под  действием  внешних  факторов.  Наиболее  быстрое  старение  битумов  происходит  в  тонких 
пленках при приготовлении асфальтобетонных смесей. Главными факторами старения при этом 
является  кислород  воздуха  и  высокая  температура,  обуславливающие интенсивные 
окислительные и термоокислительные процессы. 

 Также  постоянные  изменения  свойств  битума  происходят  во  время  эксплуатации 
асфальтобетонных  покрытий,  которые  приводят  к  ухудшению  его  качества  и  разрушению 
асфальтобетона. 

 Цель.  Разработка  технологий,  направленных  на  уменьшение  старения  битумов  при 
технологической  переработке,  что  позволит  повысить  качество  битумов  и  асфальтобетонов  и 
продлить сроки службы дорожных покрытий. 
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Результаты. В работе исследовано изменение свойств битумов при технологическом 
старении. Установлены меры и технологии повышения устойчивости битумов к 
технологическому старению. 

Введение в состав битума поверхностно-активных веществ практически не влияет на их 
физико-технические свойства. Однако, они дают возможность повысить устойчивость 
окисленных битумов к старению путем изменения процессов структурообразования в битуме и 
адсорбции поверхностно-активных веществ на асфальтенах. 

Компаундирование окисленного битума с остаточным битумом приводит к росту его 
остаточной пенетрации и снижению индексов старения. 

Использование энергосберегающих добавок позволяет снизить температуры 
приготовления и уплотнения асфальтобетонных смесей, что способствует уменьшению 
термоокислительного старения битума, а значит повышению его долговечности. 

Выводы. Разработанные технологии повышения устойчивости битумов и 
асфальтобетонов к старению позволят продлить сроки службы дорожных покрытий. 

Ключевые слова: асфальтобетон, битум, энергосберегающая добавка, компаундирование, 
старение битума, поверхностно-активное вещество. 
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ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЦЕМЕНТОБЕТОНА ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

Аннотация 
Введение. В статье излагается метод подбора быстротвердеющих цементобетонных 

композиций, предназначенных для обустройства и ремонта дорожного покрытия.  
Проблематика. Работа посвящена проблеме увеличение скорости набора прочности 

материала дорожного покрытия путем применения химических ускорителей.   
Цель. Разработка метода подбора рационального состава бетонной смеси для 

быстротвердеющего жесткого дорожного покрытия с учетом качества материала за счет 
введения в её состав добавок и фибры. 

Материалы и методы. Исследования проводились с цементобетонном, состоящий из:  
портландцемента, щебеня, песка, пластифицирующей добавки, ускорителя и фибры. 
Исследования проводились методом факторного анализа с предварительным планированием 
опытов. В качестве факторов влияния принимались: пластификатор, ускоритель и фибра. 
Полученные образцы испытывались на: прочность при сжатии, и при изгибе, на 
водонепроницаемость, ударостойкость.  

Результаты. Исследования показали, что введение в состав бетонной смеси ускорителя 
уменьшает начало схватывания более чем в 30 раз, а конец схватывания – более чем в 15 раз. 
При этом снижение прочности при сжатии не превышает 3 %. Введение в состав бетона 
пластифицирующей добавки совместно с фиброй повышает прочность при сжатии на 10 %, 
прочность при изгибе более чем на 55 %, водонепроницаемость на 33 % и ударостойкость 
на 17 %. 

Выводы. Снижение времени твердения материала для жестких дорожных покрытий без 
ухудшения их физико-механических и эксплуатационных характеристик, может быть 
достигнуто за счет введения в его состав рационального количества добавки, совместно с 
фиброй и ускорителем твердения. 

Ключевые слова: жесткие покрытия, автомобильные дороги, химические добавки, 
прочность, ударостойкость, водонепроницаемость, физико-механические характеристики 

Введение 

Анализ научных публикаций [1, 2, 3, 4], показывает, что цементобетонные покрытия для 
автомобильных дорог широко распространенно в наиболее развитых странах мира. Это 
покрытие имеет высокие физико-механические и эксплуатационные показатели, обеспечивает 
высокую контрастность транспортных потоков и т.д. Основным недостатком цементобетонных 
покрытий является значительное время их твердения. Это приводит к временному выведению из 
эксплуатаций участка дороги, а также к увеличению материальных и финансовых затрат.  

Проблема 

Снижение времени, когда дорога не может выполнять свою функцию, может быть 
достигнуто за счет применения быстротвердеющих материалов дорожного покрытия. В 
настоящее время основными методами ускорения твердения бетона является: влаготепловая 



БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ 

 

120   ISSN 2524-0994. Dorogi i mosti, 2018 (18) 

обработка (пропарка), вакуумирование, применение химических ускорителей твердения и др. 
Наиболее распространенным способом ускорения твердения является тепловлажностная 
обработка, но при этом требуется необходимое оборудование и значительные затраты энергии. 
Такой метод ускорения, как правило, используется в заводских условиях. Вакуумная обработка 
бетона не получила широкого распространения в связи с его сложностью. Наиболее простой 
способ ускорения твердения является применение химических ускорителей. Этот метод 
позволяет сократить время набора прочности бетона без использования дорогостоящего 
оборудования и источников энергии.  

Использование агрессивных ускорителей (техническая соляная кислота, поташ и др.) 
могут привести к химическим травмам и ожогам работников, особенно при работе в 
стесненных  условиях с недостаточным освещением. Более приемлемо использовать 
ускорители типа  MEYCО SA, Delvo Crete (BASF); Sigunit (Sika); Mapequick (Mapei); 
Centrament Rapid (MC-Bauchemie); Полипласт (Реламикс Торкрет); Эм-Си Баухеми (Центрамент 
Рапид 640 R,650R) и др. В качестве ускорителя можно использовать кальцинированную соду 
(Na2СО3) [5]. Анализ работ Байкова А.А. [2] посвященных введению в состав БС - Na2СО3, для 
ускорения схватывание показал (табл. 1), что введение в состав БС соды существенно снижает 
время схватывания раствора (до 17 мин. при введении 5 % Na2СО3 от веса цемента). Это 
значительно затрудняет использование этого ускорителя без надежного обеспечения задержки 
времени схватывания. 

 
Таблица 1 

Изменение сроков схватывания при добавках соды (по материалам Байкова А.А. [2]) 

Добавка соды в %  
от массы цемента 

Начало схватывания  
(мин) 

Конец схватывания  
(мин) 

0 100 305 
2 5 45 
5 3 17 

 
Для удобства анализа результаты (табл. 1) представлены в графическом виде на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Сроки схватывания при введении в состав цемента ускорителя 
твердения (Na2СО3) 
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Как видно из рис. 1, при увеличении количества введенного в состав БС ускорителя 
Na2СО3 наблюдается резкое снижение времени схватывания смеси. Так для контрольного 
состава (Na2СО3 – 0%) начало схватывания происходит через 100 минут после его затворения, а 
конец – через 305 минут. При введении в БС – 2% ускорителя время начала схватывания 
уменьшается в 20 раз, а конец схватывания – в 6 раз. Аналогично при введении 5%  
соответственно 33 раза и 18 раз. 

Данные о наборе прочности бетона при введении в его состав от 0 до 10 %  ускорителя 
твердения (Na2СО3) от массы цемента приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Зависимости набора прочности во времени при введении в его состав ускорителя твердения 
(по материалам Байкова А.А. [2]) 

Сутки 
Na2СО3 от массы цемента 

0% 2% 6% 10% 
3 10,6 13,5 29,1 26,9 
5 24,2 25,6 33,4 25,2 
28 64,2 64,2 62,8 60,8 

 
Для удобства анализа результатов данные (табл. 2.) представлены в графическом виде на 

рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2 – Зависимости набора прочности бетона при введении в его состав ускорителя 
твердения Na2СО3 от 0 до 10 % от массы цемента 

 
Из зависимостей, представленных на рис. 2, видно, что введение в состав 

смеси ускорителя твердения (Na2СО3), незначительно влияет на прочность при сжатии для 
материала. Так, для контрольного состава на 3, 5 и 28 сутки набор прочности достигает 
соответственно 10, 24,2 и 64,2 МПа. При введении 2% ускорителя (Na2СО3) прочность 
соответственно 13,5; 25,6; 64,2 МПа. Введение 6% Na2СО3 позволило получить следующие 
соответствующие показатели: 29,1; 33,4 и 62,8 МПа. Использование для ускорения 10% Na2СО3 

позволяет получить следующие показатели: 26,9; 25,2; 60,8 МПа соответственно. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что введение в состав БС ускорителя Na2СО3 

для изготовления жестких дорожных покрытий до 6 % от массы цемента приводит 
незначительному снижению прочности получаемого материала (ок. 2 %), при этом наблюдается 
значительное сокращение времени твердения и повышение набора прочности материала в 
начальный период. Дальнейшее увеличение концентрации ускорителя нецелесообразно в виду 
его неэффективности.  

Целью проведенных исследований было: разработка метода подбора рационального 
состава бетонной смеси для быстротвердеющего жесткого дорожного покрытия с учетом 
качества материала за счет введения в её состав добавок и полипропиленовой фибры. 

Исследования проводились методом физического эксперимента с использованием 
предварительного планирования опытов [7]. Факторы влияния и диапазон их изменения 
выбирались по результатам ранее проведенных исследований [5].  

Материалы и методы 

В качестве факторов влияния на физико-механические и эксплуатационные 
характеристики материала для жесткого дорожного покрытия принимались: х1 – количество 
пластификатора С3 от 0 % до 1 % от массы цемента; х2 – количество полипропиленовой 
фибры (Ф) – MAPEFIBRE NS 12/ NS 18, от 0 до 0,6  кг/м3 (диаметр – 0,34 мкм, длина волокна  
12-18 мм, плотность – 0,91 г/м3, прочность на разрыв – 700 МПа, производства фирмы Мареl, 
Италия); х3 – количество ускорителя (кальцинированная сода Na2СО3, марка Б, сорт высший), 
от 0 до5  % от  массы цемента (производства ООО Компания Плазма, Харьков, Украина).  

Состав материал включает в себя: портландцемента ПЦ – І – Н500 (ПАТ«Волинь-Цемент», 
Украина) – 470 кг/м3; щебень – 1055 кг/м3; песок (Мкр 2,5, Вознесенский карьер, Украина) – 
578 кг/м3. 

Результаты 

Опыты проводились в лабораториях Одесской государственной академий строительства 
и архитектуры. План эксперимента и составы для жестких дорожных покрытий приведены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

План эксперимента, количество добавок входящих в состав материала для жестких 
дорожных покритий, и показатели его качества 

 

План эксперимента Количество добавок Показатели качества материала 

№ х1 х2 х3 
C3, 
% 

Ф, 
кг/м3 

Cода, 
% 

fck.cube 
(МПа) 

fctk 
(МПа) 

W 
(атм) 

Т 
(Дж/см2) 

1 - 1 - 1 - 1 0 0 0 50,80 6,05 9 6 
2 - 1 0 - 1 0 0,30 0 51,25 6,67 8 6 
3 - 1 1 - 1 0 0,60 0 51,56 8,34 8 7 
4 0 - 1 - 1 0,5 0 0 52,80 6,58 7 7 
5 0 0 - 1 0,5 0,30 0 52,52 6,23 6 7 
6 0 1 - 1 0,5 0,60 0 53,20 8,43 6 7 
7 1 - 1 - 1 1 0 0 55,53 6,00 6 7 
8 1 0 - 1 1 0,30 0 54,67 6,65 7 7 
9 1 1 - 1 1 0,60 0 55,37 8,30 8 7 
10 - 1 - 1 0 0 0 2,50 48,50 5,84 6 6 
11 - 1 0 0 0 0,30 2,50 48,18 6,75 7 6 
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Продолжение таблицы 3 

 
 образцы выдерживались в условиях нормального твердения в течение 28 суток 

(t=200С, W=80 %); 
 на 28 сутки часть образцов 10х10х10 см3 подверглась испытанию на прочность при 

сжатии на 100–тонном прессе фирмы TESTING PL 100 в лаборатории фирмы Хайдельберг 
Цемент Украина [7]; 

 образцы 4х4х16 см подвергались испытанию на прочность при их изгибе согласно 
[8]; 

 образцы 7х7х7 см3 испытывались на ударную прочность согласно [8] при помощи 
лабораторного копра; 

 водонепроницаемость определялась по методу мокрого пятна [8] на образцах 
диаметром 150 мм, толщиной 50 мм. 

Проведенные эксперименты позволили рассчитать коэффициенты регрессионных  
математических моделей, которые описывают следующие показатели материала для жестких 
дорожных покрытий: прочность при сжатии (fck.cube) (1), прочность при изгибе (fctk.) (2), 
водонепроницаемость (W) (3) и ударостойкость (Т) (4) в зависимости от количества введенных в 
базовый состав компонентов (добавок и фибры). Рассчитанные математические модели имеют 
вид: 

fck.cube.(МПа)=50,21 –2,24 х1 + 0,21 х2  – 0,53 х1х3 – 2,66 х3 +0,53 x3
2  (1) 

 
fctk .(МПа)=6,22 + 0,20 х1х2 + 0,28 х2х3 + 1,31 х2 + 0,39 x2

2– 0,58 х3  (2) 
 

W(атм)=5,85 – 0,17 х1+ 0,39 x1
2 + 0,33 х1х2 +0,50 х1х3 – 0,72 х3 +0,39 x3

2  (3) 
 

(Т) (Дж/см2) =6,02 + 0,17 х1 + 0,17 х2х3 + 0,28 х2 – 0,61 х3 +0,28 x3
2   (4) 

Для удобства анализа регрессионные модели (1-5) представлены в графическом виде  на 
рисунках 3, 4, 5, 6.  

 

План эксперимента Количество добавок Показатели качества материала 

№ х1 х2 х3 
C3, 
% 

Ф, 
кг/м3 

Cода, 
% 

fck.cube 
(МПа) 

fctk 
(МПа) 

W 
(атм) 

Т 
(Дж/см2) 

12 - 1 1 0 0 0,60 2,50 49,75 7,05 6 6 
13 0 - 1 0 0,5 0 2,50 49,73 4,80 6 5 
14 0 0 0 0,5 0,30 2,50 49,23 6,75 6 6 
15 0 1 0 0,5 0,60 2,50 50,00 8,13 6 6 
16 1 - 1 0 1 0 2,50 52,35 5,42 6 6 
17 1 0 0 1 0,30 2,50 52,05 5,85 6 6 
18 1 1 0 1 0,60 2,50 52,14 8,34 6 6 
19 - 1 - 1 1 0 0 5 44,72 4,50 6 5 
20 - 1 0 1 0 0,30 5 44,42 5,97 5 5 
21 - 1 1 1 0 0,60 5 45,25 7,18 5 6 
22 0 - 1 1 0,5 0 5 48,57 4,28 6 5 
23 0 0 1 0,5 0,30 5 48,40 5,85 6 6 
24 0 1 1 0,5 0,60 5 48,63 7,98 6 6 
25 1 - 1 1 1 0 5 50,88 4,20 6 5 
26 1 0 1 1 0,30 5 50,03 5,22 6 6 
27 1 1 1 1 0,60 5 51,83 7,57 6 6 
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Рисунок 3 – Влияние количества 
С3 (х1), Ф (х2) и Na2СО3 (х3) на прочность 
при сжатии (МПа) 

 

 
 

Рисунок 4 – Влияние количества 
С3 (х1), Ф (х2) и Na2СО3 (х3) на прочность 
при изгибе (МПа) 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Влияние количества 
С3 (х1), Ф (х2) и Na2СО3 (х3) на 
водонепроницаемость (атм) 

 

 
 

Рисунок 6 – Влияние количества 
С3 (х1), Ф (х2) и Na2СО3 (х3) на 
ударостойкость(Дж/см2) 

 
Как видно из рисунков 3-5 введение в состав БС пластификатора С3 (1 % от массы Ц) 

совместно с полипропиленовой фиброй (0,6 кг/м3) повышает прочность при сжатии на 55 МПа 
(увеличивается на 10 %). Введение в состав материала пластифицирующей добавки С3 (1 %) 
совместно с Ф (0,6 кг/м3) и  ускорителем Na2СО3 (1%) повышает прочность при изгибе на 8 МПа 
(60 %). При введении в состав материала  добавки С3 (1 %) совместно с Ф (0,3 кг/м3) повышает 
водонепроницаемость получаемого материала для ремонта на 8 атм (33 %). Совместное введение 
в состав БС добавки С3 (1 %) с Ф (0,6 кг/м3) повышает ударостойкостьполучаемого материала на 
7 Дж/см2 (17 %).  

Исследования показали, что введение в состав бетонной смеси ускорителя Na2СО3 (5 % от 
массы Ц) уменьшает  сроки схватывания более чем в 30 раз, а конец схватывания более чем в 
15 раз. При этом снижение прочности при сжатии  не превышает 3 % (на 28 сутки). Введение в 
состав бетона пластифицирующей добавки С3 (1 % от массы Ц) совместно с полипропиленовой 
фиброй (0,6 кг/м3): повышает прочность при сжатии ок. 10 %, прочность при изгибе более чем на 
55 %, водонепроницаемость на 33 % и ударостойкость на 17 %.  
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Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что снижение времени твердения материала 
для жестких дорожных покрытий без ухудшения их физико-механических и 
эксплуатационных  характеристик может быть достигнуто за счет введения в его состав 
рационального количества пластифицирующей добавки С3 совместно с полипропиленовой 
фиброй MAPEFIBRE NS 12/ NS 18 и ускорителем твердения Na2СО3. 

Рациональный подобранный состав позволяет значительно сократить время твердения 
бетона в начальные сроки твердения, следовательно, уменьшить время простоя дороги при 
строительстве и ремонте. Исходя из экологичности и высокой скорости набора прочности, 
предложенный метод по подбору материала для дорожного покрытия может быть рекомендован 
для велосипедных дорожек.  
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RIGID ROAD PAVEMENTSOF CEMENT CONCRETE FOR  HIGHWAYS 

 
Abstract 
Introduction. Analysis of scientific publications shows that cement concrete pavements for 

highways are widespread in the most developed countries of the world. This pavement has high 
physico-mechanical and operational characteristics, provides a high contrast of traffic flows, etc. The 
main disadvantage of cement concrete pavements is a significant time of their hardening. This leads to a 
temporary withdrawal from the operation of the highway’s section, as well as an increase in material 
and financial costs. 

Problem statement. Reducing the time when the road is in a non-operating state can be achieved 
through the use of quick-hardening materials of pavement. Currently, the main methods for accelerating 
the hardening of concrete are: moisture-heat treatment (steaming), vacuuming, the use of 
chemicalcement hardeners, etc. The most common way to accelerate hardening is a heat and humidity 
treatment but it requires the appropriate equipment and significant power consumption. This method of 
acceleration is usually used in the factory. Vacuum processing of concrete is not widespread due to its 
complexity. The easiest way to acceleratehardening is the use of chemical hardeners. This method 
allows reducing the the time of concrete setting without the use of expensive equipment and energy 
sources. 

Purpose. Development of a method for selecting a rational composition of a concrete mix for 
fast-hardening of rigid pavement taking into account the quality of the material and due to the 
introduction of additives and fiber into its composition. 

Materials and methods. The studies were carried out with cement concrete consisting of: 
Portland cement, crushed stone, sand, plasticizer, hardener and fiber. The studies were conducted by the 
method of factor analysis with a preliminary planning of experiments. The following factors were taken 
as impact factors: plasticizer, hardener and fiber. The obtained samples were tested for: compressive 
strength, flexural strength, water resistance, impact resistance. 

Results. The studies have shown that the introduction of a hardener into the concrete mix 
reduces the setting time by more than in 30 times and the end of setting time - by more than in 15 times. 
The reduction in compressive strength does not exceed 3%. Introduction of concrete plasticizing 
additive together with the polypropylene fiberto the composition: increases the compressive strength by 
10 %, flexural strength - more than by 55 %, water resistance - by 33 % and impact resistance - by 
17 %. 

Conclusions. Reducing the time of hardening of the material for rigid pavements without 
compromising the physico-mechanical and operational characteristics can be achieved by introducing 
into its composition a rational amount of plasticizer, together with polypropylene fiber and hardener. 

Key words: rigid pavements, highways, chemical additives, strength, impact resistance, water 
resistance, physical and mechanical characteristics. 
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ЖОРСТКІ ДОРОЖНІ ПОКРИТТЯ З ЦЕМЕНТОБЕТОННУ 
ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

 
Анотація 
Вступ. Аналіз наукових публікацій, показує, що цементобетонні покриття для 

автомобільних доріг значно поширені в найбільш розвинених країнах світу. Це покриття має 
високі фізико-механічні та експлуатаційні показники, забезпечує високу контрастність 
транспортних потоків і таке інше. Основним недоліком цементобетонних покриттів є значний 
час їх твердіння. Це призводить до тимчасового виведення з експлуатації ділянки автомобільної 
дороги, а також до збільшення матеріальних і фінансових витрат. 

Проблематика. Зниження часу, коли дорога не може виконувати свою функцію, може 
бути досягнуто за рахунок застосування швидкотвердіючих матеріалів дорожнього покриття. В 
даний час основними методами прискорення твердіння бетону є: тепловологісна обробка 
(пропарювання), вакуумування, застосування хімічних прискорювачів твердіння та ін. Найбільш 
поширеним способом прискорення твердіння є тепловологісна обробка, але при цьому потрібно 
необхідне обладнання і значні витрати енергії. Такий метод прискорення, як правило, 
використовується в заводських умовах. Вакуумна обробка бетону не отримала широкого 
поширення в зв'язку з його складністю. Найбільш простим методом прискорення твердіння є 
застосування хімічних прискорювачів. Цей метод дозволяє скоротити час набору міцності 
бетону, без використання дорогого устаткування і джерел енергії. 

Мета. Розробка методу добору раціонального складу бетонної суміші для 
швидкотвердіючого жорсткого дорожнього покриття з урахуванням якості матеріалу за рахунок 
введення в його склад добавок і фібри. 

Матеріали й методи. Дослідження проводилися з цеметобетона, що складається з: 
портландцементу, щебеню, піску, пластифікатора, прискорювача твердіння і фібри. Дослідження 
проводились методом факторного аналізу з попереднім плануванням дослідів. В якості чинників 
впливу приймалися: пластифікатор, прискорювач і фібра. Отримані зразки випробовувалися на 
міцність при стисненні, міцність при згині, водонепроникність, ударостійкість. 

Результати. Дослідження показали, що введення до складу бетонної суміші 
прискорювача зменшує початок схоплювання більш ніж в 30 разів, а кінець схоплювання – 
більш ніж в 15 разів. При цьому зниження міцності при стисненні не перевищує 3 %. Додавання 
до складу бетону пластифікатора спільно з поліпропіленової фіброю підвищує міцність при 
стисненні на 10 %, міцність при згині більш ніж на 55 %, водонепроникність на 33 % і 
ударостійкість на 17 %. 

Висновки. Зниження часу твердіння матеріалу для жорстких дорожніх покриттів без 
погіршення їх фізико-механічних і експлуатаційних характеристик, може бути досягнуто за 
рахунок введення в його склад оптимальної кількості пластифікатора спільно з фіброю і 
прискорювачем твердіння. 

Ключові слова: жорсткі покриття, автомобільні дороги, хімічні добавки, міцність, 
ударостійкість, водонепроникність, фізико-механічні характеристики.  
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МЕХАНІЧНІ ЕФЕКТИ І ПАРАДОКСИ ЯВИЩ ТЕРМОПРУЖНОГО НАПРУЖЕННЯ В 

КОНСТРУКЦІЯХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ 
 

Анотація 
Вступ. Результати спостережень за процесами руйнування конструкцій доріг в 

кліматичних умовах України свідчать про те, що, як правило, найбільш інтенсивно вони 
відбуваються в результаті добових і сезонних змін температури навколишнього середовища, 
причому на початковому етапі руйнувань найбільш помітними виявляється виникнення на 
дорогах поперечних тріщин і розшарування конструкції в зоні її вільної поверхні. У даній роботі 
аналізується можливість ініціювання таких руйнувань під дією змінних за часом температурних 
збурень з урахуванням викликаних ними змін характеристик жорсткостних властивостей 
дорожніх матеріалів. 

Проблематика. В останні роки в усьому світі на автомобільних дорогах спостерігається 
тенденція збільшення інтенсивності руху транспортних засобів і зростання частки 
великовантажних автомобілів і багатовісних автопоїздів з підвищеним тиском в пневматиках. 
Значний вплив на напружено-деформований стан конструкцій доріг здійснюють кліматичні та 
теплові впливи, викликані добовими і сезонними змінами температури дорожніх покриттів. 
Головною особливістю задач аналізу термонапруженого стану дорожньої конструкції є їх 
багатопараметричність. Перш за все конструкції дорожніх покриттів істотно неоднорідні. У 
механіці суцільних середовищ розрізнюють шарувато-неоднорідні системи, які складаються з 
декількох пружних шарів з різними термомеханічними характеристиками, і градієнтно 
неоднорідні середовища, властивості яких змінюються неперервно по просторовим змінним. 
Оскільки дорожнє покриття можна віднести до шарувато-неоднорідних систем, при 
математичному моделюванні термомеханічних процесів, що в них протікають, доводиться мати 
справу з притаманною їм специфікою розподілу полів температури, деформацій і напружень. 
Справа в тому, що функції деформацій і напружень (а іноді і переміщень), які в них виникають, 
виявляються розривними і їх важко описувати простими аналітичними і чисельними засобами. З 
цією особливістю пов'язані і значні ускладнення механічних явищ, що в них виникають. 

Мета досліджень. Математичне моделювання явищ термопружного напруження в 
конструкціях дорожніх одягів. 

Методи і результати досліджень. Запропоновано математичні моделі явищ 
термонапруженого деформування шарувато-неоднорідних дорожніх покриттів з плоскими та 
викривленими поверхнями в умовах добових та сезонних змін зовнішньої температури та дії 
транспортних навантажень. Методами скінченно-елементного моделювання показано, що поля 
температури в конструкції покриття, спричинені еволюцією зовнішнього теплового збурення, 
мають вигляд високоградієнтних крайових ефектів, утворених в прикрайовій зоні системи, тому 



БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ 

 

ISSN 2524-0994. Dorogi i mosti, 2018 (18) 129 

зумовлені ними функції напружень є розривними і включають концентратори в різних зонах 
масиву. Виявлено ділянки максимальних деформацій розтягу та зсуву, що сприяють 
розшаруванню конструкції. Розглянуто випадки навантажень при різних значеннях 
геометричних, конструктивних та температурних параметрів. Встановлено деякі несподівані 
ефекти в механізмах руйнування системи.   

Висновки. Поставлена задача про чисельне дослідження термопружного деформування 
шаруватих дорожніх одягів з урахуванням зміни характеристик жорсткості їх матеріалів при 
добових і сезонних змінах температури навколишнього середовища. Сформульовані розв’язні 
рівняння, побудовані їх скінченно-елементні аналоги. Встановлено, що при обраних значеннях 
геометричних і термомеханічних параметрів дорожньої конструкції задача нестаціонарної 
теплопровідності при добових змінах навколишньої температури є сингулярно збуреною, поля 
температури, що еволюціонують у часі, мають вигляд крайового ефекту, переважно 
зосередженого в зоні першого або першого і другого асфальтобетонних шарів і володіють 
високими градієнтами. Показано, що високоградієнтна неоднорідність еволюціонуючих полів 
температури і шарувата неоднорідність механічних характеристик покриття доріг, які 
супроводжуються також зміною модуля пружності асфальтобетонних матеріалів при зміні 
температури, обумовлюють істотну неоднорідність полів напружень, пов'язану з розривами 
функцій напружень і їх концентрацією в крайовій зоні у вільній поверхні. Встановлено, що 
пікові значення поздовжніх напружень розтягу у верхньому шарі покриття і зсувних напружень, 
локалізованих між першим і другим шарами, можуть бути причиною спостережуваних на 
практиці в зимовий час утворення на дорозі на початковій стадії руйнування поперечних тріщин 
і її розшарування. 

Ключові слова: дорожнє покриття, конструкція дорожнього одягу, термонапружений 
стан, поле температур, поле напружень. 

Вступ 

В останні роки в усьому світі на автомобільних дорогах спостерігається тенденція 
збільшення інтенсивності руху транспортних засобів і зростання частки великовантажних 
автомобілів і багатовісних автопоїздів з підвищеним тиском в пневматиках. Значний вплив на 
напружено-деформований стан конструкцій доріг здійснюють кліматичні та теплові впливи, 
викликані добовими і сезонними змінами температури дорожніх покриттів. Оскільки існуючі 
мережі автомобільних доріг не розраховані на такі підвищені значення транспортних 
навантажень, ці чинники є основними причинами зменшення їх експлуатаційної довговічності. 
Зазначені обставини посилюються також відсутністю ефективних методів теоретичного 
(комп'ютерного) моделювання напружено-деформованого стану та міцності шарувато-
неоднорідних дорожніх покриттів в умовах зміни їх механічних і фізичних властивостей під 
дією транспортних і термомеханічних навантажень. У зв'язку з цим досить актуальною є 
проблема розробки більш точних механічних і математичних моделей деформування і міцності 
дорожніх одягів при їх різних конструктивних схемах, видах матеріалів і діях транспортних і 
термомеханічних навантажень. Механічні моделі конструкцій доріг є багатошаровими 
структурами, укладеними на ґрунтову основу. Нижні шари структури сформовані з піску і 
щебеню, верхні з асфальтобетону, параметри пружності яких змінюються за заданим законом в 
залежності від добових і сезонних змін їх температури. На заключному етапі комп'ютерного 
аналізу розроблені математичні моделі у вигляді систем лінійних алгебраїчних рівнянь високих 
порядків посилаються на використання кінцево-елементних апроксимацій. 
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Результати спостережень за процесами руйнування конструкцій доріг в кліматичних 
умовах України свідчать про те, що, як правило, найбільш інтенсивно вони відбуваються в 
результаті добових і сезонних змін температури навколишнього середовища, причому на 
початковому етапі руйнувань найбільш помітними виявляється виникнення на дорогах 
поперечних тріщин і розшарування конструкції в зоні її вільної поверхні. У даній роботі 
аналізується можливість ініціювання таких руйнувань під дією змінних за часом температурних 
збурень з урахуванням викликаних ними змін характеристик жорсткостних властивостей 
дорожніх матеріалів. 

Головною особливістю задач аналізу термонапруженого стану дорожньої конструкції є їх 
багатопараметричність. Перш за все конструкції дорожніх покриттів істотно неоднорідні. У 
механіці суцільних середовищ розрізнюють шарувато-неоднорідні системи, які складаються з 
декількох пружних шарів з різними термомеханічними характеристиками, і градієнтно 
неоднорідні середовища [1, 2, 3, 4], властивості яких змінюються неперервно по просторових 
змінних. Оскільки дорожнє покриття можна віднести до шарувато-неоднорідних систем, при 
математичному моделюванні термомеханічних процесів, що в них протікають, доводиться мати 
справу з притаманною їм специфікою розподілу полів температури, деформацій і напружень. 
Справа в тому, що функції деформацій і напружень (а іноді і переміщень), які в них виникають, 
виявляються розривними, і їх важко описувати простими аналітичними і чисельними засобами. З 
цією особливістю пов'язано і значні ускладнення механічних явищ, що в них виникають  [5]. 

Виклад основного матеріалу дослідження і отриманих результатів 

Розглянемо чотиришарову конструкцію дорожнього одягу на ґрунтовій основі (рис. 1,а). 
У поздовжньому напрямку розмір дороги необмежений, тому можна вважати, що переміщення і 

деформації в напрямку осі Oz  дорівнюють нулю, що дає змогу перейти до розв’язку плоскої 
задачі. У зв'язку з цим для розрахунку термопружного деформування дорожнього покриття 
можна виділити його плоский поперечний переріз, що включає шари покриття і масив 

прилеглого ґрунту. Геометрія перетину визначається параметрами: мL 5,71  , мL 5,112  , 

мL 5,233  , мL 5,244  , мH 5,2 . 

Види матеріалів фрагментів конструкції, товщини шарів 1h , 2h , 3h , 4h  (рис. 1,б) і 

значення термомеханічних параметрів наведено в таблиці 1, в якій зазначено: E  – модуль 

пружності,  - коефіцієнт Пуассона;  - густина, t - коефіцієнт теплового лінійного 

розширення;  - коефіцієнт теплопровідності; c - питома об'ємна теплоємність. 

 

Рисунок 1 – Геометрична схема конструкції дороги 
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Таблиця №1 
Фізичні та термомеханічні значення параметрів матеріалів конструкції дорожнього одягу 

Номер 
i  

шару 
Матеріал ih  

(м) 
iE  

(Па) 

  

кг/м3   T  

с-1 

  
Вт/(м∙К) 

обc  

Дж/(м3∙К) 

1 
Асфальтобетон 
дрібнозернистий 

0,05 9105   2400 0,2 2,46∙10-5 1,0 3,77∙106 

2 
Асфальтобетон 
пористий 
крупнозернистий 

0,1 9104,1   2390 0,25 1,92∙10-5 0,7 2,63∙106 

3 Щебінь 0,2 9104,0   2300 0,3 1,8∙10-5 0,5 1,81∙106 

4 Пісок 0,2 9101,0   2050 0,3 1,1∙10-5 1,5 4,83∙106 

5 Грунт 2,5 9101,0   1960 0,35 0,31∙10-5 1,05 3,23∙106 

 
Вважалося, що конструкція дорожнього одягу піддається дії термічного збурення в 

результаті денної і нічної зміни температури в літній і зимовий час року, в зв'язку з чим 
змінюються також і реологічні характеристики двох верхніх шарів, виконаних з асфальтобетону. 
В даному випадку враховано, що процеси атмосферної зміни температури і пов'язані з нею 

процеси зміни полів температури T  і напружень ij  в елементах конструкції дорожнього одягу 

відбуваються досить повільно. Тому ефекти в'язкості в асфальтобетонних шарах можна не 
враховувати і вважати, що на кожному етапі їх нагрівання-охолодження матеріали залишаються 

пружними, хоча в кожному елементі шарів модуль пружності E  набуває нового граничного 

значення  TE , залежного від температури T . Ці значення, знайдені експериментальними 

методами для розглянутих асфальтобетонів, наведено в таблиці 2. 
Аналіз термонапруженого стану конструкції дорожнього одягу реалізувався з 

припущення, що температура навколишнього середовища змінюється за заданим законом, у 
зв'язку з чим еволюціонують також і поля температури в конструкції дорожнього одягу. Тому 
для моделювання цих полів використовується рівняння нестаціонарної теплопровідності [6, 7] 
 

Таблиця №2 

Інтерпольовані значення модуля пружності E  

№ 
п/п 

Температура 




 C0

 
Дрібнозернистий асфальтобетон 

 МПаE  

Крупнозернистий асфальтобетон 

 МПаE  

1 25 2740 966 
2 20 3574 1260 
3 15 6522 2300 
4 10 8114 2861 
5 5 11936 4209 
6 0 12233 4314 
7 -5 14815 5224 
8 -10 16106 5679 
9 -15 19937 7030 
10 -20 24542 8654 
11 -25 27137 9569 
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0
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t

T

a
T ,      (1) 

де   tzyxT ,,,   – функція температури;  

 обq ca 
 
– коефіцієнт температуропровідності; 

 q
 
– коефіцієнт теплопровідності;  

 обc  – питома об'ємна теплоємність. 

При розглянутих швидкостях зміни полів температури в конструкції дорожнього одягу 
можна вважати, що процеси термопружного деформування системи є квазістатичними, і для їх 
опису доречно використати векторне рівняння стаціонарної термопружності [6, 7] 

    ,0232  gradTgraddivuu T    (2) 

де   x,y,zu  – вектор пружних переміщень пружного середовища;  

   і   – ізотермічні параметри Ляме;  

 T  – коефіцієнт теплового лінійного розширення.  

Функція температури з рівняння (2) задавалася, виходячи з розв’язку рівняння (1) в 
обрані моменти часу. 

Моделювання теплового збурення найпростіше здійснювати, задаючи температуру 

 tzxT ,,0,  елементів першого шару на його вільній поверхні 0y . Таке формулювання 

граничної умови на краю 0y  є найбільш зручним при постановці крайової задачі для рівняння 

(1) і найбільш простим для його задання, виходячи з натурних і експериментальних вимірювань. 
Для встановлення загальних закономірностей термопружного деформування конструкції 
дорожнього покриття приймемо, що в початковому стані при 0t  температура у всіх елементах 

системи однакова:   00,,, zyxT . Влітку протягом дня годt 120   (або сt 432000  ) 

температура на краю 0y  змінюється за законом (рис. 2,а). 

   43200sin0 max πt/T,z,tx,T  ,     (3) 

де  0max Т   – максимальне значення виміряної температури. 

Взимку в нічний час сt 432000   її значення становить (рис. 2,б) 

   43200/sin,,0, min tTtzxT  ,     (4) 

де  0min T  – мінімальне значення  tT .  

Для функції переміщень u
 
на верхній вільній поверхні задавалися умови рівності нулю 

нормальних і дотичних напружень, на нижній площині мy 5,2  – умови рівності нулю 

переміщень yu  і дотичних напружень xy . 

Рисунок 2 – Графіки денної та нічної зміни температури  tT  на поверхні 

покриття в літній (а) та зимовий (б) періоди 
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Поставлені задачі нестаціонарної теплопровідності та стаціонарного термопружного 
деформування в обрані моменти часу розв’язувалися в постановці плоскої деформації методом 
скінченних елементів. Для цього здійснюється перехід від рівнянь (1), (2) до їх скінченно-
елементних моделей 

        tTTATK fT  ,      (5) 

       iu tTLuK  .       (6) 

де  TK  – матриця коефіцієнтів скінченно-елементної моделі рівняння теплопровідності; 

  A  – матриця коефіцієнтів моделі похідної від T  за часом t , побудованої на основі 

неявної скінченно-різницевої схеми інтегрування рівняння (1) за часом; 

   tTf  
– вектор заданих в вузлах значень температури T  на поверхні покриття; 

  uK  – матриця жорсткості для скінченно-елементної моделі конструкції; 

  L  – матриця, що відображає вплив обчисленої температури на переміщення вузлів 

системи. 
В результаті покрокового за часом розв’язку системи (5) обчислюються поля 

дискретних значень температури  ktT  в моменти часу ct 432000   його покрокової зміни. 

Після цього за знайденим  itT  за допомогою рівнянь (6) обчислюються значення компонентів 

вектора  itu  вузлових переміщень в потрібний моменти часу it . При цьому матриця жорсткості 

 uK  будується з урахуванням значень модуля пружності E  в кожному елементі першого і 

другого шарів, що відповідають новим обчисленим значенням температури. Вони знаходяться 
шляхом інтерполяції значень E , наведених у таблиці 2. При цьому для забезпечення необхідної 
точності перший шар розбивався на 10 елементів по товщині, другий - на 20 елементів, третій і 
четвертий на 40 елементів. При цьому загальне число елементів всієї задачі склало 195028, число 
вузлів – 294777. 

Після обчислення значень температури  itT  і переміщень  ix tu ,  iy tu  у вузлах моделі 

здійснюється обробка результатів обчислень. Для цього будуються поля компонентів тензорів 

деформацій jk і напружень jk . Вони знаходяться за допомогою рівностей [6, 7] 

 
   jkTiijkjk

jkkjjk

T

uu





232

2/,,




    (7) 

перетворених методом скінченно-елементної дискретизації. При цьому параметрам Ляме   і   

надаються значення, відповідні зміненим значенням модуля пружності E  в таблиці 2. В 

рівностях (7) індекси kji ,,  набувають значень 1, 2, 3; при цьому напрямки 321 ,, xxx  відповідають 

напрямам zyx ,, ; kjkj xuu , ; 332211  ii ; jk – символ Кронекера. 

Характерна особливість явища розподілу полів температури в конструкції дорожнього 
одягу полягає в тому, що, незважаючи на порівняно прості їх геометричні схеми і форми, 
функції теплового збурення, що супроводжують їх термопружні явища, зазнають суттєвих 
ускладнень. Є два чинники, які роблять розглянуті явища нетривіальними, а проблему їх 
моделювання – трудомісткою. По-перше, середовище, в якому температурне поле еволюціонує, 
є шарувато-неоднорідним і, по-друге, проблема його моделювання при обраних значеннях 
термомеханічних характеристик і розмірах виділеної для розгляду області відноситься до класу 
сингулярно збурених [8-11]. Відзначимо, що задача теплопровідності є сингулярно збуреною, 
якщо коефіцієнт a/1  перед похідною tT  /  в рівнянні (1) малий, а розмір області інтегрування 
в напрямку поширення теплового потоку досить великий. Тоді при такому зовнішньому 
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тепловому збуренні тепловий потік не встигає проникнути від граничної поверхні вглиб тіла, і 
поле температури встигає отримати помітну зміну лише у вузькій приграничній зоні, набуваючи 

зони крайового ефекту. У цьому випадку функція температури  tzyxT ,,,  не тільки набуває 

помітного приросту в крайовій зоні, але і набуває високих значень її градієнтів, тобто похідних 
по просторових змінних. Відомо, що тільки в разі однорідного вільного від зв'язків пружного 

тіла термопружні напруження дорівнюють нулю, якщо поле температур  zyxT ,,  постійне або 

лінійно змінюється по змінним zyx ,, . У всіх інших випадках у ньому формуються ненульові 

напруження, що збільшуються з ускладненням температурних полів. Оскільки в сингулярно 
збурених випадках поле температур істотно неоднорідне, тепловий вплив супроводжується 
генеруванням інтенсивних полів напружень.  

Другий фактор, який ускладнює задачу дослідження розподілу температури в дорожніх 
покриттях, обумовлений його шаруватою структурою, яка обмежує можливості застосування 
аналітичних методів. 

Сформульовані особливості явищ розподілу температури в шаруватих структурах 
підтверджено моделюванням їх перебігу в конструкції дорожнього покриття. Методом 
скінченних елементів було побудовано поля температур на відрізках часу годt 120   з кроком 

інтегрування сt 10  при значеннях термомеханічних параметрів, представлених в табл.1, і 
законах зміни температури на вільній поверхні описаних рівностями (3) і (4) (рис. 2). Було 

прийнято CT 0
max 25 , CT 0

min 25 . 

Тому на рис. 3,а в кольоровому зображенні показано поле розподілу температури у 
вузькій вертикальній смужці шириною x , виділеної в околі осі симетрії Oy . Поруч (рис. 3, б) 

подано кольорову палітру шкали значень температури, що відповідає кожному кольоровому 

відтінку. Для наочності на рис. 3в наведено графік змінювання функції  yT . Можна бачити, що 

максимальні значення температури локалізуються в крайовій зоні, прилеглій до верхньої 
поверхні покриття, а її відмінні від нуля значення помітні лише в межах першого і половини 
другого шару. При цьому наступні, більш низькі, шари дорожнього одягу, і грунт 
залишилися  практично непрогрітими, що відповідає теорії сингулярно збурених рівнянь 
параболічного типу. 

 
Рисунок 3 – Схеми розподілу температури в глиб дорожньої конструкції в момент часу 

годt 3  
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В результаті подальшого збільшення температури T  на вільній поверхні до її значення 

CT 0
max 25  при годt 12  процес прогрівання шарів триває, хоча загальна тенденція утворення 

крайових ефектів у розв’язувальної  функції зберігається (рис. 4). 
Оскільки розглянута задача теплопровідності – лінійна, то явище охолодження 

дорожньої конструкції в зимовий час від нуля до CT 0
min 25  повністю аналогічно явищу його 

нагрівання від нуля до CTT 0
max 25 . Тому для аналізу полів температури фрагментів 

покриття в зимовий час досить на графіках, наведених на рис. 3 і 4, лише змінити додатні знаки 
температури на від’ємні. 

Шарувата неоднорідність дорожніх конструкцій, генерування температурних полів у 
вигляді крайових ефектів і зміна пружних характеристик асфальтобетонних матеріалів зі зміною 
їх температури обумовлюють формування в них полів напружень складної структури. Для їх 
побудови спочатку в кожен момент часу з використанням знайденої функції температури 
розв’язується система алгебраїчних рівнянь (6) на тій же самій скінченно-елементній решітці, і 
потім за допомогою формул (8) обчислюються компоненти тензорів деформацій і напружень у 
всіх елементах системи. При цьому і для рівняння (6), і рівності (8) в кожному елементі системи 
використовуються значення параметрів Ляме   і  , перераховані з урахуванням нових значень 

модуля пружності  TE , отриманих відповідною інтерполяцією наведених в табл. 2 величин. 

 

 
Рисунок 4 – Схеми розподілу температури в глиб дорожньої конструкції в момент часу 

годt 6  

 
 
Розглянемо і проаналізуємо спочатку поля напружень, які відповідають розподілу 

додатної температури при годt 3  (див. рис. 3). Графіки напружень  yx ,  yy ,  yz ,  yxy  

представлено на рис. 5-8, відповідно. Причому, так як найбільші значення функцій  yx ,  yy , 

 yz  переважають в центральній зоні дороги, то їх графіки дано в зоні осі Oy . Водночас 

функція  yxy  дорівнює нулю на цій осі і має максимальні значення в зоні, прилеглій до краю 

дороги, тому її графіки побудовано в околі цієї зони. 
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Проведемо якісний і кількісний аналіз наведених результатів розрахунку. По-перше, 

можна помітити, що нормальні напруження  yy дуже малі. Для якісного аналізу приймемо, що 

  0yy .       (8) 

По-друге, оскільки модуль пружності ґрунту помітно менше модулів пружності кожного 
з шарів дорожнього одягу, можна вважати, що ґрунтове середовище на узбіччях автомобільних 
доріг покриття слабо протидіє вільному тепловому розширенню шарів в бічному напрямку, і 
шари можуть майже вільно розширюватися.  

Тоді можна вважати, що при додатній температурі T  деформація xx  також додатна і, як 

випливає з рівності для напруження xx , вона досягає порівняно невеликих, за модулем, - 

стискальних (від’ємних) значень за рахунок другого доданка. 

Таким чином, за допомогою рівності xxxxzz  2  можна встановити характерну 

особливість полів розподілу термопружних напружень в даній структурі. Так як в правій частині 

цієї рівності величина xx  порівняно мала та від’ємна і від неї віднімається чимала величина 

(другий член з додатним xx ), то zz  набуває від’ємного і найбільшого за модулем значення 

м4102,2  . 

Наведені на рис. 5-8 дані розрахунків узгоджуються з наведеними положеннями якісного 

аналізу особливостей розподілу напружень xx  і zz . Перш за все, відзначимо, що напруження 

стиску досягають максимальних значень в межах першого шару, де і значення температури і 
модуль пружності досягають пікових величин. Між першим і другим шарами ці напруження 
зазнають розриву, оскільки розривною є функція модуля пружності (див. табл. 2). У межах 

другого шару напруження xx  набули менших значень, які до того ж виявилися ще й 

знакозмінними.  
 

 
 

Рисунок 5 – Графіки функцій )(yx  в смужці x  центральної зони перерізу 0z  

дорожнього одягу (а, б) та вздовж осі Oy  (в) в момент годt 3  
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Рисунок 6 – Графіки функцій )(yy  в смужці x  центральної зони перерізу 0z  

дорожнього одягу (а, б) та вздовж осі Oy  (в) в момент годt 3  

 
Рисунок 7 – Графіки функцій )(yz  в смужці x  центральної зони перерізу 0z  

дорожнього одягу (а, б) та вздовж осі Oy  (в) в момент годt 3  

 
Рисунок 8 – Графіки функцій )(yxy  в смужці x , дотичній до краю дорожнього одягу в 

момент часу годt 3  
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Маючи в своєму розпорядженні графіки функції хх  (рис. 5), можна легко оцінити вид 

функції  zz . Вони істотно перевищують напруження xx , і є очевидною їх концентрація в 

межах першого шару (що буде менш помітним зі збільшенням температури T ).  
Дотичні напруження в цій зоні утворюються відповідно до відомої в теорії шаруватих 

композитних матеріалів властивості формування дотичних напружень між двома шарами. 
Нехай, наприклад, композитний брус довжиною l  складається з двох склеєних стрижнів з 

різними коефіцієнтами теплового лінійного розширення 1  і 2 . При його нагріванні на 

температуру T  перший і другий стрижні подовжується на однакову величину Tl . Якщо ж ці 

стрижні роз'єднати і нагріти окремо, то різниця між їх довжинами складатиме  21  Tl . 

Для того, щоб ці стрижні з'єднати в нагрітому стані необхідно до першого і другого 

стрижня прикласти розподілені дотичні сили xy  різних знаків за схемою, наведеною на рис. 9,б. 

тому можна зробити висновок, що в складеному нагрітому стрижні (рис. 9,а) між стрижнями 1 і 
2 розподілено діють дотичні сили, які стискають перший стрижень і розтягують другий з їх 
максимальними значеннями в центральних перерізах кожної з половинок. 

 

 
Рисунок 9 – Формування дотичних напружень у двошаровому брусі 

 
Аналогічна ситуація має місце і в реальній конструкції дорожнього одягу, яка, до того ж 

ускладнюється тим, що всі шари мають різні змінні модулі пружності  yE  і нагріті на різні 

температури  yT . Тут в центральному 0x  перерізі конструкції дотичні сили xy  дорівнюють 

нулю в силу симетрії системи, і вони мають найбільші значення у вертикальному перерізі, 
віддаленому від краю покриття приблизно на чверть його ширини (рис. 8). Пікового значення ця 
функція досягає на площині з'єднання першого і другого шарів, що взагалі кажучи, сприяє 
розшаруванню конструкції в цьому місці. 

Відзначимо, що з подальшим збільшенням температури на поверхні покриття аж до 
0

max 25 TT  при годt 6  ефект прогрівання поширюється вглиб покриття і нагрітими 

виявляються також другий і, частково, третій шари, хоча при цьому функція  yT  зберігає вид 

крайового ефекту з високими значеннями градієнтів. 
В цьому випадку властивості полів напружень, зазначені вище для моменту часу 

годt 3 , зберігаються, проте більш яскраво вираженими стають розриви функцій напружень 

 yx ,  yz ,  yxy  обумовлені розривами функцій модулів пружності на поверхнях 

зчленування відмінних шарів (рис. 10). Слід зазначити їх важливу відмінність, викликану 
зменшенням модулів пружності матеріалів двох верхніх шарів зі збільшенням температури. 

Вона призводить до того, що максимальні значення напружень  yx  і  yz  зміщуються углиб 

зони першого шару з більшими значеннями  tE1 . 
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Однак найбільш радикальні зміни відбуваються в характері розподілу полів 
модельованих напружень в зимовий час при нічному охолодженні вільної поверхні її верхнього 

шару від нуля до CT 0
min 25  (рис. 2,б). 

 

 
Рисунок 10 – Графіки функцій  yx  (а),  yy  (б),  yz  (в), xy  (г) при годt 6  і 

CT 025  
 
Задача теплопровідності для цього випадку спеціально не розв’язувалась завдяки тому 

що вона абсолютно аналогічна задачі про нагрівання конструкції до 0
max 25 TT  і поля 

температур для цих постановок відрізняються тільки знаками. Водночас задача термопружності 
у випадку охолодження середовища має принципову відмінність, так як зі зниженням 
температури модуль пружності асфальтобетону підвищується (див. Табл. 2). 

Аналіз графіків розподілу  yx ,  yy ,  yz ,  yxy , наведених на рис. 11, свідчать про 

те, що значення всіх цих функцій істотно зросли в порівнянні з випадком нагрівання дорожнього 

масиву. Крім того, найбільші нормальні напруження  yx ,  yy ,  yz  стали додатними, що 

значно погіршує міцність конструкції, в зв'язку з тим, що міцність асфальтобетону при 
розтягуванні набагато нижче його міцності при стисненні. Якщо взяти до уваги, що напруження 

 yz  (рис. 11в) набагато перевищує напруження  yx  і  yy , то можна зрозуміти, чому при 

кліматичних умовах України найбільш помітне руйнування доріг відбувається в зимовий час і на 
початковій стадії воно, як правило, реалізується у вигляді появи на дорозі переважно поперечних 
тріщин. 

 

 
Рисунок 11 – Графіки функцій  yx  (а),  yy  (б),  yz  (в), xy  (г) при годt 6  і 

CT 025  
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Слід звернути також увагу на графік функції зсувних напружень  yxy  на рис. 11,г. Як 

видно, її пікове значення розташоване в площині з'єднання першого і другого шарів. І хоча його 

найбільше значення   кПаyxy 2,3  набагато менше напруження кПаz 8,1  на рис. 11в, 

можливо, що воно також є деструктивним, оскільки може викликати розшарування конструкції, 
викликаючи зрушення першого шару щодо другого. Дійсно, асфальтобетонні матеріали 
абсолютно по-різному чинять опір напруженням стиснення, розтягу і зсуву. Причому граничні 
значення цих напружень залежать не тільки від консистенції матеріалів і температур, а й від 
загального напружено-деформівного стану виділеного елемента. Наприклад, в [5] відзначено, що 

межа міцності асфальтобетонного матеріалу при розтягненні може досягати   МПа6 , в той 

час як при зсуві максимальне напруження може бути лише трохи більшим нуля. Тому в кожному 
конкретному випадку питання про визначення найбільш небезпечних термонапружених зон в 
конструкції дорожнього покриття і вибір теорії міцності повинні розглядатися окремо. 

У загальному випадку в проблемах руйнування асфальтобетонних дорожніх покриттів 
можна виділити наступні механізми зародження і розвитку тріщин [5]: 

  утворення тріщин в нижніх зонах асфальтобетонних покриттів на етапі їх 
ущільнення при укладанні, викликане недотриманням будівельних технологій; 

  високі термопружні напруження, обумовлені великими градієнтами полів 
температури і наявністю додаткових конструктивних обмежень (зв'язків), що перешкоджають 
вільному температурному деформуванню фрагментів дорожнього масиву; 

  замерзання в зимовий час частинок води в мікротріщинах, що призводить до їх 
розклинення, розширення і збільшення; 

  виникнення в верхніх шарах покриття напружень розтягу від дії транспортних 
навантажень, пов'язаних з властивістю асфальтобетонів слабо чинити опір цим напруженням; 

  виникнення у верхніх шарах зсувних напружень, що також пов'язане з їх слабким 
опором і цим напруженням. 

В науково-технічній літературі практично не приділяється увага ще одному механічному 
аспекту, що дозволяє дати більш повне пояснення явищ інтенсивного руйнування доріг в 
зимовий час під дією транспортних навантажень. Для його інтерпретації звернемося, на перший 
погляд, до парадоксального ефекту. У 1933 р. І.М. Рабинович [8] сформулював твердження, 
відповідно до якого, якщо в статично невизначуваній фермі збільшити модуль пружності одного 
зі стрижнів, то при незмінному зовнішньому навантаженні поздовжня сила (і напруження) в 
цьому стрижні збільшиться. Таким чином, виходить, що при цьому інші, більш податливі 
стрижні поступаються зовнішньому впливу, знімають з себе навантаження і перерозподіляють їх 
на більш жорсткий стрижень. Пізніше А.В. Перельмутер [12], застосовуючи метод теорії 
чутливості, узагальнив це твердження на статичні невизначувані пружні системи більш 
загального вигляду. 

Безпосереднє відношення до розглянутого ефекту має розв’язок задачі про напружений 
стан нескінченної балки на пружній основі під дією зосередженої вертикально сили Р . Ця 
система також є статично невизначуваною, і її розв’язок визначається за рахунок додаткового 
врахування спільності переміщень балки і підстави. Нехай E – модуль пружності матеріалу 
балки, I – момент інерції її перетину і k – коефіцієнт ліжку підстави. Тоді згинальний момент в 

балці в перерізі, що містить силу P , дорівнює 444 kEIPM  . 

З цієї формули випливає, що момент M  і напруження в балці під силою зростають зі 
збільшенням її модуля пружності E  при інших незмінних умовах. 

Деяка схожість з балкою на пружній основі має також модель деформування шаруватого 
дорожнього покриття під дією транспортних навантажень. Дійсно, конструкція дорожнього 
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одягу являє собою чотиришарову структуру, що лежить на ґрунтовому масиві. Якщо врахувати, 
що модулі пружності шарів покриття на два порядки вище модуля пружності ґрунту, то 
конструкцію покриття можна уявити як шарувату плиту, що лежить на пружній основі, і 
припустити, що обговорювані ефекти мають місце і в цій системі. 

Для підтвердження цього припущення розглянуто тривимірну модель дорожнього 
одягу [1] шириною 7,5 м, що містить чотири шари. Два верхніх шари виконано з 
дрібнозернистого і крупнозернистого асфальтобетону товщиною 0,05 м і 0,1 м, що мають модулі 

пружності ПаE 9
1 105   і ПаE 9

2 104,1   при температурі СТ 020  в літній час. У нижчих 

шарах, утворених з щебеню і піску, товщиною 0,2 м значення цих параметрів становлять 

ПаE 9
3 104,0   і ПаE 9

4 101,0  . Модуль пружності ґрунту також дорівнює ПаE 9
5 101,0  . 

Під дією транспортного навантаження в дорожньому масиві сформувалося поле 
напружень. Воно визначено методом скінченних елементів. Результати розрахунків показали, 
що під дією обраного навантаження два верхніх асфальтобетонних шари працюють як плита, що 

вигинається, і в другому шарі сформувалася зона додатних (розтягу) напружень х  з 

максимальним значенням кПах 813max  . 

Потім було прийнято, що внаслідок сезонних змін температури Т  в зимовий час в двох 
верхніх шарах відбулися термореологічні зміни, і їх модулі пружності досягли значень 

ПаE 9
1 1025   і ПаE 9

2 108   при СТ 020 , в той час як в щебеневому, піщаному і 

грунтовому шарах вони залишилися без зміни. Розрахунки, виконані зі збереженням вихідних 
умов для всіх інших параметрів моделі, показали, що при цьому напруження розтягу збереглися 

в тих же зонах, але досягли значень кПах 3027max  . Проведений аналіз дозволяє обґрунтувати 

ще один парадоксальний механізм більш інтенсивного руйнування асфальтобетонних покриттів 
в зимовий час, при збільшенні модуля пружності матеріалів верхніх шарів.  

Висновки 

Поставлено задачу про чисельне дослідження термопружного деформування шаруватих 
дорожніх одягів з урахуванням зміни характеристик жорсткості їх матеріалів при добових і 
сезонних змінах температури навколишнього середовища. Сформульовано розв’язні рівняння, 
побудовано їх скінченно-елементні аналоги. 

Методом комп'ютерного аналізу розв’язків рівнянь нестаціонарної 
теплопровідності встановлено, що при обраних значеннях геометричних і термомеханічних 
параметрів дорожньої конструкції задача нестаціонарної теплопровідності при добових змінах 
навколишньої температури є сингулярно збуреною. Внаслідок цього, як підтвердили результати 
комп'ютерного моделювання, поля температури, що еволюціонують у часі, мають вигляд 
крайового ефекту, переважно зосередженого в зоні першого або першого і другого 
асфальтобетонних шарів і володіють високими градієнтами. 

Чисельним дослідженням показано, що високоградієнтна неоднорідність 
еволюціонувальних полів температури і шарувата неоднорідність механічних характеристик 
покриття доріг, які супроводжуються також зміною модуля пружності асфальтобетонних 
матеріалів при змінюванні температури, обумовлюють істотну неоднорідність полів напружень, 
пов'язану з розривами функцій напружень і їх концентрацією в крайовій зоні у вільній поверхні. 

Встановлено, що пікові значення поздовжніх напружень розтягу у верхньому шарі 
покриття і зсувних напружень, локалізованих між першим і другим шарами, можуть бути 
причиною спостережуваних на практиці в зимовий час утворень на дорозі на початковій стадії 
руйнування поперечних тріщин і її розшарування. 
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 MECHANICAL EFFECTS AND PARADOXICAL PHENOMENA IN THE THERMO 
 ELASTIC LOADING OF THE ROAD COATING STRUCTURES 

 Abstract 
 Introduction.  The  results  of  surveillance  of  the  processes  of  roads  structures  under  climatic 

conditions of Ukraine testify that, as a rule, their largest intensity occurs as a consequence of daily and 
seasons  changes  of  the  environmental  temperature.  As  this  takes  place,  at  the  initial  stage,  the  most 
noticeable delaminations and destructions are realized in form of transversal cracks in the zones of its 
free surface. In this publication, the possibility of these destructions initiation under change in time of 
the  temperature  perturbations  is  analyzed  taking  into  account  the  variation  of  the  stiffness 
characteristics of the road materials/ 

 Problems.  In the last time,  throughout  the  world  motorways,  the  tendency  of  enlargement  of 
heavy  trucks  traffic  intensity  and  increase  of  heavy  load  multi-axes  automobiles  and  motor  trains  is 
realized. Essential influence on the road structures stress-strain states is rendered by the temperature and 
climate actions stipulated by daily and seasonal changes of the road coverings temperatures. The main 
property  of  the  thermo-loaded  states  analysis  of  the  road  structures  is  associated  their  multi- 
parametericity.  First  of  all,  the  road  overlay  is  essentially  non-homogeneous.  In  the  mechanics  of 
deformable media, the multi-layer heterogeneous systems are separated, which consist of elastic layers 
with  different  thermo-mechanical  characteristics,  and  gradiently  heterogeneous  media  are  considered 
with  properties  continuously  changing  along  spatial  variables.  Inasmuch  as  the  road  overlay  can  be 
related as multi-layered heterogeneous systems in mathematic modelling thermo-mechanic processes, it 
is necessary to take into consideration the specificity of distribution of the fields of temperature, strains 
and  stresses  (and  sometimes,  displacements)  are  discontinuous  and  it  is  difficult  to  describe  them  by 
simple analytic or  numerical methods. These peculiarities are the reasons  of  essential complication of 
mechanical phenomena occurring in these structures. 

 Purpose. The mathematic modeling of thermo-elastic loading of the road coating structures 
 The  research  object.  The  research object  is  mathematic  modelling  of  thermo-elastic  loading 

phenomena in the road overlay structures. The mathematic models of the phenomena of thermo elastic 
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deforming the layered road coatings with planar and curvilinear surfaces under conditions of daily and 
seasonally changing temperatures and transport loads are proposed. It is shown through the use of finite 
element method that the temperature fields caused by the external thermal perturbations have the modes 
of high gradient boundary effects formed in the boundary zones of the system. For this reason, the 
generated stress functions are discontinuous and include the concentration zones in different regions of 
the body. The spots with maximal values of tensile and shear forces, initiating the structure, 
delamination, are established. The loading situations for different values of geometric, structural and 
thermal parameters are considered. Some paradoxical effects in the mechanisms of the system 
destruction are detected. 

Conclusions. The problem of the numerical investigation of the layered is stated with allowance 
made for change and seasonal variations of the environmental temperatures. The constitutive 
differential equations are formulated, their finite element analogs are constructed. It is established that 
the stated problem is singularly perturbed at the selected values of the geometric and thermo-mechanic 
parameters of the road structure and the temperature fields (evolving in time) have the forms of 
boundary effects in the vicinity of the first and second layers of the road. It is shown that the maximal 
values of  longitudinal tensile stresses in the top layer of the overlay and of shear stresses are localized 
between the first and so they can be the main cause of the lateral crack initiation and road destruction in 
the winter and spring seasons.  

Key words: road pavement, road pavement structure, thermoelastic stress, temperature field, 
stress field. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ПАРАДОКСЫ ЯВЛЕНИЙ ТЕРМОУПРУГОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Аннотация 
Введение. Результаты наблюдений за процессами разрушения конструкций дорог в 

климатических условиях Украины свидетельствуют о том, что, как правило, наиболее 
интенсивно они происходят в результате суточных и сезонных изменений температуры 
окружающей среды, причем на начальном этапе разрушений наиболее заметными оказывается 
появление на дорогах поперечных трещин и расслоения конструкции в зоне ее свободной 
поверхности. В данной работе анализируется возможность инициирования таких разрушений 
под воздействием переменных по времени температурных возмущений с учетом вызванных ими 
изменений характеристик жесткостных свойств дорожных материалов. 

Проблематика. За последние годы во всем мире на автомобильных дорогах наблюдается 
тенденция увеличения интенсивности движения транспортных средств и рост доли грузовых 
автомобилей и многоосных автопоездов с повышенным давлением в пневматиках. Значительное 
влияние на напряженно-деформированное состояние конструкций дорог осуществляют 
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климатические и тепловые воздействия, вызванные суточными и сезонными изменениями 
температуры дорожных покрытий. Главной особенностью задач анализа термонапряженного 
состояния дорожной конструкции является их многопараметричность. Прежде всего, 
конструкции дорожных покрытий существенно неоднородны. В механике сплошных сред 
различают слоисто-неоднородные системы, состоящие из нескольких упругих слоев с 
различными термомеханическими характеристиками, и градиентно неоднородные среды, 
свойства которых изменяются непрерывно по пространственным переменным. Поскольку 
дорожное покрытие можно отнести к слоисто-неоднородным системам, при математическом 
моделировании термомеханических процессов, которые в них протекают, приходится иметь 
дело с присущей им спецификой распределения полей температуры, деформаций и напряжений. 
Дело в том, что функции деформаций и напряжений (а иногда и перемещений), которые у них 
возникают, оказываются разрывными и их трудно описывать простыми аналитическими и 
численными средствами. С этой особенностью связаны и значительные осложнения 
механических явлений, которые в них возникают. 

Цель исследований. Математическое моделирование явлений термоупругого напряжения 
в конструкциях дорожных одежд. 

Методы и результаты исследований. Предложены математические модели явлений 
термонапряженного деформирования слоисто-неоднородных дорожных покрытий с плоскими и 
искривленными поверхностями в условиях суточных и сезонных изменений внешней 
температуры и действия транспортных нагрузок. Методами конечно-элементного 
моделирования показано, что поля температуры в конструкции покрытия, вызванные эволюцией 
внешнего теплового возмущения, имеют вид высокоградиентных краевых эффектов, 
образованных в прикраевий зоне системы, поэтому обусловленные ими функции напряжений 
являются разрывными и включают концентраторы в различных зонах массива. Обнаружены 
участки максимальных деформаций растяжения и сдвига, которые способствуют расслоению 
конструкции. Рассмотрены случаи нагрузок при различных значениях геометрических, 
конструктивных и температурных параметров. Установлены некоторые неожиданные эффекты в 
механизмах разрушения системы. 

Выводы. Поставленная задача о численном исследовании термоуроугого 
деформирования слоистых дорожных одежд с учетом изменения характеристик жесткости их 
материалов при суточных и сезонных изменениях температуры окружающей среды. 
Сформулированы разрешимые уравнения, построенны их конечно-элементные аналоги. 
Установлено, что при выбранных значениях геометрических и термомеханических параметров 
дорожной конструкции задача нестационарной теплопроводности при суточных изменениях 
окружающей температуры является сингулярно возмущенной, поля температуры, которые 
эволюционируют во времени, имеют вид краевого эффекта, преимущественно сосредоточенного 
в зоне первого или первого и второго асфальтобетонных слоев и обладают высокими 
градиентами. Показано, что высокоградиентная неоднородность эволюционирующих полей 
температуры и слоистая неоднородность механических характеристик покрытия дорог, которые 
сопровождаются также изменением модуля упругости асфальтобетонных материалов при 
изменении температуры, обусловливают существенную неоднородность полей напряжений, 
связанную с разрывами функций напряжений и их концентрацией в краевой зоне в свободной 
поверхности. Установлено, что пиковые значения продольных напряжений растяжения в 
верхнем слое покрытия и сдвиговых напряжений, локализованных между первым и вторым 
слоями, могут быть причиной наблюдаемых на практике в зимнее время образований на дороге 
на начальной стадии разрушения поперечных трещин и ее расслоение. 

Ключевые слова: дорожное покрытие, конструкция дорожной одежды, 
термонапряженное состояние, поле температур, поле напряжений. 
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 ОЦІНКА ВПЛИВУ ГРУПИ ПАРАМЕТРІВ ПАСПОРТА АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА 
 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
 ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ (НА ПРИКЛАДІ ШУМОЗАХИСНИХ СПОРУД)

 Анотація 
 Вступ.  Проаналізовано  дані  про  автомобільну  дорогу  (метадані),  які  використовуються 

при оцінці ефективності застосування шумозахисних споруд. 
 Постановка проблеми. Виконання робіт із паспортизації усієї мережі автомобільних доріг 

України, враховуючи низький рівень наявності електронних паспортів та великого масиву даних 
параметрів,  які  необхідно  зібрати  для  їх  створення, потребує  колосальних  матеріальних  та 
технічних  ресурсів,  виділення  яких  в  найближчі  роки  є  малоймовірним.  Тому  для  прийняття 
обґрунтованих  рішень  в  умовах  наявності  обмежених  даних,  необхідно  встановити  вплив  на 
кінцевий  результат  (ефективність,  вартість) та  вагомість  окремої  групи  параметрів паспорта 
дороги,  що  використовуються  для  певного  напрямку  досліджень  (екологічна  паспортизація, 
шумове навантаження, планування ремонтів тощо). 

 Результати.  Запропоновано методику дослідження  впливу  показників  цільової функції 
(рівень  шумового  навантаження)  на  кінцевий  результат  (ефективність  шумозахисних  споруд), 
яку пропонується  використовувати  при  визначені  вагомості  окремих  параметрів  інформаційної 
бази  даних  паспорта  автомобільних  доріг.  Основними  етапами  при  оцінці  окремої  групи 
параметрів паспорта автомобільної дороги з використанням даної методики є:

  вибір  цільової  функції  (функціональна  залежність),  де  використовують  обрані 
параметри оцінки;

  аналіз  даних,  які  впливають  на  кінцевий  результат  цільової  функції  та  встановлення 
критеріїв оцінки (якісні або кількісні);

  методами  факторного  аналізу  оцінюємо  вплив  окремого  параметру  (в  межах  зміни 
його значень в заданому інтервалі) на кінцевий результат цільової функції;

  аналіз  результатів  та  розрахунок  тісноти  зв’язків  (рангових  коефіцієнтів  кореляції 
Спірмена) між факторами впливу. 

 Висновки.  Розроблена  методики  та  її  практичне  впровадження  дозволять  встановити 
вагомість  окремих  параметрів ІБДП,  що  використовуються  для  певного  напрямку  досліджень, 
що дасть змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

 Ключові  слова: паспортизація,  метадані,  факторний  аналіз,  ефективність,  шумозахисна 
споруда, автомобільна дорога 

 Вступ 

 Якість  управління  дорожньою  галуззю  залежить  від  доступності,  надійності  та 
коректності  інформаційних  даних,  які  використовуються  автоматизованими  системами  для 
управління станом мережі автомобільних доріг.
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Основою автоматизованої системи управління станом мережі автомобільних доріг є 
накопичена та збережена сукупність даних, які характеризують об’єкти автомобільної дороги, 
транспортні потоки і навколишнє середовище. Для збору вказаних даних виконують роботи з 
паспортизації та діагностики автомобільних доріг, кінцевою метою яких є створення 
інформаційної бази даних паспорта автомобільних доріг (далі – ІБДП). 

Основна частина 

Відповідно до вимог [1] у структурі ІБДП є дані про 60 окремих об’єктів автомобільної 
дороги. Кількість показників, які потребують вимірювання, обробки і внесення до ІБДП 
становить більше 1400 одиниць. З них близько 1100 показників є метадані [1], що 
характеризують окремі складові об’єктів автомобільної дороги. Загальна структура даних 
показників ІБДП в розрізі їх видів наведено на рис.1. 

 

 
  

Рисунок 1 – Структура даних паспорта автомобільної дороги відповідно до[1] 
 
 
Виконання робіт із паспортизації усієї мережі автомобільних доріг України, враховуючи 

низький рівень наявності електронних паспортів, потребує колосальних матеріальних та 
технічних ресурсів, виділення яких в найближчі роки є малоймовірним. Паспорт автомобільної 
дороги є тією складовою у вертикалі процесу управління в дорожній галузі, яка містить вхідні 
показники, на основі яких приймаються обґрунтовані рішення. Для прийняття обґрунтованих 
рішень в умовах наявності обмежених даних необхідно встановити вагомість кожної групи 
параметрів ІБДП, що використовуються для певного напрямку досліджень (екологічна 
паспортизація, шумове навантаження, планування ремонтів тощо) на кінцевий результат. 

Для оцінки впливу метаданих ІБДП на кінцевий результат цільової функції з наступним 
їх ранжируванням пропонується використовувати методику, що складається із 6 етапів. Для 
прикладу у якості цільової функції прийнято функціональна залежність визначення ефективності 
шумозахисних споруд, розміщених на автомобільній дорозі. До метаданих відносяться 
показники ІБДП, які встановлюються при виконанні робіт з паспортизації та діагностики 
автомобільних доріг. 

1 Вибір цільової функції 

У якості функції прийнято функцію еквівалентного рівня шумового навантаження в 
придорожній смузі при відсутності шумозахисних споруд, який визначається за методикою 
проф. П.І. Поспєлова (МАДІ) за формулою [2, 3]: 
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FПОВKLRДИЗRКRРRПОКRiRVRТРRЕКВR    (1) 

де: ТРR  – еквівалентний рівень (згідно [3]) шумового навантаження (дБА) на відстані 7,5 м 

від осі найближчої смуги руху; 

VR
 
– поправка на швидкість руху, дБА, 

iR
 
– поправка на поздовжній ухил, дБА; 

ПОКR
 
– поправка на вид покриття, дБА; 

РR  – поправка на рівність покриття, дБА; 

КR  – поправка на кількість карбюраторних вантажних автомобілів і автобусів, дБА; 

ДИЗR – поправка на кількість дизельних автомобілів, дБА; 

LR  – величина зниження рівня шумового навантаження залежно від відстані від 

крайньої смуги руху, дБА 
КПОВ  – коефіцієнт, що враховує тип поверхні між дорогою і точкою вимірювання; 
F – фоновий рівень шумового навантаження. 

2 Аналіз даних про автомобільну дорогу (метадані), які впливають на кінцевий 
результат цільової функції (ефективність шумозахисних споруд) 

До основних метаданих про автомобільну дорогу, які можна використати як критерії 
оцінки ефективності шумозахисних споруд, відносяться: 

1) Рівень шумового навантаження на крайці проїзної частини R при розрахункових 
значеннях факторів Fроз  характеризується: 

а) Інтенсивністю руху N - це кількість автомобілів, яка проходить через поперечний 
переріз дороги за одиницю часу, авт./год. 

б) Складом транспортного потоку ρ, що визначається співвідношенням 
транспортних засобів різного типу. Цей показник впливає на більшість 
параметрів дорожнього руху. 

в) Швидкістю руху V – це швидкість одиночного автомобіля або потоку вцілому на 
ділянці дороги. 

R = f (N; ρ; V)      (2) 
2) Рівень шумового навантаження на об’єкті сприйняття Rекв, що характеризується: 

а) Висотою шумозахисної споруди H, м 
б) Інтенсивністю руху N, авт./год 
в) Складом транспортного потоку ρ 
г) Швидкістю руху V, км/год 
д) Відстань від смуги руху до точки сприйняття L, м 

Rоб= f [N; ρ; V; X (H, L)]    (3) 
3) Зміна рівня шумового навантаження r, який характеризується: 

а) Початковим рівнем шумового навантаження R, дБА; 
б) Зміною рівня шумового навантаження при варіації факторів Fi в межах 

розрахункового інтервалу ІFi від min до max величини RІ 
r = R – RІ      (4) 

4) Коефіцієнт відносного зниження рівня шумового навантаження k, який 
характеризується: 

а) Зниженням рівня шумового навантаженняΔR, дБА; 
б) Загальним рівнем шумового навантаження Rзаг, дБА; 

g = r / Rзаг.      (5) 
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5) Параметри шумозахисної споруди та місця її розташування: 
а) Висота шумозахисної споруди, Н, м 
б) Відстань від смуги руху до точки сприйняття L, м 

Відповідно до наведених технічних показників, вибираємо критерії оцінки ефективності 
застосування шумозахисних екранів, які мають найбільш вагомий вплив на величину шумового 
навантаження. 

Для оцінки ефективності шумозахисних екранів методами факторного аналізу з 
використанням обраних критеріїв (перемінних) встановлюємо їх min і max розрахункові 
значення та інтервал змінювання. Перелік чинників, які використані для оцінки ефективності 
шумозахисних споруд, та їх характеристика наведено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Характеристика чинників для оцінки цільової функції  

(ефективність шумозахисних споруд) 

№ 
п/п 

Чинник впливу на цільову 
функцію, Fi 

Позначення 
Значення фактору Крок зміни Fі в 

інтервалі  
І (min;max), kFi 

Fmin Fmax Fроз. 

1 Висота шумозахисної споруди, м FН 1 6 3,5 1 
2 Розрахункова інтенсивність на 

смузі руху, авт./год. 
FN 400 2200* 1300 200 

3 

С
кл

ад
 

тр
ан

сп
ор

тн
ог

о 
п

от
ок

у,
 %

 

Частка карбюраторних 
двигунів, % 

Fρ_кар 5 80 42,5 15 

Частка дизельних 
двигунів, % 

Fρ_диз 5 35 20 5 

4 Швидкість руху транспортного 
потоку, км/год 

FV 60 110 85 10 

5 Відстань від смуги руху до точки 
сприйняття, м 

FL 25 175 100 25 

* прийнято на рівні максимальної пропускної здатності для двох смугової автомобільної дороги 

 
3 Методика дослідження впливу показників цільової функції (рівень шумового 

навантаження) на кінцевий результат (ефективність шумозахисних споруд) 

1. Для чинників визначаємо інтервал значення Fi від min до max та встановлюємо крок 
зміни значення в прийнятому інтервалі 

IFi → Fi(min;max)     (6) 
2. Визначаємо розрахункові значення чинників Fроз в заданому інтервалі IFi. 
3. Визначаємо значення цільової функції (еквівалентний рівень шумового навантаження) 

Rроз  для розрахункових значень чинників Fроз. 
Rроз= f (Fроз)      (7) 

4. Визначаємо значення цільової функції (еквівалентний рівень шуму) RІ для кожного 
чинника в заданому інтервалі IFi при змінюванні значення фактору на прийнятий крок kFi 

RІ = f (Fі;ІFі)      (8) 
5. Визначаємо величину змінювання цільової функції (еквівалентний рівень шумового 

навантаження) r між розрахунковим значенням Rроз та значеннями RІ в інтервалі IFi. 
r = Rроз- RІ      (9) 
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6. Розраховуємо коефіцієнти кореляції між значеннями Fі в інтервалі IFi  та  r 
k → (Fі; r)      (10) 

7. Визначаємо методами факторного аналізу вплив кожного значення Fі на кінцевий 
результат (ефективність шумозахисних споруд). 

8. Виконуємо ранжирування чинників щодо їх впливу на ефективність шумозахисних 
споруд за розрахунками дослідження. 

4 Розрахунок впливу чинників на кінцевий результат (ефективність шумозахисних 
споруд) 

Величина цільової функції (еквівалентний рівень шумового навантаження) Fі для 
розрахункових значень чинників визначається за формулою (1) та становить 92,51 дБА. 

Результати розрахунків значень цільової функції (еквівалентний рівень шумового 
навантаження) RІ для кожного чинника при змінюванні розрахункових значень Fі в інтервалах Iі 

наведено в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 
Результати розрахунків значень цільової функції (еквівалентний рівень шумового 

навантаження) RІ  для чинників Fі в інтервалі ІF 

Ч.ч Показник 
Одиниця 
виміру 

Розрахункові значення RІ  в інтервалі IF 

1 FН м 1 2 3 4 5 6 

ΔRН 
дБА 

85,21 78,87 75,77 73,72 72,21 71,03 

rH -7,30 -13,64 -16,74 -18,79 -20,30 -21,48 

2 FN авт./год. 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 

ΔRN 
дБА 

88,01 89,56 90,66 91,51 92,21 92,80 93,31 93,76 94,16 94,52 

rN -4,50 -2,95 -1,85 -1,00 -0,30 0,29 0,80 1,25 1,65 2,01 

3 Fρ_кар % 5 20 35 50 65 80 

ΔRρ_кар 
дБА 

89,51 90,51 91,51 92,51 93,51 94,51 

rρ_кар -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 

Fρ_диз % 5 10 15 20 25 30 35 

ΔRρ_диз 
дБА 

91,51 91,51 92,51 92,51 93,51 93,51 93,51 

rρ_диз -1,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

4 FV км/год. 60 70 80 90 100 110 

ΔRV 
дБА 

88,76 90,26 91,76 93,26 94,76 96,26 

rV -3,75 -2,25 -0,75 0,75 2,25 3,75 

5 FL м 25 50 75 100 125 150 175 

ΔRL 
дБА 

79,01 76,40 74,87 73,79 72,98 72,17 71,36 

rL -13,50 -16,11 -17,64 -18,72 -19,53 -20,34 -21,15 
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5 Аналіз значень цільової функції 

Аналіз результатів досліджень в графічному вигляді за допомогою програмного 
забезпечення Microsoft Excel 2016 представлено на рисунках 2 – 7. 

 

 
 

Рисунок 2 – Змінювання цільової 
функції при варіації чинника FH в 
інтервалі  IFH 

 
 

Рисунок 3 – Змінювання цільової 
функції при варіації чинника Fρ_кар в 
інтервалі IFρ_кар 
 

 
 

Рисунок 4 – Змінювання цільової 
функції при варіації чинника FV  в інтервалі IFV 
 

 

Рисунок 5 – Змінювання цільової 
функції при варіації чинника Fρ_диз в 
інтервалі IFρ_диз 
 

 
 

Рисунок 6 – Змінювання цільової 
функції при варіації чинника FN  в інтервалі IFN  

 
 

Рисунок 7 – Змінюваання цільової 
функції при варіації чинника FL в інтервалі IFL 
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В результаті проведених досліджень було отримано результати, які дозволили встановити 
величину змінювання цільової функції (еквівалентний рівень шумового навантаження) r при 
варіації значення чинників Fi  крок  kFi  в інтервалі  IF  (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Значення впливу чинників цільової функції (рівень шумового навантаження)  
на кінцевий результат (ефективність шумозахисних споруд) 

№ 
п/п 

Фактор впливу на цільову функцію, Fi Позначення 
Крок зміни 

фактору, kFi 
Значення, r 

1 Висота шумозахисного екрану, м FН 1 - 2,655 
2 Розрахункова інтенсивність на смузі руху, 

авт./год. 
FN 200 0,681 

3 

С
кл

ад
 

тр
ан

сп
ор

тн
ог

о
 

п
от

ок
у

, 
%

 

Частка карбюраторних двигунів, % Fρ_кар 15 1 

Частка дизельних двигунів, % Fρ_диз 5 0,393 

4 Швидкість руху транспортного потоку, 
км/год. 

FV 10 1,5 

5 Відстань від смуги руху до точки 
сприйняття, м 

FL 25 -1,189 

 

 
 

Рисунок 8 – Вплив чинників на значення цільової функції (рівень шумового 
навантаження) 

 
6 Розрахунок тісноти зв’язків між чинниками 

Визначення тісноти зв'язку між факторами передбачають, що сукупності, до яких вони 
застосовуються, мають нормальний або близький до нормального розподіл. Тісноту зв'язку між 
факторами Fі можна обчислити за допомогою непараметричних критеріїв визначення тісноти 
зв'язку. 

До непараметричних критеріїв показників тісноти зв'язку відносяться коефіцієнти: 
кореляції рангів, знаків Фехнера, асоціації, контингенції та ін. 
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Коефіцієнт кореляції рангів (ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена) – це один з 
найпростіших показників тісноти зв'язку. Суть розрахунку полягає в наступному: 

– значення коефіцієнтів кореляції для парних двох факторів (результативної і факторної) 
ранжируються, а потім відповідно до величин коефіцієнта йому надається ранг від 1 до п. 
Тіснота зв'язку визначається на основі близькості рангів, і формула коефіцієнта кореляції рангів 
буде мати вигляд: 
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rF       (11) 

де: п – кількість ранжируваних ознак (факторів); 
d – різниця між рангами за двома значеннями rF для кожного випробуваного;  

 2d  – сума квадратів різниць рангів. 

При наявності однакових рангів формула розрахунку коефіцієнта лінійної кореляції 
Спірмена буде дещо іншою. У цьому випадку в формулу розрахунку коефіцієнтів кореляції (11) 
додаються два нових показники, що враховують однакові ранги. Вони називаються поправками 
на однакові ранги і додаються в чисельник розрахункової формули: 
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де: п – число однакових рангів у першому ряді, 
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де: k – число однакових рангів у другому ряді. 
Якщо є дві групи однакових рангів в будь-якому стовпці. то формула (12) поправки дещо 

ускладняється: 
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де: п – число однакових рангів в першій групі ранжируваного ряду, 
k – число однакових рангів у другій групі ранжируваного ряду. 
Модифікація формули (11) в загальному випадку така: 
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На основі результатів, отриманих при аналізі цільової функції (еквівалентний рівень 
шумового навантаження) в п.5, розраховуємо коефіцієнти кореляції для кожного чинника 
(табл.4). 

Таблиця 4 
Коефіцієнти кореляції факторів Fі в інтервалі ІF 

  H N p_кар p_диз V L 

H 1           
N -0,98925 1         

p_кар -0,94803 0,983738 1       

p_диз -0,88937 0,944369 0,956183 1     

V -0,94803 0,983738 1 0,956183 1   
L 0,996943 -0,99811 -0,96968 -0,92822 -0,96968 1 

 



БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ 

 

154   ISSN 2524-0994. Dorogi i mosti, 2018 (18) 

Відповідно до формули (15) виконуємо розрахунки рангового коефіцієнта лінійної 
кореляції Спірмена для визначення тісноти зв'язку між факторами. Результати розрахунків 
величини тісноти зв’язків між факторами за ранговим коефіцієнтом кореляції Спірмена на 
прикладі фактору FH наведено в таблиці 5. 

 
Таблиця 5 

Розрахунок рангового коефіцієнта кореляції Спірмена для фактора FH 

  Показник рангу фактору в ряді 
H 1 2 4 2 5 
N 2 3 4 3 1 
d -1 -1 0 -1 4 
d2 1 1 0 1 16 
d1 0 
d2 0,5 
d3 0 
rF 0,025 
D -1 -2 -2 -1 3 
H 1 2 3 2 4 

p_кар 2 4 3 5 1 
d -1 -2 0 -3 3 
d2 1 4 0 9 9 
d1 0,5 
d2 0 
d3 0 
rF -0,175 
H 1 2 3 2 4 

p_диз 2 3 4 4 1 
d -1 -1 -1 -2 3 
d2 1 1 1 4 9 
d1 0,5 
d2 0,5 
d3 0,17 
rF 0,142 
H 1 2 3 2 4 
V 2 4 5 3 1 
d2 1 4 4 1 9 
d1 0,5 
d2 0 
d3 0 
rF 0,025 
H 1 2 3 2 4 
L 4 1 2 3 2 
d -3 1 1 -1 2 
d2 9 1 1 1 4 
d1 0,5 
d2 0,5 
d3 0 
rF 0,15 
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Таблиця 6 
Зведені розрахунки рангового коефіцієнта кореляції Спірмена  

для факторів Fі в інтервалі ІF 

  H N p_кар p_диз V L 

H 0 0,3 -0,575 0,142 0,025 0,15 

N 0,3 0 0,667 0,4 0,675 0,3 

p_кар -0,575 0,667 0 0,775 0,4 0,025 

p_диз 0,142 0,4 0,775 0 0,775 0,25 

V 0,025 0,675 0,4 0,775 0 -0,184 

L 0,15 0,3 0,025 0,25 -0,184 0 

 
Відповідно до загальноприйнятого поділу слабкою тіснотою зв'язку називають зв'язок з 

коефіцієнтом рівним або меншим 0,3. Значення коефіцієнта від 0,4 до 0,7 вважають показниками 
помірної тісноти, а якщо отримане значення перевищує 0,7, то говорять про високу тісноту 
зв'язку.  

 

 

Рисунок 9 – Графічне відображення рангових коефіцієнтів кореляції Спірмена для 
чинників 

 

Висновки 

Запропоновано методику оцінки впливу метаданих ІБДП на кінцевий результат цільової 
функції з наступним їх ранжируванням розроблена на основі власних досліджень. Розробка 
методики та її практичне впровадження має за мету дозволити встановити вагомість окремих 
параметрів ІБДП, що використовуються для певного напрямку досліджень, що дасть змогу 
приймати обґрунтовані управлінські рішення. 
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ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF THE GROUP OF PARAMETERS OF THE ROAD 

CERTIFICATE ON THE EFFECTIVENESS OF THEIR USE BY MEANS OF FACTOR 
ANALYSIS (ON THE EXAMPLE OF NOISE PROTECTION FACILITIES) 

 
Abstract 
Introduction. The data on the highway (metadata) used in the evaluation of the effectiveness of 

noise protection facilities was analyzed. 
Issue statement: The works performance on certification of the whole Ukrainian highway 

network taking into account the low level of electronic certificates availability and a large amount of 
data of the parameters that need to be collected for their creation requires enormous material and 
technical resources which allocation  in the coming years is unlikely. Therefore, to make the justified 
decisions in the presence of the limited data, it is necessary to determine the impact on the final result 
(efficiency, cost) and the importance of a separate group of parameters of the road certificate used for a 
particular research direction (environmental certification, noise pollution, repair planning, etc.). 

Results. The method of studying the impact of indicators of the target function (noise level) on 
the final result (efficiency of noise protection facilities) which is proposed to use during determining the 
importance of certain parameters of the information database of the road certificate was proposed. The 
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main stages during evaluation of the separate group of parameters of road certificate using this method 
are: 

 choice of the target function (functional dependence) where the chosen parameters of the 
evaluation are used; 

 analysis of data that impact the final result of the target function and the establishment of 
evaluation criteria (qualitative or quantitative); 

 the impact of a certain parameter (within the limits of its values changes in a given 
interval) on the final result of the target function is assessed by methods of factor analysis; 

 the analysis of the results and the calculation of the tightness of the connections 
(Spearman's rank correlation coefficients) between the impact factors. 

Conclusions. The developed methodology and its practical implementation will allow 
establishing the importance of separate parameters of the IDRC (Information Database of Road 
Certificate) that are used for a certain research direction which allows making the justified management 
decisions. 

Key words: certification, metadata, factor analysis, efficiency, noise protection facility, highway 
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 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГРУППЫ ПАРАМЕТРОВ ПАСПОРТА АВТОМОБИЛЬНОЙ 
 ДОРОГИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
 ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА (НА ПРИМЕРЕ ШУМОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ)

 Аннотация 
 Введение. Проанализированы данные про автомобильную дорогу (метаданные), которые 

используются при оценке эффективности применения шумозащитных сооружений. 
 Постановка  проблемы.  Выполнение  работ  по  паспортизации  всей  сети  автомобильных 

дорог Украины, учитывая низкий уровень наличия электронных паспортов и большого массива 
данных  параметров,  которые  необходимо  собрать  для  их  создания,  требует  колоссальных 
материальных  и  технических  ресурсов,  выделение  которых  в  ближайшие  годы маловероятно. 
Поэтому  для  принятия  обоснованных  решений  в  условиях  наличия  ограниченных  данных, 
необходимо установить влияние на конечный результат (эффективность, стоимость) и весомость 
отдельной  группы  параметров  паспорта  дороги,  что  используются  для  определенного 
направления  исследований  (экологическая  паспортизация,  шумовая  нагрузка,  планирование 
ремонтов и т.д.). 

 Результаты.  Предложенная  методика  исследования  влияния  показателей  целевой 
функции  (уровень  шумовой  нагрузки)  на  конечный  результат  (эффективность  шумозащитных 
сооружений),  которая предлагается для использования при определении значимости отдельных 
параметров информационной базы данных паспорта автомобильных дорог. Основными этапами 
при  оценке  отдельной  группы  параметров  паспорта  автомобильной дороги  с  использованием 
данной методики являются:

  выбор целевой функции (функциональная зависимость), где используют выбранные 
параметры оценки;
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 анализ данных, влияющих на конечный результат целевой функции и установление 
критериев оценки (качественные или количественные); 

 методами факторного анализа оцениваем влияние отдельного параметра (в пределах 
изменения его значений в заданном интервале) на конечный результат целевой функции; 

 анализ результатов и расчет тесноты связей (ранговых коэффициентов корреляции 
Спирмена) между факторами воздействия. 

Выводы. Разработанная методика и ее практическое внедрение позволит установить 
значимость отдельных параметров ИБДП, используемых для определенного направления 
исследований, что позволит принимать обоснованные управленческие решения. 

Ключевые слова: паспортизация, метаданные, факторный анализ, эффективность, 
шумозащитное сооружение, автомобильная дорога 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ ВИМОГ ДО МАТЕРІАЛІВ 

ТА ПРОЦЕСІВ ВЛАШТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ 
З СУМІШЕЙ, УКРІПЛЕНИХ ГІДРАВЛІЧНИМИ В’ЯЖУЧИМИ 

 
Анотація 
Вступ. У галузі дорожнього будівництва суміші, укріплені гідравлічними в’яжучими 

(ГВС), ідентифікують як отримані змішуванням в установці або на дорозі суміші природних або 
штучних кам’яних матеріалів, піску, гідравлічного в’яжучого, води та добавки – за необхідності, 
які утворюють монолітний шар дорожнього одягу після ущільнювання та витримки за 
стандартних умов. 

Міцність шару дорожнього одягу значною мірою визначається типом в’яжучого. 
Асортимент гідравлічних в’яжучих, які застосовуються у світовій практиці при проектуванні 
складу ГВС, складається з цементу, вапна, золи виносу та шлаку; матеріали підрозділяються на 
такі, що тверднуть швидко або повільно та можуть бути використані кожен окремо або в їх 
стандартних комбінаціях. 

Постановка проблеми. ГВС можуть бути використані у несному шарі основи 
нежорсткого дорожнього одягу для підвищення несної здатності, а також у несному шарі основи 
жорсткого дорожнього одягу при будівництві на земляному полотні з ґрунтів, здатних до 
нерівномірних деформацій. Однак найбільш ефективно шари несної основи із ГВС 
використовуються у нежорстких дорожніх одягах для зниження загальної товщини конструкції. 

У цій оглядовій статті розглянуто відповідність української та європейської практики 
проектування складу та застосування ГВС, а також підтверджено необхідність розширення 
відповідних критеріїв, встановлених в українських стандартах. 

Результати. Виконане у цій статті аналітичне порівняння охоплює наступні 
рекомендовані до апробації аспекти: 

 загальні вимоги до ГВС, у тому числі гранулометричні характеристики (які можуть 
ураховувати в’яжучий матеріал) та класифікацію за міцністю; 

 загальні вимоги до в’яжучого матеріалу, включаючи співвідношення компонентів та 
мінімальну кількість в’яжучого, що додається, у залежності від типу в’яжучого та від умов руху 
транспорту по влаштованому шарі ГВС; 

 загальні вимоги до методів випробувань ГВС, включаючи ущільнення зразків ГВС, 
витримку (тверднення) та випробування; 

 загальні вимоги до влаштування шарів ГВС, включаючи влаштування 
деформаційних швів у шарі матеріалу з раннім набиранням міцності з метою забезпечення 
надійності з точки зору усадкової та температурної тріщиностійкості. 

Висновки. Апробація європейської практики добору складу та застосування ГВС з 
урахуванням результатів аналітичного огляду буде сприяти адаптації процесів проектування та 
будівництва автомобільних доріг до підвищення транспортних навантажень, у тому числі 
навантажень від великовагових транспортних засобів. 

Ключові слова: суміші, укріплені гідравлічними в’яжучими, методи випробувань, 
влаштування шару. 
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Вступ 

Кам’яні матеріали, укріплені гідравлічними в’яжучими, найбільш ефективно 
застосовують у шарах основи нежорстких дорожніх одягів з метою підвищення несної здатності 
конструкції та забезпечення рівномірного розподілу навантаження від коліс транспортних 
засобів на земляне полотно, а також при будівництві основ жорстких дорожніх одягів на 
ґрунтах земляного полотна, здатних до накопичення пластичних або нерівномірних деформацій. 

До дорожньо-будівельних матеріалів, укріплених гідравлічним в’яжучим (англомовний 
термін «hydraulically bound mixtures», HBM – суміші, зв’язані гідравлічним в’яжучим), 
відносяться суміші природних або штучних кам’яних матеріалів, дрібнозернистих заповнювачів, 
в’яжучого, води, та, за необхідності, добавок, які виготовляються в установці або змішуванням 
на дорозі, та після ущільнення та тверднення за нормованих умов характеризуються 
нормованими значеннями показників технічних властивостей.  

У вітчизняній практиці дорожнього будівництва властивості вихідних та укріплених 
гідравлічними в’яжучими1 матеріалів встановлює стандарт [1]. Вимоги до порядку та 
технологічних параметрів процесів влаштування шарів дорожнього одягу з матеріалів, 
оброблених гідравлічними в’яжучими в установці або змішуванням на дорозі, встановлює 
стандарт [2], введений в дію в 2017 році, розробником якого є колектив ДП «ДерждорНДІ». 

У зв’язку з інтенсифікацією процесів приведення вітчизняної нормативної бази 
дорожнього будівництва у відповідність до умов асоціації України з ЄС, реалізацією Державної 
цільової програми розвитку автомобільних доріг державного значення на 2018 – 2022 рр., а 
також підвищенням рівня транспортних навантажень та інтенсивності транспортного потоку, 
актуальним є розроблення комплексу стандартів щодо дорожньо-будівельних матеріалів, 
укріплених гідравлічними в’яжучими, з ідентичним ступенем відповідності до Європейських 
норм. 

Відповідно до викладеного вище метою статті є аналіз вимог до  матеріалів, оброблених 
гідравлічними в’яжучими, а також їх складових, методів випробувань та процесів влаштування 
шарів дорожнього одягу з їх використанням, в Україні та у країнах ЄС. 

Особливості застосування різних видів гідравлічних в’яжучих 

До широко застосовуваних гідравлічних в’яжучих, які забезпечують найбільш високий 
технічний ефект шляхом: зниження товщини конструкції дорожнього одягу; підвищення несучої 
здатності конструкції; забезпечення необхідних характеристик матеріалу шару при обробці 
в’яжучим – відносяться цементи (портландцемент та шлакопортландцемент).  

До стандартних гідравлічних в’яжучих відносяться також в’яжучі на основі відходів 
промисловості – шлаків та зол, які характеризуються як гідравлічні в’яжучі повільного 
тверднення. Суміші та укріплені матеріали на основі таких гідравлічних в’яжучих 
характеризуються пролонгованими (понад 28 діб) строками набирання проектної міцності, та 
мають низку переваг: 

– збільшення дозволеної тривалості технологічного періоду між виготовленням суміші, 
обробленої в’яжучим, та остаточним її ущільненням; 

– зменшення тенденції до тріщиноутворення, у тому числі утворення відображених 
тріщин в асфальтобетонному покритті; 

– здатність на ранніх строках експлуатації до самоініційованого усунення дрібних 
дефектів, які можуть утворитися при проходженні транспорту або при незначних деформаціях 
земляного полотна. 

                                                           
1Гідравлічні в’яжучі відносяться до класу мінеральних, або неорганічних в’яжучих. 
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Згідно з вимогами українських національних стандартів до застосовуваних в укріплених 
кам’яних матеріалах гідравлічних в’яжучих відносять [1]: 

а) портландцементи, шлакопортландцементи; 
б) в’яжучі на основі мелених або гранульованих шлаків чорної металургії; 
в) в’яжучі на основі паливних шлаків, золошлакових сумішей та зол ТЕС. 
У складі в’яжучих групи б) та в) застосовують активатори тверднення – портландцемент, 

будівельне вапно [1]. 
Рекомендований вміст в’яжучого встановлюється стандартом [1] та залежить від марки 

в’яжучого матеріалу за міцністю на стиск. 
Стандарт [2] встановлює застосування активних та високоактивних доменних або 

сталеплавильних шлаків необхідного гранулометричного складу як штучних кам’яних 
матеріалів, здатних до самоцементації. Шлакові суміші такого складу використовують для 
влаштування несних шарів основи дорожніх одягів. 

Стандарт [2] встановлює також застосування будівельного вапна як індивідуального 
в’яжучого, проте його використання обмежується матеріалами, які проявляють гідравлічну 
активність відносно вапна: активні пісковики, золошлакові суміші, металургійні шлаки.  

У системі Європейських норм класифікацію HBM встановлено з урахуванням виду 
гідравлічних в’яжучих [3]: 

– cement bound granular mixtures (CBM, або CBGM) – суміші, укріплені цементом; у 
складі CBM застосовують цементи згідно з європейським стандартом, який є чинним також в 
Україні [4]; 

– slag bound granular mixtures (SBM, або SBGM) – суміші, укріплені шлаком; у складі 
SBM застосовують гранульовані доменні шлаки, мелені гранульовані доменні шлаки; також 
можуть застосовуватися суміші доменних та сталеплавильних шлаків повітряного охолодження 
– як штучний кам’яний матеріал, який проявляє гідравлічну активність; 

– flu ash bound granular mixtures (FABM, або FABGM) – суміші, укріплені золою 
виносу; у складі FABM застосовують золу-виносу силікатної (siliceous)2 або вапняної 
(calcareous) природи; ці золи виносу є продуктом спалювання тонкомеленого вугілля або лігніту 
в енергогенерувальних установках; тип та активність золи-виносу, а також необхідність 
застосування активаторів тверднення у складі FABM залежать від виду та марки вугілля; 

– hydraulic road binder bound granular mixtures (HRBBM, або HRBBGM) – суміші, 
укріплені дорожнім гідравлічним в’яжучим; у складі HRBBM застосовують гідравлічні в’яжучі, 
які є промисловим продуктом та виготовляються змішуванням в установці - наприклад, суміш 
золи-виносу та гранульованого доменного шлаку з додаванням активатора тверднення – гіпсу 
або вапна, або суміш золи-виносу та цементу.  

Згідно з інформацією Європейського Комітету Стандартизації (Comité Européen 
Normalisation, СEN, www.cen.eu), технічні вимоги до HBM – для кожного виду суміші окремо – 
встановлено в комплексі стандартів EN 14227 «Hydraulically bound mixtures» («Суміші, зв’язані 
гідравлічним в’яжучим»), частини 1, 2, 3, та 5. Стандарт EN 14227, частина 4, встановлює 
технічні вимоги до золи-виносу для виготовлення FABM. 

Згідно з даними [3, 5], мінімальний вміст гідравлічного в’яжучого в HBM залежить від 
виду в’яжучого, номінального максимального розміру зерен суміші, способу дозування кам’яних 
матеріалів (за масою або за об’ємом), а також від технології обробки кам’яних матеріалів 
в’яжучими; окремі дані наведено в таблиці. 

                                                           
2Отримують при спалюванні вугілля з низьким вмістом сульфатів. 
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Таблиця 
Мінімальний вміст гідравлічних в’яжучих в HBM згідно з  

Технічним описом дорожніх робіт [5] 

В’яжучий 
матеріал 

Особливості застосування 
в’яжучого матеріалу 

Мінімально необхідний вміст в’яжучого, % 
від маси сухої суміші, при виготовленні, 

спосіб дозування: 

в установці, за масою 
в установці, за 

об’ємом; на дорозі 

Цемент 
індивідуально 

встановлено 
стандартом 

стандартне значення  
+ 1 % 

у сполученні з іншими 
гідравлічними в’яжучими 

2,0 3,0 

Мелений 
гранульований 
доменний шлак 

у сполученні з цементом 2,0 3,0 

у сполученні з вапном 3,0 4,0 

Сталеплавильний 
шлак повітряного 
охолодження 

у сполученні з гранульованим 
доменним шлаком*) 

2,5 3,0 

Зола-виносу 
(сухе відбирання) 

у сполученні з цементом 4,0 5,0 

у сполученні з вапном 5,0 6,0 

Гранульований 
доменний шлак 

у сполученні з вапном 6,0 8,0 
у сполученні з сталеплавильним 

шлаком повітряного охолодження*) 
2,5 3,0 

Гідравлічне 
дорожнє в’яжуче  

будь-який спосіб застосування 3,0 4,0 

Вапно 
(гідратоване або 
негашене)  

у сполученні з золою-виносом, для 
окремих видів FABM 

3,0 4,0 

у сполученні з іншими 
гідравлічними в’яжучими 

1,5 2,0 

*) При застосуванні сталеплавильного шлаку повітряного охолодження у сполученні з гранульованим доменним 
шлаком загальний вміст шлакових в’яжучих повинен становити не менше ніж 11 % від маси сухої суміші. 

 
Згідно з даними таблиці при приготуванні сумішей з дозуванням за об’ємом мінімальний 

вміст гідравлічних в’яжучих – у порівнянні з дозуванням за масою – є вищим на 1 %. 
Згідно з [5], для НВМ, які містять цемент типу СЕМ І [4] у кількості менше ніж 3 % від 

маси сухої суміші, існують сезонні (температурні) обмеження щодо застосування. 

Аналіз вимог до природних та штучних заповнювачів 

Крупні заповнювачі та пісок, які складають до 95 % маси сумішей, мають визначальний 
вплив на фізико-механічні властивості укріплених матеріалів. Для заповнювачів нормуються 
показники фізико-механічних властивостей, а також вимоги до вмісту складових, які можуть 
вплинути на гідролітичну або пуцоланову активність в’яжучих матеріалів.  

Відповідно до вимог українських національних стандартів для обробки гідравлічними 
в’яжучими застосовують суміші природних або шлакових матеріалів з непереривчастим 
гранулометричним складом, з коефіцієнтом збігу від 0,70 до 0,84, з номінальним найбільшим 
розміром зерен D = 40 мм; D = 20 мм, D = 10 мм, або D = 5 мм; фізико-механічні характеристики 
сумішей та складових сумішей зазначено в стандартах [1, 2]. Вимоги до гранулометричного 
складу сумішей не передбачають урахування виду в’яжучого; урахування умов роботи 
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укріпленого матеріалу обмежується розташуванням шару у конструкції дорожнього одягу 
шляхом поділу сумішей за найбільшим номінальним розміром зерен. 

Для забезпечення стабільності фізико-механічних характеристик укріплених 
матеріалів встановлюють обов’язкові вимоги до фізико-механічних властивостей сумішей та їх 
складових – заповнювачів за показниками: 

– зерновий склад; 
– вміст зерен неправильної форми; 
– вміст пилуватих та глинистих частинок; 
– марка за міцністю на стиск (дробильність); 
– марка за стиранністю у поличному барабані; 
– морозостійкість. 
Застосування регенерованих дисперсних дорожньо-будівельних матеріалів – 

подрібненого цементобетону – у шарах дорожнього одягу, укріплених цементом, встановлено 
окремо в рекомендаціях [6]. Важливо, що для матеріалів подрібненого цементобетону поряд із 
зазначеними вище показниками фізико-механічних властивостей, нормується також 
пластичність, яка визначається як число пластичності фракції розміром менше ніж 0,063 мм. 

У дорожньому будівництві країн ЄС [5] для обробки різними видами гідравлічних 
в’яжучих застосовують суміші природних або штучних матеріалів з різними інтервалами 
допустимих відхилів вмісту зерен стандартного розміру від середніх значень, зокрема: 

– суміші з вузькими інтервалами допустимих відхилів: суміші природних 
або  шлакових матеріалів з номінальним найбільшим розміром зерен D = 20 мм; D = 14 мм;    
D = 10 мм, а також суміш з D = 31,5 мм; 

– суміші з широкими інтервалами допустимих відхилів, які застосовують переважно 
для обробки цементом: суміші з застосуванням відходів подрібнення (гірських порід), 
регенерованих матеріалів, зокрема подрібненого цементобетону, а також піщані суміші. 

Необхідно зазначити, що для сумішей FABM вимоги до гранулометричного складу дещо 
різняться в залежності від природи в’яжучого – тобто при застосуванні золи-виносу силікатної 
або вапняної природи [5]. 

Для окремих видів сумішей в’яжуче ураховується як складова при обчисленні 
гранулометричного складу – наприклад, згідно з [5], для сумішей СВМ, призначених для 
влаштування шарів дорожнього одягу з раннім відкриттям руху транспорту, а також для сумішей 
на основі гідравлічних в’яжучих повільного тверднення: SBM, FABM, HRBBM. Суміші  на основі 
гідравлічних в’яжучих повільного тверднення характеризуються відносно високим вмістом 
в’яжучого, та у більшості випадків мають забезпечувати рух транспорту, коли проектної 
міцності матеріалу ще не досягнуто. Характеристики ущільненого шару такої суміші у ранньому 
віці мають забезпечувати стійкість до утворення колії та достатньо високу механічну 
стабільність для збереження та подальшого розвитку структурних зв’язків у матеріалі шару. У 
зв’язку з цим гідравлічне в’яжуче повільного тверднення у відповідних випадках має 
регулювати гранулометричний склад суміші, та також ураховується як складова при його 
обчисленні [5]. 

До нормованих фізико-механічних характеристик крупних заповнювачів у складі 
сумішей для обробки гідравлічними в’яжучими відносяться [5]: 

– стійкість до фрагментації (метод Лос-Анжелес); 
– вміст зерен зі сколеною поверхнею; 
– пластичність дрібнозернистих фракцій - для окремих видів сумішей. 
Нормується також вміст водорозчинних сульфатів та загальний вміст сірки.  
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При застосуванні регенерованих матеріалів у складі сумішей нормують також вміст 
домішок різного походження. 

Згідно з інформацією СEN (www.cen.eu), технічні вимоги до заповнювачів даного 
цільового призначення встановлено в стандарті EN 13242; методи випробувань з 
визначення  показників фізико-механічних властивостей заповнювачів встановлено в комплексі 
стандартів EN 1097 «Tests for Mechanical and Physical Properties of Aggregates» («Випробування з 
визначення механічних та фізичних властивостей заповнювачів»), а також EN 933 «Tests for 
Geometrical Properties of Aggregates» («Випробування з визначення геометричних властивостей 
заповнювачів»). 

Класифікація укріплених матеріалів.  
Підбір складу, виготовлення зразків та методи випробувань 

Згідно з вітчизняними нормативними документами класифікацію дорожньо-будівельних 
матеріалів, укріплених гідравлічними в’яжучими, встановлено за марками за міцністю на стиск 
без додаткової класифікації матеріалів з урахуванням виду в’яжучого або гранулометричного 
складу суміші. Так, міцність на стиск у віці 28 діб матеріалів марок 20, 40, 60 та 75 повинна 
становити не менше ніж 2,0; 4,0; 6,0; 7,5 МПа відповідно [1]. 

Для укріплених матеріалів визначають показники: 
– міцність при стисканні; 
– міцність на розтягування при згинанні; 
– морозостійкість. 
Зразки ущільнюють одним з методів: на вібраційному столі, пресуванням, або на 

приладі стандартного ущільнення [1]. 
При доборі складу сумішей встановлюють кількість в’яжучого, яка забезпечує отримання 

укріплених матеріалів необхідних марок, а також оптимальний вміст води, який забезпечує 
максимальну щільність суміші. Рекомендована стандартом [1] кількість в’яжучого у складі 
сумішей залежить від марки в’яжучого матеріалу за міцністю на стиск. 

У практиці дорожнього будівництва країн ЄС класифікацію дорожньо-будівельних 
матеріалів, укріплених гідравлічними в’яжучими, встановлено для кожного з видів сумішей: 
CBM, SBM, FABM, HRBBM за мінімально необхідними значеннями міцності укріплених 
матеріалів. Мінімально необхідне значення міцності на стиск Rc встановлюють з урахуванням 
форми та розміру випробовуваних зразків. Згідно з інформацією Британської асоціації 
виробників золи-виносу (www.ukqaa.org.uk), наприклад, для зразків-кубів, а також зразків 
циліндричної форми з відношенням H/D = 1, значення Rc встановлюється у межах від 4 МПа до 
32 МПа та залежить від виду та класу суміші. Інший спосіб класифікації базується на граничних 
кривих залежності міцності на розтягування при згинанні від модуля пружності укріпленого 
матеріалу (Rt,E). Комплексна характеристика (Rt,E) є більш наближеною до умов роботи 
укріпленого матеріалу у шарі дорожнього одягу [5].  

Для укріплених матеріалів визначають показники [5]: 
– міцність при стисканні; 
– міцність на розтягування при згинанні (direct tensile strength); 
– міцність на розтягування при розколюванні за твірними циліндричного зразка в 

діаметральному перерізі (indirect tensile strength); 
– модуль пружності; 
– каліфорнійський показник несучої здатності (California bearing ratio, CBR). 
Будь-який із зазначених методів визначення міцності на розтягування може бути 

застосований для класифікації укріпленого матеріалу за показником (Rt,E). 
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Стандартний метод ущільнення при виготовленні зразків вибирають з урахуванням 
гранулометричного складу суміші: 

– ущільнення на вібраційному столі (vibrating table compaction) – застосовують до 
сумішей з найбільшим номінальним розміром зерен до 31,5 мм включно, з вмістом фракції 
розміром менше ніж 0,063 мм не більше ніж 12 %; 

– ущільнення з застосуванням стандартних приладів за методом Проктора (compaction 
using Proctor equipment) – застосовують до сумішей з найбільшим номінальним розміром зерен 
до 31,5 мм при виготовленні зразків циліндричної форми; 

– ущільнення з застосуванням вібраційного молотка (vibrating hammer compaction) – 
застосовують до сумішей з найбільшим номінальним розміром зерен до 31,5 мм включно, при 
виготовленні зразків циліндричної або кубічної форми; 

– ущільнення віброкомпресійним стисканням (compaction using vibrocompression) - 
застосовують до сумішей з найбільшим номінальним розміром зерен до 31,5 мм включно, з 
низьким вмістом дрібних фракцій; 

– ущільнення осьовим стисканням (axial compression) – застосовують для 
виготовлення зразків циліндричної форми з сумішей з найбільшим номінальним розміром зерен 
до 22,4 мм включно, з високим вмістом дрібних фракцій, склад яких дозволяє витискувати 
зразок з форми безпосередньо після ущільнення без руйнування. 

Згідно з інформацією СEN (www.cen.eu), методи виготовлення зразків матеріалів, 
укріплених гідравлічними в’яжучими, та методи їх випробувань, зокрема зазначені вище методи, 
встановлено в комплексі стандартів EN 13286. 

Таким чином, класифікація та методи випробувань сумішей, оброблених та укріплених 
гідравлічними в’яжучими, відповідно до європейських вимог, забезпечують більш гнучке 
моделювання складу та характеристик матеріалів з урахуванням умов їх роботи в конструкції 
(тип дорожнього одягу, група навантаження, можливість відкриття руху транспорту у ранньому 
віці), а також виду в’яжучого та гранулометричного складу суміші. Удосконалення вітчизняної 
бази нормативних документів з даного напрямку дозволить підвищити якість матеріалів та робіт 
при будівництві автомобільних доріг. 

Сучасні вимоги до процесів влаштування шарів дорожнього одягу з матеріалів, 
оброблених гідравлічними в’яжучими 

При влаштуванні шарів дорожнього одягу з матеріалів, оброблених гідравлічними 
в’яжучими, поряд з вимогами до процесів укладання, ущільнення та догляду за шаром, у 
окремих випадках важливе значення має контроль тріщиноутворення, що зменшує ризик 
утворення відображених тріщин в асфальтобетонному покритті. 

Згідно з даними [3], які аналізують європейський досвід застосування НВМ, застосування 
цементу дозволяє отримувати укріплені матеріали, які за показниками механічних властивостей 
наближаються до бетонів, застосовуваних у шарах основи дорожнього одягу. Неконтрольоване 
утворення усадкових та температурних тріщин у шарі СВМ у ранньому віці призводить до 
інтенсивного утворення поперечних відображених тріщин в асфальтобетонному покритті навіть 
при товщині останнього 20 см. Найбільш інтенсивно ці процеси відбуваються при застосуванні 
СВМ з міцністю на стиск 15 МПа та вище [3]. При збереженні структурної єдності конструкції 
на початкових етапах, у подальшому тріщини призводять до проникнення води в нижче 
розташовані шари та до руйнування земляного полотна. Тому особлива увага приділяється 
зменшенню усадкових та температурних напружень у шарах укріплених матеріалів шляхом 
влаштування швів стискання. 
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Положення українських нормативних документів з цього напрямку встановлюють 
обмеження температурних умов та загальної тривалості процесу у залежності від виду 
гідравлічного в’яжучого. Вибір місця розташування виробничих баз, зокрема змішувальної 
установки, здійснюють з урахуванням оптимального часу транспортування суміші на підставі 
даних щодо строку початку тужавіння в'яжучого. 

Тривалість періоду між закінченням приготування суміші та остаточним її ущільненням 
за температури 20 °С не повинна перевищувати: 

 2 год. – для сумішей, оброблених цементом; 
 від 3 год. до 4 год. – для сумішей, оброблених шлаковим в'яжучим з додаванням 

цементу. 
Мінімальна товщина шару ущільненого матеріалу залежить від значення D та 

становить 170 мм для сумішей з D= 40 мм, та 150 мм для сумішей з D = 20 мм; 10 мм; 5 мм. 
Шви стискання влаштовують у шарах матеріалів марки 60 або 75 з інтервалом 15 м або 

10 м відповідно. При будівництві жорстких дорожніх одягів, якщо шви у шарі укріпленої основи 
не суміщені у плані з швами у цементобетонному покритті, між шаром основи і покриття 
влаштовують тріщинопереривальний прошарок. 

Контроль якості робіт передбачає визначення геометричних параметрів шару та ступеню 
ущільнення матеріалу. Лабораторний контроль якості укріплених матеріалів передбачає 
визначення нормованих показників фізико-механічних властивостей матеріалів з відбиранням 
проб суміші через кожних 500 м дороги, а також контроль ступеню ущільнення за величиною 
середньої густини матеріалу шару [2]. 

У дорожньому будівництві країн ЄС загальні обмеження умов виконання робіт 
поширюються на температурні умови та тривалість процесу влаштування шару НВМ, 
яку встановлюють як проміжок часу від застосування в’яжучого матеріалу (або 
активатора  тверднення в’яжучого матеріалу) до завершення ущільнення шару. При влаштуванні 
основи з НВМ у декілька шарів тривалість процесу встановлюється як проміжок часу до 
завершення ущільнення останнього шару НВМ. 

Тривалість процесу не повинна перевищувати час початку тужавіння суміші, або 
обчислюється на підставі емпіричної величини, визначеної для кожного виду гідравлічного 
в’яжучого окремо [5]. Так, при використанні емпіричних даних допустима тривалість процесу 
влаштування шару обчислюється як частка від ділення емпіричної величини на різницю 
між  температурою 3 °С та фактичною температурою. Наприклад, при використанні 
портландцементу за температури навколишнього середовища 20 °С обчислена тривалість 
процесу  становить 2 год. 

Щодо встановленої товщини шарів – згідно з [5], мінімально допустима товщина одного 
ущільненого шару у багатошаровій НВМ-основі становить 150 мм. 

Шви стискання (transversely induced cracking) влаштовують з розрахунковими 
інтервалами з відхилами ± 150 мм; у багатошаровій НВМ-основі шви стискання мають 
бути  суміщеними у плані з відхилами ± 100 мм. Згідно з [3], у шарі матеріалу міцністю на стиск 
у віці 7 діб 10 МПа та вище, відстань між швами стискання рекомендується встановлювати 3 м. 

Відкриття руху транспорту при застосуванні гідравлічних в’яжучих повільного 
тверднення не обмежується, або, для окремих сумішей, дозволяється за результатами визначення 
показника CBR після влаштування шару. При застосуванні цементу рух транспорту у ранньому 
віці дозволяється відкривати в окремих випадках: 

– зразки, витримані на ділянці виконання робіт, набрали міцність на стиск  
4 МПа або вище; 

– дотримано певні вимоги до гранулометричного складу, вмісту подрібнених зерен, та 
технології ущільнення шару. 
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Контроль якості матеріалів на місці виконання робіт згідно з [5] передбачає контроль 
гранулометричного складу, вологості суміші при перемішуванні та при остаточному ущільненні, 
а також пластичності дрібнозернистих фракцій для кожних 1000 м3 матеріалу. Лабораторний 
контроль якості укріплених матеріалів передбачає визначення показників міцності на стиск та на 
розтяг при розколюванні за твірними у віці 28 діб, де режими тверднення встановлюються для 
кожного виду суміші та гідравлічного в’яжучого окремо. 

Контроль якості робіт, поряд з визначенням геометричних параметрів шару, передбачає 
застосування радіоізотопних методів контролю щільності матеріалу ущільненого шару та 
встановлює, наприклад, для шарів несної основи значення не нижче ніж 95 % від значення 
максимальної щільності, яке досягається при оптимальній вологості матеріалу при ущільненні 
компресійним молотком [5].  

Висновки 

1. Матеріали, укріплені гідравлічними в’яжучими, широко використовують у несних 
шарах основи нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг з високою інтенсивністю руху. 
У вітчизняній практиці дорожнього будівництва шари несної основи з матеріалів, укріплених 
цементом, марки не нижче ніж 40, влаштовують на автомобільних дорогах І, ІІ та ІІІ технічних 
категорій з нежорстким дорожнім одягом капітального типу, у тому числі на дорогах з 
розрахунковим навантаженням на вісь 130 кН [7].  

2. Вимоги національних стандартів ураховують основні положення європейських норм 
щодо матеріалів та процесів для влаштування шарів дорожнього одягу, укріплених 
гідравлічними в’яжучими. Поряд з цим, ураховуючи  характер діючих в Україні виробництв та 
видів продукції необхідного призначення, доцільним є удосконалення та розширення вимог до 
гідравлічних в’яжучих для дорожнього будівництва та укріплених матеріалів на їх основі. 

3. Результати робіт у цьому напрямку забезпечать розширення класифікації дорожньо-
будівельних матеріалів, укріплених гідравлічним в’яжучим, та більш гнучке моделювання 
складу та характеристик матеріалів відповідно до умов їх роботи у конструкції. Впровадження 
відповідних методів підбору складу, виготовлення та випробування зразків, а також методів та 
параметрів контролю матеріалів та робіт забезпечить підвищення технічних характеристик та 
строку служби автомобільних доріг. 
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ANALYSIS OF CURRENT NATIVE AND FOREIGN REQUIREMENTS TO THE 
MATERIALS AND PROCESSES FOR CONSTRUCTION OF ROAD PAVEMENTS LAYERS 

FROM HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES 
 
Abstract 
Introduction. In road building industry, the hydraulically bound mixtures (HBM) are identified 

as the in-plant mixed or the in-place mixed blends of natural or artificial stone materials, sand, 
hydraulic binder, water, and an admixture, if needed, which form the monolithic layer of the road 
pavement after compaction and curing under standard conditions.  
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The strength of the layer is largely affected by the binder type. A number of standard hydraulic 
binders used in the world-wide practice for HBM design consists of cement, lime, fly ash, and slag, 
which are divided into fast- and low-setting materials and may be used each on its own or in the 
standard combinations thereof. 

Problem statement. HBM may be used in the base layer of the flexible pavement to enhance the 
load-bearing capacity and also in the base layer of the rigid pavement when constructing on a sub-grade 
of soils prone to the uneven deformations. But most effectively the base layers from HBM are used with 
the flexible pavements in terms of reduction of the pavement’s total thickness. 

This review points the compliance between the Ukrainian and the European practices for HBM 
design and application and also reveals the need to expand the related criteria stated in the Ukrainian 
standards. 

Results. Given in this review analytical comparison covers the following aspects recommended 
to approbation: 

 general requirements for HBM including HBM grading characteristics (which may include 
binder) and strength classification; 

 general requirements for binder including binder proportion and the minimum values for 
binder addition related to the binder type and to the conditions of the HBM layers traffic conditions; 

 general requirements for HBM testing methods including HBM specimens compaction, 
curing (hardening), and testing; 

 general requirements for HBM layers construction including arrangement of expansion 
joints in the layer of quick-setting material to ensure good performance of the layer in shrinkage and 
thermal cracking. 

Conclusions. The approbation of the European practice for HBM design and application 
accepting the results of presented analytical review will promote the adaptation of motor roads design 
and construction procedures to the increased traffic loadings, including the loadings from heavy goods 
vehicles.. 

Key words: hydraulically bound mixtures, methods of testing, layer construction 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

К МАТЕРИАЛАМ И ПРОЦЕССАМ УСТРОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СЛОЕВ 
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ СМЕСЕЙ, УКРЕПЛЕННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ 

ВЯЖУЩИМИ 
 
Аннотация 
Введение. В отрасли дорожного строительства смеси, укрепленные гидравлическими 

вяжущими (ГВС), идентифицируются как полученные смешением в установке или смешением 
на дороге смеси природных или искусственных каменных материалов, песка, гидравлического 
вяжущего, воды и добавки – при необходимости, которые образуют монолитный слой дорожной 
одежды после уплотнения и выдержки при стандартных условиях. 

Прочностные характеристики слоя во многом определяются типом вяжущего. Ряд 
гидравлических вяжущих, используемых в мировой практике при проектировании состава ГВС, 
состоит из цемента, извести, золы уноса и шлака; материалы подразделяются на быстро- и 
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медленнотвердеющие и могут быть использованы каждый в отдельности или в их стандартных 
комбинациях. 

Постановка проблемы. ГВС могут быть использованы в несущем слое основания 
нежесткой дорожной одежды для повышения несущей способности, а также в несущем слое 
основания жесткой дорожной одежды при возведении на земляном полотне из грунтов, 
способных к неравномерным деформациям. Однако наиболее эффективно слои несущего 
основания из ГВС используются в нежестких дорожных одеждах для снижения общей толщины 
конструкции. 

Данная обзорная статья рассматривает соответствие положений украинской и 
европейской практики проектирования состава и применения ГВС, а также подтверждает 
необходимость расширения соответствующих критериев, установленных в украинских 
стандартах. 

Результаты. Приведенное в этой статье аналитическое сравнение охватывает следующие 
рекомендованные к апробации аспекты: 

 общие требования к ГВС, в том числе гранулометрические характеристики (которые 
могут учитывать вяжущий материал) и классификацию по прочности; 

 общие требования к вяжущему материалу, включая соотношение (компонентов) и 
минимальные количества добавляемого вяжущего в зависимости от типа вяжущего и от условий 
движения транспорта по устроенному слою ГВС; 

 общие требования к методам испытаний ГВС, включая уплотнение образцов ГВС, 
выдержку (отверждение) и испытание; 

 общие требования к устройству слоев ГВС, включая устройство [поперечных] 
деформационных швов в слое материала с ранним набором прочности, с целью обеспечения 
надежности с точки зрения усадочной и температурной трещиностойкости. 

Выводы. Апробация европейской практики подбора состава и применения ГВС с учетом 
результатов приведенного аналитического обзора будет способствовать адаптации процессов 
проектирования и строительства автомобильных дорог к возрастающим транспортным 
нагрузкам, в том числе нагрузкам от большегрузных транспортных средств. 

Ключевые слова: смеси, укрепленные гидравлическими вяжущими, методы испытаний, 
устройство слоя. 
.  
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АУДИТ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

 
Анотація 
Вступ. Вирішення проблем, пов’язаних з аварійністю на автомобільних дорогах, є 

пріоритетним у політиці багатьох країн світу. Для поліпшення ситуації в країнах Європейського 
співтовариства і ООН застосовуються державні програми з підвищення безпеки руху, які 
спираються на Директиву 2008/96/ЄС від 19 листопада 2008 року «Про управління безпекою 
дорожньої інфраструктури» [1]. Зазначену Директиву спрямовано на зменшення кількості 
загиблих в дорожньо-транспортних пригодах, поставлена мета – «нуль загиблих у дорожньо-
транспортних пригодах». Україна також направила свої зусилля на зниження кількості 
дорожньо-транспортних пригод, про що свідчить прийняття Кабінетом Міністрів України 
регулювального акту «Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні 
на період до 2020 року» [2] та підготовка на державному рівні експертів з управління безпекою 
руху. Система управління безпекою дорожнього руху в Україні може бути побудована на 
отриманих матеріалах аналізу факторів і причин виникнення дорожньо-транспортних пригод, 
які отримані в Державному підприємстві «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» на протязі двох десятиріч [3-6]. 

Проблематика. Висока кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні свідчить про 
недосконалість проектних рішень та системи управління безпекою руху на автомобільних 
дорогах. По-перше, існуюча нормативна база не забезпечує в повній мірі розробку проектних 
рішень, які здатні забезпечити техніко-експлуатаційними показниками автомобільної дороги 
необхідний рівень безпечності для учасників дорожнього руху та місцевого населення. По-друге, 
нормативні документи України не регламентують вимоги щодо інтелектуальних транспортних 
систем в частині безпеки руху на автомобільній дорозі, що в свою чергу ускладнює 
впровадження в країні зазначених вище систем. Для застосування в Україні системи управління 
безпекою руху на автомобільних дорогах необхідно перш за все впровадити процедуру аудиту 
безпеки доріг. При виконанні аудиту безпеки автомобільних доріг першочерговим завданням є 
аналіз факторів і причин виникнення дорожньо-транспортних пригод.  

Мета. Метою дослідження є удосконалення організації дорожнього руху в Україні для 
запобігання виникненню аварій з причини незадовільних дорожніх умов. 

Матеріали й методи. В дослідженні було застосовано метод статистичної обробки даних 
щодо кількості дорожньо-транспортних пригод в Україні та метод системного аналізу факторів і 
причин виникнення дорожньо-транспортних пригод. 

Результати. Визначено, що вдосконалення організації дорожнього руху в Україні 
можливо досягти шляхом впровадження аудиту безпеки доріг. Запропоновано схему управління 
безпекою руху, яка базується на процедурі аудиту дорожньої безпеки. 

Висновки. Кількість загиблих на 100 ДТП по Україні за період з 2000 по 2017 роки 
зменшилася, але на дорогах загального користування, навпаки, зросла. 

Стабільно зростає кількість поранених на 100 ДТП, як в цілому по Україні, так і на 
автомобільних дорогах загального користування. 
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Для запровадження в Україні процедури аудиту та інспекції безпеки руху на 
автомобільних дорогах необхідно перш за все на законодавчому рівні впровадити процедуру 
аудиту безпеки доріг.  

Оскільки в Україні юридично та нормативно не врегульовано питання проведення аудиту 
безпеки доріг, то, як проміжний етап, рекомендується розробити рекомендації із забезпечення та 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху, які будуть базуватися саме на процедурі аудиту 
безпеки доріг. 

Високий рівень ДТП в Україні та високі показники оцінки їх наслідків свідчить про те 
що Україна є державою з незбалансованим розвитком трьох основних складових впливу на 
рівень безпеки автомобільних доріг, а саме:  

а) протяжність та техніко-експлутаційний стан доріг, якій забезпечує безпечні умови для 
всіх учасників дорожнього руху;  

б) етика учасників дорожнього руху;  
в) кількість і стан транспортних засобів. 
Для ефективного впровадження системи управління безпекою дорожнього руху в Україні 

необхідно додатково дослідити фактори і причини виникнення дорожньо-транспортних пригод з 
врахуванням взаємозв’язків між основними складовими впливу на рівень безпеки автомобільних 
доріг. 

Ключові слова: аварійність, автомобільна дорога, аудит безпеки автомобільних доріг, 
безпека руху. 

Вступ 

Вирішення проблем, пов’язаних з аварійністю на автомобільних дорогах, є 
пріоритетному політиці багатьох країн. Для поліпшення ситуації в країнах Європейського 
співтовариства і ООН створено державні програми з підвищення безпеки руху та прийнята 
відповідна директива [1]. Задекларовано зменшити кількість загиблих в дорожньо-транспортних 
пригодах (ДТП) і, надалі, навіть досягти «нуль загиблих у ДТП». На нове десятиріччя країни ЄС 
поставили мету – скоротити до 2020 року кількість смертей в ДТП на 50 %. Для досягнення 
зазначеної вище мети запропоновані нові стратегії, засновані на впровадженні системи 
управління безпекою дорожнього руху. Таким чином планується розробити та впровадити нові 
прогресивні підходи з удосконалення дорожньої інфраструктури та транспортних засобів, які 
направлені на запобігання аварій. 

З цією метою в Європейських країнах прийнято нову політику у сфері безпеки руху: 
«всевибачлива інфраструктура», яка передбачає попередження виникнення аварій, а у разі їх 
скоєння – пом’якшення наслідків ДТП. Оскільки люди припускаються помилок, завдання 
дорожніх структур полягає у тому, щоб звести до мінімуму виникнення цих помилок. Дороги 
також повинні бути безпечні для всіх користувачів, у тому числі малозахищених учасників 
дорожнього руху (велосипедистів, пішоходів, осіб з обмеженими фізичними можливостями).  

Директива 2008/96/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. 
«Про управління безпекою дорожньої інфраструктури» [1] встановлює процедуру щодо 
забезпечення відносно високого рівня дорожньої безпеки всієї трансєвропейської мережі, яка 
базується на проведенні аудитів безпеки на стадії проектування, будівництва та експлуатації 
автомобільних доріг. 

Україна також направила свої зусилля на зниження кількості дорожньо-транспортних 
пригод, про що свідчить затвердження Кабінетом Міністрів України регулюючого акту 
«Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 
2020 року» [2]. Ряд фахівців провідних дорожніх підприємств і організацій України, які 
регулюють питання безпеки руху на автомобільних дорогах, у 2017 році пройшли підготовку з  
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управління безпекою руху, та отримали відповідні сертифікати експертів. Зазначене вище 
створило для України передумови впровадження системи управління безпекою дорожнього руху 
на всіх стадіях життєвого циклу автомобільної дороги. 

В Державному підприємстві «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») уже протягом двох десятиріч виконуються роботи з 
виявлення та аналізу місць концентрацій ДТП та аналізу факторів і причин їх виникнення [3-6]. 
Система управління безпекою дорожнього руху в Україні може бути побудована на отриманих 
матеріалах аналізу факторів і причин виникнення ДТП.  

Виклад основного матеріалу 

Висока кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні (табл. 1) свідчить про 
недосконалість проектних рішень та системи управління безпекою руху на автомобільних 
дорогах. По-перше, існуюча нормативна база не забезпечує в повній мірі розробку проектних 
рішень, які здатні забезпечити техніко-експлуатаційними показниками автомобільної дороги 
необхідний рівень безпечності для водіїв та місцевого населення. По-друге, нормативні 
документи України не регламентують вимоги щодо інтелектуальних транспортних систем в 
частині безпеки руху на автомобільній дорозі, що, в свою чергу ускладнює впровадження в 
країні зазначених вище систем.  

 
Таблиця 1 

Статистика дорожньо-транспортних пригод в Україні 

Рік 
Кількість ДТП 

Кількість людей, 
які постраждали або загинули при ДТП 

всього з постраждалими загинуло постраждало 
2006 191931 49491 7592 60018 
2007 278837 63554 9574 78528 
2008 312230 51279 7718 63254 
2009 229551 37049 5248 45675 
2010 204097 31914 4875 38975 
2011 186220 31281 4908 38178 
2012 196399 30699 5131 37519 
2013 190852 30681 1833 37521 
2014 153154 25820 4420 31966 
2015 134193 25365 4367 32267 
2016 158776 26782 3410 33613 
2017 162526 27220 3432 34677 

 
Загальні статистичні дані щодо кількості ДТП та кількості постраждалих і загиблих при 

цих ДТП не можуть бути використані як узагальнений міжнародний показник оцінки ДТП, 
оскільки територія різних країн, протяжність автомобільних доріг і кількість населення в різних 
країнах значно відрізняються. Тому використовують наступні показники оцінки наслідків ДТП: 

а) кількості загиблих осіб на 100 ДТП [7-8]; 
б) кількості поранених осіб  на 100 ДТП [7-8]; 
в) індивідуальний ризик травматизму на дорозі [9]. 
Слід зазначити, що в Україні в галузевій базі даних обліку та аналізу ДТП на 

автомобільних дорогах загального користування (Road Safety Management (RSM)), яка створена 
в ДП «ДерждорНДІ» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України, мережа 
доріг оцінюється за показниками: середньої кількості ДТП на 1 км та кількості загиблих осіб на 
100 ДТП. 
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На основі офіційних даних поліції України, які представлено в табл. 1, визначені 
показники оцінки наслідків ДТП, а саме – кількості загиблих осіб на 100 ДТП (рис. 1) та 
кількості поранених осіб на 100 ДТП (рис. 2). 

 

Рисунок 1 – Динаміка кількості загиблих на 100 ДТП (2000-2017 роки) 

 

 

 
 

Рисунок 2 –  Динаміка кількості поранених осіб на 100 ДТП (2000 – 2017 роки) 
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Проаналізувавши динаміку кількості загиблих осіб на 100 ДТП та динаміку кількості 
поранених осіб на 100 ДТП за період 2000-2017 роки, можна зробити ряд висновків. По-перше, 
кількість загиблих осіб на 100 ДТП по Україні за період з 2000 по 2017 роки зменшилася, але на 
дорогах загального користування, навпаки, зросла. По-друге, стабільно зростає і кількість 
поранених осіб на 100 ДТП, як в цілому по Україні, так і на автомобільних дорогах загального 
користування. 

З метою підвищення безпеки дорожнього руху в Україні вживаються заходи, направлені 
на вдосконалення дорожніх умов та організацію дорожнього руху, дотримання вимог правил 
дорожнього руху, покращання якості технічних засобів організації дорожнього руху тощо, але, 
як бачимо, цього недостатньо. Тому є доречним реалізація в Україні концепції аудиту дорожньої 
безпеки, яка вперше з’явилася у Великобританії у 80-х роках минулого століття і на сьогодні 
широко застосовується у світі.  

Концепція аудиту безпеки полягає в наступному:  

 дорога повинна бути передбачувана (своєчасне інформування водія про умови руху); 
 зрозуміла (учасники дорожнього руху повинні розуміти, якої поведінки від них 

очікують); 

 дорога повинна бути безпечною для всіх користувачів, в т.ч. маломобільних груп 
населення; 

 «всевибачлива» (у разі, якщо ДТП все ж таки станеться, це не повинно призвести до 
серйозних наслідків або смерті). 

Оскільки люди припускаються помилок, завдання дорожніх структур звести до мінімуму 
цих помилок. Така концепція робить можливим виправити поведінку водіїв шляхом надання 
кращої інформації про дорожні умови і, відповідно, вибрати безпечну швидкість, своєчасно 
змінити траєкторію руху тощо, що безперечно покращить безпеку на дорогах. 

Існує ряд стратегій з аудиту безпеки автомобільних доріг, всі вони базуються на методах 
підвищення безпеки дорожнього руху, які так чи інакше передбачають відомчий контроль. 
Слід відмітити, що традиційні для України методи підвищення безпеки руху на основі виявлення 
ділянок концентрації ДТП, включають аналіз факторів і причин їх виникнення, тому ці методи 
можуть бути використані при подальшому впроваджені в Україні аудиту безпеки в рамках 
системи управління безпекою руху автомобільних доріг. Метод підвищення безпеки руху на 
основі виявлення ділянок концентрації ДТП спрямовано на попередження ДТП, тобто 
спрямований здебільшого на усунення факторів ризику виникнення небезпечних ситуацій і 
подій, які можуть сприяти виникненню ДТП, або вплинути на тяжкість їх наслідків.  

Прийнявши зазначене вище до уваги, можна зробити висновок, що для застосування в 
Україні системи управління безпекою руху на автомобільних дорогах необхідно перш за все 
впровадити процедуру аудиту безпеки доріг. При виконанні аудиту безпеки автомобільних доріг 
першочерговим завданням є аналіз факторів і причин виникнення дорожньо-транспортних 
пригод. Для того, щоб запровадити в Україні процедуру виконання аудиту та інспекції безпеки 
автомобільних доріг, потрібно було внести відповідні зміни в законодавчу базу країни, тому на 
сьогодні розроблено відповідні зміни до Закону України «Про автомобільні дороги» [10] щодо 
управління безпекою автомобільних доріг. 

Для умов України пропонується система управління безпекою руху автомобільних доріг, 
яка включає аудит безпеки автомобільних доріг на стадії проектування, будівництва, під час та 
після введення в експлуатацію (рис. 3). 

Запропонована система управління безпекою руху автомобільних доріг базується на 
наступних принципах: 
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 запобігти невдалим проектним рішенням, що забезпечить відповідність проектних 
рішень вимогам безпеки руху та мінімізує витрати на впровадження відповідних заходів 
(дешевше на стадії проектування ділянки дороги провести аудит проекту, ніж виправляти 
ситуацію після введення її в експлуатацію); 

 виявити потенційно небезпечні ділянки дороги, що забезпечить виявлення ділянок 
доріг, які не відповідають вимогам безпеки руху (також слід врахувати те, що за час існування 
дороги відбувається розвиток інфраструктури, забудова навколишньої території, змінюється 
інтенсивність та склад транспортного потоку тощо, що не завжди узгоджується із 
запроектованими раніше інженерними рішеннями і, як результат, збільшується аварійність). 
 

 

Рисунок 3 – Система управління безпекою руху автомобільних доріг 
 
З урахуванням викладеного вище для умов України важливою складовою системи 

управління безпекою руху автомобільних доріг є аудит безпеки існуючих доріг. Зазвичай аудит 
безпеки існуючих доріг називають «інспекцією безпеки доріг». Як свідчить закордонний досвід, 
безпека існуючих доріг має підвищуватися за допомогою цільових інвестицій в дороги з 
підвищеним рівнем аварійності та ділянки концентрації ДТП, де можна сподіватися на найвищі 
показники щодо скорочення кількості ДТП [1]. 

В такій системі управління безпекою руху автомобільних доріг пропонується 
використовувати класифікацію мережі за показниками рівня безпеки, оскільки використання 
такої класифікації дозволяє встановити першочерговість фінансування заходів з безпеки руху 
саме на тих дорогах, де показники аварійності та тяжкості наслідків від ДТП переважають 
середні значення у відповідній групі чи встановлену безпечну межу. Такий підхід має високий 
потенціал до зниження рівня аварійності. 
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Впровадження в Україні запропонованої системи управління безпекою руху 
автомобільних доріг також в значній мірі залежить від свідомості суспільства в цілому і від 
свідомості кожної особистості щодо безпеки руху. Якщо суспільство не хоче миритися з тим, що 
люди гинуть на дорогах або отримують серйозні травми в результаті ДТП, воно буде готовим 
створити систему, яка забезпечить зведення до мінімуму помилки, пов’язаної з людським 
фактором, та виділить відповідні ресурси для створення такої системи.  

Висновки 

1. Кількість загиблих на 100 ДТП по Україні за період з 2000 по 2017 роки зменшилася, 
але на дорогах загального користування, навпаки, зросла.  

2. Стабільно зростає кількість поранених на 100 ДТП як в цілому по Україні, так і на 
автомобільних дорогах загального користування. 

3. Для запровадження в Україні процедури виконання аудиту та інспекції безпеки руху 
на автомобільних дорогах необхідно перш за все на законодавчому рівні впровадити процедуру 
аудиту безпеки доріг.  

4. Оскільки в Україні юридично та нормативно не врегульовано питання проведення 
аудиту безпеки доріг, то як проміжний етап рекомендується розробити рекомендації із 
забезпечення та підвищення рівня безпеки дорожнього руху, які будуть базуватися саме на 
процедурі аудиту безпеки доріг. 

5. Високий рівень ДТП в Україні та високі показники оцінки їх наслідків свідчать про 
те що Україна є державою з незбалансованим розвитком трьох основних складових впливу на 
рівень безпеки автомобільних доріг, а саме: а) технічний стан доріг, якій забезпечує безпечні 
умови для всіх учасників дорожнього руху; б) етика учасників дорожнього руху; в) кількість і 
стан транспортних засобів. 

6. Для ефективного впровадження системи управління безпекою дорожнього руху в 
Україні необхідно додатково дослідити фактори і причини виникнення дорожньо-транспортних 
пригод з врахуванням взаємозв’язків між основними складовими впливу на рівень безпеки 
автомобільних доріг. 
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ROAD SAFETY AUDIT 

Abstract 
Introduction. Addressing the road accidents is a priority in many countries. In order to improve 

the situation in the countries of the European Community and the United Nations, state safety 
improvement programs based on the Directive 2008/96 / EC of 19 November 2008 «On Road Safety 
Management» apply [1]. The said Directive aims to reduce the number of victims in traffic accidents, 
set the goal – «zero dead in road traffic accidents». Ukraine has also directed its efforts to reduce the 
number of traffic accidents, as evidenced by the adoption by the Cabinet of Ministers of the regulatory 
act «State Program for Enhancing the Level of Road Safety in Ukraine for the Period up to 2020» [2] 
and the preparation of state-level experts in traffic safety management. The Road Traffic Safety 
Management System in Ukraine can be built on the materials obtained by analyzing the factors and 
causes of road traffic accidents that were obtained at the State Enterprise «M.P. Shulgin State Road 
Research Institute» during two decades [3-6]. 

Problems. The high number of accidents in Ukraine testifies to the imperfection of design 
solutions and road safety management system on highways. That is, firstly, the existing regulatory 
framework does not ensure the full development of the design solutions that are capable of providing 
the technical and operational parameters of the highway with the required level of safety for road users 
and the local population. Secondly, the regulatory documents of Ukraine do not regulate the 
requirements for intelligent transport systems in terms of traffic safety on the road, which in turn 
complicates the introduction of the above-mentioned systems in the country. To implement the road 
safety management system in Ukraine, it is necessary, first of all, to implement the road safety audit 
procedures. When performing the safety audits of highways, the primary task is to analyze the factors 
and causes of road accidents. 

Purpose. The purpose of the study is to improve traffic management in Ukraine to prevent 
accidents due to unsatisfactory road conditions. 

Materials and methods. The study used the method of statistical processing of data on the 
number of traffic accidents in Ukraine and the method of systematic analysis of factors and causes of 
road accidents. 

Results. It is determined that improvement of traffic management in Ukraine can be achieved 
by introducing the road safety audits. The proposed traffic safety management scheme is based on the 
road safety audit procedure. 

Conclusions. The number of deaths per 100 accidents in Ukraine for the period from 2000 to 
2017 has decreased, but on public roads, on the contrary, it has increased. 

The number of injured in 100 accidents is increasing steadily, as in Ukraine as a whole, as well 
as on public highways. 

In order to implement the procedures for carrying out audits and road safety inspections in 
Ukraine, it is necessary, first of all, to introduce the road safety audit procedure at the legislative level. 

As the legal and regulatory framework of road safety audits is not adopted in Ukraine, it is 
recommended, as an intermediate stage, to develop recommendations for ensuring and increasing the 
level of road safety which will be based on the road safety audit procedure. 
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The high level of accidents in Ukraine and the high indicators of their impact assessment show 
that Ukraine is a state with unbalanced three main components of the impact on the level of road safety, 
namely: a) the length and technical and operational state of roads which provides safe conditions for all 
road users; b) the ethics of road users; c) the number and condition of vehicles. 

In order to effectively implement the road safety management system in Ukraine, it is necessary 
to further investigate the factors and causes of traffic accidents taking into account the interconnections 
between the main components of the impact on the level of safety of highways. 

Key words: accident rate, road, road safety audit, traffic safety. 
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Аннотация 
Введение. Решение проблем, связанных с аварийностью на автомобильных дорогах, 

является приоритетным в политике многих стран мира. Для улучшения ситуации в странах 
Европейского сообщества и ООН применяются государственные программы по повышению 
безопасности движения, которые опираются на Директиву 2008/96 / ЕС от 19 ноября 2008 года 
«Об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры» [1]. Указанная Директива 
направлена на уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 
поставлена цель - «ноль погибших в дорожно-транспортных происшествиях». Украина также 
направила свои усилия на снижение количества дорожно-транспортных происшествий о чем 
свидетельствует принятие Кабинетом Министров Украины регулирующего акта 
«Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине 
на период до 2020 года» [2] и подготовка на государственном уровне экспертов по управлению 
безопасностью движения. Система управления безопасностью дорожного движения в Украине 
может быть построена на полученных материалах анализа факторов и причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий, в Государственном предприятии «Государственный 
дорожный научно-исследовательский институт имени Н.П. Шульгина» в течение двух 
десятилетий [3-6]. 

Проблематика. Высокое количество дорожно-транспортных происшествий в Украине 
свидетельствует о несовершенстве проектных решений и системы управления безопасностью 
движения на автомобильных дорогах. Во-первых, существующая нормативная база не 
обеспечивает в полной мере разработку проектных решений, которые способны обеспечить 
технико-эксплуатационными показателями автомобильной дороги необходимый уровень 
безопасности для участников дорожного движения и местного населения. Во-вторых, 
нормативные документы Украины не регламентируют требования по интеллектуальным 
транспортным системам в части безопасности движения на автомобильной дороге, что в свою 
очередь затрудняет внедрение в стране указанных выше систем. Для применения в Украине 
системы управления безопасностью движения на автомобильных дорогах необходимо прежде 
всего внедрить процедуру аудита безопасности дорог. При выполнении аудита безопасности 
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автомобильных дорог первоочередной задачей является анализ факторов и причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Цель. Целью исследования является совершенствованиe организации дорожного 
движения в Украине для предотвращения возникновения аварий по причине 
неудовлетворительных дорожных условий. 

Материалы и методы. В исследовании был применен метод статистической обработки 
данных по количеству дорожно-транспортных происшествий в Украине и метод системного 
анализа факторов и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Результаты. Определено, что совершенствования организации дорожного движения в 
Украине можно достичь путем внедрения аудита безопасности дорог. Предложена схема 
управления безопасностью движения, основанная на процедуре аудита дорожной безопасности. 

Выводы. Количество погибших на 100 ДТП по Украине за период с 2000 по 2017 годы 
уменьшилась, но на дорогах общего пользования, наоборот, возросла. 

Стабильно растет число раненых на 100 ДТП, как в целом по Украине, так и на 
автомобильных дорогах общего пользования. 

Для введения в Украине процедуры выполнения аудита и инспекции безопасности 
движения на автомобильных дорогах необходимо прежде всего на законодательном уровне 
внедрить процедуру аудита безопасности дорог. 

Поскольку в Украине юридически и нормативно не урегулированы вопросы проведения 
аудита безопасности дорог, то как промежуточный этап рекомендуется разработать 
рекомендации по обеспечению и повышению уровня безопасности дорожного движения, 
которые будут базироваться именно на процедуре аудита безопасности дорог. 

Высокий уровень ДТП в Украине и высокие показатели их последствий свидетельствует 
о том, что Украина является государством с несбалансированным развитием трех основных 
составляющих воздействия на уровень безопасности автомобильных дорог, а именно: 
а) протяженность и технико-эксплуатационное состояние дорог, которое обеспечивает 
безопасные условия для всех участников дорожного движения; б) этика участников дорожного 
движения; в) количество и состояние транспортных средств. 

Для эффективного внедрения системы управления безопасностью дорожного движения в 
Украине необходимо дополнительно исследовать факторы и причины возникновения дорожно-
транспортных происшествий с учетом взаимосвязей между основными составляющими влияния 
на уровень безопасности автомобильных дорог. 

Ключевые слова: аварийность, автомобильная дорога, аудит безопасности 
автомобильных дорог, безопасность движения. 
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