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УДК 624.21 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ВТОМНОЇ МІЦНОСТІ АРМАТУРНОГО 
ПРОКАТУ КЛАСУ А500С ЗА СИГНАЛАМИ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ КОНСТРУКЦІЙ, МАТЕРІАЛІВ ТА 
ВИРОБІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ СПОРУД 

 
Бабяк І.П. 
ДерждорНДІ 

 

Актуальність теми 

На сьогоднішній день дорожнє будівництво в Україні набирає все більшого розмаху. Так, 

в 2005 р. закінчено будівництво автомобільної дороги Київ-Одеса, завершено реабілітацію 

автомобільної дороги Київ-Чоп, виконуються роботи на а/д Сімферополь – Дніпропетровськ, 

Львів – Краківець та ін. Проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу у 2012 році буде 

стимулювати ремонти та будівництво нових доріг на маршрутах руху вболівальників. 

Зростання об’ємів і темпів дорожніх робіт вимагає застосування конструкцій, матеріалів та 

виробів, які дозволяють зберегти високі темпи робіт і забезпечити найвищу якість. При цьому 

виникає потреба у швидкому та надійному визначенні їх якості та відповідності стандартам 

України при надходженні на будівельний майданчик. 

Зокрема, одним з відкритих питань з визначення якості залишається дослідження арматурного 

прокату. З 01.01.99 в Україні введено в дію новий стандарт на арматурний прокат для 

залізобетонних конструкцій – ДСТУ 3760:2006 [1]. Відповідно до нього для отримання 

достовірних результатів з визначення втомної міцності при випробуванні арматури необхідно 

випробувати серію зразків, які повинні досягати базової кількості прикладання багаторазово 

повторюваних навантажень (БПН). 

При визначенні витривалості арматурних зразків при прикладанні до них БПН експеримент 

триває значну кількість часу. Визначення характеристик витривалості лише для одного 

діаметру арматури, включаючи зварні з’єднання, триває місяці. Дослідження широкого 

діапазону діаметрів арматурного прокату та його з’єднань пов’язане із значними часовими 

витратами. Тому актуальним є застосування способу, який би дозволяв швидко та з невеликою 

похибкою встановлювати характеристики витривалості арматурного прокату, не витрачаючи 

значної кількості часу і даючи при цьому гарантію застосування на будівельних майданчиках 

якісного арматурного прокату. 

Необхідність високих характеристик витривалості арматурного прокату обумовлено тим, що 

всі конструкції мостів та шляхопроводів працюють на прикладання БПН. Як відомо, арматура, 

що зазнала впливу БПН, який перевищує розрахунковий, руйнується крихко і миттєво. Тому 

необхідним є застосування арматурного прокату з характеристиками, регламентованими 

нормами, зокрема і в частині збільшення розрахункового терміну служби мостів – 100 років, 

водопропускних труб – 50 років згідно з новими ДБН В.2.3-14:2006 „Мости та труби. Правила 

проектування”. 
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Побудова кривих витривалості для зразків арматури класу А500С із 
використанням параметрів акустичної емісії (АЕ). 

Як було встановлено раніше [2-7], характер графіків параметрів випромінювання АЕ чітко 

описує зміну напружено – деформованого стану зразків протягом всієї тривалості 

випробування при статичному навантаженні або при БПН. Це твердження справедливе як для 

зразків, які досягають базового значення кількості циклів прикладання БПН, так і для зразків, 

які його не досягають. 

Для побудови графіку витривалості арматурних зразків за параметрами сигналів АЕ був 

використаний принцип побудови діаграм витривалості механічним способом, де по осі ординат 

відкладаються значення максимального напруження циклу (σmах), а по осі абсцис – 

довговічності зразків. 

Криві витривалості із використанням параметрів акустичної емісії АЕ будувалися для зразків 

стикових зварних з’єднань С1-Ко арматури 12мм класу А500С (таблиця 1). 

 
Таблиця 1 – Результати випробувань зразків стикових зварних з’єднань С1-Ко арматури 

 12 мм класу А500С 

В
ид

 
ви

пр
об

ув
ан

ь 

Схема зразка 
№ 

зразків 
12мм 

Параметри 
випробувань 

Довговіч-
ність 

зразка, 
No, 

млн. цикл. 

Коеф. 
асиме-

трії 
циклу, ρ 

Напруження 
циклу σ, 

МПа 

В
и

тр
и

ва
лі

ст
ь 

 

BC1 
BC2 
BC3 
BC4 

0,33 
 

σmax=400,0 
σmin=132,0 

0,19 
0,12 
0,16 
0,18 

BC5 
BC6 
BC7 
BC8 

σmax=300,0 
σmin=100,0 

 

0,380 
0,285 
0,350 
0,395 

BC9 
BC10 
BC11 
BC12 

σmax=160,0 
σmin=53,0 

 

1,060 
1,080 
1,105 
1,090 

BC13 
BC14 
BC15 
BC16 

σmax=150,0 
σmin=49,5 

 

2,01 
2,01 
2,01 
2,01 

 
 

По осі ординат відкладались значення накопичення енергії при прикладанні до зразків 50, 120, 

140 і т.д. тисяч циклів БПН. Значення параметру АЕ “накопичення енергії” (EN) 

встановлювалось на 50-й, 70-й, 100-й і т. д. секунді запису АЕ. По осі абсцис відкладалися 

значення кількості циклів БПН (N0), які зазнав зразок до руйнування (рис. 1, 2). 
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Розглянувши побудовані графіки залежності EN від Nо помітно зміну в напружено-

деформованому стані зразка. В залежності від режиму навантаження на зразок фіксується різна 

кількість енергії акустичної емісії, що випромінюється ним. Більш легким режимам 

навантаження (менші значення максимального напруження циклу) відповідають нижчі рівні 

енергії сигналів АЕ і навпаки, при зростанні σmax значно зростає енергія сигналів АЕ. При 

цьому в залежності від рівня накопиченої енергії в певний визначений момент часу 

навантаження арматури БПН можна встановити витривалість без подальшого прикладання 

навантаження. 

Крива витривалості, побудована для зварних з’єднань зразків арматурного прокату Ø12А500С, 

дає можливість визначати залишковий ресурс арматури та конструкцій, в яких вона буде 

застосовуватись, після будь-якої кількості прикладання БПН та при різних значеннях σmax. 

У багатьох розвинутих країнах світу підхід до оптимального використання та прогнозування 

роботи тих чи інших матеріалів, конструкцій вже давно досягнув величезних обсягів. Такий 
підхід у використанні матеріалів, зокрема арматурного прокату, дозволить економити 

матеріали у випадку достатньої залишкової міцності при ремонтах конструкцій, що зазнають 

впливів БПН, та відвертати аварії, що можуть виникати при втраті міцності конструкціями, 

арматура яких вичерпала себе, зазнавши впливу базової кількості прикладання БПН. 
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0
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ВС13, BC14
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а – на 50-й секунді; б – на 70-й секунді; в – на 100-й секунді 
Рисунок 1 – Визначення витривалості арматурних зразків стикових зварних з’єднань С1-Ко 

Ø12А500С через параметр EN акустичної емісії при 50 тис.ц. завантаження БПН 
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Зараз, коли Україна вступила у ринкові відносини, багато заводів – виробників з тих чи інших 

причин перейшли на виробництво арматурних прокатів нових видів. Оскільки ці види прокатів 

нові, не всі вони випробувані на прикладання БПН. При цьому інколи деякі з заводів 

виробляють сталь, яка за своїми характеристиками не відповідає вимогам, встановленим до 

класів арматури. За таких умов цілком можливим є використання у будівництві арматурного 

прокату, який би не відповідав діючим вимогам по витривалості. 
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а – на 50-й секунді; б – на 70-й секунді; в – на 100-й секунді; г – на 50-й секунді;  
д – на 70-й секунді; е – на 100-й секунді. 

Рисунок 2 – Визначення витривалості арматурних зразків стикових зварних  
з’єднань С1-Ко Ø12А500С через параметр EN акустичної емісії  

при 120 тис.ц. (а, б, в) та 140 тис. ц. (г, д, е) завантаження БПН 
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Тому важливою при визначенні залишкового ресурсу конструкцій, які працюють на 

прикладання БПН, була б можливість шляхом проведення кількох навантажень встановити 

характер випромінювання АЕ, що дозволить фактично прогнозувати, як буде працювати та чи 

інша конструкція (елемент конструкції), армована даним арматурним прокатом. 

 

Висновки 
 
1. Графіки витривалості, побудовані на основі накопичення енергії EN сигналів 

випромінювання АЕ внаслідок прикладання БПН, корелюються із графіками витривалості, 
побудованими класичним методом, що дозволяє використовувати даний метод при 
визначенні витривалості арматурного прокату [8]. 

2. Графіки витривалості на основі EN дають можливість прогнозувати граничний напружено-
деформований стан (руйнування) арматури в залежності від значення σmах в циклі за 
короткий проміжок часу на відміну від існуючого підходу. 

3. Провівши порівняння графіків витривалості, побудованих після прикладання різної 
кількості БПН в різні моменти часу запису сигналів АЕ, можна констатувати, що повні дані 
і такі, які дозволяють з найменшою похибкою прогнозувати стан арматури в залежності від 
різних значень σmах , є графіки, побудовані після прикладання до зразків 50 тис. циклів БПН 
і в момент запису сигналів АЕ, починаючи з 50 – ї секунди запису. 

4. Визначення втомної міцності арматурного прокату класу А500С та його зварних з’єднань за 
аналізом сигналів акустичної емісії при проведенні вхідного контролю конструкцій, 
матеріалів та виробів дозволить виключити можливість застосування неякісного 
арматурного прокату при будівництві споруд. 
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УДК 624.21 
 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ 
СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ МОСТІВ ПІСЛЯ 

ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
Балабух Я.А. 
Львівський регіональний науково-технічний центр ДерждорНДІ 

 
 

Для розрахунку сталезалізобетонних прогонових будов мостів після тривалої експлуатації 

доцільно використовувати сучасні програмні комплекси, при цьому необхідно вносити 

корективи у вихідні розрахункові схеми для врахування дефектів, які мають місце в елементах 

споруди. 

Конструкції сталезалізобетонних прогонових будов є просторовими конструкціями, і природно 

прагнення урахування цієї обставини при проектуванні. Однак можливості такого урахування 

раніше обмежувалися складнощами обчислювального характеру. 

На сьогоднішній день теорія споруд має широкий арсенал засобів для розрахунку просторових 

систем.  Нижче розглянуто особливості та принципи розрахунку при використанні тих або 

інших теорій та методів. 

Класична теорія стержневих систем у канонічній формі дуже ефективна, її широко 

використовують у практиці. Існують як універсальні програми для ЕОМ (наприклад, ЛИРА, 

МИРАЖ, SCAD та ін.), так і програми для певних класів конструкцій (наприклад, KESSON, 

RUZST та ін.). Роль останніх залишається значною у зв’язку з простотою застосування та 

меншими витратами машинного часу у системі автоматизованого проектування. 

Зазначена теорія оперує диференціальними рівняннями, які наведено далі. 

При розтягу (стиску) відносна деформація пов’язана з осьовою силою співвідношенням 

    .
EA

N

dx

du
       (1) 

 
Згин у одній з головних площин 
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WабоV       (2) 

 
Для крутіння у класичній теорії використовують залежність між кутами закручування та 

крутним моментом   

    .
t

t

GJ

M

dx

dФ
       (3) 

 
Наведені залежності зводять до шести силових факторів у перерізі стержня N, Mx, My, Qx, Qy, Mt. 
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З іншого боку, напружений стан стержня визначено повністю, якщо відомі переміщення його 

кінців – три лінійних і три кутових на кожному кінці. Вибір розрахункової схеми та основної 

системи – відповідальна задача, яка визначається особливостями споруди. 

У розрахунку автодорожніх мостів, у тому числі і сталезалізобетонних, теорія стержневих 

систем і сьогодні залишається однією з найпопулярніших [1 – 5 та ін.], особливо для мостів, які 

перебували 30...40 років у експлуатації. Ця методика здатна урахувати пошкодження і дефекти 

несних конструкцій та виниклі у цьому зв’язку перерозподіли внутрішніх зусиль.  

Несна система автодорожнього моста являє собою перехресну систему простих балок, які 

знаходяться у одній площині та перетинаються під прямим кутом. Для розрахунку такої 

системи зручно використання змішаного методу, коли за основні невідомі приймають 

вертикальні переміщення (прогини W) вузлів і вузлові згинальні моменти: у балках напрямку х 

– Mx та у балках напрямку у – My (рис. 1).  

 

 

а б 

 

 

в 
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г 
а – схема перехресно-ребристої системи;  

б – схема зусиль в ребрах сталезалізобетонних прогонових будов; 
 в, г – схема визначення рівноваги вузлів і стержнів. 

Рисунок 1 – Розрахункові схеми до просторового розрахунку перехресно-
ребристих прогонових будов 

 
 

Приклад розрахунку цим методом перекриття, складеного з чотирьох балок наведено у 

роботі [5], а моделей моста – у роботах [2, 4]. 

При розрахунках моста після тривалої експлуатації жорсткість конструкцій з тріщинами та 

іншими ушкодженнями на момент досліджень приймають за даними, отриманими після 

реальних обстежень. При цьому керуються вказівками додатків Ф, G, L і N чинних норм [6] і 

рекомендаціями настанов [7].   

Порівняння результатів експериментів, виконаних на різних моделях прогонових будов мостів, 

з розрахунковими даними за теорією стержневих систем, свідчить про задовільну 

збіжність [1, 4]. 

Теорію тонкостінних стержнів з жорстким контуром поперечного перерізу широко 

використовують у мостобудуванні. Тут виділяють три типи перерізів, для яких теорія має свої 

особливості. Найбільш чітко цю теорію обґрунтовано для відкритого контуру, який часто 

зустрічається у головних сталевих балках сталезалізобетонних мостів. Для такого контуру 

мають місце рівняння обмеженого крутіння. 

 

).()()( ZmZФGJZФEJ I
t

IV       (4) 

 

 
Теорію тонкостінних стержнів замкненого контуру описують рівнянням 

t

II
IIIV

GJ

Zm

EJ

Zm
ZФkZФ

)()(
)()( 2 




    (5) 

 

при      ;




EJ

GJ
k t   .1

c

t

J

J
          (6) 



 16 

У формулах (1)...(6): 

N, M, m – нормальна сила, згинальний та розподілений моменти у перерізі; 

E, G – модуль пружності та модуль зсуву матеріалу; 

Mt – крутний момент; 

J, Jt, Jω, Jc – відповідно, момент інерції при згині, крутінні, відносно головної 

секторіальної площі та направлений полярний момент інерції перерізу. 

Теорія тонкостінних стержнів дозволяє ефективно і достатньо точно розраховувати складні 

поперечні перерізи сталезалізобетонних мостів та отримувати задовільні результати [8]. Однак 

цим методом неможливо враховувати деформації контуру поперечного перерізу та 

нерівномірність розподілення напружень за шириною поперечного перерізу при 

систематичному навантаженні. 

Теорія плитно-балкових конструкцій базується на рішеннях прикладної теорії пружності, а 

саме пластин і оболонок. Теорія дозволяє достатньо повно виявити роботу усіх елементів 

прогонової будови – головних балок і плит. Однак ця теорія не враховує змінювання перерізу 

за довжиною та граничних умов у складних системах. 

Метод скінченних елементів (МСЕ) набув широкого розповсюдження завдяки своїй 

універсальності. Цей чисельний метод, заснований на умовному розділенні пружного тіла 

(конструкції) на низку елементів, для яких рішення мають просту форму, а у деяких випадках – 

елементарну. Елементи об’єднують у вузлах, для яких задовольняються умови нерозривності 

переміщень та умови рівноваги. 

У МСЕ усі переміщення задають у кожному вузлі, а елементи зв’язані між собою тільки 

вузлами, що призводить до стрічкової матриці коефіцієнтів. 

Якщо вибраний скінченний елемент має n переміщень, а U(x, y) – узагальнений вектор 

переміщень і δ – вектор вузлових переміщень, то за допомогою обраної функції F(x, y) 

переміщення у полі скінченного елемента виражають через вектор вузлових переміщень 

U(x, y) = F(x, y) δ.        (7) 
 

Розглядають п’ять основних етапів рішення задач з МСЕ: членування системи на скінченні 

елементи (СЕ) та вибір координатних функцій; побудова матриць жорсткості та приведення 

місцевого навантаження до вузлового для кожного СЕ; визначення ступенів свободи; 

визначення компонентів напружено-деформованого стану (переміщень, напружень) по області 

елемента або усієї системи. 

Найбільш важливим моментом є отримання матриці жорсткості елемента, яка  необхідна для 

складання систем канонічних рівнянь метода переміщень для розглядуваної конструкції. 

Матриці жорсткості містять інформацію про наявні фізико-механічні властивості матеріалів та 

геометричні параметри перерізів: товщину, ширину, довжину. 

Матриці жорсткості, а також вузлові зусилля і переміщення дозволяють перейти з місцевої 

системи координат у загальну, відносно якої складають матрицю жорсткості, за допомогою 

матриць напрямних косинусів. 
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Найбільш розповсюдженими програмними комплексами є розроблені та сертифіковані 

в Україні ПК ЛІРА і SCAD. 

ПК ЛІРА призначено для чисельного дослідження міцності та стійкості широкого класу 

будівельних конструкцій, зокрема мостобудування, починаючи від прогонових будов будь-яких 

систем до фундаментів усіх типів. 

Велика бібліотека скінченних елементів (СЕ), досконалі швидкодійні алгоритми розв’язку 

систем  рівнянь та визначення власних чисел, застосування технології суперелементів дають 

можливість досліджувати конструкції будь-яких типів з високою точністю при мінімальних 

витратах машинного часу. 

Інтегрована система SCAD Office призначена для чисельного дослідження міцності та стійкості 

широкого класу конструкцій об’єктів будівництва, дозволяє визначати напружено-

деформований стан конструкцій від статичних і динамічних впливів, а також виконувати низку 

функцій проектування конструкцій. 

Бібліотека СЕ містить різні види стержньових, пластинчастих елементів, елементів балкового 

ростверку на пружній основі, оболонок і балок-стінок, різні види об’ємних елементів, набір 

багатошарових і осесиметричних скінченних елементів, а також спеціальні елементи для 

моделювання пружних в’язей скінченної жорсткості. Цей неповний перелік демонструє 

можливості аналізу будь-яких конструкцій з урахуванням будь-яких властивостей матеріалів. 

Досить детальне описування можливостей і техніки використання програмних комплексів 

ЛІРА і SCAD з прикладами розрахунку мостових конструкцій можна знайти у [9]. За 

допомогою ПК ЛІРА (версія 8.2) було виконано статичні та динамічні розрахунки прогинів і 

напружень та встановлені рівні навантаження прогонових будов двох мостів, які перебували 

у тривалій експлуатації понад 50 років [10, 11]. 

Обидва залізобетонних моста, які підлягали обчисленням, через Дністер на км 448+0,76 біля с. 

Звенячин та на км 303+990 були побудовані у 1956 р. за проектами Київського філіалу 

проектного інституту “Союздорпроект”. 

Перший міст має схему 17,4+6×42,5+17,4 м, другий складається з п’яти прольотів за 

нерозрізною схемою 5×47,7 м. Прогонова будова в обох мостів складається із залізобетонної 

плити товщиною 150 і 200 мм та головних металевих балок, розташованих на відстані 2,8 м 

і 5 м. Балки влаштовано із складеного двотавра висотою відповідно 2200 і 3060 мм. 

Перед розрахунками були виконані обстеження та статичні і динамічні випробування 

конструкцій мостів для визначення їх фактичних характеристик міцності та деформативності, 

вантажності, динамічних характеристик прогонових будов і призначення режимів експлуатації. 

Порівняння результатів досліджень з розрахунковими даними, отриманими з використанням 

ПК ЛІРА, показують задовільну відповідність. У процесі проведення досліджень були 

використані різні найнесприятливіші схеми навантажень (рис. 2).  
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17730

Примітки

 1. В якості випробувального навантаження 
використовувалося вісім автомобілів КраЗ масою:

1

2

3

4

5

6

7

8

- 25,6 т;

- 23,7 т;

- 24,9 т;

- 25,5 т;

- 25,0 т;

- 25,6 т;
- 25,3 т;

- 29,7 т.

 2. Загальна маса випробувального навантаження 
склала:
    для схем 2, 3, 4- 205,3 т;
    для схеми 1- 104,3 т. 

 
 

Рисунок 2 – Випробувальні схеми. Стале завантаження залізобетонного моста 
через р. Дністер біля с. Атаки 

 
При порівнянні даних експериментальних досліджень з результатами просторових розрахунків 

виявлено, що розбіжність між експериментальними та теоретичними даними не 
перевищує 10 % (табл. 1). При цьому, як видно з табл. 1, розрахункові значення прогинів за 

абсолютною величиною більші за дослідні, що свідчить про прийнятність способу розрахунку. 

 

Таблиця 1 – Порівняння розрахункових прогинів балки БЗ з експериментальними 

№№ 
п/п 

Схема 
навантаження 

Розрахункові величини прогинів,  
ƒ, мм у перерізі 

Експериментальні 
значення 

43

54




 

32

65



  
21

76



  Максимальні прогини 

1 № 2 


 1761,
 



0247,
 



 364,26
 -25,8 2,2 % 

2 № 3 


126,2  


 446,9  


 824,12
 -11,7 9,6 % 

3 № 4 
442,1


 

771,7

  
185,25


 -22,93 9,8 % 

 
Примітки:  1. Схеми навантаження, а також позначення номерів перерізів див. [10]. 

  2. Усі розрахункові та експериментальні перерізи визначено посередині 

       прольотів.  
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У роботах [10, 11] виконано розрахунки величин напружень, форми коливань металевої 

прогонової будови моста, перевірені резонансні частоти за формами коливань.  

Як початкові дані для розрахунків усіх параметрів використано результати обстежень мостів, 

які встановили дійсні характеристики матеріалів і стан конструкцій на момент досліджень. 

Порівняння експериментальних і теоретичних результатів показали прийнятну збіжність, що 

свідчить про надійність розрахункового апарата, закладеного у ПК ЛІРА. 

Наприкінці аналізу сучасних способів розрахунку прогонових будов сталезалізобетонних 

мостів треба зупинитися на деформаційному методі розрахунку, який інтенсивно розвивається 

у останні роки [12, 13, 14] і пропонується для використання у розроблюваних нових 

нормативних документа Державних будівельних норм (ДБН) України. 

У зазначеному методі розглянуто розрахунок на основі дійсних діаграм деформування сталі та 

бетону. Для визначення напружено-деформованого стану сталезалізобетонного (або 

сталебетонного) перерізу сталеву частину розбивають на смужки, у межах висоти яких 

напруження вважають постійними. Такий спосіб представлення розрахункової моделі 

сталебетонного перерізу аналогічний відомому способу розрахунку залізобетонного перерізу з 

багаторядним армуванням [14]. 

Залежність, яка описує діаграму для бетону σb – εb, приймають у вигляді поліному [12, 15] 

п’ятого ступеня  

    .1
5

1

k

bk

b

k
kbb aR 








 

 


       (8) 

 
Коефіцієнти полінома ak визначено та статистично обґрунтовано численними роботами, 

проведеними у НДІБК, і наведено, зокрема у [15]. 

Діаграму σs – εs для сталі, яка має фізичну межу текучості, описують трьома рівняннями [12]: 

при 
s

s
sos

E

R
      σs = Es  εs;     (9) 

 

при stsso  
    σs = Rs;               (10) 

 

при εs > βst εso    .3

1

3
2

1

21 ssss aaa                (11) 

 
У формулах (8)… (11): 

εsо – пружні деформації сталі; 

εst – деформації текучості сталі; 

βs  – дослідний коефіцієнт. 
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Напружено-деформований стан перерізу описують системою рівнянь 
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де  
hr

x bb 211  
  – кривизна зігнутої осі у перерізі; 

εb1, εs2 – відповідно деформації стиснутої фібри бетону та розтягнутої фібри сталі; 

h – висота складеного перерізу. 

 
У загальному вигляді функції F(x1 ε1) і Ф(x1 ε1) записують таким чином 
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    (13) 

Систему нелінійних алгебраїчних рівнянь (13) розв’язують методом добору. Визначення у 

роботі [16] міцності сталебетонних балок зроблено за допомогою ЕОМ та співставлено 

з отриманими автором дослідними результатами. Співпадіння відношення теоретичного 

руйнівного моменту до експериментального знаходилося у межах 0,82...0,94.  

Аналогічним способом було вирішено задачу про несну здатність пошкоджених корозією 

залізобетонних балок [17]. У цьому випадку пошкоджені шари конструкції приймали за 

фактичними площами та реальними фізико-механічними властивостями матеріалів (бетону і 

арматури) з урахуванням ступеня пошкодженості. 

 

Висновки 

Проведені дослідження показали, що як початкові вихідні дані для розрахунків необхідно 

використовувати результати обстежень мостів, які дозволяють встановити дійсні 

характеристики матеріалів і стан конструкцій тривалої експлуатації на момент досліджень. 

Ці результати досліджень мають бути враховані при створенні розрахункових схем мостів 

в програмних комплексах. Порівняння експериментальних і теоретичних результатів показали 

прийнятну збіжність, що свідчить про надійність розрахункового апарата та правильні підходи, 

які розроблені для конструкцій, що мають тривалий термін експлуатації. 
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ОЦІНКА РОЛІ ДОРОЖНІХ УМОВ У ВИНИКНЕННІ ДОРОЖНЬО-
ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ НА ДІЛЯНКАХ ЇХ КОНЦЕНТРАЦІЇ 

 
Бондар Т.В 
Беленчук О.В.  
ДерждорНДІ 

 
На виникнення дорожньо-транспортних подій (ДТП) впливають багато факторів, як окремо, так 

і в комплексному взаємозв’язку, тому, незважаючи на дослідження науковців різних країн, 

немає достовірного методу оцінки безпеки руху на дорогах та визначення долі багатофакторної 

системи, що призводить до скоєння ДТП.  

Найбільш перспективним методом визначення ролі дорожніх умов у виникненні аварійності, на 

наш погляд, є аналіз лінійного розподілу ДТП на ділянках доріг. Саме аналіз розподілу ДТП по 

довжині дороги відображає відповідність експлуатаційного стану автомобільної дороги 

вимогам транспортного потоку. 

Якщо ДТП по довжині дороги розподіляються рівномірно, то дорожні умови задовольняють 

вимоги руху транспортних потоків, враховуючи швидкісні режими, інтенсивність руху та склад 

транспортного потоку. В таких випадках можна говорити про випадковий розподіл аварійності, 

яка,  здебільшого, виникає з причин, пов’язаних з людським фактором, впливом навколишнього 

середовища, а також з причин несправності транспортних засобів. У випадку, коли на окремих 

ділянках дороги дорожні умови не відповідають вимогам руху транспортного потоку, 

спостерігається концентрація ДТП, що свідчить про негативний вплив дорожніх умов на 

безпеку руху. 

Транспортний потік (ТП), як одна із складових системи “Дорожні умови – транспортні потоки – 

середовище” (далі ДУ-ТП-С) є постійнодіючою складовою, що формується під впливом 

економічних, соціальних та інших сфер діяльності суспільства. 

Навколишнє середовище (С) майже не підлягає впливу людини. Незадовільний вплив погодних 

факторів на безпеку руху знижується шляхом ліквідації зимової слизькості, влаштуванням 

поверхневих обробок дорожнього покриття, підвищенням світлоповертальних властивостей 

розмітки та дорожніх знаків для кращого орієнтування в умовах обмеженої видимості тощо. 

Єдиною підсистемою, якою можна керувати, є дорожні умови (ДУ), які являють собою 

сукупність геометричних параметрів, транспортно-експлуатаційних якостей дороги, 

дорожнього покриття, елементів технічного облаштування дороги, які безпосередньо 

впливають на умови руху. 

Виходячи із реальності, дорожні підприємства можуть впливати на безпеку руху тільки через 

удосконалення дорожніх умов. 

Разом з тим в умовах обмеженості матеріально-технічних ресурсів покращання дорожніх умов 

повинно бути цілеспрямованим. Дорожні умови слід покращувати, в першу чергу, там, де вони 

не відповідають умовам руху транспортних потоків і це призводить до концентрації ДТП. 

Найвищому рівню безпеки руху, якого можна досягнути засобами дорожньої служби, 
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відповідає відсутність ділянок концентрації аварійності і відсутність ДТП, що виникли 

внаслідок незадовільних дорожніх умов. 

У зв’язку з тим, що лінійний розподіл аварійності по довжині дороги характеризується різними 

рівнями ДТП то, відповідно, і вплив дорожніх умов на їх виникнення неоднаковий. Разом з тим, 

спираючись тільки на значення рівнів ДТП на кілометрових ділянках доріг, неможливо 

визначити роль дорожніх умов у концентрації ДТП, хоча об’єктивно можна стверджувати, що 

при зростанні кількості ДТП, вплив дорожніх умов на виникнення аварійності посилюється.  

Рівні m ДТП на кілометрових ділянках доріг характеризуються різними числовими значеннями 

кількості випадкових і невипадкових ДТП, що представлено залежністю 

m = 
m

m0 + 
mдm ,      (1) 

де  
m

m0  – кількість випадкових ДТП в рівнях m на кілометрах концентрації аварійності за 

визначений період;  

mдm  – кількість невипадкових ДТП в рівнях m, що виникли за умов незадовільного 

стану доріг на кілометрах концентрації аварійності за визначений період. 

Відділом безпеки дорожнього руху ДерждорНДІ (Забишним О.С.) по даним статистики 

розподілу ДТП по довжині дороги за трирічний період, з використанням закону Пуассона для 

вивчення закономірності виникнення аварійності на мережі автомобільних доріг, було 

визначено вірогідність появи ДТП з постраждалими за умови незадовільного стану 

автомобільних доріг при різних рівнях аварійності на 1 км дороги [1]. 

 

Таблиця 1 – Статистична вірогідність виникнення ДТП за умов незадовільного стану 
доріг 

Кількість ДТП з 
постраждалими  за три роки 

на 1 км дороги,  m 
(Рівні   ДТП) 

Кількість випадкових 
ДТП 

Кількість невипадкових ДТП (за умов 
впливу незадовільного стану доріг) 

m
m0  

mдm  

1 1,2 -0,2 
2 2,3 -0,3 
3 3,1 -0,1 
4 2,4 1,6 
5 1,6 3,4 
6 1,0 5,0 
7 0,3 6,7 
8 0,1 7,9 
9 0 9,0 
10 0 10,0 
11 0 11,0 

 

Таким чином, були отримані усереднені дані випадкового та невипадкового розподілу ДТП 

в m-тих їх рівнях. 
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Від’ємний результат 
mдm  вказує на відсутність впливу стану доріг на аварійність. Зі 

збільшенням рівня аварійності на 1 км дороги вплив дорожніх умов посилюється.  

Область пуассонівського розподілу частостей виникнення ДТП з рівнями в межах 

( )30 ДТПm    на одному кілометрі необхідно розглядати як область випадкових рівнів, а 

область з рівнями (m ≥ 4) ДТП розглядається як область невипадкових рівнів за адресами їх 

виникнення. 

При рівнях  4 ДТП на 1 км  вірогідність виникнення ДТП  з вини незадовільного стану дороги 

починає проявлятися в 40 % (1,6 : 4 х 100) випадках скоєння ДТП. Проте вона є достатньою для 

втручання і попередження виникнення аварій через недоліки в стані доріг та їх облаштуванні 

через дослідження та усунення причин цих аварій.   

Установлений рівень впливу невипадкового розподілу аварійності, що дорівнює чотирьом і 

більше ДТП, які виникли на одному кілометрі за останні три роки, обумовлює лише початок 

впливу дорожніх умов на утворення концентрації ДТП. Оцінка кількості невипадкових ДТП в 

різних рівнях концентрації ДТП дозволить визначити  роль дорожніх умов у виникненні 

аварійності і обґрунтовано довести необхідність покращення дорожніх умов з метою 

підвищення безпеки дорожнього руху. 

 

Спрощений метод оцінки ролі дорожніх умов у виникненні ДТП на ділянках 
їх концентрації  

 
Для оцінки впливу незадовільного стану доріг на виникнення ділянок  концентрації ДТП 

використовуються три показники: 

показник питомого впливу незадовільного стану доріг на концентрацію ДТП  д  у відсотках 

,
z

z

заг

д
д        (2) 

 

де дZ   –  кількість ДТП за останні три календарні роки на кілометрах концентрації ДТП за 

умов впливу незадовільного стану доріг; 

 загZ  – загальна кількість ДТП за цей же період на ділянці автомобільної дороги. 

,lmZ
bm

m
mд 






4

      (3) 

 

де        ml  – протяжність кілометрів концентрації ДТП з рівнями m  пригод на кожному 

з них, км 
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bm

m
mзаг lmZ

0
.      (4) 

   

2) показник питомої протяжності кілометрів концентрації ДТП )(
Kl

  у відсотках: 

 

,
L

lk
lK

100       (5) 

де Kl  – протяжність кілометрів концентрації ДТП на мережі доріг чи окремій дорозі, км; 

 L  – протяжність мережі доріг чи окремої дороги, км. 

 

,ll
bm

m
mK 






4

      (6) 

 

,lL
bm

m
m






0

       (7) 

3) показник питомої кількості ДТП на кілометрах їх концентрації )( K  у відсотках: 

,
Z

Z

заг

k
K 100       (8) 

де     kZ   – кількість ДТП, що виникли за останні три роки на кілометрах  їх концентрації. 

 

.lmZ
bm

m
mk  



4
      (9) 

 
Для прикладу розглянемо оцінку ролі дорожніх умов у виникненні ДТП на ділянках їх 

концентрації на автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський в межах Київської 

області. 

Для спрощення розрахунків вихідні дані розподілу дорожньо-транспортних пригод 

за 2004-2006 рр. по кілометрам дороги зведено в таблицю 2.  
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Таблиця 2 – Вихідні дані для визначення ролі дорожніх умов у виникненні концентрації ДТП 
з постраждалими за даними розподілу аварійності за 2004-2006 рр. на а/д М-03 
Київ – Харків –Довжанський  

 

Кількість  
ДТП на 1 км, 

m  

Кількість кілометрів 

mL
 з m  ДТП  
на 1 км 

Кількість ДТП 

на mL
 кілометрах 

 mLmZ 
 

Кількість ДТП на mL
 кілометрах  

з вини незадовільних дорожніх умов  

 mÄ Lm
m


 
0 32  0 

(Дані округлено до цілих чисел) 
1 24 24 

2 23 46 

3 8 24 

4 5 20 1,6 х 5 = 8 

5 7 35 3,4 х 7 = 24 

6 3 18 5,0 х 3 = 15 

7 1 7 6,7 х 1 = 7 

Всього L=103  Zзаг =174 Z д =   54 

 
 
За даними таблиці 2 визначимо: 

1. Кількість невипадкових ДТП, що виникли на даній ділянці дороги через незадовільні 

дорожні умови: 

.54715248
9

4

ДТПLmZ
m

m

mДД m
 





 

2. Загальну кількість ДТП на ділянці дороги: 

.17471835202446240
7

0

ДТПZZ
m

m

заг 




 

3. Відносний показник впливу незадовільних дорожніх умов на концентрацію ДТП: 

%.,
Z

Z

заг

Д
Д 031100

174

54
  

4. Визначаємо протяжність кілометрів концентрації ДТП на ділянці дороги  

.LL
m

m
mK 161375

9

4

 



 

5. Визначаємо загальну протяжність ділянки дороги 

.10313758232432
9

0

 




m

m

mLL  
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6. Показник питомої протяжності ділянок концентрації ДТП на ділянці дороги: 

.%5,15100
103

16


L

LK
LK

  

7. Кількість ДТП на ділянках концентрації: 

.807183520
9

4






m

m

K ZZ  

8. Показник питомої кількості ДТП на ділянках концентрації: 

.%0,46100
174

80


заг

K
K

Z

Z
 

Таким чином, протяжність ділянок концентрації ДТП на дорозі М-03 Київ – Харків – 

Довжанський становить 16 % від загальної протяжності дороги в межах Київської області, на 

них сталося 46 % ДТП від загальної їх кількості. Незадовільні дорожні умови сприяли в тій чи 
іншій мірі виникненню 31 % дорожньо-транспортних пригод, зафіксованих на ділянках 

концентрації ДТП.  

За аналогічними розрахунками можна визначити показники впливу дорожніх умов на 

виникнення ДТП і по інших дорогах чи мережах доріг. 

Слід відмітити, що усереднені результати виконаних досліджень та отримані показники ролі 

дорожніх умов у виникненні ДТП не можна розглядати як однозначну характеристику якості 

доріг по оцінці безпечних умов руху. Абсолютні показники аварійності на ділянках 

концентрації ДТП, вказують на переважний вплив дорожніх умов у виникненні ДТП. Однак 

для більш глибокого аналізу визначення впливу дорожніх умов у виникненні ДТП слід 

визначити і відносні показники аварійності, найбільш прийнятним для чого є коефіцієнт подій, 

який характеризує рівень аварійності при проїзді 1 млн. автомобілів через певну ділянку дороги 

за певний проміжок часу. 

 

Висновок 

За результатами визначеної ролі дорожніх умов у виникненні ДТП в місцях їх концентрації 

можна говорити про зниження рівня аварійності на конкретній ділянці дороги за умови 

виконання заходів з підвищення безпеки руху в цих місцях.  
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Аналіз проблем сучасної науки та практики свідчить про те, що процес переходу від однієї 

моделі економічного розвитку до іншої, більш якісної, зумовлює появу низки феноменів, що є 

характерними для ринкової економіки, зокрема, і такої економічної категорії як “економічна 

ефективність”. Ця категорія використовується кожним суб’єктом господарювання, так як саме 

за її допомогою можна кількісно і якісно оцінити соціально-економічний стан об’єкту.  

Можна сказати, що до категорії “ефективність” активно звертались у командно-

адміністративній економіці. Це засвідчує наявність великої кількості різних методик 

визначення економічної ефективності [1-5].  

Наукова література по-різному тлумачить поняття “економічна ефективність”, його властивості 

та елементи. Різноманітність думок з цього приводу пояснюється, зокрема, багатоаспектністю 

та багатогранністю цього поняття. Тому основне завдання  цієї статті – сформувати таке 

визначення економічній ефективності, яке достатньою мірою відповідало би загальній 

концепції теорії управління ефективністю. 

Розглянемо два підходи до розуміння цього поняття: при командно-адміністративній і ринковій 

економіках, так як вони дають дещо різне трактування цього поняття. 

У багатьох радянських працях, зокрема економічних [6,7,8], в основу цієї категорії лежить 

поняття “ефект”, тобто отримання кінцевого результату. Тому у числі своїх основних 

принципів ефективності передбачається постійне врахування всіх видів ефектів (економічний, 

соціальний, науково-технічний), які відображають  збалансований розподіл ресурсів з метою 

гармонічного задоволення потреб суспільства. Слід зазначити, що показники ефекту є за своїм 

економічним змістом абсолютними, тоді як показники ефективності є відносними і 

характеризують ступінь віддачі вкладених ресурсів.  

Найповнішим, на нашу думку, є визначення економічної ефективності у такому вигляді: 

“Економічна ефективність – це узагальнений показник, що характеризує ступінь досягнення і 

темп  соціально-економічного прогресу соціалістичного суспільства і включає в себе 

розрахунок різноманітних кількісних показників, які з фінансової, технічної сторони оцінюють 

діяльність підприємства” [9].  

Тобто в загальному радянському трактуванні “економічна ефективність” розглядається як 

сукупність усіх показників економічної оцінки певного економічного процесу або діяльності 

підприємства.  

За ринкової економіки ситуація дещо змінилася. На всіх етапах соціально-економічного 

розвитку при будь-яких економічних формаціях, формах і методах господарювання велика 

увага приділяється саме економічній ефективності функціонування окремих процесів. 
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У загальному вигляді поняття “ефективність” навіть за ринкової економіки означає отримання 

певного виду ефекту, кінцевого результату. При цьому, коли мова йде про економічну 

ефективність, то результат порівнюється з витратами [10]. В цьому аспекті можна привести 

таке трактування цього поняття: “економічна ефективність – мінімум приведених витрат, 

мінімальний термін окупності капітальних вкладень при порівнянні декількох варіантів 

господарчих чи технічних рішень” [11].  Виходячи з цього визначення, слід зазначити, що 

перераховані фактори (складові ефективності) не завжди можуть і повинні мати місце при 

розрахунку економічної ефективності різних економічних процесів.  

За визначенням відомого українського економіста Мочерного С.В. “Ефективність – досягнення 

найбільших результатів при найменших витратах живої чи уречевленої  праці. Це конкретна 

форма прояву закону економії часу”  [12]. 

Український автор Ястремський О.І. дає таке трактування цього терміну: “Ефективність – 

це комплекс заходів, які допомагають підприємству досягти певного рівня якісних і кількісних 

показників, які впливають на досягнення цілей і задач системи”  [13]. 

Представляє інтерес думка закордонних вчених. Наприклад, американський вчений 

Ф.У. Тейлор вважає, що ефективність – це “мистецтво знати точно, що слід робити і як це 

робити найбільш дешевим способом” [15]. Німецькі вчені В. Зигерт і Л. Ланг визначають 

ефективність як “якісне управління усіма можливим процесами з метою отримання кінцевого 

результату з ознаками економічності та раціональності” [16]. 

Аналітичний огляд великої кількості поглядів вчених на поняття “ефективність” дозволяє 

стверджувати, що зараз існує велика кількість різноманітних визначень цього поняття. 

Проаналізувавши та узагальнивши  різні визначення економічної ефективності, знайдемо одну 

принципову відмінність між трактуваннями у ринковій і командно-адміністративній 

економіках. У ринковій економіці поряд з фінансовими, технічними, тобто кількісними 

показниками, з’являються якісні показники, які характеризують ступінь відповідності системи 

певним вимогам. Головною відмінністю якості є її визначення з використанням особливих 

ознак, тобто конкретних властивостей, що закладені при технологічному проектуванні і які 

проявляються при споживанні. 

І дійсно, оцінити діяльність підприємства не можна за допомогою лише кількісних показників 

(наприклад, обсяг реалізації товарів, прибуток, рентабельність, продуктивність та інші). Для 

повної та всебічної оцінки діяльності підприємства або окремого економічного процесу 

необхідно визначити і такі показники якості, як надійність, економічність, ступінь задоволення 

потреби, якість трудового життя, відповідність інноваціям.  

З точки зору поєднання кількісних і якісних ознак у категорії “економічна ефективність” 

найбільш повним, на думку авторів, є визначення Архіпової Н.І.: “Ефективність – 

це економічна категорія, що кількісно і якісно характеризує ступінь досягнення системою 

поставленої перед нею мети і параметри порівняння даної системи з іншою” [14]. Мета в 

даному визначенні – це не лише отримання високих фінансових показників, а й міра 

задоволення кінцевих споживачів виготовленою продукцією або послугами. 

Зробивши аналіз наведених визначень економічної ефективності авторами були виокремлені 

такі основні елементи, взаємозв’язок яких і формує зміст цього поняття: 
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- можливість оцінити ступінь досягнення поставленої мети як з кількісної, так і з якісної 

позиції; 

- необхідність використання системного (комплексного)  підходу для розрахунку 

економічної ефективності; 

- врахування фактору часу і фактору обмеженості усіх ресурсів, необхідних для 

розрахунку економічної ефективності. 

Якщо ж систематизувати наведені вище визначення ефективності, можна сформувати наступне 
власне визначення ефективності: ефективність – економічна категорія, що представляє собою 

результувальну продуктивності, результативності та успішності функціонування певного 

процесу або суб’єкту господарювання. Це головний критерій для комплексної оцінки певного 

процесу і комплексна стратегія, направлена на досягнення  місії та завдань окремого процесу 

чи суб’єкту господарювання.  

Наведене визначення дозволяє сформулювати основні складові ефективності, що є 

невід’ємними від його змісту: 

- багатоаспектність та складність; 

- невизначеність; 

- кількісна та якісна спрямованість. 

Багатоаспектність та складність як характерні властивості ефективності проявляються у різних 

її аспектах.  Як характеристика господарської діяльності ефективність поєднує у собі не лише 

економічні, а й соціальні, політичні,  технічні та технологічні ознаки. Тому врахування цих 

ознак є обов’язковим при прийнятті економічних рішень в умовах обмеженості ресурсів. 

 
Невизначеність є невід’ємною від ефективності, так як дія наведених вище ознак є  

неоднорідною та важко прогнозованою. Акцентувати увагу на цій властивості ефективності 

важливо насамперед тому, що оптимізувати на практиці розрахунок ефективності, ігноруючи 

дію зовнішнього та внутрішнього середовища, безперспективно. 

Характеристика кількісної та якісної спрямованості ефективності була наведена вище. До цього 

слід додати, що для повної та всесторонньої характеристики певного процесу чи явища або 

підприємства у цілому необхідно надати як кількісну, та якісну характеристики.   

Таким чином, розглянувши два різни підходи до визначення економічної категорії “економічна 

ефективність”, характеристику її властивостей, необхідно зробити ряд висновків. По-перше, 

існує великий інтерес до формування визначення загального поняття “економічна 

ефективність”. Це пов’язано з тим, що саме ефективність є головним інструментом розкриття 

переваг різних форм господарювання. По-друге, у визначеннях можна побачити   певну 

розбіжність між підходами до поняття ефективності при різних економічних системах. Ця 

розбіжність є досить суттєвою, так як до категорії вводиться нова група показників – показники 

якості. По-третє, при всій різноманітності трактувань даної економічної категорії 

спостерігається тенденція пошуку  універсального поняття. Тому в даному досліджені і було  

розроблено універсальне поняття “економічна ефективність”, яке  в подальшому може 

використовуватись для будь-яких процесів і систем, у тому числі економічних. 
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Проблема 

В структуре автодорожных мостов Украины превалируют железобетонные пролетные 

строения. По отношению к общей протяженности автодорожных мостов железобетонные 

пролетные строения составляют 91 %. По мере того, как все большая часть железобетонных 

пролетных строений приближается к своему критическому сроку эксплуатации, все более 

актуальным становится вопрос о прогнозе их долговечности.  

Есть значительное количество работ украинских ученых, посвященных проблеме оценки 

долговечности эксплуатируемых мостов [1-4]. Разработаны нормативные документы [5], [6], 

позволяющие прогнозировать остаточный ресурс эксплуатируемых пролетных строений. Что 

же касается прогноза долговечности проектируемых железобетонных пролетных строений 

мостов, то такие исследования только начинаются.  

В нормативных документах по проектированию, как отечественных, так и зарубежных, 

содержатся общие директивные указания по назначению долговечности на этапе 

проектирования сооружения. Практического аппарата прогноза  и управления долговечностью 

с учетом изменяющихся свойств материала сооружения и уровня нагрузки нормативные 

документы не содержат, тогда как необходимость в теоретическом обосновании и 

практической разработке методологии оценки ресурса сооружения еще на этапе его 

проектирования сегодня очевидна.  

Проблема оценки долговечности рассматривается в документах Европейского объединенного 

комитета безопасности сооружений (The Joint Committee on Structural Safety) [7], [8]. Однако 

практической методологии прогноза долговечности на этапе проектирования названные 

документы не содержат.  

Общий подход к управлению надежностью железобетонных мостов разработан в монографии  

Л.И.Иосилевского [9]. Здесь расчетная вероятность отказа по параметру напряженно-

деформированного состояния х в функции времени t дается зависимостью: 

   dx)t,x()t,x(F)t,x(P sR  ,    (1) 

где )t,x(FR  – функция распределения прочности материала конструкции; 

 )t,x(s  – плотность распределения силового фактора S. 
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Необходимые для практического использования прогноза (1) модели деградации элементов 

железобетонных мостов в монографии [9] не приводятся. 

Изложенное выше демонстрирует проблему и, в некоторой степени, ее состояние. Центральной 

частью проблемы является модель деградации материала, т.е. функция, описывающая 

ухудшение свойств материала конструкции с течением времени. Имея такую функцию, можно 

построить практическую методику прогноза долговечности проектируемых элементов мостов. 

Формулировка задачи 

Задачей этого исследования есть построение модели деградации как функции времени, 

интегрально описывающей посредством одного параметра снижение несущей способности 

пролетного строения.   

В общем случае надежность элемента конструкции как вероятность того, что в период времени 

будет исчерпана несущая способность элемента, т.е. достигнуто предельное состояние, дается 

интегралом [7]: 


0))t(X(S

f )t(dX)]t(X[f)t(P ,     (2) 

где  f [X(t)] – плотность распределения базовых переменных; 

S(X(t)) – обобщенный резерв прочности; 

X(t) – вектор базовых переменных, зависящих от времени. 

Непосредственное вычисление интеграла (2) практически невозможно из-за сложности 

построения функции плотности распределения базовых переменных. Мы здесь используем 

численный подход, заключающийся в численном моделировании обобщенного резерва 

прочности в функции одного параметра – стохастической характеристики безопасности. В 

основу модели положена гипотеза о том, что интегральным параметром, определяющим 

достижение граничного состояния, есть характеристика безопасности [10]: 

S(X(t)) = ))(( tS  .      (3) 

Принято обычное допущение о нормальном распределении функции ))(( tS  .  

Функцию обобщенного резерва прочности представим в виде: 

)t(f))t((S 0   ,      (4) 

   

где  )t(f0   – искомая функция деградации; 

 0  – начальное значение характеристики безопасности, определяемое зависимостью 

2
R

22
Q

0
VV

1









 .      (5) 
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Здесь    – математическое ожидание реального коэффициента запаса:  

QR /   ;      (6) 

   Q

n
Q

R

n
R

V64,11

Q
;

V64,11

R





  ,   (7) 

Rn и Qn – нормативные значения сопротивления и нагрузки соответственно; 

VR – коэффициент вариации сопротивления; 

VQ – коэффициент вариации нагрузки. 

 

Функция деградации 

Построим функцию деградации на основе регрессионного анализа статистических данных 

сроков службы пролетных строений автодорожных мостов. Статистические данные 

представляют собой сроки достижения пятого дискретного состояния (капитальный ремонт или 

прекращение эксплуатации). Рассматриваются три выборки: 

 № 1 – сроки службы ребристых пролетных строений; 

 № 2 – сроки службы плитных пролетных строений, выборка; 

 № 3 – сроки службы смешанных  конструкций пролетных строений 

Статистические характеристики выборок представлены в табл.1.  

 

Таблица 1 

Статистический параметр 
Выборка 

№ 1 
Выборка 

№ 2 
Выборка 

№ 3 

Количество элементов, N 49 56 105 

Среднее время перехода в пятое дискретное состояние t , 

лет 35 33 34 

Максимальное значение долговечности, Tmax, лет 59 59 59 

Минимальное значение долговечности, Tmin, лет 21 12 12 

Дисперсия  DT, лет2 60,5 60,5 74,5 

Стандарт 
T

 , лет 7,778 9,323 8,631 

 

На основе регрессионного анализа представленных выборок построены функции деградации в 

экспоненциальной форме 

tb
0 ea)t(     (8) 
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и в виде показательной функции 

  tt 0)( .  (9) 

Параметры функций (8) и (9) приведены в табл. 2 и табл. 3 соответственно. 

 
Таблица 2 

Тип пролетных строений β0 
Верхняя и нижняя оценки 

срока службы, лет 
a b 

Балочные 2,5 
Tmin = 21 год 2,565 -0,026 

Tmax = 59 лет 2,522 -0,009 

Плитные 3,9 
Tmin = 12 год 4,254 -0,089 

Tmax = 59 лет 3,965 -0,016 

Балочные + плитные 3,2 
Tmin = 12 год 3,428 -0,069 

Tmax = 59 лет 3,242 -0,013 

 
 
Таблица 3 

Тип пролетных 
строений 

β0 
Верхняя и нижняя оценки срока 

службы, лет 
λ 

Балочные 2,5 
Tmin = 21 год 0,168 

Tmax = 59 лет 0,125 

Плитные 3,9 
Tmin = 12 год 0,385 

Tmax = 59 лет 0,234 

Балочные + плитные 3,2 
Tmin = 12 год 0,305 

Tmax = 59 лет 0,186 

 
 

Полученные функции деградации для балочных, плитных и смешанных пролетных строений 

ниже иллюстрируются графиками. На рисунках приведены графики функций при различных 

начальных значениях характеристики безопасности. Приняты обозначения: )t(),t( minmax  - 

функция деградации в экспоненциальной форме; 1)t(,1)t( minmax  - функция деградации в 

показательной форме. 
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Рисунок 1 – Функции деградации балочных 
пролетных строений в экспоненциальной и  

показательной формах при 0 =2,5 

 

Рисунок 2 – Функции деградации плитных 
пролетных строений в экспоненциальной и  

показательной форме при 0 =3,9 
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Рисунок 3 – Функции деградации смешанных железобетонных пролетных строений 

в экспоненциальной и  показательной форме при 0 =3,2 

 

Выводы 

Анализируя полученные зависимости для функций деградации железобетонных пролетных 

строений, можно сделать следующие выводы: 

- обе формы функции, основанные на данных регрессионного анализа статистических 

данных эксплуатации мостов, будут давать одинаковые результаты при прогнозе 
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долговечности. Поведение каждой из функций в зависимости от времени t, разумеется, 

различно; 

- функция деградации пролетных строений в экспоненциальной форме (8) достаточно 

правдоподобно описывает процесс износа сооружения;  

- функция деградации пролетных строений в показательной форме (9) характеризуется 

интенсивным уменьшением значения характеристики безопасности в первые 10-15 лет 

эксплуатации с последующим замедлением этой интенсивности. Представляется, что 

такая форма кривой деградации в меньшей степени соответствует реальному процессу 

износа. 

Основываясь на представленном исследовании, можно принять в качестве интегральной 

модели деградации железобетонных пролетных строений мостов функцию (8). Функция 

деградации в форме (8) адекватна имеющимся статистическим данным эксплуатации 

автодорожных мостов. Однако для построения практического аппарата прогноза долговечности 

необходимо исследовать и отразить в модели факторы, вызывающие столь значительный 

разрыв между верхней и нижней оценками долговечности. 
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УДК 65.7./ 8 
 

ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ 
УДАРНИКА ПРИ ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ 

ЯК ПРУЖНЬОГО НАПІВПРОСТОРУ 

 
Булах Є.О.  
Національний транспортний університет 

 
Для побудови математичної моделі було взято установку динамічної дії «УДВО», яку 

розроблено в Національному транспортному університеті. Перед створенням динамічного 

навантаження ударник „УДВО” піднімається і фіксується у верхньому положенні (рис. 1).    

Рух ударника починається з вільного падіння до контакту гумової підошви з покриттям. При 

цьому на ударник діє сила тяжіння 

,mgG        (1) 

де  m – маса ударника, кг; 

     g – прискорення вільного падіння, м/с2. 

Швидкість руху ударника можна знайти з виразу 

,g
dt

dV
        (2) 

 

 
Рисунок 1 – Фіксація ударника у зведеному положенні 
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.gtV         (3) 

Переміщення ударника можна знайти з виразу 

,V
dt

dS
        (4) 

       ,h
gt

S 0

2

2
        (5) 

де  h0 – висота під’йому ударника 

В момент контакту гумової підошви з покриттям 

0S         (6) 

і з виразу (5) випливає 

.h
gt

0

2

2
        (7) 

Звідси визначимо тривалість вільного падіння ударника: 

.
g

h
t 0
1

2
       (8) 

Підставляючи цей вираз в (3), отримаємо величину швидкості падіння ударника в момент 

контакту гумової підошви з покриттям 

.ghV 01 2        (9) 

Результати розрахунків за формулами (8) і (9) наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Результати розрахунку тривалості вільного падіння ударника і його швидкості 
в момент контакту гумової підошви з покриттям   

h0,м t1, c V1, м/c 

0,8 0,403855 3,961818 

 
 

Після контакту з покриттям ударник відскокує вгору. Як показали експериментальні 

дослідження, висота відскоку hв може коливатися від 1 до 20 см. Тоді час польоту ударника при 

відскоку (від першого удару до другого) визначатиметься виразом: 

 .
g

h
t в
в

2
2       (10) 

Результати розрахунків за формулою (10) наведено у таблиці 2.  
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Таблиця 2 – Результати розрахунку тривалості відскоку ударника  
 

hв,м tв, c D, с 

0,01 0,090305 0,037405 

0,02 0,127710 0,028702 

0,03 0,156412 0,024197 

0,04 0,180609 0,021318 

0,05 0,201928 0,019273 

0,06 0,221201 0,017723 

0,07 0,238924 0,016496 

0,08 0,255420 0,015494 

0,09 0,270914 0,014654 

0,10 0,285569 0,013938 

0,11 0,299507 0,013318 

0,12 0,312825 0,012774 

0,13 0,325598 0,012291 

0,14 0,337889 0,011859 

0,15 0,349749  

 
В таблиці 2 наведено також значення різниці D тривалості відскоку при зміні висоти відскоку 

на 1 см. Найменша різниця має місце при висоті відскоку 0,15 м. Приймаючи відносну похибку 

визначення De = 0,05, отримаємо необхідну точність визначення часу 0,011859 с · 0,05 = 

= 0,000593 с. Величина цього часового параметру обумовлює чутливість  давача вимірювання 

часу і швидкодію передавального каналу давач-контролер-портативний комп’ютер. Тактову 

частоту генерації імпульсів необхідно прийняти 104 Гц. 

Визначивши кінематичні характеристики ударника «УДВО», а саме формулу для визначення 

почасткової швидкості ударника при дотиканні до покриття, можна покласти в основу 

наведеного нижче розв’язання задачі Герца про взаємодію тіл при ударі стосовно ударника «УДВО» 

та дорожнього покриття.  

Як відомо, при оцінці деформативності дорожнього одягу використовують загальний модуль 

пружності,  значення якого знаходять за формулою:  

,
l

)(pD
E

21 
       (11) 



 42 

 
де  р – тиск жорсткого штампу на покриття;  

     D – діаметр жорсткого штампу; 

     μ – коефіцієнт Пуасона напівпростору; 

     l – пружній прогин покриття під штампом. 

Вираз (11) можна подати у вигляді: 

,
Dl

)(P
E






214
       (12) 

де  Р – навантаження на штамп;  

звідки знайдемо залежність між силою тиску Р і  прогином покриття l: 

.
)(

EDl
P

214 


        (13) 

 
Цю залежність будемо використовувати для складання рівняння руху ударника «УДВО» після 

дотикання до поверхні покриття. Дійсно, в зоні контакту підошви ударника з покриттям 

виникає сила реакції (рис. 2), величина якої чисельно дорівнює силі Р.  

 

 

Рисунок 2 – До складання рівняння руху ударника при контакті з покриттям 

 
Позначимо 

.
)(

ED
A

214 


        (14) 
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тоді вираз (13) матиме вигляд: 

.AlP         (15) 

Цей вираз відрізняється від відомих виразів традиційної моделі Герца [3, 4]. 

За другим законом Ньютона 

,P
dt

ld
m 

2

2

     (16) 

де  m – маса ударника.  

З огляду на (15), матимемо лінійне однорідне диференціальне рівняння другого порядку  

,lk
dt

ld
02

2

2

       (17) 

де 

,
m

A
k 

      (18) 

з такими початковими умовами:  

,VV
dt

dl
;l;t 000      (19) 

де  V0 – початкова швидкість ударника перед дотиканням до покриття. 

Розвязком рівняння (17) є функція  

   .ktsinCktcosCl 21        (20) 

Швидкість ударника знайдемо з виразу 

,
dt

dl
V        (21) 

.ktcoskCktsinkСV 21      (22) 
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Сталі С1 і С2 знайдемо із початкових умов (19): 

01 С ;   .
k

V
C 0

2       (23) 

Тоді для переміщення, швидкості та прискорення ударника матимемо вирази:  

,ktsin
k

V
l 0      (24) 

,ktcosVV 0      (25) 

.ktsinVka 0       (26) 

Максимальний прогин покриття буде мати місце при повній зупинці ударника V=0 [1;2]. 

Прирівнюючи вираз (25) до нуля, знайдемо момент часу, коли це трапляється: 

.
k

T
2


       (27) 

На рис. 3 наведено графіки залежності кінематичних характеристик ударника від часу. При їх 

побудові прийнято значення параметрів, наведених у таблиці 3. 

З наведеного розв’язку слідує спосіб визначення модуля пружності дорожнього одягу. Якщо 

виміряти, наприклад, час τ удару, а не тривалість відскоку, як це здійснювалося у попередніх 

моделях УДВО, який буде в два рази більший, ніж час, визначений за формулою (27):   

,
k


       (28) 

то можна підрахувати величину параметра k: 





k       (29) 

В свою чергу, з огляду на (29) можна знайти значення параметра А: 

,mkA 2        (30) 
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Таблиця 3 – Розрахунок кінематичних характеристик ударника 
 

 

μ 
Е, 

МПа 
D,м m,кг к T,c V0 t,c l,мм V,м/с a,м/с2 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0 0 3,962 0 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00002 0,08 3,916 -4589 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00004 0,16 3,779 -9072 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00006 0,23 3,554 -13344 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00008 0,30 3,247 -17306 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00010 0,36 2,865 -20867 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00012 0,41 2,416 -23943 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00014 0,46 1,911 -26463 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00016 0,49 1,361 -28369 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00018 0,51 0,780 -29617 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00020 0,52 0,181 -30177 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00022 0,52 -0,422 -30037 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00024 0,50 -1,016 -29200 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00026 0,48 -1,585 -27685 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00028 0,44 -2,119 -25527 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00030 0,39 -2,603 -22777 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00032 0,34 -3,026 -19498 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00034 0,27 -3,379 -15766 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00036 0,20 -3,654 -11668 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00038 0,13 -3,844 -7300 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00040 0,05 -3,945 -2762 

0,33 200 0,33 100 7625 0,000206 3,961818 0,00041 0 -3,962 -2 
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Залежність прогину від часу
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Рисунок 3 – Графіки залежності кінематичних характеристик ударника від часу 
 
 
а з тим, з урахуванням виразу (14), і значення  

 .
D

)(A
E






214
      (31) 

Підрахунок значення Е можна звести в одну формулу: 

,
D

)(m
E

2

214




       (32) 

і виключити процес калібрування як УДВО, так і інших засобів вимірювань, що реалізують 

динамічний спосіб визначення загального модуля пружності дорожнього одягу.  
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Як вимірюваний параметр можуть використовуватися й інші кінематичні характеристики руху 

ударника. 

Отримана матиматична модель дає змогу отримати залежності положення, швидкості та 

прискорення  ударника від часу. Тривалість падіння ударника з верхньої точки кріплення 

з моменту початку контактування з покриттям становить  близько 4 секунд. Тривалість 

відскоку ударника від покриття – від 0,09 до 0, 35 с. Ці часові параметри використовувалися 

як  вихідні дані для формування чутливості датчика вимірювання часу і швидкодії 
передавального каналу давач-контролер-портативний комп’ютер, Тактова частота генерації 

імпульсів прийнята 104 Гц, у той час, як на попередній моделі „УДВО” згадана частота не 

перевищувала 1КГц. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХЛОРИДІВ ПРИ ЗИМОВОМУ 
УТРИМАННІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

 
Вирожемський В.К.  
ДерждорНДІ 

Кожушко  В.В.  
ДП „Київський облдорупр” 

Краюшкіна К.В.  
ДерждорНДІ 

Хімерик Т.Ю.  
ДерждорНДІ 

 
 

З хімічних засобів, які на даний час більш всього розповсюджені для боротьби з зимовою 

слизькістю, найбільш вигідними  з економічної точки зору є хлористі солі металів: хлористий 

натрій (NaCl – поварена сіль), хлористий кальцій (CaCl2) і хлористий магній (MgCl2). 

Дія цих солей заснована на тому, що температура замерзання їх водних розчинів нижче 

температури замерзання води. При розподілі солі на поверхні льодяного шару починається 

утворення плівок розсолу навколо кристалів солі, і лід поступово тане. Температура замерзання 

водних розчинів рідких солей неоднакова, в зв’язку з цим різна і „плавка здатність” солей, які 

використовуються для боротьби з ожеледицею. Під „плавкою здатністю” розуміють кількість 

льоду, який може бути розплавлений однією ваговою одиницею солі. Виходячи з міркування 

доступності (можливості одержання) та вартості, для боротьби з ожеледицею частіше всього 

використовують хлористий натрій та хлористий кальцій. Температури замерзання водних 

розчинів цих солей, відповідно, мінус 21,2 0С та мінус 55 0С. Порівняння плавкої здатності цих 

матеріалів свідчить, що при температурі навколишнього середовища вище мінус 12,7 0С 

доречно використовувати хлористий натрій, а при більш низьких температурах – хлористий 

кальцій. 

Однак при цьому треба враховувати швидкість впливу на лід хлористого кальцію та хлористого 

натрію, так як вона неоднакова. Спочатку в лід проникають кристали хлористого кальцію, а 

потім швидко починає свою дію хлористий натрій [1,2]. Швидкість проникнення кристалів 

(рис.1) залежить не тільки від хімічного складу солі, а й від розміру її кристалів, а також – 

температури атмосферного повітря. Щоб забезпечити якомога більший вплив солі на лід при 

різних температурах навколишнього середовища, доцільно використовувати суміші хлористого 

кальцію та хлористого натрію. В США, наприклад, така суміш готується в пропорції 2:1. 

Сіль можна використовувати в чистому вигляді (хімічний спосіб боротьби з зимовою 

слизькістю) та в суміші з фракційними матеріалами (відсів від дроблення каменю з розміром 

зерен до 3 мм, пісок – хіміко-фрикційний спосіб), що значно підвищують коефіцієнт зчеплення 

автомобільних шин з дорогою.  
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1 – NaCl;   2 – CaCl2. 

Рисунок 1 – Плавка здатність хлористих солей 

 

 

Така суміш краще закріплюється на поверхні льоду, сприяє його видаленню з покриття дороги, 

а зерна фрикційного матеріалу забезпечують підвищення шорсткості поверхні. Швидкість 

проникнення хлористих солей у лід в залежності від норм витрат наведено на рис.2. 
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штрихова лінія – криві для NaCl; 
суцільна лінія – для CaCl2. 

Температура випробувань – 10 оС. 
1 – 70 г/м2; 2 – 40 г/м2; 3 – 20 г/м2  – NaCl; 
4 – 70 г/м2; 5 – 40 г/м2; 6 – 20 г/м2  – CaCl2. 

Рисунок 2 – Швидкість проникнення хлористих солей в лід в залежності  
від норм витрат 
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Існують і інші способи ліквідації зимової слизькості із застосуванням інших матеріалів, таких 

як каїніт, бішофіт твердий та розчин тощо, але вони менш розповсюджені, тому в даній роботі 

ми не приділяємо їм увагу. 

Останнім часом велика увага приділяється чистим хлоридам для боротьби з зимовою 

слизькістю. Тільки в Київській області ми маємо 24 одиниці солерозподільчого обладнання для 

автомобілів „Scania”, „МАЗ”, МЗКТ, ГАЗ, КРАЗ. В основному це обладнання німецьких 

компаній Schmidt, Superweizer, Pitsch. Станом на 01.02.2007р. вже побудовано один (на базі 
філії „Броварське ДЕУ” ДП „Київський облдорупр”) склад для зберігання чистих хлоридів з 

вузлом приготування розсолів [4, 5]. В 2007-2008 рр. планується закупка ще 15 комплектів 

з автомобілями обладнання „Schmidt” та будівництво 15 складів для зберігання чистих 

хлоридів з малою механізацією (системою транспортерів, грейфером, дозаторами, бункерами).  

 Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (ХНАДУ), Українським 

державним виробничо-технологічним підприємством „Укрдортехнологія” та Державним 
дорожнім науково-дослідним інститутом ім. Шульгіна (ДерждорНДІ) розроблені „Єдині 

правила зимового утримання автомобільних доріг” (П.Г.1-218-118:2005), які затверджено 

наказом Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) № 525 

від 15.11.2005 р. [6]. В них визначено основні вимоги щодо технологій та організації робіт з 

зимового утримання доріг, охорони довкілля та вимоги безпеки під час зимового утримання 

автомобільних доріг, а також наведено вимоги до протиожеледних матеріалів (фракційних, 

хімічних) та усереднені норми розподілення чистих хлоридів (які відображені в табл. 7.7 цього 

документу). Ці норми наведено і в „Методичних вказівках з організації експлуатаційного 

утримання магістральних доріг в зимових умовах” (МВ 218-03449261-419:2005) [7]. 

 
Таблиця  1 – Усереднені норми розподілу чистих хлоридів 
 

ПОМ 

Лід Сніжно-льодяний накат Пухкий сніг 
Усереднені норми розподілення чистих хлоридів, г/м2, за від’ємної температури 

атмосферного повітря 
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м

ін
ус

 1
5 

Хлористй 
натрій 
(технічна сіль) 20 40 70* - 15 30 50* - 10 20 30* - 

Хлористий 
кальцій: 
лускоподібний, 
ХКФ 

30 
35 

 
60 
65 

 
80 
90 

 
100 
100 

 
25 
30 

 
40 
50 

 
60 
70 

 
80 
90 

 
20 
20 

 
30 
35 

 
40 
45 

 
50 
60 

Суміш хлори-
стого натрію з 
хлористим 
кальцієм 
(88:12) 25 50 75 - 20 40 65 - 15 25 40 - 
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Продовження табл. 1 

ПОМ 

Лід Сніжно-льодяний накат Пухкий сніг 
Усереднені норми розподілення чистих хлоридів, г/м2, за від’ємної температури 

атмосферного повітря 

0-5 6-10 
11-
15 

ни
ж

че
 

м
ін

ус
 1

5 

0-5 6-10 11-15 

ни
ж

че
 

м
ін

ус
 1

5 

0-5 6-10 11-15 

ни
ж

че
 

м
ін

ус
 1

5 

Ропа, природні 
розсоли, 
пластові води, 
концентровані 
розчини хлори-
сто-натрієвого 
складу 170 240 - - 140 170 - - 100 120 - - 

Пластові води і 
концентровані 
розчини 
хлористо-натрі-
євого складу 140 180 220 260 100 130 160 200 80 100 130 160 

* Примітка 1. Норми розподілу технічної солі вказано у складі ПСС (допускається застосування 
технічної солі у складі з ПСС і за температурою від 0 до мінус 10 0С). Приклад розрахунку 
норми витрат ПСС наведено у додатку В.  

* Примітка 2. Прочерк означає, що за такої температури повітря застосовувати вказану хімічну 
речовину забороняється. 

* Примітка 3. Лускоподібний хлористий кальцій доцільно застосовувати за температури повітря 
від мінус 15 до мінус 350С.    

* Примітка 4. Норми розраховано для товщини шару льоду – 1 мм; сніжно-льодяного накату – 1см; 
пухкого снігу – 2 см. 

 
 

В цій таблиці в залежності від температури навколишнього середовища і характеру покрову 

дорожнього покриття (пухкий сніг, сніжно-льодяний накат або лід) наведено витрати 

хлористого натрію (технічної солі) від 10 до 70 г/м2. Однак не враховано активність хлористого 

натрію або вмісту в ній хлорид-іонів, а розрахунок наведено на 100 % їх вмісту. 

Цей факт викликає труднощі в питаннях приготування піщано-соляних сумішей потрібних 

концентрацій, списання їх після виконання робіт, а також при прийнятті робіт замовником в 

ході зимової експлуатації автомобільних доріг. 

Тому ДП „Київський облдорупр” звернувся до ДерждорНДІ імені М.П.Шульгіна з питанням 

проведення досліджень по визначенню властивостей технічної солі виробництва 

ДП „Артемсіль”, який провів ці дослідження в період в 2006 році, згідно яких вміст хлорид-

іонів в солі становив 77,22 %. 

А це, в свою чергу, говорить про те, що при приготуванні піщано-соляних сумішей 6 % 

концентрації ми повинні дозувати хлоридів на 22,78 % (від 6 %) більше, тобто 7,7 % (вагових) 

для отримання необхідної плавкої здатності (рис.1) і, відповідно, на стільки ж менше 
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фрикційного матеріалу – піску. Або, іншими словами: щоб досягти 100 % активності хлорид-

іонів в 6 % піщано-соляній суміші, необхідно взяти 7,7 % (вагових) хлоридів (технічної солі) з 

активністю (або вмістом хлорид-іонів) – 77,22 %. А при використанні чистої солі для боротьби 

з зимовою слизькістю – дозувати її на 1кв.м. на 22,78 % більше від величин, що наведено в 

усереднених нормах розподілення чистих хлоридів, для досягнення необхідного плавильного 

ефекту. Наприклад, (таблиця 1), при температурі 0÷(-5)0С, норма розподілу хлоридів становить 

20 г/м2. При вмісті хлорид-іонів 77,22 % в технічній солі, норма повинна бути 24,6 г/м2 і т.д. 

Необхідно відмітити також, що у виробничих умовах при приготуванні піщано-соляних 

сумішей різних концентрацій (6%,12%,25%) повинні витримуватись точні дозування хлоридів 

та піску. Для цього, на наш погляд, необхідно вирішувати питання впровадження у 

виробництво спеціальних дозаторів у кожному виробничому підрозділі, на кожному складі 

протиожеледних матеріалів, або готувати суміші централізовано, в місцях, де існують такі 

дозатори  і розвозити їх на придорожні буферні склади автотранспортом. Але для цього 

необхідно вирішити ряд організаційних, фінансових та економічних питань. 

При використанні чистих хлоридів для зимового утримання автодоріг, солерозкидальне 

обладнання Schmidt, Superweizer, Pitsch дозволяє дозувати хлориди з точністю до 1 г, тому 

дообладнання чи переобладнання цих солерозкидачів не має сенсу.  

Для визначення частин хлоридів та піску в об’ємі піщано-соляної суміші ДП „Київський 

облдорупр” спільно з Службою автомобільних доріг у Київській області визначився 

з прикладами елементарного розрахунку, які ми наводимо для керівництва в роботі в інших 

областях. 

 

1. Норма розподілу хлоридів з урахуванням фактичної активності (вмісту 
хлорид-іонів). 

 
Примітка: Норми витрат технічної солі на 1 м2 обробки покриття доріг приймається 

в залежності від температури атмосферного повітря, згідно табл..7.7 П.Г. 1-218-118:2005. 

1. Вміст хлорид-іонів в технічній солі (за результатами лабораторних досліджень 

(випробувань) – 77,22 %; 

2. Неактивний залишок: 

100 % – 77,22 % = 22,78 %; 

3. Коефіцієнт збільшення норм витрат технічної солі на 1 м2 з урахуванням фактичної 

активності к = 1,2278; 

4. З даних табл..7.7: 

– пухкий сніг; 

– температура атмосферного повітря 0÷(-5) 0С; 

– норми розподілу хлоридів з урахуванням фактичної активності хлоридів: 

10 г/м2 х 1,2278 = 12,28 г/м2 
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2. Визначення частин хлоридів та піску в об’ємі піщано-соляної суміші 
(на 100 м3 піщано-соляної суміші). 

 
1. Об’ємна вага піщано-соляної суміші (за результатами лабораторних випробувань) – 1,34 т/м3; 

2. Об’ємна вага піску (за результатами лабораторних випробувань) – 1,35 т/м3; 

3. Вміст солі в піщано-соляній суміші (за результатами лабораторних випробувань) – 6 %. 

Розрахунок: 

1. Вага 100 м3 ПСС: 

100 м3 х 1,34 т/м3 = 134 т; 

2. Вага солі в 100 м3 ПСС: 

      134 х 0,06 = 8,04 т; 

3. Вага піску в 100 м3 ПСС: 

      134 т – 8,04 т = 125,96 т; 

4. Об’єм піску в 100 м3 ПСС: 

      125,96 т : 1,35 т/м3 = 93,30 м3 
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АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ 

 
Гаєвська Н.М. 
Зайченко В.І. 
ДерждорНДІ 

 
Мета даної статті – дати детальну характеристику елементам собівартості науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт. 

Досягти поставленої мети можливо через вирішення ряду завдань: 

1. Визначення поняття “науково-дослідна робота”. 

2. Визначення поняття “Собівартість”. 

3. Визначення головного фактору, що лежить в основі собівартості. 

4. Економічний аналіз витрат собівартості НДДКР.  

До науково-дослідних та дослідно конструкторських робіт (далі НДДКР) належать науково-
дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, створення дослідних 

зразків, погодженими із замовниками, що виконуються науково-дослідними, 

конструкторськими, проектно-конструкторськими і технологічними організаціями [1]. 

Економічна категорія «собівартість» – це виражені у грошовій формі  поточні витрати 

організації на проведення певного виду робіт. Іншими словами, собівартість – це грошовий 

вираз величини ресурсів, використаних з конкретною метою. Дане трактування включає такі 

моменти: 

1. Собівартість відображує, скільки і яких ресурсів було використано. 

2. Величина використаних ресурсів представлена у грошовому виразі. 

3. Конкретна мета ресурсів  зумовлює  необхідність  чітко встановити об’єкт собівартості 

(в даному випадку – це НДДКР). 

Визначення собівартості необхідно: 

1. Для визначення витрат на виконання певного виду робіт, для планування раціонального 

використання матеріалів, робочої сили, ресурсів. 

2. Для організації внутрішньогосподарського розрахунку та управлінського обліку у 

виробничому підрозділі. 

3. Визначення ціни тендерної пропозиції, за якою організація спроможна здобути об’єкт  

(виконати роботи), щодо якого проводяться торги (тендери). 

4. Визначення її впливу  на ефективність роботи дорожнього підприємства. 

Саме на основі собівартості в подальшому формується ціна на НДДКР. 
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Планування собівартості робіт, у тому числі і НДДКР, може здійснюватись за об’єктами 

витрат. Планова собівартість робіт може розраховуватись на основі техніко-економічних 

обґрунтувань і визначатися за статтями витрат або за елементами витрат.  

Вихідними даними для цього є програма робіт організації, проектно-кошторисна документація, 

фізичні обсяги робіт, виробничі норми витрат на одиницю виміру відповідних робіт. 

Собівартість підлягає уточненню у разі зміни протягом року проектних  рішень, що викликає 

зміну  обсягів цих робіт, їх вартісних показників, цін на матеріали та ресурси. 

Слід зазначити, що собівартість не є сталою величиною, яка залежить від методики розрахунку. 

Однією з особливостей є можливість тенденції до зниження, що досягається зниженням обсягів 

її складових. Це дозволяє досягти поставлених цілей з найбільшою ефективністю. Але це 

можливо за рахунок детального дослідження її складових. 

 В основі собівартості лежать витрати, що представляють собою грошовий вираз  використання 

виробничих факторів, внаслідок якого здійснюється  виробництво і реалізація продукції чи 

послуг. Тому саме витрати є основою формування собівартості. Тобто для визначення ціни 

НДДКР необхідно визначити собівартість НДДКР, а це вимагає визначення  характеру витрат і 

їх кількісного виразу. 

В економіці існує багато ознак, за якими класифікуються витрати. Класифікація економічних 

витрат наведена у таблиці 1.  

 
Таблиця 1 – Класифікація витрат за ознаками 
 

Ознака Витрати 

Відносно собівартості  Прямі 

Загально виробничі 

Відносно періоду  Поточні 

Одноразові 

Довгострокові 

Відносно результативності витрачання (доцільність 
витрачання) 

Продуктивні 

Непродуктивні 

За однорідністю Одноелементні 

Комплексні 

За видами витрат За економічними елементами 

За статтями калькуляції 

За способом віднесення витрат на готову продукцію 
(товари, роботи) 

Прямі 

Непрямі 

За ступенем впливу обсягу виробництва (робіт) на 
рівень  витрат 

Змінні 

Постійні 

За спрямуванням і принциповим розподілом  Інвестиційні  

Поточні (циклічні, безперервні) 

За сферою виникнення витрат Виробничі 

Невиробничі 
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При виконанні НДДКР виникають додаткові види витрат, які несе організація, що виконує 

НДДКР. Їх  перелік наведено у таблиці 2. 

 
Таблиця 2 – Класифікація витрат за ознаками при виконанні НДДКР [1] 
 

Ознака Витрати 

За виконавцем Витрати головної організації 

Витрати сторонніх організацій 

За видом робіт На пошукові дослідження 

На вивчення літератури 

На складання аналітичних оглядів 

На проектування, розроблення проектної документації 

На винахідництво та раціоналізацію 

Витрати на впровадження 

За видами витрат  За статтями калькуляції 

За темами і завданнями 

За календарним періодом 

За місцем виконання НДДКР 

За джерелами фінансування 

 
Найбільш складними та суперечливими є витрати за статтями калькуляції: матеріальні витрати, 

витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи,  амортизація основних фондів, інші 

витрати. 

Характеристика цих елементів наведена у таблиці 3. 

 
Таблиця 3 – Характеристика елементів, згрупованих за елементами калькуляції і пов’язаних 

з розробленням НДДКР [1]. 
 

Елемент витрат Характеристика  витрат 

Витрати на оплату праці Заробітна плата, нарахована за виконану роботу 

Надбавки та доплати  до тарифних ставок та посадових окладів, 
у розмірах, передбачених законодавством 

Оплата разових робіт 

Оплата щорічних  та додаткових відпусток 

Компенсації за невикористану відпустку 

Оплата праці в вихідні та святкові дні 

Інші виплати згідно чинного законодавства 

Відрахування на соціальні 
заходи 

Відрахування на державне  соціальне страхування 

Відрахування на державне пенсійне страхування 

Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими народженням та похованням 
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Елемент витрат Характеристика  витрат 

Страхування від нещасного випадку на виробництві 

Страхування на випадок безробіття 

Матеріали Вартість  сировини та матеріалів, які є необхідними під час 
виконання НДДКР 

Вартість покупних матеріалів для забезпечення нормального 
виконання НДДКР 

Вартість комплектуючих та напівфабрикатів 

Вартість робіт та послуг виробничого характеру (оброблення 
сировини, виробування, контроль за дотриманням нормативів, 
поточний ремонт основних фондів) 

Вартість використаних природних ресурсів 

Транспортні роботи, пов’язані з обслуговуванням  виконання 
НДДКР власним транспортом 

Вартість придбаної енергії  

Паливо та енергія Витрати на придбання у сторонніх організацій, установ будь-якого 
палива, що витрачається з технологічною метою на проведення 
НДДКР 

Службові відрядження Витрати на відрядження  штатних працівників, працівників, що 
працюють за договорами направлені на виконання НДДКР, та 
витрати по відрядження на конференції, симпозіуми, виставки 

Спецустаткування Витрати на виготовлення чи придбання пристроїв, устаткування та 
механізмів, необхідного для проведення НДДКР, включаючи 
витрати на їх проектування, виготовлення, транспортування, 
монтаж, встановлення 

Витрати на роботи, що 
виконують сторонні 
організації 

Витрати на проведення НДДКР, що не можуть бути виконані 
штатними працівниками, які  виконуються на договірній основі 
іншими підприємствами 

Інші витрати  Сума амортизаційних відрахувань  на повне відтворення та 
капітальний ремонт основних виробничих фондів 

Сума амортизаційних відрахувань на надані в оперативну оренду 
основні фонди (крім державної форми власності) 

Сума амортизаційних відрахувань на надані в лізинг основні 
фонди, що є державною власністю 

Витрати, пов’язані з зносом нематеріальних активів у вигляді 
амортизаційних відрахувань, які визначаються щомісяця за 
нормами 

Оплат збору за реєстрацію організації в органах державного 
управління 

Витрати на сплату відсотків з фінансових кредитів, одержаних за 
поповнення власних обігових коштів 

Сума орендної плати 

Послуги банків 

Оплата пожежної та сторожевої охорони 
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Елемент витрат Характеристика  витрат 

Накладні витрати  Витрати, пов’язані з управлінням організацією (утримання АУП та 
її підрозділів, їх транспортне обслуговування – заробітна плата та 
відрахування, матеріали, відрядження, енергія, амортизація) 

Витрати на винахідництво та раціоналізаторство 

Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів 

Витрати, пов’язані з набором робочої сили 

Витрати на оплату послуг банку 

Витрати на рекламу 

Витрати на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки 

 
Вартість матеріальних ресурсів за елементом “Матеріальні витрати” визначається, виходячи 

з цін їх придбання без урахування ПДВ. 

Сукупність наведених у таблиці 3 елементів витрат і формує собівартість НДДКР. Якщо 

НДДКР виконується за кошти державного чи місцевих бюджетів, то собівартість є ціною такої 

роботи. Якщо замовником робіт виступає інша організація чи підприємство, що не має 

бюджетного фінансування, у калькуляцію закладається прибуток (розмір визначається окремим 

підприємством). Сукупність елементів витрат і прибутку і формує кошторисну вартість, тобто 

кінцеву ціну НДДКР. 

Багато питань виникає  навколо відсоткового розподілу елементів витрат. На сьогоднішній день 

існують декілька нормативних документів [1,2,3], у яких зазначено, що формування 

собівартості робіт, у тому числі і НДДКР, є самостійною діяльністю організації, установи 

підприємства (крім чітко встановлених законодавчих нормативів). 

Сьогодні на роботи, товари, послуги, в тому числі і НДДКР, існують фактично договірні ціни, 

які згідно законодавства [4] є вільними ринковими. Тому до кожного договору  незалежно від 

калькуляції  слід складати протокол погодження ціни, що дозволить замовнику бачити, що саме 

він фінансує і оплачує. 

Представлений у статті метод формування ціни НДДКР через визначення суми усіх витрат за 

статтями є найбільш простим методом у системі ціноутворення. Цей метод називається 

“калькулювання”. Він застосовується як для визначення планової ціни, так і для визначення 

фактичної ціни. Але не слід приймати запропонований у даній статті метод формування 

собівартості як догму, так як існуючими стандартами передбачено самостійно визначати 

структуру витрат, склад і зміст статей і елементів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЧЕПЛЕННЯ В’ЯЖУЧИХ ТА КАМ’ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ  

 
Глуховеря В.М.  
Національний транспортний університет 

 
Дослідженню зчеплення в’яжучих та кам’яних матеріалів присвячено значну кількість 

наукових праць. Пов’язано це з впливом зчеплення на довговічність шарів зносу дорожніх 

покриттів, з чим погоджуються сучасні вітчизняні науковці [1]. Зараз це питання стоїть як 

ніколи гостро – нові матеріали та технології, що з’явилися в дорожньому будівництві, 

змушують переглянути звичні методи контролю адгезії (зчеплення). 

Вітчизняні нормативні методи згідно ДСТУ Б В.2.7 [2] та ДСТУ Б В.2.7 [3] ґрунтуються на 

кип’ятінні мінерального матеріалу з нанесеним на нього бітумним в’яжучим. Така методика не 

дозволяє визначити, яке з двох речовин (вода або бітум) має більшу адгезію до мінеральних 

матеріалів, з чим погоджуються автори роботи [4]. Ці методи показують пасивну адгезію і 

придатні для прогнозування водостійкості та корозійної стійкості влаштованого покриття. Крім 

цього в обох випадках розглядається відрив бітуму від мінерального матеріалу, а не навпаки, 

що має місце в реальних умовах. 

У випадку тонкого шару зносу (ТШЗ) дорожнього покриття, як то традиційної поверхневої 

обробки чи тонкошарового покриття з ЛЕМС, прогнозувати поведінку з допомогою зазначених 

вище методів важко, адже на якість влаштованого шару вливають не лише якість обраних 

матеріалів, а й інші технологічні фактори. Крім того, поведінка влаштованого шару залежить 

від кліматичних і експлуатаційних факторів [5]. 

Дослідження, проведені в роботах [6, 7], мали на меті вирішити питання врахування 

максимальної кількості факторів, що впливають на зчеплення, і можливості проведення 

контролю зчеплення бітумного в’яжучого зі щебенем на всіх етапах дорожньо-будівельних 

робіт. Шляхом вирішення стало конструювання Національним транспортним університетом на 

замовлення Державної служби автомобільних доріг України пристрою “ЦП-НТУ” для оцінки 

зчеплення в’яжучих та кам’яних матеріалів. Зараз даний пристрій пройшов приймальні 

випробування і метрологічну атестацію [8] та готовий до серійного випуску.  

Проводячи огляд процесів, що виникають на межі контакту бітумного в’яжучого та 

мінерального матеріалу при влаштуванні ТШЗ (рис. 1) і враховуючи попередні напрацювання, 

проведено додаткові дослідження на пристрої “ЦП-НТУ”, метою яких стало вирішення таких 

задач: 1) Дослідження впливу величини навантаження на зразки на зчеплення; 2) Дослідження 

впливу зниження якості бітуму на зчеплення; 3) Дослідження впливу зниження якості щебеню 

на зчеплення; 4) Дослідження впливу температури бітуму на зчеплення; 5) Дослідження впливу 

температури зразків при випробуванні на зчеплення. Випробування проводилися згідно 

настанов з експлуатації і методики використання пристрою „ЦП-НТУ” [9]. 
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Рисунок 1 – Вплив на зчеплення бітуму та щебеню в ТШЗ дорожнього покриття 
 
 

Метою випробувань № 1 є дослідження впливу величини навантаження на зразки на зчеплення 

в’яжучого (залишки бітуму БНД 90/130 Мозирського НПЗ) з щебенем фракції 15...20 мм 

(кар’єр Горняк). Виконано 3 серії випробувань при різному навантаженні: 0 кг,   25 кг, 37,5 кг. 

При виготовленні зразків витрати в’яжучого обиралися згідно [10] – для щебеню 15...20 

прийняті 1,0 л/м2. 

Результати випробувань наведено у табл. 1 і на рис. 2. 

 

Таблиця 1 – Результати випробувань 

№ 
серії 

До випробування Після випробування 
Значення показника 
приживлення П, % 

1 

  

11 

2 

  

21 
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№ 
серії 

До випробування Після випробування 
Значення показника 
приживлення П, % 

3 

  

14 
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Рисунок 2 – Результати випробувань 

 
В результаті випробувань № 1 встановлено, що навантаження при виготовленні зразків 25 кг 

дає найкраще приживлення і є оптимальним. Крім цього визначено, що недовантаження зразків 

(відсутнє навантаження взагалі) позначається на зчепленні бітуму і щебеню гірше, ніж 

перевантаження. 

Метою випробувань № 2 є перевірка впливу на зчеплення зі щебенем фракції 15...20 мм 

(кар’єр Горняк) з в’яжучим (залишки бітуму БНД 90/130 Мозирського НПЗ)  шляхом 

введення в останнє відпрацьованого мастила у кількості 10 % від його маси. 

Виконано 2 серії випробувань. 

Результати випробувань наведені у табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Результати випробувань 
 

 Чистий бітум Бітум з домішкою 

До випробувань 
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 Чистий бітум Бітум з домішкою 

Після випробувань 

  

Показник 
приживлення   П, % 

21 0 

 
Випробування № 2 показали, що зниження якості бітуму погіршує його зчеплення з кам’яним 

матеріалом. 

Метою випробувань № 3 є перевірка впливу зниження якості щебеню фракції 15...20 мм (кар’єр 

Горняк) на зчеплення з в’яжучим (бітум БНД 90/130 Лисичанського НПЗ). Виконано 4 серії 

випробувань. При виготовленні зразків використовувався чистий вологий і різного ступеню 

забруднення пилуватими частинками щебінь. 

Результати випробувань наведено у табл. 3 та на рис. 3. 

 
Таблиця 3 – Фотографії зразків до і після випробувань 

№ 
серії 

Характер 
забрудненості 

щебеню 
До випробування 

Після 
випробування 

Значення показника 
приживлення П, % 

1 Чистий 

  

86 

2 
Запилений незначно  
(0,20 % від маси 
щебеню) 

  

85 

3 Запилений середньо  
(0,30 –"–) 

  

80 

4 Запилений значно 
(0,40 –"–) 

  

75 
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№ 
серії 

Характер 
забрудненості 

щебеню 
До випробування 

Після 
випробування 

Значення показника 
приживлення П, % 

5 Зволожений 

  

50 
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Рисунок 3 – Вплив забрудненості щебеню на приживлення 

 
Випробування № 3 показали, що запиленість щебеню знижує його зчеплення з бітумом: чим 

більша запиленість, тим гірше зчеплення. Зволожений щебінь має погане зчеплення з бітумом і 

гірше впливає на показник приживлення. 

Метою випробувань № 4 є перевірка впливу температури бітуму при виготовленні зразків на 

зчеплення бітуму і щебеневого матеріалу. Матеріали ті самі, що і для третього експерименту. 

Виконано 3 серії випробувань при різній температурі розливу бітуму: 120 оС, 140 оС, 160 оС. 

Результати випробувань наведені у табл. 4 і на рис. 4. 
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Таблиця 4 – Фотографії зразків до і після випробувань 

№ 
серії 

Температура 
розливу бітуму, оС 

До випробування Після випробування 
Значення 
показника 

приживлення П, % 

1 120 

  

56 

2 140 

  

81 

3 160 

  

82 
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Рисунок 4 – Вплив температури розподілу в’яжучого на приживлення 
 
 

Випробування № 4 показали, що при зниженні температури розподілу бітуму знижується його 

зчеплення з кам’яним матеріалом. При цьому при зміні температури в межах нормативного 

діапазону робочих температур розливу в’яжучого згідно [10] (140-160 оС) зчеплення 

знижується незначно. 
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Метою випробувань № 5 є перевірка впливу температури зразків при випробуванні на 

зчеплення бітуму і щебеневого матеріалу. Матеріали ті самі, що і для другого експерименту. 

Виконано 3 серії випробувань при різній температурі зразків при випробуванні: 10 оС, 20 оС, 

30 оС. Перед випробування зразки нагрівали до заданої температури у сушильній шафі, 

а охолоджували на відкритому повітрі (температура повітря +10 оС  0,5 оС). 

Результати випробувань наведено у табл. 5 і на рис. 5. 

Таблиця 5 – Фотографії зразків до і після випробувань 

№ 
серії 

Температура 
зразків, оС 

До випробування Після випробування 
Значення показника 
приживлення П, % 

1 10 

  

81 

2 20 

  

56 

3 30 

  

21 
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Рисунок 5 – Результати випробувань 
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Встановлено, що температура зразків при випробуванні має вирішальний вплив на зчеплення 

бітуму та щебеню. Пов’язано це, більш за все, з тим, що бітумне в’яжуче при нагріві знижує 

свою когезійну міцність, і відрив щебеню змінює свій характер з адгезійно-когезійного 

(по межі бітум-щебінь) на когезійний (по бітуму). Отримані дані узгоджуються з результатами 

роботи [11]. 

В результаті випробувань №5 визначено, що при нагріванні зразків зчеплення бітумного 

в’яжучого зі щебеневим матеріалом погіршується. 

Підсумком цих і раніше проведених на пристрої “ЦП-НТУ”  досліджень стало видання 

методичних вказівок щодо застосування даного пристрою для оцінки зчеплення в’яжучих та 

кам’яних матеріалів М 218-02070915-601 [12], затверджених на засіданні Науково-технічної 

ради Державної служби автомобільних доріг України (протокол №1 від 16.01.2007р.). 

 

Висновки 

В результаті даних випробувань можна зробити такі висновки: 

1) Результати випробувань пристроєм “ЦП-НТУ” придатні для вирішення задач по 

добору оптимальних температурних режимів при приготуванні ОМС та оптимізації 

режимів ущільнення тонкошарового  покриття; 

2) Умови взаємодії мінеральних матеріалів і в’яжучих при використанні пристрою “ЦП-НТУ” 
набагато ближчі до реальних, ніж у способах оцінки зчеплення, заснованих на кип’ятінні 

щебінок чи скляних пластин, покритих в’яжучим;  

3) Конструкція пристрою дає можливість застосувати пристрій у випадках використання як 

в’яжучих бітумних емульсій при влаштуванні покриттів з ЛЕМС. 

4) Використання пристрою “ЦП-НТУ” дає можливість обґрунтувати рекомендації загального 

характеру: 

- погіршення зчеплення при неякісному ущільненні (недостатнє або надмірне); 

- погіршення зчеплення при зниженні якості бітуму або щебеню (брудний чи вологий); 

- підтверджено необхідність нагріву в’язких бітумів до робочого діапазону температур 

згідно [10]; 

5) Виявлено, що при дотриманні вимог до розміру і маси щебінок кількість щебінок на зразках 

буде однаковою, а, отже, є можливість забезпечити відтворення результатів;  

6) Виявлено, що при збільшенні температури зразка при випробуваннях площина відриву 

щебінки переходить з межі щебінь-бітум на межу по бітуму, тобто адгезійний (адгезійно-

когезійний) розрив змінюється на чисто когезійний по бітуму; 

7) З огляду на те, що основний час при випробуваннях витрачається на виготовлення зразків і 

на очищення пластин, а не на безпосередньо самі випробування. Рекомендується при 

постановці пристрою на виробництво збільшити комплект металевих пластин для 

виготовлення зразків з 4 до 12, що дозволить виконувати одночасно по три серії 

випробувань. 



 67 

Литература 

1. Жданюк В.К., Шрестха Р.Б. Забезпечення водостійкості бітумних плівок на поверхні зерен 
щебеню, призначених для влаштування поверхневої обробки // Автошляховик України – 
2002 – № 2 – С. 35-36. 

2. ДСТУ  Б В.2.7-81-98 “Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника 
зчеплення з поверхнею скла та кам’яних матеріалів” 

3. ДСТУ  Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Матеріали на основі органічних в’яжучих для 
дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань. 

4. Гун Р.Б. Нефтяные битумы: Учебное пособие. – М.: Химия, 1989. – 152 с. 

5. Осяев Ю.Н. Исследование устойчивости поверхностных обработок асфальтобетонных 
покрытий: Дис…канд. техн. наук: 05.22.11. – К., 1995. – 192 с. 

6. Павлюк Д., Павлюк В., Лєбєдєв О., Корнієнко І., Глуховеря В. Пристрій для оцінки 
приживлення щебеню при влаштуванні поверхневої обробки // Автошляховик України – 
2005 – № 6. – С. 25-27 

7. Павлюк Д.О., Іваненко А.П., Глуховеря В.М., Русин Р.М. Дослідна експлуатація пристрою 
для оцінки адгезійних властивостей в’яжучих та кам’яних матеріалів. // Автошляховик 
України. –2006, № 5. – С. 36-38. 

8. ПМА  033/02-22-2006 Програма і методика атестації. Пристрій “ЦП-НТУ”. – К.: 
Укрметртестстандарт, 2006. – 5 с. 

9. Пристрій для оцінки приживлення щебеню при влаштуванні поверхневої обробки. 
Керівництво з експлуатації і методика використання – Київ: НТУ, 2004 р. – 7 с. 

10. ВБН  В.2.3-218-010-97. Влаштування шорстких поверхневих обробок покриттів 
автомобільних доріг. Корпорація Украводор. К, 1997, – 38 с. 

11. Золотарев В.А., Агеева Е.Н., Ефремов С.В., Чугуенко С.А. Особенности экспресс-метода 
водоустойчивости асфальтобетона // Автошляховик України – 2003 – № 6 – С. 25-27 

12. М 218-02070915-601-2006 Методичні вказівки щодо застосування пристрою “ЦП-НТУ” для 
оцінки зчеплення в’яжучих та кам’яних матеріалів. – К.: Укравтодор, НТУ, 2006. – 17 с. 



 68 

 УДК 625.859 
 

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ПОРОШКІВ НА                                              
АСФАЛЬТОПОЛІМЕРНЕ В’ЯЖУЧЕ  

 
Гончаренко Є.К. 
Доценко О.М. 
ДерждорНДІ 
 

 
Створення бітумів, модифікованих полімерами та із спеціальними добавками тісно пов’язане із 

впровадженням у виробництво нових складів асфальтобетонних сумішей для влаштування 
верхніх шарів дорожніх покриттів відносно невеликої товщини. Це дозволяє забезпечити 

більшу довговічність та кращу зносостійкість.  

Починаючи з 2000 року, науково-технічну політику Укравтодору спрямовано на застосування у 

дорожніх покриттях на дорогах державного значення бітумополімерних в’яжучих. 

Реологія модифікованих бітумів, як правило, є більш складною, ніж чистих бітумів. Зміна 

реологічних характеристик в’яжучого відбивається, з деяким наближенням, на реологічних 

характеристиках асфальтобетону. При цьому модуль пружності асфальтобетону росте з 

підвищенням твердості бітумів; термічна чутливість асфальтобетону змінюється з 

використанням бітумів з широким інтервалом пластичності; значення модуля пружності 

асфальтобетону за високих температур збільшується при використанні бітумополімерних 

в’яжучих. 

Значна роль в регулюванні процесу взаємодії бітуму з мінеральними поверхнями належить 

мінеральному порошку. Завдяки високорозвинутій питомій поверхні (на частку мінерального 

порошку припадає до 90-95 % сумарної поверхні зерен, що входять до складу асфальтобетону) 

мінеральний порошок сприяє збільшенню числа контактів між структуроутворюючими 

компонентами асфальтобетону. Основне призначення мінерального порошку полягає в тому, 

щоб переводити бітум із об’ємного стану в плівковий. В такому стані бітум набуває підвищеної 

в’язкості та міцності, а внаслідок стабілізувальної дії мінерального порошку менше змінюється 

під впливом температури. Разом з бітумом мінеральний порошок утворює структуровану 
дисперсну систему, яка і виконує роль асфальтов’яжучого. Чим більша питома поверхня 

мінерального порошку, тим більшою мірою виявляється його структурвальна дія на бітум, і, 

таким чином, на асфальтобетон. Однак дуже висока дисперсність мінеральних порошків часто 

не реалізується в асфальтобетоні внаслідок агрегатування найдрібніших частинок. Утворені 

таким чином агрегати не тільки зменшують питому поверхню порошку, але й зменшують 

густину та корозійну стійкість асфальтобетону. Оптимальною вважається така дисперсність 

порошку, за якої питома поверхня становить 4000 – 5000 см2/г [1]. 

Інше призначення мінерального порошку – заповнення дрібних пор між крупнішими 

частинками. Недостатня кількість мінерального порошку призводить до необхідності 

збільшення кількості бітуму для заповнення пор. 

Отже, основна роль мінерального порошку полягає в структуруванні бітуму та переведенні 

його з об’ємного в плівковий стан – тобто утворенні  асфальтов’яжучої речовини, що повинна 

забезпечувати високу якість асфальтобетону. 
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Вплив модифікації бітуму виражається тим істотніше, чим вище температура навколишнього 

середовища. Ефект залежить також від сумісності між бітумом і полімером, що застосовується. 

Результат залежить від природи вихідного бітуму для одного і того ж полімеру і від дозування 

полімеру. 

Дотепер немає систематичних досліджень щодо водостійкості асфальтобетонів на 

бітумополімерних в’яжучих. Проте, при використанні бітумів, модифікованих полімером 

Elvaloy або латексом Butonal, плівка в’яжучого на поверхні кам’яних матеріалів зберігається 
довше, ніж у випадку використання звичайних бітумів. Але необхідно мати на увазі, що у 

випадку поганого зчеплення в’яжучого з кам’яними матеріалами лише модифікація бітуму 

вищеназваними полімерами або модифікація бітуму полімерами Kraton (SBS), ДСТ та іншими 

може виявитись недостатньою, і для поліпшення зчеплення необхідно використовувати 

адгезійні добавки, як правило катіоноактивні, зокрема розробленої ДерждорНДІ 

катіоноактивної добавки УДОМ-2. 

З метою консервації позитивних властивостей свіжоутворених поверхонь мінеральних 

порошків під час помелу їх активують різноманітними поверхнево-активними добавками. 

Асфальтобетони з активованими мінеральними порошками відрізняються добрими 

показниками теплостійкості. Навіть на малов’язких бітумах такі асфальтобетони 

характеризуються високими показниками міцності за температури 50 оС. Вони є менше 

бітумовмісними. Витрати бітуму зменшуються в середньому на 20-30 %. Особливо це 

актуально при використанні бітумополімерних в’яжучих, які приблизно в 1,3-2,0 рази дорожчі, 

ніж звичайний бітум. 

Ступінь зміни міцності асфальтобетону як і ступінь зниження витрат бітуму можуть 

регулюватись властивостями активованого мінерального порошку, а також його кількістю в 

асфальтобетонній суміші. Необхідні фізико-механічні властивості асфальтобетону і вміст у 

ньому бітуму повинні призначатись відповідно до кліматичних і експлуатаційних умов. 

Можливість регулювання кількості об’ємного бітуму в асфальтобетоні має важливе значення. 

Так, для районів надлишкового зволоження для підвищення водостійкості асфальтобетону та 

корозійної стійкості покриттів кількість об’ємного бітуму повинна бути більшою, ніж для 

районів із спекотним кліматом.  

Мінеральні порошки виготовляють відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-121-2003 згідно з 

технологічними регламентами, затвердженими у встановленому порядку. 

Властивості мінеральних порошків характеризуються природою їх поверхні, хіміко-

мінералогічним складом, гідрофобністю, дисперсністю, пористістю, геометричною формою 

частинок та ін. 

Від цих характеристик мінеральних порошків залежить їх здатність до зчеплення з в’яжучим, 

що в свою чергу великою мірою впливає на такі властивості асфальтобетону як міцність, 

водостійкість, морозостійкість, теплостійкість, корозійна стійкість. 

Краще зчеплення з бітумом мають карбонатні і основні вивержені гірські породи. Аніонактивні 

поверхнево-активні речовини бітуму (зокрема, асфальтогенні кислоти) здатні утворювати в зоні 

контакту бітуму з мінеральними поверхнями водонерозчинні хімічні сполуки. Це значить, що 

мінеральні порошки мусять бути здатними до хемосорбційної взаємодії з бітумами. 



 70 

Тому в складі асфальтобетонів традиційно використовують мінеральні порошки, отримані із 

вапняків, доломітів, доломітизованих вапняків та інших карбонатних гірських порід. 

Кислі гірські породи (до них відносять породи, що мають у своєму складі понад 65 % SiO2) при 

взаємодії з бітумами не утворюють сорбційних сполук [1]. Внаслідок цього адгезія бітуму до 

подібних мінеральних зерен знижена, особливо в присутності води. Мінеральний порошок, 

отриманий із кислих гірських порід, не структурує бітум належним чином. Асфальтобетон, 

виготовлений на основі такого порошку, як правило, має знижені показники міцності, 

водостійкості, теплостійкості та корозійної стійкості. 

За величиною показника зчеплення бітуму з мінеральною поверхнею, кам’яні матеріали однієї 

природи, але з різних родовищ, або ж навіть різних горизонтів одного родовища можуть 

суттєво відрізнятися за своїм хімічним і мінералогічним складом і, відповідно, поверхневою 

активністю. Електроповерхневі властивості мінеральних матеріалів різного походження 

визначають їхню адсорбційну та адгезійну активність відносно нафтових дорожніх бітумів, та 
суттєво впливають на термодинамічні характеристики змочування їх поверхні як водою, так і 

бітумом [2]. 

Активність і міцність зчеплення мінеральних матеріалів з бітумом пов’язана з вмістом оксидів 

(катіонів) лужних, луго-земельних і важких металів. За впливом мінерального складу порошків 

на їх активність, порошки діляться на чотири групи [3]: 

- до першої  відносяться порошки, які мають високий позитивний потенціал і велике 

число адсорбційних центрів у вигляді катіонів Са2+ і Mg2+ (кальцит, вапняк, доломіт); 

- до другої  відносяться порошки, поверхня зерен яких має негативний заряд з великим 

числом адсорбційних центрів у вигляді іонів О2- (кварц, каолін, граніт, кремінь); 

- до третьої  відносяться порошки, які мають знижений потенціал негативного знаку за 

наявності на поверхні частинок компенсувальних катіонів різної валентності K+, Na+, 

Ca2+, Mg2+ (слюда, азбест, габро, польовий шпат тощо); 

- до четвертої  відносяться порошки з нейтральною поверхнею (тальк, графіт тощо). 

Найбільшою активністю характеризується перша група порошків. Завдяки хемосорбційним 

зв’язкам бітумні плівки міцно утримуються на поверхні частинок, надаючи дисперсній системі 

“бітум-порошок” значну міцність та водостійкість.  

Друга група викликає зворотне явище – негативну адсорбцію. Частинки порошку в цьому 

випадку тільки механічно заповнюють мікропорожнини бітумної просторової сітки. Бітум, 

який їх обволікає, утримується на поверхні дуже слабо. Суміші бітуму з такими порошками 

відрізняються недостатньою міцністю, великою пластичністю та зниженою водостійкістю. 

Третя група може бути активною і неактивною залежно від переваги тих чи інших катіонів. 

Якщо гірська порода вміщує багато трьох- і двовалентних катіонів Mg2+, Ca2,+ Fe2+, Fe3+ (діабаз, 

габро), то їх суміш з бітумом буде мати добру міцність і знижену пластичність. Навпаки, при 

збільшенні одновалентних катіонів К+, Na+ (слюда, польовий шпат) система буде 

характеризуватись зниженими механічними властивостями та збільшеною пластичністю. 

Четверта група з нейтральною поверхнею дає ефект тільки за рахунок безпосереднього 

контакту мінеральних зерен одне з одним. Їх нейтральна поверхня не знижує полярності 
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бітуму. Оскільки поверхнева активність речовин бітуму при наповненні таким порошком 

залишається вільною, відбувається інтенсивна солюбілізація суміші. 

Із збільшенням у складі кам’яного матеріалу загальної кількості Al2O3, Fe2O3, CaO i MgO 

показник водостійкості бітуму на мінеральній поверхні зростає. Зменшення показника 

водостійкості бітуму на мінеральній поверхні спостерігається при збільшенні у складі 

кам’яного матеріалу SiO2. 

Навпаки, чим менше у складі гірської породи сумарного вмісту Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO та 

більше SiO2, тим більше частинок мінерального порошку, отриманого помелом кам’яного 

матеріалу, мають негативний заряд поверхні.  

Показник водостійкості бітумних плівок на поверхні мінерального матеріалу суттєво зростає 

при зменшенні кількості частинок мінерального порошку з негативним зарядом поверхні та 

зростанні сумарної кількості зерен порошку з нейтральним та позитивним зарядом поверхні. 

Отже, нейтральні та позитивно заряджені частинки мінерального порошку позитивно 

впливають на формування міцних адгезійних зв’язків, які визначають тривалу водостійкість 

асфальтобетону.  

Мета цієї роботи полягала у визначенні ступеню впливу мінеральних порошків в залежності від 

їх хіміко-геологічного складу на властивості асфальтополімерного в’яжучого та встановленні 

відмінностей між властивостями асфальтов’яжучих і асфальтополімерних в’яжучих речовин. 

Хімічний склад сировинних матеріалів для приготування мінеральних порошків, які 

потім досліджувались, наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Хімічний склад матеріалів, % 
 

Назва матеріалу CaCO3 MgCO3 AL2O3 Fe2O3 SiO2 SO3 

Вапняк Скала-
Подільський 85,0 7,7 1,2 0,7 4,4 - 

Вапняк Закупнянський 99,3 0,2 0,2 0,1 0,1 - 

Вапняк Тягинський СаО-52,5 0,7 1,3 1,5 9,0 - 

Вапнякові “хвости” 
флотації сірки 73,0 0,7 0,3 - 4,8 13,5 

Гранітний відсів 
(Запорізька обл.) СаО-1,8 MgO-0,3 14,3 - 73,7 - 

Кварцит Овруцький - - 1,2 0,7 97,0 - 

Шлак відвальний СаО-49,0 MgO-2,5 9,0 1,2 35,2 2,1 

 
Фізико-механічні властивості сировинних матеріалів для приготування мінеральних порошків 

наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Фізико-механічні властивості матеріалів 

 
 

Показники властивостей мінеральних порошків, приготовлених з цих сировинних матеріалів, 

наведено в таблиці 3. 

 
Таблиця 3 – Властивості мінеральних порошків 
 

 

Найменування 

показника 

Вид порошку 

Скала-
Поділь-
ський 
вапняк 

Закуп-
нянський 
вапняк 

Тягин-
ський 
вапняк 

“Хвос-
ти” 

флотації 
сірки 

Граніт-
ний відсів 

Шлак 
відваль-

ний 

Квар-
цит 

 

Вміст частинок,  

% за масою, 

- дрібніше 0,071 мм 

- дрібніше 1,25 мм 

 

 

78 

100 

 

 

69 

100 

 

 

70 

100 

 

 

78 

100 

 

 

70 

100 

 

 

70 

100 

 

 

70 

100 

Пористість при 
ущільненні 40МПа, 
% за об’ємом 

 

28 

 

25 

 

27 

 

26 

 

19 

 

22 

 

20 

Набрякання зразків 
сумішей порошків 
з бітумом, % за 
об’ємом  

 

2,4 

 

2,1 

 

2,5 

 

3,2 

 

0,9 

 

1,8 

 

1,5 

Показник бітумо-
ємності, г/см3 50 60 65 53,4 20 55 10 

 
 

Результати випробувань асфальтов’яжучих та асфальтополімерних в’яжучих речовин на основі 

різних мінеральних порошків та в’яжучих наведено в таблиці 4. 

 

Найменування 
показника 

Вапняк 
Скала-
Поділь-
ський 

Вапняк 
Закуп-
нянсь-

кий 

Вапняк 
Тягин-
ський 

“Хвос-
ти” 

флотації 

сірки 

Грані-
тний 
відсів 

Квар-
цит 

Шлак 
відва-
льний 

Границя міцності 
при стиску, МПа 120,0 70,0 15,0 - - 320,0 100,0 

Дійсна густина, 
г/см3 2,72 2,59 2,68 2,85 2,62 2,65 2,91 

Середня густина, 
г/см3 2,70 2,40 2,15 1,84 2,40 2,47 2,02 
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Таблиця 4 – Властивості асфальтов’яжучих і асфальтопорлімерних в’яжучих речовин 
 

№
п

/п
 

Вид мінерального порошку 

Результати випробувань асфальтов’яжучого 

В’язкість, при 
25 0С, 0,1 мм 

Розтяжність, при 
25 0С, см 

Температура 
розм’якшенння, оС 

на немо-
дифіков. 
бітумі 

на мо-
дифіков. 
бітумі 

на немо-
дифіков. 
бітумі 

на мо-
дифіков. 
бітумі 

на немо-
дифіков. 
бітумі 

на мо-
дифіков. 
бітумі 

1 Вапняковий (Скала-
Подільська) 30,2 23,7 10,0 15,9 55,0 63,7 

2 Вапняковий (Закупне) 34,8 29,5 9,0 14,1 55,2 59,0 

3 Вапняковий маломіцний 
(Тягино) 34,0 28,7 9,7 15,9 56,2 61,2 

4 Вапнякові “хвости” 
флотації сірки 50,3 38,8 14,8 20,9 49,5 53,7 

5 Гранітний відсів 
(Запорізька обл.) 32,6 33,0 11,7 24,6 55,2 60,5 

6 Суміш 75 % вапняку з 25 % 
гранітного відсіву 42,6 24,3 12,6 15,2 54,6 61,5 

7 Суміш 50 % вапняку з 50 % 
гранітного відсіву 39,0 31,7 10,3 11,2 55,0 61,2 

8 Суміш 25 % вапняку з 75 % 
гранітного відсіву 33,6 23,5 14,8 12,1 55,5 61,0 

9 Шлак відвальний доменний 
30,2 29,0 22,0 19,9 55,2 67,2 

10 Кварцит (Овруч) 32,1 27,2 13,2 17,1 55,7 62,5 

Примітка: Для модифікації бітуму використовувався латекс «Butonal NS 198» 

 
Аналіз даних таблиці 4 свідчить про те, що: 

- мінеральні порошки при змішуванні з модифікованим бітумом утворюють більш 

структуроване асфальтополімерне в’яжуче, ніж асфальтов’яжуче при використанні 

немодифікованого бітуму; 

- ефект структурування асфальтополімерного в’яжучого на основі модифікованого 

бітуму в більшій мірі залежить від пористості та природи мінерального порошку, ніж 

структурування асфальтов’яжучого при застосуванні немодифікованого бітуму; 

- у порівнянні з органічними в’яжучими асфальтов’яжуче та асфальтополімерне в’яжуче 

характеризуються значно більшою в’язкістю, вищою теплостійкістю та малою 

розтяжністю при 25 ОС; 
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- порівняно вища теплостійкість асфальтополімерних в’яжучих на основі відвального 

шлаку зумовлена високим вмістом заліза у вигляді окислів Fe2О3, що виступають як 

каталізатори подальшої полімеризації модифікованого бітуму; 

- наявність у вапнякових «хвостах» флотації сірки великого вмісту водорозчинних 

сполук у вигляді сульфатів (13,5 %) зумовлює пластифікацію в’яжучого і протидіє 

структуруванню асфальтов’яжучого та асфальтополімерного в’яжучого. 

Як випливає з даних табл. 4, властивості асфальтов’яжучих і асфальтополімерних в’яжучих 

речовин значно відрізняються, причому властивості асфальтополімерних в’яжучих речовин 

завжди кращі ніж властивості асфальтов’яжучих, але між ними спостерігається певна 

кореляція. 

Тому результати усіх досліджень впливу компонентів асфальтобетонних сумішей на 

асфальтобетон на основі звичайних бітумів можна проектувати з відповідним поправним 

коефіцієнтом і на асфальтобетони на бітумополімерних в’яжучих. 

На властивості асфальтов’яжучого, а відповідно і асфальтобетону великою мірою впливає 

структура мінерального порошку. Насамперед, це відноситься до пористості мінерального 

порошку, яка впливає на сорбційні процеси. Особливості взаємодії бітуму з пористими 

матеріалами зумовлено характером поверхні і структури сорбента (розміром і розташуванням 

пор) та активністю і груповим складом бітуму. Наявність мікропор на поверхні мінеральних 

частинок суттєво змінюють сорбційні процеси, що відбуваються при взаємодії пористих 

адсорбентів з бітумом і можуть характеризуватись таким чином: асфальтени адсорбуються на 

поверхні мінеральних частинок, смоли сорбуються в дрібних порах на поверхні частинок. 

Найменш активний і малов’язкий компонент бітуму – масла проникають по капілярах 

всередину матеріалу [4].  

Таким чином, при застосуванні пористих матеріалів адсорбційні шари бітуму на поверхні 

мінеральних частинок дещо збіднюються смолами і маслами. Внаслідок збільшення 

концентрації асфальтенів в’язкість поверхневих шарів бітуму зростає. 

При взаємодії мінерального порошку з бітумом поряд із сорбційними процесами має місце 

капілярна фільтрація бітуму і його компонентів всередину зерен мінерального порошку. 

Інтенсивність цього процесу залежить головним чином від характеру пористості і 

гідрофобності мінерального порошку. Дослідження структури мінеральних порошків показало, 

що в зразках щільної будови (кальцит, кварцит) бітум не проникає в тіло матеріалу. Помітно 

тільки його проникання по мікротріщинах і площинах спайності кристалів. Тому мінеральні 

порошки, отримані з таких гірських порід, сорбують бітум без помітної зміни його 

властивостей. В тонкопористих зразках спостерігається вибіркова дифузія компонентів бітуму. 

Внаслідок цього тонкопористі мінеральні порошки суттєво змінюють властивості бітумних 

шарів. Для асфальтобетонів, мінеральна частина яких складається із тонкопористих вапняків, 

мартенівських шлаків та інших подібних матеріалів характерні висока механічна міцність, 

підвищена теплостійкість, але інтенсивне наростання жорсткості в часі – старіння [5]. 

У крупнопористих зразках (вапняк-черепашник) бітум проникає в пори без фракціонування. 

Тому мінеральні порошки, отримані із крупнопористих вапняків, хоч і поглинають підвищену 

кількість бітуму, практично не змінюють властивостей бітумних шарів. Таким чином, характер 

взаємодії бітуму з мінеральними поверхнями і утворення на них адсорбційно-сольватного шару 
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певного складу і товщини визначається природою поверхні, ступенем її гідрофобності та 

пористістю. 

Змінивши властивості поверхні мінерального матеріалу, можна змінити характер її взаємодії 

з бітумом або бітумополімерним в’яжучим і, відповідно, характер процесів структуроутворення 

асфальтобетону. 

 

Висновки 

1. Властивості асфальтов’яжучих і асфальтополімерних в’яжучих речовин значно 

відрізняються. Причому, властивості асфальтополімерних в’яжучих речовин завжди кращі 

ніж властивості асфальтов’яжучих, але між ними спостерігається певна кореляція. Тому 

результати усіх досліджень впливу компонентів асфальтобетонних сумішей на 

асфальтобетон на основі звичайних бітумів можна проектувати з відповідним поправним 

коефіцієнтом і на асфальтобетони на бітумополімерних в’яжучих. 

2. На властивості асфальтов’яжучого та асфальтополімерного в’яжучого великою мірою 

впливає структура мінерального порошку. Насамперед, це відноситься до пористості 

мінерального порошку, яка впливає на сорбційні процеси. Характер взаємодії бітуму з 

мінеральними поверхнями і утворення на них адсорбційно-сольватного шару певного 

складу і товщини визначається природою поверхні, ступенем її гідрофобності та 

пористістю. 
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УДК 624.1 
 

АРКОВІ МОСТИ – ПРАГМАТИЗМ І ПОЕЗІЯ ФОРМИ 

 

Зотова В.І.  
Лантух-Лященко А.І. 
Національний транспортний університет 

 
 Міст належить будувати так, як і собор,  

з такою ж увагою та турботою і з такого ж матеріалу» 
 Мікельанджело Буонарроті (1475-1564) 

Вступ 

Метою цієї роботи є бажання привернути увагу дослідників і проектантів до розробки 

і проектування аркових мостів для застосування на автомобільних дорогах України. Аркові 
мости в силу багатства і виразності своїх архітектурних форм завжди були примітними  

спорудами, предметом гордості міст усього світу. Своєю природною формою вони органічно 

вписуються в будь який пейзаж – старовинного або сучасного міста, парку, гірської або 

рівнинної дороги. Недарма ще в Античному Римі так полюбляли будувати аркові мости. Саме 

вони, разом з розкішними, пишними і парадними храмами мали підкреслювати велич і 

могутність Риму, були містичним союзом сили, прогресу і краси, були довічними зразками 

втілення досконалості. 

Проте привабливими завжди були не тільки  унікальні архітектурні риси аркових мостів. 

Людству з доісторичних часів відомо, що арка – це єдина конструктивна форма, яка дає змогу 

застосувати матеріали, здатні протистояти тільки тиску. Відомо, що це єдина несна конструкція 

моста, переріз якої використовується оптимально. Відомо, що аркові мости мають 

довговічність, яка сягає віків.  

Ось арковий міст (рис. 1), збудований у 1189 р. в Китаї – міст "Марко Поло" (називаний так 

тому, що його докладно описав італійський мандрівник Марко Поло (1254-1324). Міст 

складається з одинадцяти сегментних арок, має повну довжину більше ніж 210 м. Міст пережив 

віки і сьогодні все ще служить людям – використовується для руху сучасних вантажівок і 

автобусів. 

Показово, що і сучасні залізобетонні арки мостів мають значно більшу довговічність ніж 

балкові прогонові будови. Ми маємо свідчення того, що залізобетонні аркові мости є 
близькими до оптимальних не тільки за використанням матеріалу, а і за вартістю загалом 

всього життєвого циклу. 

Сьогодні в мостобудівництві настав час, коли проектант має нести моральну відповідальність 

перед суспільством і довколишнім середовищем за гармонію форми і технічної раціональності 

споруди. Сучасні нормативні документи розвинених країн, посібники з проектування поряд з 

вимогою економічної ефективності рішень закликають до уважного аналізу архітектурної 
форми моста. Польські вчені Краківської політехніки, за редакцією професора Казимежа Фляги 

видали підручник для студентів будівельних спеціальностей «Естетика конструкцій мостів» [1]. 

Це знакове сучасне видання, віддзеркалення  філософії теорії споруд.  
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Унікальний довідник з проектування мостів за редакцією китайських вчених Wai-Fah Chen та 

Lian Duan, складений 83 авторами з усіх кінців світу, лейтмотивом якого є «мистецтво 

проектування мостів 21 віку», починається із загальних принципів проектування та естетики 

мостів [2]. Принципи, що проголошуються, тут формулюються як три провідні ідеали 

будівельного мистецтва:  ефективність, економічність, і елегантність. 

Поєднання цих фундаментальних і водночас конфліктних категорій не є простим. До того ж, 

естетичність, елегантність не має чітко визначених критеріїв. Професор Штутгартського 
університету Фриц Леонгардт писав [3]: «Категорію естетики не можливо зрозуміти виключно 

критичним міркуванням. Це поняття, яке сягає до емоцій, де логіка і раціональність втрачають 

їх точність».  

Аркові мости є загально визнаними як гармонійне втілення всіх кращих рис споруди, аркові 

мости це саме ті, що за різноманітністю своїх форм, за надзвичайно яскравим поєднанням 

естетичності з функціональністю, можуть стати «пробним каменем» в проектуванні нового 

покоління мостів України.  

Ретроспективний погляд на конструкцію і форму мостів 

Кинемо погляд на еволюцію форми, технічних і економічних характеристик аркових мостів 

з поділом на три рівня розвитку будівництва за класифікацією професора Ю. Гломба [4] (дещо 

перефразованої авторами цієї статті):  

І. До споруди пред’являються вимоги функціональності і надійності. 

ІІ. Збільшуються вимоги до несної здатності, ставиться вимога економічності будівництва. 

ІІІ. Чітко формулюються вимоги довговічності, оптимізації вартості всього життєвого циклу, 

виразності архітектурної форми і органічного включення споруди в довколишнє середовище. 

Тут приймається на, що кожен наступний рівень за умовчанням містить в собі всі вимоги 

попереднього.  

Дійсно, аналізуючи конструкцію мостів першого тисячоліття (І рівень розвитку), бачимо, що 

будівельник перш за все намагався забезпечити надійне функціонування споруди. Приваблива 

аркова форма була продиктована природою та властивостями тих матеріалів, які мало в своєму 

розпорядженні людство.  

Досить типовими для другого рівня розвитку є мости, показані на рис.2, 3. Пішохідний 

попередньо напружений залізобетонний міст Сальжінатобель в Швейцарії (рис. 2 ) збудовано 

в 1930 році за проектом відомого швейцарського інженера Робера Майара (Robert Maillart, 

1872-1940). Міст має арку коробкового перерізу з прольотом 90.04 м розраховану на 

навантаження в 3,5 кН/м2 від натовпу або вантажівки загальною вагою 80 кН. Міст є визнаним 

зразком будівельного мистецтва періоду ІІ. Елегантна функціональна простота його форми 

продиктована вимогою мінімальної будівельної вартості та технологією будівництва в гірських 

умовах. 

Інший приклад, що ми відносимо до ІІ періоду, – залізобетонний Мерефо-Херсонской 

залізничний міст в  Дніпропетровську (рис. 3), збудований в 1929-1931 р.р. за проектом 

інженера М.М. Колоколова. В буремні післявоєнні роки (1946-1951р.р.) міст відбудовувався за 

проектом інженера Є.Г. Тетерука. Для судноплавних прольотів були запроектовані нові 

розпірні арки з їздою по середині, розраховані на пропуск одночасно двох важких потягів. 
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Ці арки мають прольоти по 106,0 м зі стрілою підйому 34,5 м. Сусідні арки з їздою по верху 

(їх прольоти 52,0 і 29,0 м) зостались побудови 1931 р. 

Будівництво велося в умовах жорстокої економії коштів та дефіциту матеріалів, в стислі 

терміни. Проте, завдяки своїй арковій формі міст і сьогодні успішно експлуатується, чудово 

вписався в пейзаж повноводного Дніпра і є найпривабливішою спорудою міста. 

В сучасних мостах Європи (рис. 4, 5, 6, 7) дуже часто використовують аркові конструкції. 

На жаль, ми не маємо відповідної статистики, але коли їдеш дорогами Європи, маєш враження, 

що тут всі мости – аркові. За функціональним призначенням – це вся гама мостів – від 

шляхопроводів до пішохідних. Дивлячись на них, не маєш сумніву в тому що це мости 

новітнього ІІІ періоду. Виразність їх архітектурних форм така, що вони відразу вкарбовуються 

в пам’ять, складають враження свята, фестивалю мистецтв на дорозі.  

Погляньте на рис.4, і ви відчуєте, як міст розбиває одноманітність сірої стрічки автостради арка 

моста, як він прикрашає досить одноманітний в цьому місці пейзаж.  

На рис 5, 6 показано дуже відомий міст «Enneüs Heerma» в Амстердамі, збудований в 2001 р. за 

проектом англійського інженера Nicholas Grimshaw. Він має 2 арки з затяжками, загальна 

довжина моста 230 м. Вишукана екзотична форма арки, ажурні підвіски надзвичайно 

гармонійно вписується в пейзаж широкої річки, білий колір конструкцій арки підкреслює 

зорову легкість споруди. Незважаючи на велику кількість мостів в Амстердамі, саме цей 

арковий сьогодні для усього світу є символом міста.  

Ще один зразок сучасного аркового моста наведено на рис. 7. Це міст Pont de l’Europe через р. 

Лауру в Орлеані, Франція, з прольотом 201,6 м, збудований в 2000 р. за проектом виданого 

архітектора і інженера Santiago Calatrava. З перших днів свого існування міст заняв визначне 

місце в світовій скарбниці видатних зразків будівельного мистецтва. Похила арка моста з 

гнучкими підвісками на фоні блакитного південного неба складає враження музичного 

інструменту – арфи, яка як птах ширяє  над водною гладінню. Це міст, про який не скажеш, що 

він «через» річку, він злетів «над» річкою. 

Форма аркових мостів настільки різноманітна, що заслуговує окремого дослідження. Ми ж тут 

приведемо ще тільки один приклад неординарного аркового моста, у якого арка служить 

пілоном (рис.8). Це досить відомий міст в Японії Handea Sky Arch, збудований в 1992 р. 

Площина арки цього моста є перпендикулярною до повздовжньої осі балки жорсткості. 

Сьогодні в світі є немало аркових мостів, особливо пішохідних, у яких площина арки 

непаралельна повздовжній осі прогонової будови. 

Все викладене, сподіваємося, є переконливим свідченням високих художніх естетичних 

можливостей аркових мостів. За виразністю форми їм немає рівних, це очевидно.    

Поряд з визнанням високих художніх властивостей аркової форми, безумовно, повстає питання 

економічної доцільності. Щоб відповісти, в першому наближенні, на це питання далі 

розглядається модельний приклад.      

Модельний приклад 

Розглядається аркова прогонова будова шляхопроводу габариту 11,5 + 2 х 1 м. За 

розрахунковою схемою це залізобетонна безшарнірна арка зі стальною затяжкою, з їздою по 

низу, прольотом L = 42 м (рис. 9).  
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Рисунок 1 – Міст «Марко Поло»,  
Китай, 1189 р. 

Рисунок 2 – Міст «Salginatobel»,  
Швейцарія, 1930 р. 

 

 

Рисунок 3 – Залізничний міст 
в Дніпропетровську, 1946 р. 

Рисунок 4 – Міст на автостраді  
в Німеччині, 2001 р. 

 

 

Рисунок 5 – Міст Enneüs Heerma   
Нідерланди, 2001 р 

Рисунок 6 – Міст Enneüs Heerma   
Нідерланди, 2001 р. 

 

 

Рисунок 7 – Міст «Pont de l’Europe»,  
Франція, 2000 р. 

Рисунок 8 – Міст Handea Sky Arch,  
Япония, 1992 р. 
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Рисунок 9 – Аркова прогонова будова 

 

Поперечні перерізи елементів показано на 

рис. 10. Сама арка має залізобетонний 

переріз (рис.10 а.), підвіски – замкнутого 

стального профілю (рис. 10 б.), затяжка – 

два стальні двотаври  (рис. 10 в.). 

Аналізується напружено-деформований 

стан прогонової будови від                   

рівномірно-розподіленого навантаження 

р = 81,8 кН/пог.м, яке складається першої і 

другої частин постійного навантаження, 

двох колон рухомого навантаження А15 

та двох тандемів при коефіцієнті 

поперечного розподілу kпр = 0,72 і натовпу 

на тротуарі. 

В табл. 1 наведено моменти і нормальні 

сили в перерізах елементів арки (номери 

елементів показано на рис. 9) за схемою 

рис. 9 а. 

 

Якщо порівняти наведені згинальні моменти з моментами у 

вільно опертій балці з прогоном 0,5 L = 21м, завантаженої 

таким же рівномірно-розподіленим навантаженням як і арка 

( 4507M 2/L  кНм, 2254M 4/L  кНм), то можна дійти 

висновку, що перерізи арки потребують тільки 

конструктивного армування.  

   

Рисунок 10 –  Поперечні 
перерізи елементів ферми 

 

 

Таблиця 1 –  Нормальні сили та згинальні моменти в перерізах елементів арки, варіант а. 

Номер 
елемента 

Нормаль-
на сила, 

кН 

Згинальний 
момент, 

кНм 

 

Моменти в перерізах елементів

-100

-50

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номери елементів

М
о

м
е

н
ти

, 
к
Н

*м

 

1 3413 0 
2 3551 107 
3 3528 -85 
4 3454 171 
5 3438 -54 
6 3367 150 
7 3356 -62 
8 3313 140 
9 3306 -61 

10 3291 142 Рисунок 11 –  Епюра моментів  в перерізах елементів арки, 
варіант а    
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Нормальна сила є практично постійною, її значення знаходиться в діапазоні 3300–3400 кН. 

Подальші ескізні розрахунки показали, що загалом кількість сталі на аркову прогонову будову 

з прольотом L = 42 м приблизно дорівнює витратам сталі на дві прогонові будови з прольотами 

по 21 м. Базуючись на цих розрахунках, ми можемо припустити можливість розробки проекту 

аркової прогонової будови з прольотом L = 42 м, що за матеріальними витратами буде 

еквівалентною двом балковим прогоновим будовам з прольотами L = 21 м. При цьому ми 

одержимо, як прямий виграш, вартість однієї проміжної опори та її фундаменту. 

В табл. 2 і на рис. 12 показано результати статичного розрахунку арки з дещо зміненою схемою 

підвісок за варіантом рис. 9 б. Різниця в схемах є незначною – у другому варіанті на одну 

(крайню) підвіску менше на кожній половині арки. Метою цього розрахунку було виявлення 

чутливості арки до схеми підвісок. Як і можна було очікувати, моменти в крайніх елементах 

збільшились, проте зостаються зневажливо малими по відношенню до балки з прольотом 

L = 21м.  Подібний ефект маємо також при тимчасовому рухомому навантаженні на одній 

половині арки. З іншого боку, ці результати вказують на ефективність застосування аркової 

системи з густою сіткою гнучких підвісок.  

 
Таблиця 2 – Нормальні сили та згинальні моменти в перерізах елементів арки, варіант б. 

Номер 
елемента 

Нормальна 
сила,  
кНм 

Момент, 
кНм 

 

Моменти в перерізах елементів

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номери елементів

М
о

м
ен

ти
, 

к
Н

м

 

1 3140 0 

2 3135 -338 

3 3117 -236 

4 3037 300 

5 3034 -16 

6 2988 90 

7 2983 -107 

8 2944 110 

9 2942 -94 

10 2928 109 Рисунок 12 –  Епюра моментів  в перерізах елементів арки, 
варіант б    

   
 

Аркові мости з гнучкими підвісками 

Останні 2-3 десятиріччя набули досить широкого застосування аркові системи з сіткою 
перехресних гнучких підвісок такого типу, як у вантових мостах. На рис.13 показана сітка 

гнучких підвісок моста Pont de l'Europe у Франції (рис.7). Таку систему підвісок було 

запатентовано датським інженером О.Ф.Нільсеном (O.F.Nielsen) ще в 1924 р. і тільки з 70-х 

років минулого сторіччя аркові мости такої системи стали популярними у світі. 



 82 

 

Рисунок 13 –  Сітка перехресних гнучких підвісок арки 

Популярність їх пояснюється не тільки елегантністю і вишуканістю форми, а й економічністю 
конструкції, особливо при великих прольотах порядку 70 – 250 м. В роботах відомого інженера 
і вченого Пер Твейта (Per Tveit) [5] наводяться вражаючі дані стосовно економії сталі в аркових 
системах з гнучкою сіткою підвісок порівняно з прогоновими будовами з стальними балками 
або фермами. Економія може сягати 50-75 %. В порівнянні із залізобетонними прогоновими 
будовами економія попередньо-напруженої арматури може становити до 30-35 %, а загальна 
вартість будівництва може бути зменшена на 35-45 % на м2 плану моста.  

Ми навели ці данні поряд з розрахунками модельного прикладу, щоби базувати тезу: проекти 

аркових мостів вартуватимуть не більше, ніж широко розповсюджені в будівництві України 

інші системи. 

Висновки 

Аркові мости завжди проектувались і будувались в Україні. Ось і нині два аркових чудових 
моста, різних за формую будуються через Дніпро в містах Києві і Запоріжжі. Цей художній 
вибір є даниною великим найкращим містам Європи. Ми ж нашою роботою намагаємося 
довести, що аркові системи можуть широко проектуватись на всіх автомобільних дорогах 
України, застосовуватись в проектах пішохідних мостів. Аркові мости будуть задовольняти 
найвибагливішим естетичним вимогам і, водночас, будуть достатньо економічними. У всякому 
випадку, аркові мости не будуть дорожчими за мости інших прийнятих систем. 
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Возникновение аварий зависит от многих факторов, которые в той или иной степени влияют на 

тяжесть последствий и сам процесс протекания конфликтного взаимодействия. Исследование 

вопросов перехода от нормального движения к аварии при изменении дорожных условий и 

характеристик движения – предмет теории катастроф. В данной статье рассматривается 

попытка приложить вышеупомянутую теорию к процессу развития нормальной дорожно-

транспортной ситуации в конфликтную, которая впоследствии перетекает в аварию, через 

интерпретацию потенциальной опасности конфликта. При этом применены самые простые 

подходы (элементарные катастрофы), которые позволяют оценивать значения  основных 

параметров дорожного движения. Предложенный подход позволил учесть взаимное влияние 
конфликтных точек при совместном размещении, что существенно повысило адекватность 

прогнозирования. 

Аварийность – одна из самых тяжелых и трагических потерь в дорожном движении. Если 

другие потери, например, экономические или экологические, равномерно распределяются 

среди всех членов общества, то аварийные потери концентрируются на отдельных участниках 

движения. Именно эти участники и их близкие принимают на себя основную тяжесть 

аварийных потерь, и если на чью-то долю выпадает несчастье, то эти люди, как правило, 

остаются один на один со своими проблемами без существенной помощи общества. 

В Республике Беларусь ежегодно происходит свыше 100 000 аварий, в которых погибает 

около 1 700 человек и примерно 10 000 человек получают ранения [1]. По данным 

Белорусского бюро по транспортному страхованию [2] в 2005 году было совершено только по 

договорам внутреннего страхования 54 955 страховых случаев (необходимо отметить, что 

количество аварий гораздо больше: ряд аварий признаются нестраховыми случаями и в данную 
статистику соответственно не включаются, а часть участников аварий не обращаются в органы 

ГАИ и предпочитают «разбираться на месте»). Суммарные потери от аварийности, включая 

социальную составляющую, ежегодно достигают 200 млн. долларов, что составляет 

около 1,5 % от валового национального продукта (в развитых странах Европы эти потери 

оцениваются цифрой 2÷2,5% [3]. При этом с ростом уровня автомобилизации эти потери будут 

неуклонно возрастать. 

Очень интересными, например, являются вопросы, связанные с самим определением аварии – 

почему одни страны официально считают авариями даже относительно небольшие 

столкновения, а другие – только аварии, в которых серьёзно пострадали люди? Причины 

аварийности каждый год  изучаются, анализируются, делаются выводы,  на аварии все 

происходят и происходят. Чрезвычайно интересны зависимости аварийности от различных 

факторов, которые можно объединить в 5 групп: человек, дорога, транспортное средство, 

организация движения, стихия. Важным является прогнозирование аварийности. Ведь именно 

борьба за снижение аварийных потерь в значительной мере сдерживается отсутствием 
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надежных методов прогнозирования аварийности. Существующие на сегодняшний день 

методы отличаются субъективизмом и невысокой точностью. Они объясняются тем, что на 

аварийность влияет большое число различных факторов и множество их комбинаций. Из-за 

ненадежности прогноза в практической деятельности по организации дорожного движения 

принимаемые решения либо вообще не оцениваются по аварийности, либо оцениваются очень 

субъективно, что малополезно. Необходимо резко повысить точность прогнозирования, чтобы 

любое решение по организации дорожного движения можно было объективно оценить и 

оптимизировать по критерию безопасности еще на стадии разработки или проектирования. 

Это позволит существенно снизить аварийность, особенно на конфликтных объектах – 

перекрестках и пешеходных переходах.  

 

 

Рисунок  1 – Динамика учетной аварийности и количества 
транспортных средств [1] 

 
 

Возникновение аварий может рассматриваться как скачкообразный переход от нормального 

процесса движения (устойчивого состояния) к аварии (тоже устойчивому состоянию) через 

возникновение конфликтной ситуации (фаза неустойчивости, когда водитель принимает 

неверное решение, изменяются параметры движения, его направление и т. д. и т. п.). 

Обобщающим признаком таких дорожно-транспортных ситуаций является то, что непрерывные 

изменения значений факторов, воздействующих на систему соответствующего уровня, могут 

вызвать скачкообразные изменения выходных параметров и, следовательно, переход системы 
из одного состояния в другое.  Исследование таких подходов составляет предмет такого 

научного направления как теория катастроф. Именно эта теория объясняет некоторым образом 

значимость экспериментально наблюдаемых форм неустойчивости в зависимости от числа 

параметров. Под «катастрофой» понимается внезапное изменение качественного состояния 

системы, что в дорожном движении можно применить и к понятию «авария» или «дорожно-
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транспортное происшествие». При организации движения мы решаем ряд важных задач, 

важнейшей или стратегической из которых является задача движения с достаточно высокой 

скоростью при обеспечении безопасности движения, причем в процессе решения 

поставленной задачи происходит постоянная смена тактических задач – торможение и разгон, 

равноускоренное или ускоренное движение, изменение траектории движения – т.е. 

прогнозируется качественный переход от одного состояния к другому и определяются  

характеристики и условия дорожного движения. Исследование таких проблем и составляет 

предмет теории катастроф. 

Интерпретация параметров состояния и управления является, практически, 
идентичной для всех моделей и произведена с учетом следующих соображений.  
Каждая дорожно-транспортная ситуация соответствует определенному состоянию системы 

«водитель-автомобиль-дорога-среда», и изменение состояния в зависимости от сложности 

ситуации может происходить монотонно или скачкообразно. Следовательно, ситуация должна 

распознаваться по величине параметра состояния Х – потенциальной опасности того или 

иного конфликта, который обладает свойством плавного или скачкообразного изменения. 

Смена дорожно-транспортной ситуации в процессе движения достигается изменением 

мгновенной скорости по расстоянию между конфликтными траекториями (возможно, к 

дистанции – при исследовании попутных столкновений) между автомобилями в транспортном 

потоке определенной интенсивности. Поэтому параметры управления катастрофой можно 

интерпретировать как показатели, характеризующие мгновенную скорость,  интенсивность 

движения и т.д. Причем, для описания движения на перекрестке (как физической системы) 

принималось общее семейство потенциальных функций ),( cxoP , зависящих от n переменных 

состояния или параметров порядка nRx  и k управляющих параметров k,i,icC 1 . 

Предположим далее, что состояние физической системы описывается значением х, 

минимизирующим потенциальную функцию, по крайней мере, локально. Тогда изучение такой 

системы сводится к изучению равновесия и локальной устойчивости потенциальной 

функции ),(0 cxP : 

0
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Po  – локальная устойчивость,    

 

и критических значений на ветвях устойчивого равновесия. 

При моделировании наиболее важным является стремление системы в любых условиях занять 

положение с минимальным значением потенциальной энергии для данного сочетания 

параметров управления и состояния (т. е. минимум потенциальной опасности при нулевой 

аварийности). В случае возникновения опасной дорожно-транспортной ситуации происходит 

изменение значения P. Темп этого изменения и величина Р, к которой стремиться 

потенциальная энергия (опасность), определяются степенью сложности ситуации. Для опасных 
ситуаций, закончившихся дорожно-транспортными происшествиями, или при выходе из них 

значение параметра состояния изменяется скачкообразно.   
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На основе вышеизложенных соображений вероятное число аварий на исследуемом объекте, 

например, при исследовании межфазных конфликтов с учетом деления объекта на 

конфликтные элементарные зоны – конфликтные точки, затем на  конфликтные зоны и  

неделимые конфликтные зоны – перекресток, определялось по следующей схеме:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поскольку межфазные конфликты обычно  совершаются под углом, близким к 900, то для 
оценки аварийности данного вида на перекрестках проводилась свертка потенциальной 

опасности с использованием степени 0,5, которая наиболее достоверно описывает процесс 

взаимодействия потоков транспорта.  

Строились уравнения регрессии. Определялась статистика, характеризующая тесноту связи 

между факторами и зависимой переменной – коэффициентом множественной корреляции. 

Значимость факторов оценивалась по критерию Стьюдента. Доверительный уровень 
значимости γ принимался равным 0.01-0.1 (чем меньше, тем выше требования к достоверности 

модели). Для проверки гипотезы существенности коэффициента множественной корреляции и 

согласованности уравнения регрессии с экспериментами данными использовалась статистика 

критерия Фишера. Обработка результатов эксперимента проводилась с помощью метода 

наименьших квадратов посредством прикладных компьютерных математических пакетов. 
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Рисунок 1 – Зависимость аварийности от параметра потенциальной 

опасности конфликтных зон 
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На рисунке 1 показаны примеры полученных адекватных регрессионных моделей 

(экспериментальные данные согласуются с полученными уравнениями регрессии – 

рассчитанные статистики критерия Фишера больше табличного значения (F > Fт min=3,84)).  

 

Выводы 

Проведенные исследования позволили установить статистически значимые зависимости между 

уровнем аварийности и комплексным параметром – потенциальной опасностью. Предлагаемый 

метод позволяет оценивать уровень аварийности как на стадии разработки и принятия 

проектных решений, так и при оценке существующих вариантов организации дорожного 

движения. Наиболее статистически значимые зависимости аварийности от параметра 

потенциальной опасности получены для конфликтных зон и перекрестков.   

Использование разработанного метода позволит повысить адекватность результатов 

прогнозирования с малыми трудозатратами и будет способствовать  уменьшению аварийности 

в дорожном движении, а  также тяжести аварийных последствий в области безопасности 

дорожного движения. 
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Одним из самых болезненных является вопрос о приоритете на нерегулируемом пешеходном 

переходе. В самом деле, кто имеет преимущество – водитель или пешеход?  

По всем признакам, вроде бы, приоритет  должен быть отдан водителю. Во-первых, автомобиль 

значительно «дороже» пешехода, поскольку он намного производительнее и в нем, как 

минимум, находятся не меньше двух человек – водитель и пассажир. Для сравнения, час 

задержки пешехода стоит 0,3 у.е., а час задержки автомобиля стоит от 2,2 у.е. (легковой 

автомобиль) до 30,8 у.е. (сочлененный автобус или троллейбус), т. е. от 7 до 100 раз дороже. 

Заметим, что на нерегулируемых пешеходных переходах типичными являются 4 вида аварий 

(рис. 1), и наезды на пешехода составляют лишь около четверти от общего количества аварий. 
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1 – наезд на пешехода; 2 – попутные столкновения;  
3 – наезд на неподвижное препятствие; 4 – выезд на полосу встречного движения. 

Рисунок 1 – Основные виды конфликтов на пешеходном переходе, расположенном на перегоне 
 

Однако, не имея приоритета, пешеход не всегда может безопасно перейти дорогу, особенно при 

существенной транспортной нагрузке, на многополосных улицах, при недостаточной 

видимости и т.д. Поэтому некоторые все же считают, что на нерегулируемых пешеходных 

переходах нужно отдавать приоритет пешеходу, как это, якобы, делается на Западе – все дело в 

культуре поведения, утверждают они. Мы считаем, что это элементарное заблуждение, 

основанное на идиллистических представлениях о природе дорожного движения.  

Для передачи приоритета от автомобиля необходим переходной интервал – время, в течение 

которого участник, получающий приоритет, не имеет права въезжать (или входить) 

в конфликтную зону, пока  ее не освободит участник, передающий приоритет. При передаче 

приоритета от автомобиля, движущегося со скоростью 90 км/ч, переходной интервал должен 

быть около 6 с, а движущегося со скоростью 60 км/ч – около 4 с.  
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Таким образом,  на нерегулируемых пешеходных переходах давать приоритет пешеходу 

нельзя. Однако, не имея приоритета, пешеход не всегда может безопасно перейти проезжую 

часть. Как же решается эта проблема? 

Напомним, что человек определяет расстояние до объекта путем сопоставления величины 

силуэта этого объекта с некиими эталонами, хранящимися в его памяти.  Если размеры силуэта 

невелики, значит объект далеко, если велики – объект близко. Скорость движения объекта 

определяется аналогично, по быстроте увеличения размеров его силуэта – если размеры 
увеличиваются быстро, объект приближается с высокой скоростью, если увеличиваются 

медленно – скорость невысокая. Ясно, что  такое определение, само по себе – очень грубое, 

приблизительное. Кроме того, на процесс определения расстояния и скорости оказывает 

влияние много различных факторов: размеры самого автомобиля, его цвет, прозрачность 

воздуха, положение солнца, цвет покрытия, общий фон, самочувствие, возраст, профессия и 

многое другое, что еще больше увеличивает погрешность. Например, какие эталоны могут 

быть у детей или подростков, если у них очень малый опыт, а автомобиль они воспринимают 

не как единое целое (как это делают взрослые), а как набор выделяющихся деталей или 

предметов – блестящие бамперы, колпаки колес, решетка радиатора, работающие дворники 

и т.д. А у пожилых людей подобные эталоны уже стерлись (или почти стерлись) в памяти и они 

больше озабочены совсем другими проблемами. Для большинства пешеходов определение 

расстояния и скорости движущихся объектов не является, как у водителя, профессиональным 

занятием, поэтому это требует от них намного больше усилий и времени, что приводит к 

нервозности, спешке и еще бóльшим ошибкам. Отсюда понятно, почему вероятность серьезной 

ошибки при определении пешеходом скорости и расстояния до приближающегося автомобиля 

существенно выше, чем отсутствие этой ошибки.  

Но это еще не все – самое главное заключается в требовании к пешеходу, чтобы он определил 

степень опасности перехода проезжей части. Как известно, опасность зависит не только  от 

удаления и скорости автомобиля, но и от типа тормозного привода, загруженности автомобиля, 

распределения веса по осям, состояния шин, типа и состояния покрытия проезжей части, 

условий видимости, наличия подъема или спуска, ширины и количества полос движения, 

скорости пешехода, его физических возможностей и т.д. Ясно, что рассчитывать по формулам 

безопасное расстояние до приближающегося автомобиля пешеход физически не в состоянии. 

В тоже время пешеход хорошо знает другое – как только он ступил на проезжую часть, 

автомобиль немедленно и безоговорочно должен уступить ему дорогу, неважно, имеет ли он 

такую возможность или нет. Поскольку в Правилах никакого упоминания о переходном 
интервале нет, то водитель должен уступить ему дорогу мгновенно, за 0,5 с, которые 

необходимы пешеходу для того, чтобы ступить с тротуара или обочины на пешеходный 

переход. Водитель должен уступить дорогу даже тогда, когда это физически невозможно!  

Итак, на нерегулируемом пешеходном переходе пешеход имеет приоритет, и может начать 

переход в любой момент, когда он посчитает нужным и возможным. Поскольку при  

отсутствии пешехода никаких ограничений движения транспорта на пешеходном переходе нет, 
а передача приоритета от транспорта к пешеходу производится практически, без переходного 

интервала, то это увеличивает опасность перехода, особенно его начальной стадии, в сотни раз.  

Рассмотрим некоторые общие вопросы, связанные, с конфликтами в дорожном движении. Под 

конфликтом будем понимать физическое (или техническое) противоречие, заключающееся 

в том, что два участника претендуют на одновременное занятие одной и той же 
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пространственной точки, как правило, на проезжей части. Для разрешения конфликта хотя бы 

один из участников должен своевременно предпринять уклончивые действия – изменить 

скорость и (или) направление движения. Если участник по каким-либо причинам – недостаток 

располагаемого времени, отсутствие реакции на опасность, невозможность управлять 

транспортным средством или своим телом и т.д. – не в состоянии предпринять уклончивые 

действия, то такая ситуация квалифицируется как отказ в управлении или просто отказ. 

Известно, что для уверенного предпринятия (неэкстренных) уклончивых действий участникам, 
в зависимости от скорости, необходимо время в пределах от 4 до 6 с, минимум – 3 с. Чем 

меньше время, которым располагает участник, тем больше вероятность отказа. Если время 

меньше времени реакции участника, то вероятность его  отказа равна 1, т.е. отказ гарантирован. 

Вероятность отказа равна 1 и в случае невозможности предпринятия уклончивых действий по 

другим причинам, например, неисправность систем управления транспортным средством, 

шоковое состояние участника и т.д. Во всех случаях, когда участник движения не может 

предпринять  уклончивые действия, он является пассивным участником конфликта, и 

вероятность его отказа равна 1. Если оба участника активны и располагают достаточным 

временем, то вероятность перерастания конфликта в аварию ничтожно мала. Если один 

участник активный, а другой – пассивный, то вероятность аварии резко возрастает. Если же оба 

участника пассивны, то вероятность аварии равна 1, т.е. конфликт гарантированно перерастает 

в аварию. В нашем случае при исследовании опасности в конфликте транспорт – пешеход на 

нерегулируемом переходе примем допущение, что транспортные средства исправны, 

видимость хорошая, покрытие хорошее, но влажное, участники здоровы и обладают 

нормальной реакцией и т.д. 

Рассмотрим ситуацию в самом начале процесса перехода проезжей части, когда право на 

движение фактически передается от транспорта к пешеходу. Правила однозначно отдают 

приоритет пешеходам, находящимся на нерегулируемом пешеходном переходе. Однако при 

отсутствии на переходе пешеходов никаких реальных ограничений для движения транспорта на 

пешеходном переходе нет. Требование «Водитель транспортного средства должен быть 

в готовности снизить скорость или остановиться…» означает именно «быть в готовности», 

т.е. время реакции должно быть уменьшено, скажем, с обычных 1,2 с до минимальных 0,6 с, 

что и будет учитываться в расчетах. 

Поскольку, как широко известно, «транспорт мгновенно остановить нельзя», то для передачи 

права на движение от транспорта к пешеходу необходим переходной интервал, в течение 

которого пешеход не имеет права ступить на проезжую часть, а транспорт обязан освободить 

пешеходный переход – либо проехать его, либо неэкстренно остановиться перед ним. 

Переходной интервал является важнейшей и неотъемлемой частью любого регулирования, 

например, светофорного, где регулярно происходит передача права на движение от одной 

группы участников к другой и где он реализуется, как правило, комбинацией желтых сигналов. 

Отдав пешеходу приоритет на пешеходном переходе, составители Правил заставили 

транспорт передавать право на движение пешеходам, но переходной интервал 

не предусмотрели?! 

Сегодня на пешеходном переходе смена приоритета происходит без оповещения за 0,3 0,6 с – 
именно столько необходимо пешеходу, чтобы переместить ногу с бортового камня или 

обочины на проезжую часть. Поскольку необходимый переходной интервал отсутствует, 
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то в первые секунды перехода транспорт является пассивным участником конфликта и 

наибольшая опасность перехода, как уже известно, увеличивается, примерно в  100 раз . 

Таким образом, мы увидели, что на нерегулируемых пешеходных переходах однозначно 

отдавать приоритет транспорту – плохо, а однозначно отдавать приоритет пешеходу – еще 

хуже, т.е. в обоих случаях проблема не решается. Есть ли решение этой проблемы?  Да, есть – 

приоритет, при необходимости, следует передавать пешеходу, но эта передача может 

осуществляться только после предоставления транспорту достаточного переходного 

интервала.  

Технически, как вариант, это может выглядеть следующим образом (рис. 2).  

зона пешеходного перехода

3

2
1

 

1 – дорожные знаки 1.20 «Пешеходный переход» с табличкой 7.1.1 «Расстояние до объекта»; 
2 – опора характерной формы и расцветки; 3 – специальная поперечная разметка. 

Рисунок 2 – Зона пешеходного перехода (частично реализовывается вне населенных пунктов 
с августа 2004 г. при наличии светофора Т.7) 

 
На расчетном удалении от нерегулируемого пешеходного перехода – в городе, примерно, 60 м, 

за городом, примерно,  100 м – на специальной опоре с характерной конфигурацией и 

расцветкой, над каждой полосой движения данного направления устанавливаются 

предупреждающие дорожные знаки 1.20 «Пешеходный переход» с табличкой, указывающей 
расстояние до этого перехода. Здесь же на проезжей части наносится специальная поперечная 

разметка, хорошо видимая с пешеходного перехода. Она может представлять собой 

крупношероховатую поверхность  с высотой выступов 10-12 мм с использованием 

поверхностной обработки с применением щебня размером 25-35 мм. Участок проезжей части, 

ограниченный дорожными знаками 1.20 (началом специальной разметки) и дальней границей 

нерегулируемого пешеходного перехода –  условно назовем ее зоной пешеходного перехода – 

позволяет организовать переходной интервал для передачи приоритета от транспорта к 

пешеходу. Если пешеход подошел к переходу, а автомобили (по меньшей мере, на двух первых 

полосах движения, с которых  пешеход намерен начинать переход) находятся вне зоны 

пешеходного перехода, т.е. за дорожными знаками и специальной разметкой, то дорожно-

транспортная ситуация для пешехода – относительно безопасная, и можно начинать переход. 

Если же в зоне пешеходного перехода на первых двух полосах (с которых пешеход намерен 

начинать переход), имеются движущиеся автомобили, то дорожно-транспортная ситуация для 

пешехода – опасная, и начинать переход нельзя – это будет грубым нарушением Правил. Таким 

образом, установленные на заданном расстоянии на характерной опоре дорожные знаки 1.20 и 

нанесенная специальная разметка помогают пешеходу объективно оценивать опасность 
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дорожно-транспортных ситуаций и принимать правильные решения. В той же мере это 

относится и к водителям автомобилей. Если водитель въехал в зону пешеходного перехода 

раньше, чем вошел в нее пешеход, то он может продолжать движение, разумеется, с 

предосторожностью. Если же водитель въехал в зону пешеходного перехода позже (или 

одновременно), чем вошел в нее пешеход, то он обязан своевременно (у него для этого есть 

время!) предпринять необходимые действия, чтобы способствовать беспрепятственному и 

безопасному завершению перехода проезжей части пешеходом, т.е. уступить ему дорогу. 

Для пешеходных переходов, расположенных в зоне остановочных пунктов, дополнительно 

устанавливается на специальной опоре светофор Т.7, работающий  в режиме «Желтого 

мигания» (для этих целей разработан специальный дорожный контроллер, встроенный в одну 

из секций светофора Т.7) и объемные дорожные знаки с активной подсветкой (типа 

«Движущийся пешеход») и светоотражающие (возвращающие) маркеры белого и красного 

цвета, наносимые по полосе и краям проезжей части соответственно. Такой способ 

использования маркеров наиболее целесообразен, поскольку они сохраняют достаточную 

рефлектирующую способность в темное время суток, а днем не имеют слишком большой 

яркости и не отвлекают водителя от процесса управления. 

Для реализации некоторых мер, связанных с поддержанием скорости движения транспортного 

потока в определенных границах, применяются искусственные неровности. Первое упоминание 

о таких неровностях встречается в  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». Когда 

изменение дорожно-транспортной ситуации идет монотонно, и водитель имеет возможность 

отвлечься от наблюдения за дорогой для выполнения иных своих функций (например, перевод 

взгляда на панель приборов для считывания показаний контрольных устройств и т.п.), время 

обнаружения появившегося в темной одежде пешехода в ночное время суток или в условиях 

недостаточной видимости на проезжей части может быть значительно большим. Функцию 

начала информирования водителя о приближении к опасному участку дороги выполняет первая 

по ходу движения автомобиля шумовая полоса, вызывающая повышение уровня шума и 

вибрации внутри автомобиля при его движении по такому покрытию. При наезде на нее 

водитель получает звуковую информацию, не такую, как при нормальном процессе движения, 

и, возможно, сенсомоторную из-за возвышения шумовой полосы над поверхностью проезжей 

части. Повышение шероховатости покрытий, как правило, ведет к увеличению звукового 

давления шин на 5-6 дБ. Данная шумовая информация поступает к водителю доли секунды и 

рассматривается в качестве предупредительной (превентивной). Следующие за ней полосы 

позволяют более полно привлечь внимание водителя к непосредственному управлению 
транспортным средством – наблюдению за изменением дорожно-транспортной обстановки, и, 

тем самым, снизить внезапность появления пешехода на пешеходном переходе. Также первая 

шумовая полоса подготавливает водителя в дальнейшем к известному заранее раздражителю – 

появлению других шумовых полос.  

Время обнаружения пешехода зависит также и от того, насколько сильно идентифицируемый 

объект выделяется на окружающем фоне – степень контраста обеспечивает дорожная разметка 

пешеходного перехода (устраивается согласно СТБ 1231-2000, шириной мP 46  , шириной 

штриха 0,4 м и расстоянием между штрихами 0,6 м; цвет выбирается с удельным 

коэффициентом силы света дорожной разметки белого цвета 100 мкд*лк-1*м-2. По 

рекомендации ГАИ разметка может выполняться бело–красного цвета. Красный – это 

обозначение непосредственной опасности, а желтый – возможной опасности. Как следует из 

ГОСТ 12.4.026–76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»,  для красного цвета контрастным 
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является белый, а для желтого – черный. Необходимо отметить, что более приемлем желтый 

цвет дорожной разметки, поскольку во многих городах Республики Беларусь уже применяется 

данная дорожная разметка бело-желтого цвета с удельным коэффициентом силы света 

дорожной разметки желтого цвета – 60 мкд*лк-1*м-2, выполняемая в соответствии с 

СТБ 1090-97. Разметка пешеходного перехода может осуществляться специальным холодным 

пластиком. Покрытия, включая и шумовые полосы и разрывы между ними, в зоне 

проектируемого пешеходного перехода должны иметь устойчивые во времени ровность и 

шероховатость покрытия, необходимые для обеспечения расчетных скоростей движения и 

безопасности движения (п.7.50, СНиП 2.05.02 «Автомобильные дороги») – СТБ 1231-2000, 

п. 5.1.3. Это может достигаться нанесением поперечных полос по всей ширине линии разметки 

и на глубину, равную ее толщине. Требования к коэффициенту яркости и удельному 

коэффициенту силы света дорожной разметки по СТБ 1231-2000, нанесенной из 

термопластиков, должны сохраняться в течение 6 месяцев эксплуатации; толщина линий 

разметки из термопластиков на покрытии с поверхностной обработкой должна составлять 

0,003 – 0,006 м, без поверхностной обработки – 0,002-0,004 м, а при нанесении из 

двухкомпонентных пластиков холодного нанесения – не более 0,003 м. 

Подсветка пешеходного перехода обеспечивается устройствами внешнего освещения 

(осветительными лампами либо вмонтированными фонарями в конструкцию объемного 

дорожного знака 5.16, устанавливаемого посредине пересекаемой проезжей части (правой и 

(или) левой сторон проезжей части.  

По некоторым зарубежным данным количество аварий с пострадавшими за счет применения 

шумовых полос сокращается на 33 %, количество аварий с материальным ущербом – на 25 %; 

срок службы полос – три года (п. 9.2 СТБ 1231-2000), после чего их приходится заменять 

новыми. Влияние полос ощущается за 100 метров до перехода (опасного участка). 

Расстояние между ближней границей пешеходного перехода и ближайшей  шумовой полосой 

должно составлять не менее 60 метров в населенных пунктах (при ограничении скоростного 

режима движения транспортных средств до 60 км/ч) и не менее 100 метров вне населенных 

пунктов (при ограничении движения 90 км/ч). Данные значения уменьшены по сравнению с 

расчетными, поскольку по некоторым зарубежным данным применение определенного 

количества периодически повторяющихся шумовых полос снижает допустимые скорости 

движения транспортных средств на данном участке не менее чем на 15-20 % по сравнению с 

разрешенной. 

Согласно источнику «Дорожные условия и безопасность движения», автор – В.Ф. Бобков, 

расстояние между шумовыми полосами уменьшается в зависимости от интенсификации 

информирования водителей. Также  варьируется количество устраиваемых шумовых полос и 

их ширина. Это зависит от пороговых величин для восприятия отдельных воздействий 

раздражителей органами чувств. В среднем пороговое значение составляет: для зрения – 1/16 с, 

для слуха – 1/20 с, на толчки и тряску – 1/5 с. Поскольку, при скорости движения 90 км/ч 

транспортное средство за одну секунду преодолевает 25 метров, то за долю времени, 

соответствующую минимальному пороговому значению для трясущего воздействия,  

автомобиль проходит 5 метров. Таким образом, ширину поперечной полосы, ближайшей к 

пешеходному переходу, при скорости транспортного потока 90 км/ч, следует принимать не 

менее 6 метров. При скорости движения 60 км/ч транспортное средство за одну секунду 

преодолевает 16,67 метров, поэтому за долю времени, соответствующую минимальному 
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пороговому значению для трясущего воздействия,  автомобиль проходит 3,3 метра.  Таким 

образом, ширину поперечной полосы, ближайшей к пешеходному переходу, при скорости 

транспортного потока 60 км/ч, следует принимать не менее 5 метров. Остальные полосы при 

подходе к опасному участку принимаются шириной 1 м для реализации минимального 

порогового значения шумового воздействия на органы слуха.  

Однако эти меры принудительного снижения скоростей движения сокращают пропускную 

способность улиц, повышают время проезда участков улично-дорожной сети, обустроенных 
шумовыми полосами, и могут привести к снижению интенсивности движения. Также могут 

увеличиться экологические потери (из-за снижения скоростного режима и повышенного 

расхода топлива на таких режимах движения, повышения шумового воздействия и т.п.). 

Однако многие зарубежные источники называют экологические воздействия на загородных 

дорогах от применения шумовых полос не ощутимыми для человека. Наиболее рациональны 

шумовые полосы, представляющие собой совокупность шумовых блоков шириной 10 см и 

разрывом между ними 20 см, что соответствует 55 % динамического пятна контакта колеса в  

этом дорожном просвете (устраивается 4 блока) (Диаметр отпечатка колеса автомобиля 

категории А – 37 см в движении и давлении 0,6 МПа). 

А.П. Шевяков («Организация движения на автомобильных магистралях») не рекомендует 

устраивать шумовые полосы на протяжении, большем, чем 200-300 метров, поскольку у 

водителей наблюдается достаточный дискомфорт, привыкание, а в дальнейшем повышенное 

утомление. 

Для успешного решения проблемы нерегулируемых пешеходных переходов необходимо четко 

оговорить в Правилах порядок перехода проезжей части пешеходом и поведение водителей 

транспортных средств в зоне пешеходного перехода с учетом возможных особенностей. 

Необходимо технически обустроить зону пешеходного перехода, запретить в ней остановку-

стоянку автомобилей, при необходимости организовать ограждение, освещение и т. д. Для 

устранения некоторых недостатков горизонтальной разметки, наносимой краской (а именно: 

сравнительно быстрое загрязнение и истирание линий), в зоне пешеходного перехода могут 

применяться нестандартные способы обозначения линий разметки – светоотражающие 

маркеры, которые монтируются у краевых полос и по оси дороги (с левой стороны белого или 

желтого цвета, а с правой – красного). Согласно «Временному технологическому регламенту по 

установке дорожных световозвращающих элементов» (РУП «Белавтострада» от 04.11.02, 

утвержден ГАИ МВД Республики Беларусь 05.11.02), эти разметочные дорожные вставки 

(ВРД) размещаются (по 7 штук) на проезжей части по оси в начале каждого штриха, а при 

сплошной линии разметки – на расстояниях, соответствующих расстояниям между штрихами 

разметки 1.5, 1.6. Расстояние между разметкой, обозначающей край проезжей части и ВРД, 

должно быть 10 см в направлении обочины и разделительной полосы, и 10 см перед началом 

штриха разметки. ВРД красного цвета обозначают края проезжей части (и для одноименных, и 

для разноименных направлений движения при наличии конструктивно выделенной 

разделительной полосы), белого цвета – оси разделения транспортных потоков, имеющих две и 
более полос для движения в одном направлении, а также для обозначения пешеходных 

переходов (что не противоречит аналогичному п. 5.2.5 СТБ 1231-2000). Светоотражающие 

маркеры устраиваются только в случае нанесения продольной разметки проезжей части 

красками, при устройстве разметки 1.1, 1.6, 1.5 и пр. в зоне перекрестка пластиками маркеры не 

устраиваются. Не рекомендуется устройство маркеров при уборке в зимнее время снега с 

проезжей части дороги автогрейдерами. Для обеспечения треугольника видимости в конфликте 
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«транспорт–пешеход» в зоне пешеходного перехода по краю проезжей части наносится 

разметка 1.4, запрещающая остановку транспортных средств.  При наличии пяти и более полос 

движения на улице или дороге должен быть оборудован защищенный островок безопасности 

для пешеходов (что, кстати, по действующим в Республике Беларусь стандартам является 

обязательным, но почти повсеместно игнорируется). Разумеется, все это потребует немалых 

вложений и серьезных усилий. Как представляется, начинать нужно с четкого определения 

области применения нерегулируемого пешеходного перехода. Например, недопустимо 

применять его на нагруженных многополосных магистралях, тем более с координированным 

движением – здесь могут быть только регулируемые пешеходные переходы. При 

необходимости, в зоне культовых зданий, домов инвалидов и т. д. следует применять 

специально оборудованные нерегулируемые пешеходные переходы с приоритетом пешеходов. 

На улицах и дорогах с переходной – от умеренной к высокой – нагрузкой следует применять 

пешеходный переход типа «Выбор». Начинать переоборудование существующих 

нерегулируемых пешеходных переходов, разумеется, следует на участках с умеренной 

нагрузкой, особенно на многополосных улицах и дорогах с высокой скоростью движения. 

 

Выводы 

Особое внимание необходимо уделять взаимодействию конфликтных потоков транспорта и 

пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Для этого необходимо реализовать 

переменный приоритет, например, с помощью приведенных выше предложений.  

Однако, что касается участников движения, то, не дожидаясь решительных действий со 

стороны властей, в случаях бесчисленных неизбежных конфликтов, следует кардинально 

менять взаимоотношения в сторону доброжелательности и взаимоуважения, от противостояния 

к сотрудничеству. Ничто не мешает на дороге уважать интересы другого, помогать друг другу.  
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Как известно, перекрестки с круговым движением занимают промежуточное положение между 

нерегулируемыми и регулируемыми перекрестками и являются саморегулирующимися [2, 3]. 

Их применение снижает количество аварий с пострадавшими до 50 % по сравнению с 

перекрестками стандартной конфигурации (причем неважно – с наличием или без 

светофорного регулирования). Более того, их применение резко сокращает количество 

конфликтных точек (остаются лишь менее опасные конфликтные точки слияния и отклонения), 

ликвидирует конфликтные зоны, в которых происходят наиболее тяжелые аварии 

(столкновения) за счет центрального островка. Правильно спроектированная развязка с 

круговым движением практически полностью исключает наличие тяжелых аварий с 

пострадавшими (как показывает практика, таких аварий совершается 1-3 в год, не более) [4, 3]. 

Также необходимо отметить, что схема кругового движения обеспечивает пропускную 

способность перекрестка большую, чем обычные. Реализация свойства саморегулирования, 

присущего круговому движению, обеспечивает постоянный бесперебойный пропуск 

транспортного потока с определенной скоростью (в зависимости от конфигурации и диаметра 

центрального островка), в отличие от регулируемого перекрестка (принцип очередности 

проезда требует полной остановки потоков; требует суточной и недельной адаптации  

светофорных циклов и т.д.). 

С точки зрения психофизиологических особенностей водителя именно односторонняя 

направленность движения внутри кольца не требует психологического напряжения от него, что 

наблюдается при  необходимости следить за движением с других направлений для ожидания 

интервала для выезда на перекресток. На кольцевых перекрестках наблюдается снижение 

экологических потерь из-за плавного равнозамедленного движения транспортных потоков 

(снижается количество торможений, остановок, разгонов) [2 ,4 5]. 

В Минске круговые перекрестки используются в 11 узловых тяжелонагруженных точках 

города. При этом несколько перекрестков имеют выходы до 6 – 7 улиц, на которых организация 

пропуска интенсивных потоков возможна только с помощью кругового движения. 

Однако некоторые кольцевые перекрестки (в виду особенностей планировочного характера: 

диаметра кольца, ширины проезжей части, радиусов примыканий улиц, общей планировки) уже 

исчерпывают свои пропускные возможности. Нередко, в часы утреннего и вечернего пиков, 

образуются заторы (задержки до 20 минут) на высоконагруженных направлениях [6,7]. 

Одним из таких перекрестков в Минске является площадь Бангалор – пересечение улиц 
Богдановича, Орловской и Сурганова с частичным регулированием движения. Особенностью 

данного пересечения является также и то, что вплотную с одной стороны к нему подходит зона 
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существующей застройки, а пешеходные переходы не могут быть перенесены под землю из-за 

наличия обильных инженерных коммуникаций. В связи с этим вопрос оптимизации 

планировочного решения при сохранении геометрических параметров пересечения и наличии 

конфликтующих потоков является актуальным (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 –  Существующая планировка перекрестка 
 
 

При существующем планировочном решении регулирование при проезде перекрестка 

осуществляется с двух входов по принципу «кольцо – главное» в нерегулируемом режиме и с 

двух других входов в частично регулируемом режиме: сначала – регулируемый пешеходный 

переход, затем по принципу «кольцо – главное».  

Основные задержки и остановки транспорта возникают непосредственно при въезде на 

кольцо (70 %). Дополнительные задержки и остановки транспорта (20 %) возникают из-за 

расположенных близко к перекрестку двух регулируемых пешеходных переходов (через улицу 

Богдановича со стороны ул. Кульман и улицу Сурганова со стороны ул. Куйбышева). На 

входах, где расположены регулируемые пешеходные переходы, транспортный поток, в 

основном, останавливается не менее двух раз: первый – перед светофором, второй – перед 

кольцом. На двух других входах расположены нерегулируемые пешеходные переходы, но из-за 

низкой интенсивности пешеходного движения по ним задержки и остановки транспорта 

являются незначительными. 

Очень часто из-за близкорасположенного регулируемого пешеходного перехода через 

ул. Богдановича при включении запрещающего сигнала для транспорта нарастает очередь 

автомобилей, движущихся с кольца на выезд с перекрестка. По мере нарастания очереди 

закупоривается соседний с ним вход со стороны ул. Орловской. И пока очередь из автомобилей 

перед выездом с перекрестка не уменьшится, транспортный поток, движущийся 
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с ул. Орловской, не имеет возможности выезда на перекресток из-за остановленных на кольце 

светофором автомобилей, движущихся на выход с кольца. 

Синхронное включение и выключение разрешающих сигналов светофора для транспорта по 

ул. Сурганова и ул. Богдановича приводит к увеличению автомобилей на кольце перед входом 

по ул. Сурганова. Транспортный поток с ул. Сурганова вынужден сначала пропустить 

транзитный и левоповоротный поток с ул. Богдановича, и только в оставшееся время 

разрешенного сигнала может выехать на кольцо. 

При движении по кольцу по третьей и четвертой полосе водителям необоснованно 

предписано двигаться только налево. На самом деле автомобили двигаются с этих 

полос и направо и налево, что приводит к большому числу аварий на кольце и 

вследствие этого к возникновению заторов. Первая полоса практически не 

используется не только легковыми автомобилями, но и троллейбусами, что вызвано 

большим перепробегом, меньшей скоростью на полосе, трудностью вливания в 

транспортный поток и наличием на ней въезжающих на кольцо транспортных средств.  

Средняя скорость движения автомобилей по кольцу составляет порядка 40 км/ч. Время 

движения (без учета задержек и остановок) в прямом направлении – 14 с, в левоповоротном 

направлении – 21 с. 

Особенностью картограммы интенсивности движения является наличие левоповоротного 

потока большой интенсивности (до 600 авт/ч) с ул. Орловской на ул. Богдановича и такого же 

по величине правоповоротного потока в обратном направлении.  

Потери от задержек и остановок транспорта и пешеходов составляют 1300000 у.е./год. 

Преимущества существующей организации дорожного движения: 

1. Возможность функционирования перекрестка в случае выключения светофорного 

регулирования; 

2. Возможность использования наземных пешеходных переходов в 2 этапа; 

3. Практически отсутствуют аварии с ранеными и пострадавшими; 

4. Хорошее функционирование при значительных лево- и правоповоротных потоках. 

Недостатки существующей организации дорожного движения: 

1. Большое количество аварий с материальным ущербом (около 250 ДТП в год); 

2. Перепробег транзитных и левоповоротных потоков со всех направлений; 

3. Низкая скорость проезда перекрестка за счет движения по кольцу; 

4. Невозможность координации ни по одной магистрали; 

5. Наличие дополнительных задержек и остановок на условных вторых стоп-линиях у части 

поворотных потоков; 

6. Периодическое возникновение заторов при включении запрещающего сигнала светофора; 

7. Высокий уровень загрузки на входах (0,8-0,9).  
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Для разработки и обоснования проектных альтернатив НИЦ дорожного движения университета 

были проведены экспериментальные исследования: интенсивности (рис. 2) и состава 

транспортных и пешеходных потоков на пересечении (путем исследования корреспонденций в 

рабочие и выходные дни с интервалом в два час); расположения транспортных средств; 

времени проезда перекрестка в основных направлениях (транзитном и левоповоротном); 

конфликтного взаимодействия транспортных потоков при въезде на кольцо (исследования 

скорости движения при подъезде к месту слияния транспортных потоков, движущихся по 

кольцу, и въезжающих на него); конфликтного взаимодействия и одновременности 

конфликтов и пр. 

 

 

Рисунок 2 –  Картограмма интенсивности движения 
 

При проведении дальнейших исследований интенсивность движения бралась на перспективу 

(до 5 лет). Оценка предлагаемых решений производилась по критерию минимизации потерь 

в дорожном движении. На основе полученных экспериментальным путем данных оценивались 

аварийные, экологические и экономические потери. 

В дальнейшем рассмотрены следующие организационные и планировочные решения: 

координация работы регулируемых пешеходных переходов (рис. 3, а); полное регулирование на 

всех въездах (турбина) (рис. 3, б); разрез центрального островка вдоль самой нагруженной 

магистрали (ул. Богдановича) (рис. 3, в), полный разрез вдоль двух магистралей (аналог – 

площадь Притыцкого) (рис. 3, г) и  стандартный перекресток (аналог – перекресток 

улиц Лынькова и Притыцкого) (рис. 3, д). 
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Рисунок 3 – Варианты альтернативных решений 

 

Для каждого из вариантов были составлены светофорные циклы, которые имеют следующие 

параметры (рис. 4-7). 
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Рисунок 4 – Диаграмма светофорного  цикла для варианта «Турбина» 
 

Для каждого варианта рассматривался цикл длиной 84 с, поскольку на магистральных улицах 

Богдановича, Сурганова и Орловской существует координированное регулирование с 

длительностью цикла 84 с.  

Поскольку одним из условий введение координации является равенство циклов на всех 

светофорных объектах, входящих в координируемую магистраль, то и для оптимизируемого 

решения было принят данный цикл. 

Предлагаемый вариант планировочного решения (рис. 5) характерен тем, что полностью 

меняется тип пересечения. Вместо кольцевого перекрестка проектируется обычный 

4 сторонний перекресток со всеми разрешенными поворотами. Для функционирования такого 

перекрестка необходимо наличие 5 полос на каждом входе и 4 полос на каждом выходе. 

При этом регулирование должно осуществляться в 4 фазы из-за наличия больших 

левоповоротных потоков со всех входов:  

а) транспорт с каждого входа двигается во всех направлениях бесконфликтно в одной фазе. 

Пешеходы переходят улицу в два этапа бесконфликтно; 

б) транспорт с каждого входа двигается во всех направлениях бесконфликтно в одной фазе, а 

правоповоротный транспорт еще и в другой фазе в конфликте с пешеходами. Пешеходы 

переходят улицу в два этапа: одну проезжую часть бесконфликтно, другую проезжую часть 

бесконфликтно в одной фазе в конфликте с правоповоротным транспортом в другой фазе. 

Потери от задержек и остановок транспорта и пешеходов при данном планировочном решении 

составляют 1500000 у.е./год.  

Но наряду с достоинствами (отсутствием перепробега со всех входов; скорость движения на 

перекрестке транзитного транспорта может быть равна скорости движения при подъезде к 

нему; возможностью использования наземных пешеходных переходов в 2 этапа; отсутствием 

дополнительных задержек и остановок на условных вторых стоп-линиях и др.), имеются и 

существенные недостатки – необходимость бесперебойной работы светофорного объекта; 

4-фазный цикл регулирования и, следовательно, высокий уровень загрузки на входах (0,8-0,9); 

ограниченность использования троллейбусного транспорта по всем направлениям из-за 
технических характеристик контактной сети; большая ширина перекрестка и подходов к нему; 

прогнозируемое снижение аварийности на 10-20 % по сравнению с существующим 

планировочным решением, но тяжесть аварий повышается в 2,5 раза. 
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Рисунок 5 – Диаграмма светофорного  цикла для варианта  
«Стандартный перекресток» 

 
Вариант «Разрез вдоль одной магистрали» характерен тем, что включает в себя элементы 

обычного и кольцевого перекрестка (рис. 3, в и 6). Центральный островок разрезается вдоль 

одной из пересекающихся магистралей, образуя собой кольцо, разрезанное посередине. 

Движение транзитного транспорта по этой магистрали (главной) осуществляется прямо в 

разрез центрального островка, а левоповоротный транспорт двигается по кольцу в объезд 

центрального островка. Движение транзитного транспорта с другой магистрали 

(второстепенной) осуществляется по кольцу в объезд центрального островка, а левоповоротный 

транспорт двигается сначала по кольцу до разреза, и потом легковые автомобили – в разрез, а 

маршрутный пассажирский транспорт и грузовые автомобили – по кольцу в объезд 

центрального островка. Для функционирования такого планировочного решения необходимо 

введение светофорного регулирования, при этом очень важна координация сигналов светофора 

внутри перекрестка.  
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Выбор направления разреза кольца зависит от интенсивности движения транзитных и 

левоповоротных потоков. При данной картограмме интенсивностей движения разрез 

центрального островка необходимо выполнять вдоль ул. Богдановича.  

На каждом входе устраивается 4 полосы для движения в каждую сторону, внутри кольца 

3 полосы, а ширина разделительных островков остается прежней. Пешеходные переходы 

устраиваются в 2 этапа по Г-образной траектории. В случае расположения остановочных 

пунктов МПТ по ул. Богдановича перед перекрестком необходимо будет пускать транзитное 
троллейбусное движение не в разрез, а по кольцу. В случае выключения светофорной 

сигнализации необходимо чтобы движение по кольцу было главным, а в разрез –

второстепенным. Такое регулирование необходимо, потому что транспортному потоку, 

движущемуся по кольцу, тяжелее преодолеть двустороннее движение, чем транспортному 

потоку, движущемуся в разрезе, одностороннее. 

Потери от задержек и остановок транспорта и пешеходов при данном планировочном решении 
составляют 1100000 у.е./год. В случае координации движения по ул. Богдановича потери будут 
составлять 750000 у.е./год. 
 

 
 

Рисунок 6 – Диаграмма светофорного  цикла для варианта  
«Разрез вдоль одной магистрали» 

 
Безусловным минусом является: сложность координации по второй магистрали; условия 

движения по одной магистрали лучше, чем по другой; перепробег транзитных потоков по 

второстепенной магистрали и левоповоротных потоков главной магистрали; низкая скорость 

проезда перекрестка транспортом одной магистрали за счет движения по кольцу; наличие 

дополнительных задержек и остановок на условных вторых стоп-линиях у части транзитных и 

всех поворотных потоков. 

Вариант, в котором центральный островок разрезается вдоль обеих магистралей,  характерен 

тем, что также включает в себя элементы обычного и кольцевого перекрестка. Центральный 

островок разрезается по двум пересекающимся магистралям, образуя обычный перекресток 

внутри и элементы кольцевого перекрестка снаружи. Движение транзитного транспорта 
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по магистралям осуществляется прямо в разрез центрального островка, а левоповоротный 

транспорт двигается сначала по кольцу до разреза, и потом легковые автомобили – в разрез, 

а маршрутный пассажирский транспорт и грузовые автомобили – по кольцу в объезд 

центрального островка. Для функционирования такого планировочного решения необходимо 

введение светофорного регулирования, при этом очень важна координация сигналов светофора 

внутри перекрестка.  

На каждом входе устраивается 4 полосы: 1 – направо, 2  – прямо и направо, 3 и 4 – прямо. 
На каждом выходе устраивается 4 полосы: 1 – для поворотного транспорта в качестве 

переходно-скоростной полосы, а также для размещения на ней остановочных пунктов 

маршрутного пассажирского транспорта; 2, 3 и 4 – для транзитного транспорта. Внутри кольца 

устраивается 3 полосы в каждом направлении и между ними разделительная полоса, 

конструктивно выделенная или в виде разметки прежней ширины. Размер центрального 

островка увеличивается за счет уменьшения количества полос (на одну) для движения по 

кольцу. На кольце устраивается 3 полосы: 3 – налево в разрез, 2 – налево в разрез и прямо по 

кольцу, 1 – прямо по кольцу. 

 

 
 

Рисунок 7 – Диаграмма светофорного  цикла для варианта  
«Разрез вдоль двух магистралей» 

 
Потери от задержек и остановок транспорта и пешеходов при данном планировочном решении 

составляют 1000000 у.е./год. В случае координации движения по одной из магистралей потери 

будут составлять 650000 у.е./год. В случае координации движения по двум магистралям 

потери будут составлять 350000 у.е./год 

Именно данное решение обладает наиболее лучшими показателями для дальнейшего внедрения 

планировочного проекта. 
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Некоторые решения были визуализированы в  программном комплексе TV_VISION (рис. 8-10). 

 

 
 

Рисунок 8 – Движение транспортно-пешеходных потоков  
при существующем варианте 

 

        
 
Рисунок 9 – Движение транспортно-

пешеходных потоков на 
стандартном перекрестке 

Рисунок 10 – Движение транспортно-пешеходных 
потоков при   разрезе центрального островка вдоль 

высоконагруженной магистрали 
 

В случае координации движения по ул. Богдановича потери будут составлять 750000 у.е./год. 

Преимущества предлагаемого планировочного решения: отсутствует перепробег транзитного 

транспорта по ул. Богдановича и уменьшается перепробег левоповоротных потоков с улиц 

Орловской и Сурганова; скорость движения на перекрестке транзитного транспорта по 

ул. Богдановича может быть равна скорости движения при подъезде к нему; возможность 
использования наземных пешеходных переходов в 2 этапа; меньшая прогнозируемая 

аварийность (на 60-70 %) по сравнению с существующим планировочным решением; 

возможность координации транзитного направления вдоль ул. Богдановича;  оптимальный 

уровень загрузки на входах (0,5-0,8). 

Имеются и некоторые недостатки предлагаемого решения: сложность координации по второй 

магистрали; необходимость бесперебойной работы светофорного объекта; условия движения 

по одной магистрали лучше, чем по другой; перепробег транзитных потоков по второстепенной 
магистрали и левоповоротных потоков главной магистрали; низкая скорость проезда 

перекрестка транспортом одной магистрали за счет движения по кольцу; наличие 

дополнительных задержек и остановок на условных вторых стоп-линиях у части транзитных и 

всех поворотных потоках. 
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Выводы 

Таким образом, выбрано планировочное решение, которое будет реализовано в качестве 
строительного проекта (исполнитель – УП «Минскинжпроект»). Необходимо отметить, что 
сохранение специфики кольцевого перекрестка даст значительные преимущества (в том числе 
и снижение тяжести аварий) при отключении светофорной сигнализации. 

Интенсивность движения в узле превышает 5000 авт./ч (5900 ед./ч). За сутки через пл. Бангалор 
проезжает около 80000 транспортных средств. Уровень экономических издержек движения в 
узле составляет около 1300 тыс.$/год, ежегодное количество аварий (дорожно-транспортных 
происшествий) – 235–240. 

Разработан перечень критериев для оценки вариантов планировочных решений и схем 
организации движения, включающий 10 показателей. Разработаны и оценены четыре варианта 
возможного изменения планировочного решения транспортного узла и схемы организации 
движения в нем узле.  

Наиболее целесообразными признаны варианты, предусматривающие «разрез» центрального 
островка по направлению одной или обеих магистралей, устройство светофорного 
регулирования на образовавшихся перекрестках, сохранение кольцевой проезжей части для 
организации отнесенных левых поворотов. Экономические издержки движения при реализации 
вариантов могут быть снижены на 50-70 % в сравнении с существующим положением, 
показатели аварийности  на 60-80 %. Обеспечиваются резервы пропускной способности, 
сохраняется возможность троллейбусного движения во всех направлениях. 

Предложен вариант корректировки существующей схемы светофорного регулирования на пл. 
Бангалор, который может быть использован в период до начала реконструкции узла. Вариант 
не требует капитальных затрат, обеспечивается переналадкой дорожного контроллера и 
позволит уменьшить количество конфликтных ситуаций и ДТП в одной из зон переплетения на 
кольцевой проезжей части.  
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Как известно, одним из первых, в которых введена омская автоматизированная система 

управления дорожных движением (АСУ ДД) «Город» был Минск. Система неплохо себя 

зарекомендовала и не раз модернизировалась, приобретая новые функции, которые было 

невозможно реализовать в 1981 году. Однако, поскольку время выдвигает новые требования, 

было решено создавать собственную белорусскую систему управления в рамках темы 

«Проектирование и внедрение модернизированной технологии управления движением 

транспортных и пешеходных потоков в г. Минске». Необходимо отметить, что некоторые 

функциональные возможности старой системы так и не были востребованы. На момент начала 
разработки системы (первый квартал 2003 года) в Республике Беларусь уже функционировали 

автоматизированные системы в таких городах, как Гродно (причем с соподчинением дорожных 

контроллеров, находящихся в областных и районных центрах, и их управлением по 

GSM-связи), Могилев, Гомель. Однако по количеству объектов, включенных в систему, Минск, 

безусловно, занимает пока первое место (более 400 светофорных объектов). Авторы в статье 

пытаются отразить не только опыт  Минска, который, по их мнению,  не всегда является 

передовым. 

Ответственным разработчиком новой АСУ ДД (рис.1) стало ГНПО «АГАТ» (УП «НИИ средств 

автоматизации»). Первоначально были определены требования к ЦУП и периферийному 

оборудованию системы. Периферийное оборудование системы состоит из: 

- исполнительных элементов системы (светофоры, многопозиционные дорожные знаки и 

указатели скорости), которые осуществляют непосредственное воздействие на участников 

движения; 

- детекторов транспорта, осуществляющих сбор информации о параметрах транспортных 

потоков; 

- экологических, метеорологических и иных датчиков, определяющих уровень концентрации 

различных компонентов загрязнения атмосферы, температуры окружающего воздуха и 

дорожного покрытия, образование гололеда, степень истирания покрытия и т. д.; 

- аппаратуры телевизионного наблюдения за движением транспортных и пешеходных 

потоков; 

- дорожных контроллеров, управляющих исполнительными элементами системы, 

обеспечивающих обмен информацией с центральным управляющим пунктом системы, и 

другое периферийное оборудование, способствующее повышению качества обслуживания 

участников движения. 
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Рисунок  1 – Схема состава АСУ ДД (на примере Минска) 
 
 

Важнейшим видом технических средств АСУ ДД, входящих в состав периферийного 

оборудования системы, являются детекторы транспорта, представляющие собой источник 

информации о параметрах транспортных и пешеходных потоков на улично-дорожной сети. 

Общие принципы построения детекторов транспорта базируются на методе прямого 

определения характеристик транспортного потока и косвенной оценки с помощью известных 
установленных связей с ними остальных характеристик. Именно с их помощью обеспечивается 

обратная связь и управление в реальном масштабе времени, а также возможно создание более 

сложных интеллектуальных систем. К сожалению, поскольку эти периферийные устройства не 

включены в коэффициент готовности СМЭП, то и за их исправность никто  ответственности не 

несет (в данной статье мы не рассматриваем проблему организационного обеспечения, 

связанного с эффективностью функционирования детекторов транспорта различных видов). 

Как результат – полностью утеряны около 200 детекторов (рамок), которые еще были 
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предусмотрены в старой омской системе. Сейчас мы снова стоим перед необходимостью 

введения детекторов при разработке системы.  

Установка детекторов транспорта должна соответствовать следующей схеме: 

1. Определение объекта управления, определение его значимости (статуса) 

2. Определение перечня технологических алгоритмов на объекте управления 

3. Проектирование и привязка алгоритмов управления для рассматриваемого объекта 

4. Расстановка технических средств регулирования (светофоров, детекторов транспорта, УСК, 

ТВП, ТПИ и т.д.) в зависимости от выбранных технологических воздействий 

5. Калибровка и уточнение моделей для управления объектом управления, а также 

корректировка управляющих воздействий 

6. Развитие системы управления с возможностью дальнейшего совершенствования набора 

технологических алгоритмов и интеграции с другими подсистемами в дорожном движении   

Перечень апробированных алгоритмов, реализуемых посредством использования детекторов 

транспорта следующий: 

- вызывное регулирование с запросом от МПТ; 

- вызывное регулирование с запросом от транспорта; 

- вызывное регулирование с оптимизацией системы вызовов; 

- обеспечение условного приоритета МПТ и спецтранспорта; 

- локальное гибкое регулирование с учетом интервала в потоке; 

- локальное гибкое регулирование с учетом интенсивности потока; 

- локальное гибкое регулирование с учетом длины очереди; 

- локальное гибкое регулирование с учетом суммарных потерь потоков; 

- локальный жесткий режим с модификацией переходного интервала; 

- локальный многопрограммный режим с переключением по времени суток (и дням 
недели); 

- локальный многопрограммный режим с переключением по параметрам транспортных 
потоков;  

- координация с переключением по параметрам в характерных точках;  

- координация  с оптимизацией сдвигов; 

- координация с управление скоростью на перегоне; 

- управление режимом движения; 

- сетевая координация; 

- обеспечение режима движения по маршруту; 

- управление режимом движения в районе; 

- гибкое управление режимом движения в районе. 
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В составе АСУ ДД рекомендовано применение двух типов детекторов транспорта: детекторов 

транспорта, определяющих момент прохождения транспортных средств, на индуктивной 

основе с укладкой в дорожное покрытие и радиолокационных детекторов транспорта. Места 

установки детекторов транспорта непосредственно на магистрали определяются статусом 

объектов управления и распределением интенсивности транспортных потоков в узловых 

пунктах улично-дорожной сети. Статус городских улиц определен в соответствии 

с Концепцией управления дорожным движением в Минске: 

1. Под зоной понимается участок улично-дорожной сети города, в которой расположен 

данный светофорный объект 

2. Под статусом понимается характеристика узла улично-дорожной сети города в 

зависимости  от нагруженности пересечения потоков: 1 – магистраль; 2 – нагруженная 

улица; 3 – малонагруженная улица; 4 – проезд; 5 – пешеходный переход 

Различие между уровнями управления (функционирования) светофорных объектов на 

локальном уровне обеспечиваются разным набором алгоритмов для трех категорий объектов; 

1 – ключевые СФО (статус 1-1, 1-2); 2 – обычные СФО (статус 1-3, 1-4, 1-5, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5); 

3 – второстепенные СФО (статус 3-3, 3-4, 3-5 и ниже). Рекомендуется размещение 

радиолокационных детекторов транспорта на объектах 1 статуса, а индуктивных рамок на 

объектах 2, 3 статуса.  

Критериями для определения точек установки и типов устанавливаемых датчиков являются: 

наличие требований к информации телеизмерений в составе входных данных реализуемых 

(поддерживаемых) светофорными объектами технологических алгоритмов управления; 

соответствие выходных данных датчика входным данным технологических алгоритмов. 

 

 

 
Рисунок 2 – Пример расположения индуктивных рамок 

 

При установке детекторов транспорта следует руководствоваться перспективой внедрения в 

оборудуемом районе технологических алгоритмов и оборудовать в первую очередь ключевые 

объекты. Размещение индуктивных рамок зависит от схемы организации движения 

на пересечении и реализуемых технологических алгоритмов. В зависимости от проектного 

технологического решения по каждому конкретному объекту управления улично-дорожной 

сети определяется и перечень алгоритмов управления и соответственно места установки. 
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Так, для реализации алгоритма местного гибкого регулирования индуктивные рамки должны 

устанавливаться для прямых транспортных средств – 30-40 м от стоп-линии, для поворотных – 

25-30 м от стоп-линии. Пример схемы размещения представлены на рис. 2.  

Мы также оставляем вопросы обследований, которые предшествуют проектированию АСУ ДД, 

и определяют перечень мест установки детекторов транспорта и вид информации получаемой 

от них, которая подлежит последующей обработке в ЦУП (или ЦДП). Мы также сознательно не 

рассмотрели вопросы использования детектора прохождения для получения информации о 
скорости движения транспортных средств (данный вопрос решается с помощью специально 

разработанного программного обеспечения, позволяющего обрабатывать поступающий с 

детектора сигнал и определять скорость. (Автор данной разработки – В.В. Мочалов, доцент, 

Белорусский национальный технический университет. Надеемся, что он самостоятельно 

опубликует результаты научных исследований и варианты практического внедрения своих 

разработок).  

Многолетняя практика разработки и внедрения детекторов транспорта показала, что наиболее 

экономичными по числу электронных компонентов, простыми в наладке и эксплуатации, а 

также отличающимися высокой чувствительностью и надежностью работы являются 

индуктивные детекторы транспорта, особенно устроенные без нарушения технологии 

(например, с устройством нижнего защитного слоя). Рекомендуется размещать индуктивные 

рамки для каждого направления движения.  

Для совмещенных и синхронных направлений устраивается общая индуктивная рамка. На 

слабоинтенсивных направлениях рамки можно не устраивать.  В случае реализации алгоритма 

противозаторового управления на объекте управления детекторы транспорта устанавливаются 

на регулируемых входах, где возможны заторовые ситуации на определенном расстоянии  от 

стоп-линии. Представленные на рынке детекторы транспорта на радиолокационной основе 

позволяют выполнять следующий минимальный набор функций необходимый для управления по  

перечню технологических алгоритмов: регистрация наличия движущихся транспортных средств с 

погрешностью менее 4 %; ведение статистического учета динамических параметров транспортных 

потоков (общее количество ТС, средняя загруженность зоны контроля, средняя скорость, количество 

длинномерных ТС и т. д.). 

 Радиолокационный детектор транспорта осуществляет контроль 8 полос движения. 

Устанавливается радиолокационный детектор транспорта на опорах освещения, опорах 

контактной сети, стенах зданий, расположенных сбоку от проезжей части.  

Радиолокационный детектор транспорта устанавливается на расстоянии, необходимом для 

реализации предусмотренных на объекте управления технологических алгоритмов, а также в 

соответствии с функциональными характеристиками и возможностями производителя. При 

этом мы проанализировали различные варианты только на одном примере – АСУ ДД  Минска, 

что, как представляется, не совсем адекватно отражает ситуацию в данной области 

(региональные СМЭП идут своим путем).   

Активно стали применять такое средство, как табло вызывное пешеходное (ТВП). Оно 
предназначено для включения через дорожный контроллер сигналов светофоров, разрешающих 

движение пешеходов через проезжую часть по их запросу.  

Конструктивное исполнение ТВП зависит от статуса магистрали, на которой он 

устанавливается. Рекомендуется устанавливать ТВП на всех регулируемых пересечениях, 
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имеющих пешеходную фазу. Для магистралей статуса 1,2 рекомендуется использование 

звукового сопровождения с различной частотой звучания и использование табло пешеходного 

информирования (ТПИ) о времени горения разрешающего и запрещающего сигналов. 

Конструктивно также необходимо обеспечить в соответствии с ГОСТ 34.401-90 индикацию 

информационного сигнала «Ждите» и рекомендовано «Идите». Для улиц статуса 3 также 

рекомендовано использование звукового сигнала и информационных сигналов «Ждите», 

«Идите». Табло вызывное пешеходное (ТВП) предназначено для реализации алгоритма 

вызывного регулирования с запросом от пешехода (Вызов-П), алгоритма вызывного 

регулирования с запросом от пешехода и с изменением режима регулирования (Выбор). При 

реализации алгоритма ЛР принимается вызов от пешехода. В случае превышения конфликтной 

транспортной фазой значения минимальной длительности разрешающего сигнала происходит 

переключение на пешеходную вызывную фазу.  При реализации алгоритма МГР на локальном 

уровне смена фаз происходит с учетом параметров транспортных потоков и времени 

терпеливого ожидания всех участников движения. При реализации алгоритма КУ смена 

текущей транспортной фазы происходит только после отработки минимальных лент времени 

для координируемых  транспортных направлений с учетом терпеливого времени ожидания 

конфликтных направлений. При реализации алгоритма МГР на системном уровне смена фаз 

происходит с учетом параметров транспортных потоков, лент времени координируемых 

направлений и времени терпеливого ожидания всех участников движения. ТВП должно быть 

установлено в непосредственной близости к пешеходному переходу, должно быть хорошо 
видимым и сконструировано с использованием цветовых схем и геометрических размеров, 

обеспечивающих наибольшую эффективность восприятия пешеходами.   

Табло пешеходного информирования (ТПИ) – предназначено для информировании пешеходов 

о продолжительности действия разрешающего либо запрещающего сигналов. Оно должно 

осуществлять смену символов по командам, поступающим от контроллера (на локальном 

уровне) и от системы (на системном уровне). ТПИ могут применяться со следующими 

пешеходными светофорами: П1 (I,II), П2(I,II), П.1.к(I,II). 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Варианты конструктивного исполнения и размещения ТПИ  

(на прямоугольной платформе под пешеходными секциями;  на прямоугольной платформе 

над пешеходными секциями; на овальной платформе под пешеходными секциями) 
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Возможны следующие варианты конструктивного исполнения ТПИ: 

1. ТПИ должен быть выполнен на платформе прямоугольной либо овальной формы, иметь 

темный фон и яркость цифр соответствующую нормативным параметрам по 

фотометрическим и колорометрическим характеристикам, габариты ТПИ рекомендованно 

не должны превышать габариты пешеходного светофора по ширине. 

2. ТПИ может быть расположен как над пешеходным светофором, так и под ним ( рис. 3).   

3. Возможно использование цифр разного цвета в зависимости от действующего на текущий 

момент сигнала, т.е при горении красного отсчитываются цифры красного цвета, при 

горении зеленого – зеленые цифры. 

4. Возможно использование одной секции пешеходного светофора совместно с ТПИ с 

различными цветовыми показателями, хотя это не предусмотрено существующими 

нормативами. Пешеходная секция меняет цвет в зависимости от разрешающего или 

запрещающего сигнала, а ТПИ в аналогичной цветовой гамме отсчитывает цифры ( рис.4). 

 

 

Рисунок 4 – Пример использования одной секции пешеходного светофора  
совместно с ТПИ 

 
При реализации алгоритма Вызывное регулирование с запросом от пешехода с изменением 

режима регулирования на период нерегулируемого режима ТПИ находится в автономном 

режиме. При смене режима на регулируемый ТПИ производит обратный отсчет времени 

разрешающего сигнала для пешеходов. При реализации алгоритмов вызывного регулирования 

с запросом от пешехода, вызывного регулирования с оптимизацией системы вызовов, 

локального гибкого регулирования с учетом интервала в транспортном потоке, локального 

гибкого регулирования с учетом интенсивности транспортного потока, локального гибкого 

регулирования с учетом длины очереди, локального гибкого регулирования с учетом 

суммарных потерь транспортных потоков ТПИ показывает только обратный отсчет времени 

разрешающего сигнала для пешеходов, а на период запрещающего сигнала находится в 

автономном режиме.  

При реализации алгоритмов локального жесткого режима, локального жесткого режима с 

модификацией переходного интервала, локального жесткого режима + ЖМ по часам суток, 

локального жесткого + ЖМ по часам суток и дням недели, локального многопрограммного 

режима с переключением по времени суток, локального многопрограммного режима 
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с переключением по времени суток и дням недели ТПИ показывает обратный отсчет времени 

запрещающего сигнала и после его смены обратный отсчет разрешающего сигнала.  

Возможно использование мигание цифр на ТПИ при переходе с разрешающего на 

запрещающий сигнал в момент промежуточного интервала.  

При реализации алгоритмов синхронизации на магистрали, синхронизации на магистрали с 

переключением по времени суток и дням недели, координации с переключением по времени 

суток и дням недели ТПИ показывает обратный отсчет времени запрещающего сигнала и после 

его смены обратный отсчет разрешающего сигнала. 

 При реализации алгоритмов координации с переключением по параметрам в характерных 

точках, координации с оптимизацией сдвигов, управления режимом движения, сетевой 

координации, управления режимом движения в районе, гибкого управления режимом движения 

в районе ТПИ показывает только обратный отсчет времени разрешающего сигнала для 

пешеходов, а на период запрещающего сигнала находится в автономном режиме (кроме 

алгоритмов сетевого управления по жестким ПК и алгоритма управления в районе при жесткой 

сетевой координации).  

При реализации режима ЗУ на магистрали не рекомендовано использование ТПИ, но в случае 

использования возможны следующие варианты: переводить ТПИ в автономный режим с 

момента запроса режима ЗУ (недостатком является то, что пешеходы восприняли 

первоначальную информацию от ТПИ и далее воспримут работу ТПИ как неисправность, но 

будут рассчитывать при переходе на оставшееся время при последней фиксации на ТПИ), 

изменять информацию на ТПИ в соответствии с Тмин. пешеходной фазы, необходимой для 

отработки ЗУ с выделением  изменившегося времени посредством мигания, повышенной 

яркостью или звуковым сигналом (недостатком является то, что пешеходы уже восприняли 

информацию о оставшемся времени и 40% пешеходов больше не смотрят на отсчитываемое 

время). Таким образом, использование ТПИ при реализации режимов ЗУ не рекомендуется. 

При реализации диспетчерского управления возможны те же варианты, что и с использованием 

режима ЗУ.  

ТПИ рекомендуется устанавливать на участках улично-дорожной сети, на которых имеется 

повышенное нарушение пешеходами правил соблюдения сигналов светофора. На локальном 

уровне это может быть при низкой интенсивности транспорта, на системном – при 

использовании ленты координированного движения, при которой транспортные потоки 

движутся в «противофазах» цикла. Идеальным вариантом использования ТПИ является их 

использования при организации поэтапных переходов пешеходами проезжей части с целью 

информирования пешеходов об условиях движения через магистраль.  

 

Выводы 

При развитии или создании АСУ ДД необходимо четкое владение методиками не только 

технического исполнения средств системы, но и методиками их применения. Некоторые 

технические средства, которые применяются в городских автоматизированных системах, могут 

с успехом применяться в системах автоматизированного управления загородными 

автомагистралями. 
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Эффективность действия технологических алгоритмов АСУ ДД в значительной мере 

определяется вариантами размещения чувствительных элементов детекторов транспорта в зоне 

управления (контролируемом сечении). Рекомендации по размещению, приведенные ниже, 

ориентированы на использование детекторов транспорта, с чувствительным элементом в виде 

индуктивной рамки (ИР), установленной под дорожным полотном.  

Однако, в современных АСУ ДД преимущественное распространение все же получили 

индуктивные (широко используются при реализации SCOOT, MOVA, в режиме поиска 
разрывов в потоке производства Siemens AG), радиолокационный (производство Канада и 

«Ольвия») и детекторы, обрабатывающие видеоинформацию. Правда, недостатком последних 

является их зависимость от погодных условий (загрязнение видеокамер). 

Чувствительный элемент индуктивного детектора транспорта представляет собой одно- или 

многовитковую проводную рамку, заложенную в дорожное полотно. Укладка рамки детектора 

осуществляется в канавку, прорезанную в покрытии с помощью специальных фрез. Глубина 
заложения определяется технологией и изготовителем (в г. Минске рамки устраиваются на 

глубине не менее 10 см. со специальным прорезиненным слоем и дополнительными 

герметиками – изготовитель ОАО «БЕЛФОРТ–дорожные системы»). Размеры рамки в плане 

определяются назначением детектора и характером задач управления, для которых должна 

использоваться собираемая им информация. На каждое направление движения транспорта 

устанавливается, как правило, отдельная рамка. Определено, что установка рамки по центру 

полосы движения не гарантирует правильность фиксации информации – необходимо отступать 

от границ смежных полос до 40 см. Допускается ставить одну рамку на два соседних 

направления только в том случае, если они не допускают одновременного движения 

транспортных потоков в течение всего цикла (достаточно редкий случай). Если транзитное 

(прямое) движение  осуществляется по нескольким полосам движения, то возможно 

устанавливать одну рамку в пределах этих полос (но желательно не более двух полос). На 

некоторых высоконагруженных магистральных улицах (например, на проспекте 

Независимости, г. Минск) дополнительно установлены видеокамеры, которые позволяют 

обнаруживать и фиксировать аварии, появление очередей и пр. 

ЦУП – это командный пункт системы. В зависимости от количественных характеристик 

АСУ ДД, таких как число светофорных объекто, число магистралей и районов координации, 

набора реализуемых алгоритмов, определяются требования к комплексу технических средств 

для оснащения ЦУП и количеству автоматизированных рабочих мест (АРМ) для лиц 

оперативного персонала. ЦУП выполняет основные функции: 

- приема, накопления и обработки информации, поступающей от периферийных средств 

АСУДД, о параметрах транспортных потоков, техническом состоянии периферийных 

средств системы и каналов связи (информация телеизмерения и телесигнализации); 

- формирования и передачи командных воздействий на исполнительные устройства 

системы в соответствии с результатами решения задач на стратегическом и тактическом 

уровнях управления (информация телеуправления); 

- хранения библиотеки программ координации; 
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- сбора, накопления и обработки статистических данных о времени работы системы, об 

отказах технических средств, о режимах работы, о смене планов координации и 

параметрах транспортных потоков; 

- ведения журнала системы, в котором хранятся накапливаемые в течение суток данные 

об изменении состояния периферийного оборудования, об изменении режимов работы 

периферийного оборудования; об изменении режимов управления в секторах 

управления; о характеристиках транспортных потоков в оборудованных сечениях УДС; 

об эффективности управления в АСУДД; 

- обеспечения отображения на индивидуальных и коллективном средствах отображения 

на фоне плана УДС или электронной карты информации о дислокации светофорных 

объектов, их техническом состоянии и режимах работы; обеспечения возможности 

вывода справок о работоспособности дорожных контроллеров за любой день, месяц, 

год (календарный и некалендарный) за несколько лет; обеспечения контроля 
возникновения предзаторовых и заторовых ситуаций; обеспечения возможности 

телевизионного контроля за движением в оборудованных точках УДС; обеспечения 

возможности общения операторов с вычислительным комплексом в диалоговом режиме 

с использованием системы меню; обеспечения формирования и отображения 

(по вызову) различных справок, в том числе и графических, необходимых для принятия 

качественных решений и многое другое. 

По запросу оператора на средства отображения может быть выведена информация по 

отдельному светофорному объекту (план, фаза регулирования, позиция управляемого 

знака, исправность технических средств, режим работы, схема организации дорожного 

движения и др.). 

В состав ЦУП входят несколько АРМ, которые обеспечивают контроль за состоянием 

периферийного оборудования и системы в целом, смену режимов управления; подготовку, 

формирование и корректировку информационной базы, графических изображений, контроль 

эффективности управления, анализ статистики параметров транспортных потоков и др.  

 

Все АРМ функционируют в рамках локальной вычислительной сети, что позволяет 

распределять информационно-вычислительные ресурсы между всеми пользователями.  

Для удобства пользователя в составе АРМ могут быть предусмотрены несколько мониторов, на 

которых одновременно может отображаться различная информация. Для этих же целей на АРМ 

вместо мониторов могут быть использованы профессиональные плазменные дисплейные 

панели (ПДП) различных изготовителей. Это цветные светоизлучающие дисплеи с ярким 

(до 1000 кд/м
2) и контрастным (3000:1) изображением. 

Например, фирма Panasonic выпускает ПДП типа TH-SOPHW5 с размером экрана (диагональ) 

127см (50) и следующими характеристиками изображения: 

контрастность   3000:1; 

яркость  500 кд/м
2; 

разрешение  1366х768 пикс. 
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На этих дисплеях одновременно может отображаться текстовая, табличная и графическая 

информация, причем при необходимости на картографическом или другом фоне. 

В г. Минске такие (или аналогичные) ПДП предлагает компания «ГринЛайн» тел/факс 237 30 11, 

компания «BUTUZ» тел/факс 211 60 20 и др. 

При необходимости, могут быть предусмотрены 2 и более АРМ для инженеров по организации 

движения с разделением их деятельности по выделенным районам города. 

Могут быть также предусмотрены АРМ для диспетчера по ремонту средств АСУДД, инженера 

по надежности, ответственного представителя ГАИ и др. 

Обеспечивается возможность доступа к любому массиву информации в информационной базе 

(с учетом системы санкционированного доступа) с любого АРМ. 

Специальное программное обеспечение ПТК ЦУП состоит из комплексов для: 

управляющего вычислительного комплекса; 

сервера интегрированной базы данных; 

АРМ1; 

АРМ2; 

контроллера зонального центра (КЗЦ). 

КЗЦ предназначен для управления дорожным движением в выделенном районе УДС (зоне) и 

состоит из вычислительного модуля (процессора), адаптеров связи (до 8) и модуля 

электропитания. 

КЗЦ обеспечивает прием от ДК информации телесигнализации, телеизмерений и контрольной 

информации; передачу информации телеуправления на ДК и обмен данными с УВК. 

При выходе из строя УВК, управление ДК может осуществляться КЗЦ по планам координации 

(ПК), хранящимся в его базе данных. 

Состав технических средств ЦУП 

Программно-технический комплекс для оснащения ЦУП АСУДД состоит из: 

управляющего вычислительного комплекса; 

сервера;  

автоматизированных рабочих мест (АРМ);  

аппаратуры сопряжения с каналами связи; 

аппаратуры бесперебойного питания; 

аппаратуры грозозащиты; 

локальной вычислительной сети; 

коллективного средства отображения; 
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средств речевого информирования; 

принтеров (в составе АРМ). 

Аппаратура ПТК ЦУП 

Управляющий вычислительный комплекс (УВК), сервер, автоматизированные рабочие 

места создаются на базе персональных ЭВМ типа Pentium 4 (CPU не менее 1700 MHz, 

монитор 17″-24″). 

В качестве локальной сети используется сеть Ethernet, принтеры в АРМ могут быть 

использованы типа HPLJ1100A, аппаратура бесперебойного питания типа UPS-1500, 

коллективное средство отображения информации может быть создано на базе проектора 

(например, SHARP-VR-520), позволяющего получить качественное изображение на большом 

экране (до 8 м по диагонали) и производить интеллектуальную обработку изображения. Для 

этих же целей могут использоваться плазменные дисплеи высокой четкости (например, 

фирмы Panasonic). 

Аппаратура грозозащиты (УГЗ) для предохранения оборудования ЦУП от повреждения при 

попадании на проводные линии связи импульсов большой энергии может быть использована 

любого типа (например, УГЗ, изготавливаемое в НПО «Агат», г. Минск, т. ((017) 264 46 28).  

Для питания программно-технического комплекса (ПТК) ЦУП необходим однофазный 

переменный ток, напряжением 220±10 % и частотой 50±1 Гц.  

Электроснабжение должно обеспечивать круглосуточную бесперебойную работу ПТК ЦУП. 
Предпочтительно обеспечить питание ПТК ЦУП от двух самостоятельных фидеров, 

проведенных от разных трансформаторных подстанций. 

Желательно, чтобы при пропадании напряжения от одного фидера автоматически 

осуществлялось переключение на питание от второго фидера. 

Электроснабжение потребителей должно осуществляться через распределительный щит, 

который должен иметь достаточные средства защиты и контроля. 

Непосредственное питание аппаратуры ПТК должно осуществляться через аппаратуру 

бесперебойного питания. 

Помещение ЦУП, в котором устанавливается аппаратура, должно быть оснащено двумя 

самостоятельными контурами заземления (технологическим и защитным). 

Защитное заземление предназначено для защиты обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током при аварийном попадании питающего напряжения на корпус 

оборудования. 

Контур защитного заземления выполняется из плоской шины 30х4 мм. 

Сечение провода, соединяющего корпус оборудования с контуром заземления, зависит от его 

длины (при длине 2 м сечение ≥ 1,5 мм2, при длине 10 м сечение ≥ 5 мм2, при длине 25 м 

сечение ≥ 8 мм2).  
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К контуру защитного заземления не должно подключаться вспомогательное оборудование 

(кондиционер и т.п.). 

Технологическое заземление выполняется в виде плоской медной шины сечением 

не менее 120 мм2. 

Подключение оборудования к защитному и технологическому заземлению производится по 

радиальной схеме. Максимальное значение переходных сопротивлений между корпусом 

аппаратуры и шиной заземления не должно превышать 4000 мкОм. 

Контуры защитного и технологического заземления соединяются с нейтралью в силовом 

электрораспределительном устройстве. Они должны быть подключены к внешнему 

заземлителю. 

Дорожный контроллер 

Основным периферийным техническим средством АСУДД является дорожный контроллер 

(ДК). Его назначение – переключение светофорной сигнализации в соответствии 

с управляющими воздействиями системы. 

Во многих странах собственные ДК и в настоящее время на рынке наблюдается большое их 

разнообразие. 

Основные принципы построения ДК являются общими, но имеются отличия в объеме 

выполняемых функций, схемотехнических и конструктивных решениях. 

Обобщенная схема ДК представлена на рис.4.1. 

 

Пульт
контроляАдаптер

Блок питпния

Силовой блок

Блок
управления

На светофоры
 

 
Рисунок 4.1 – Схема ДК 

 
Переключение светофорных сигналов осуществляется силовым блоком, который может быть 

на 8, 16, 32 и более силовых цепей, каждая силовая цепь рассчитана на 4 лампы (светодиодные 

матрицы). Управляющие воздействия на силовой блок поступают из блока управления. 

Набор адаптеров обеспечивает сопряжение ДК с различными каналами связи (ПКС, РК, КСС) и 

взаимодействие ДК с другими периферийными средствами (табло вызывное пешеходное – 

ТВП, выносной пульт управления – ВПУ, многопозиционный управляемый знак – УЗН, 
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детектор транспорта – ДТ, табло предварительного информирования – ТПИ, экологический 

датчик – ЭД и др.). 

Основой блока управления ДК является процессор. В качестве процессора могут быть 

применены хорошо зарекомендовавшие себя на рынке процессорные платы Micro PC фирмы 

Octagon Systems. Это ряд малогабаритных встраиваемых ЭВМ большой производительности, 

предназначенных для работы в жестких условиях эксплуатации (-600С – 850С; 5g при вибрации, 

20g при ударе) с высокой надежностью (наработка на отказ ≥ 100.000 ч, гарантия 36 мес.) и 

малым энергопотреблением. Еще одно положительное качество Micro PC – совместимость с 

IBM PC, что значительно упрощает разработку программного обеспечения и его 

сопровождение в эксплуатации. Используются и другие схемотехнические решения создания 

процессора. 

В конструктивном отношении контроллеры выполняются по модульному принципу, что 

позволяет иметь различные варианты поставки в зависимости от необходимости выполнения 

тех или иных функций. Обычно контроллер размещается в напольных металлических шкафах, 

устанавливаемых на фундаменте. Хотя есть контроллеры, которые имеют несколько вариантов 

крепления, в т.ч. на стене строения или на столбах. 

Основные требования, предъявляемые к современному дорожному 
контроллеру  

Дорожный контроллер предназначен для управления транспортными (в т.ч. трамвайными) и 

пешеходными светофорами как в составе АСУДД, так и в автономном режиме и должен 

обеспечивать: 

управление ламповыми и светодиодными светофорами; 

чередование светофорных сигналов в следующем порядке: 

«красный» – «красный и желтый» (одновременное включение «красного» и «желтого» 

сигналов в течение 3 с непосредственно перед включением «зеленого» сигнала), 

«зеленый» – «зеленое мигание» – «желтый» – «красный» и т. д.; 

непрерывную круглосуточную работу в диапазоне температур не менее –40  +40 оС и 

относительной влажности 953 % при температуре +25 оС; 

независимое управление силовыми цепями (от 8 до 64); 

автоматический переход в режим «желтое мигание» при перегорании любой лампы красного 

сигнала (определенного процента светодиодов); 

автоматическое отключение светофоров при одновременном включении зеленых сигналов 

светофоров, разрешающих движение в конфликтных направлениях и при одновременном 

включении «красного» и «зеленого» сигналов в одном направлении (аварийный режим), 

а также при устойчивом сбое (отказе) функционирования; 

гальваническую развязку цепей управления и контроля от силовых цепей; 

наличие в памяти не менее 8 резервных программ работы; 
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автоматическое отключение светофоров при «уходе» напряжения сети из интервала 

170-250В и автоматическое включение прерванного режима через промежуточную фазу 

(«кругом красный») при восстановлении уровня напряжения сети; 

автоматический переход в локальный режим при прекращении поступления сигналов 

управления из системы; 

первичное включение светофоров через сигнал «кругом красный» длительностью 3-10с; 

обмен информацией с ЦУП или себе подобными ДК по двухпроводной линии или по 

беспроводным каналам связи; 

возможность независимой работы двух ДК при управлении ими по одной двухпроводной 

линии; 

прием информации от детекторов транспорта; 

автоматическое переключение режимов работы по времени суток с учетом дней недели и 

сезона (перевод в режим желтое мигание, отключение светофоров, включение любой 

резервной программы введенной в память контроллера предварительно и т.д.); 

автоматическое реагирование на смену сезонного времени; 

автоматический перевод ламповых светофоров в экономичный режим потребления энергии 

в темное времени суток в заранее установленное время; 

учет потребляемой электроэнергии; 

передачу в ЦУП информации о режиме работы, о коротком замыкании, утечке тока 

в силовых цепях, о несанкционированном вскрытии дверей контроллера; 

режим плавного зажигания ламп накаливания для увеличения их срока службы; 

работу с ТВП, ВПУ, УЗН, ТПИ, ЭД; 

до 8-ми фаз регулирования; 

интервал изменения длительности: 

 основных фаз от 1 до 99 с; 

 промежуточных тактов от 3 до 20 с; 

дискретность изменения временных интервалов – не более  1 с; 

число миганий в минуту 605 при длительности включенного состояния ламп в течение 
одного мигания – не менее 0,5с; 

ввод и корректировку программ с помощью технологической ПЭВМ или специального 

переносного пульта; 

ведение электронного журнала (время запусков, изменения режимов, появления 

неисправностей и т.п.); 

сопряжение с переносным инженерным пультом. 
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Переносной инженерный пульт позволяет:  

тестирование для оперативного определения неисправного модуля (или узла); 

ввод (корректировку) программного обеспечения, таблиц настройки на конкретный СО; 

настройку внутреннего таймера; 

определение силовых цепей, в составе которых появились перегоревшие лампы светофоров; 

чтение электронного журнала. 

Ряд разработчиков дорожных контроллеров предлагают потребителям компактные (не больше 

пульта управления бытовым видеомагнитофоном) пульты с индикаторной панелью и 

клавиатурой. 

Эти пульты очень удобны не только на местах эксплуатации ДК, но и в процессе их отладки и 

регулировки. 

На сегодняшний день, при модернизации АСУ дорожным движением используются два типа 

дорожных контроллеров: «БДКЛМ» и «ДУМКА». Оба этих контроллера, в основном, имеют 

схожие характеристики. Но контроллер «ДУМКА» не позволяет осуществлять управление 

детекторами транспорта (например, видеодетекторами, экологическими, дорожных условий), 

многопозиционными управляемыми дорожными знаками и знаками предписываемой скорости. 

Поэтому предпочтительным для использования является контроллер «БДКЛМ», который уже 

сейчас устанавливается с детекторами транспорта (по входам) и функционирует с 

многопозиционными знаками. 

 

Для обмена информацией ЦУП АСУДД с ДК могут быть использованы проводные и 

беспроводные каналы связи. Обмен данными по проводным каналам связи обеспечивается 

специальными адаптерами или модемами проводной связи, которые в настоящее время 

создаются по новой технологии, реализованные алгоритмы обеспечивают требуемую 

помехоустойчивость. 

В качестве проводных линий связи используется телефонные двухпроводные линии связи 

городской телефонной сети (ГТС) или специально проложенные кабели, а также могут быть 

использованы волоконно-оптические линии связи.  

При прокладке специальных телефонных кабелей их электрические параметры должны 

удовлетворять требованиям, предъявляемым к кабелям ГТС: 

сопротивление изоляции каждой жилы кабеля по отношению  

ко всем остальным жилам        – не менее 2000МОМ/км; 

сопротивление цепи       – не более 190Ом/км; 

емкость цепи        – не более 0,05Мкф/км; 

километрическое затухание кабельной цепи на  

частоте 800 Гц        – не более 145MHen/км. 
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Из всего многообразия модемов проводной связи заслуживают внимание для нужд 

АСУДД модуль передачи данных МПД-1,2 (ГНПО «Агат» г. Минск) и модем для 

промышленной автоматики «Атлантик-ТС» (фирма «Атлантик-ТС» г. Москва). скорость 

передачи данных – 9600бит/сек , дальность связи – 30-40 км. 

МПД-1,2 обеспечивает работу по плохим каналам, имеет низкую стоимость (порядка 200 $) и 

работает в сети. Модем фирмы «Атлантик-ТС» работу в сети не обеспечивает. 

Там, где прокладка кабельных соединений является физически или экономически 

нецелесообразной используют беспроводные каналы связи.  

Взаимодействие ПТК ЦУП АСУДД с ДК по беспроводным каналам связи может быть 

осуществлена с помощью: 

сотовых средств радиосвязи стандартов GSM (Global System for mobile communication) и 

СДМА (Code Division Multiple Access), которые получили наибольшее распространение; 

радиомодемов УКВ, ДЦВ – диапазонов; 

широкополосных средств передачи (RadioEthernet); 

радиостанций УКВ – диапазона. 

При создании (модернизации) конкретной АСУДД выбору способа и средств взаимодействия 

ЦУП с периферийным оборудованием (ДК) должен предшествовать серьезный анализ всех 

обстоятельств в т.ч. экономические возможности, необходимость передачи видеоинформации, 

местоположения ЦУП в городе и т.д. 

Существует множество радиостанций, которые по своим характеристикам могли бы 

удовлетворить требования работы в АСУДД. Например, радиостанция «Цифра» (УП «Лес», 

г. Барань, Республика Беларусь), «ВЭБР» (экспериментальное бюро радиосвязи 

г. Воронеж, РФ), Р-168-0,5У (Воронежский НИИ связи), «Заря» (ГРПЗ г. Рязань) и ряд других. 

Однако, следует учитывать, что УКВ-связь имеет ограничения по дальности, и может 

потребовать наличие высокой антенны, т.е. необходимо учитывать наличие проблем такого 

рода, а также высокую стоимость хороших радиостанций и выделение рабочих частот для нужд 

АСУДД.  

Радиомодемов УКВ ДЦВ диапазонов существует много. Можно использовать модемы 

известных фирм, такие как «DataRadio» (США), «Pacific Crest» (Канада) (скорость передачи 

данных 19200 Кбит/сек). 

Для возможности организации канала на базе сотовых средств радиосвязи стандарта GSM 

можно рассмотреть модемы «Nokia 30», «Wavecom Fastrack», скорость передачи 

данных 14400 бит/сек (GSM) и 53000 бит/сек, (GPRS), «Siemens M20» и «Siemens ТС35», скорость 

передачи данных 14400 бит/сек. Стоимость этих модемов порядка 250 $. Для стандарта CДMA 

имеется модуль передачи данных и голоса MobiLink (скорость передачи данных 

до 115200бит/сек). Стоимость этого модуля составляет порядка 400 $. 
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Для использования широкополосных средств передачи (Ethernet) можно предложить 

оборудование фирмы «Orinoco» (скорость передачи до 11 Мбит/сек), стоимость оборудования для 

одного ДК, в этом случае, будет порядка 3000 $. 

Для передачи видеоинформации в наиболее приемлемом варианте ДК должен быть 

укомплектован видеомодемом и модемом GSM (например Wavecom). Стоимость видеомодема 

«Око» более 500$, стоимость модема GSM порядка 250 $. Видеомодем «Око» может 

одновременно работать с несколькими видеокамерами. 

Примечание. Наличие технических средств, их стоимость освещены по состоянию на 2002 г. 
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УДК 624.27 
 

НОВЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА УПРУГИХ СОСТАВНЫХ БАЛОК 

 
Cлавомир Карась 
Люблинская Политехника, Польша 

 

1. Введение 

Предметом рассмотрения есть расчет составных балок на податливых связях, для которых 

введены новые геометрические меры деформации. В случае изгиба такой  мерой является 

поступательное линейное смещение нейтральной оси составляющего элемента.  

История составных балок тесно связана с деревянными мостами. Основы этого анализа можно 

найти, например, в [1].  

На западе развитие теории и практических приложений начинаются с момента издания книги 

Саттлера (Sattler) [2], где автор рассматривает составную балку с  бетоном в сжатой зоне и 

стальной двутавровой балкой – в растянутой. Сегодня составные балки широко используются в 

строительстве мостов. В Польше сейчас приблизительно 50 % пролетных строений – 

сталежелезобетонные. 

В России теорию составных стержней сформировал Ржаницын, который первым рассматривал 

не только жёсткие, но и податливые связи [3, 4]. 

Сегодня во многих книгах можно найти так называемую классическую теорию составных 

конструкций, например, [5-8]. 

В нашей работе предлагается новый подход к расчету напряженно-деформированного 

состояния составных стержней. Ставится цель формулирования теоретического аппарата. 

Задача рассматривается в рамках технической теории. Полагаем, что двумерный элемент 

деформируется линейно, подчиняясь закону Гука (Hooke). Составная балка состоит из двух 

элементов типа Бернулли (Bernoulli).  

Далее примем, что 

- бесконечно малый элемент балки, ограниченный сечениями   333 xdxx  , испытывает 

малые деформации; 

- рассматривается балка в состоянии чистого изгиба в плоскости 32 xx   (рис.1.);  

- поперечные размеры балок не изменяются,  коэффициент Пуассона (Poisson) равен 

нулю; 

- силами  трения и склеивания в шве пренебрегаем. 

В первой части анализа рассматривается идеализированная составная балка из двух 
однородных элементов как по геометрии, так и по материалу. Такое предположение позволяет 

сконцентрировать внимание на механике проблемы и ввести простую геометрическую меру 

податливости связей. В известной автору технической литературе такой подход не описан. 
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Во второй части впервые выведены соотношения, обычно использующиеся в анализе мостовой 

составной балки типа «бетон-сталь». 

В заключении кроме выводов приведен краткий пример. 
 

2. Первая часть 

2.1. Предпосылки и обозначения 

Рассматривается составная балка из двух элементов прямоугольного сечения.  С верхним 

элементом связан индекс – ""u , с нижним – индекс ""b . Высоты элементов обозначаем через – 

uh , bh , соответственно ширины – ub , bb  и центры тяжести – uO , bO . 

В анализе примем, что в каждом из составляющих элементов нулевые линии (поверхности) 

нормальных напряжений 33
u0 , 33

b0  совпадают с нулевыми линиями относительных деформаций 

33
0u , 33

0b ; их определения принимаем в виде: 

 00 33
00

33
00  uuuu ,             (1) 

 

00 33
00

33
00  bbbb  .          (2) 

 

В локальных прямоугольных координатах вертикальные ординаты положения деформаций u0 , 

b0  обозначим:  

ggg xx 2   и  ddd xx 2 .                (3.1-2) 

В силу того, что на этом этапе рассматривается балка с одинаковыми по геометрии и материалу 

элементами, введем упрощения в записи параметров:  

- EEE bu   – модули упругости; 

- 0AAA bu   – площади поперечных сечений; 

- 0JJJ bu   – главные моменты инерции; 

- 0aaa bu  , aaaa bu  02  – расстояния между центрами тяжести составляющих 

элементов и центром тяжести балки (рис.2); 

-  0  bu  – вертикальные ординаты в локальных координатах нулевых 

относительных перемещений; 

-       0SSS
bu bu   – статические моменты относительно локальных главных осей 

элементов балки; 

-      iibiu SSS 0  – статические моменты относительно главной оси составной балки; 

- iA , iJ , iO  – соответственно – поверхность, момент инерции, центр тяжести составной 

балки; 
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- изгибающие моменты, действующий на верхний элемент балки  0MM u  ,  и нижний 

0MM b  ; изгибающий момент, действующий на составную балку 

  0bui M2MMMM  ; 

- NNu  , NNb  - продольные силы в элементах. 

Задача описывается такими соотношениями: 

- уравнения равновесия  NNNx bu  :1 ,         (4.1) 

02 x ,                        (4.2) 

 
MaNMMM bubO  :           (4.3) 

и условия совместности деформаций в исходном и нагруженном состояниях. 

 

2.2. Введение геометрической меры податливости связей 

Рассмотрим два тривиальных примера составных балок: случай отсутствия связей в шве и 

случай неподатливых связей между элементами. 

Пример I. Элементы не имеют связей в шве 

Это граничный случай составной балки, эквивалентной по геометрическим характеристикам 

балке высотой h и шириной 2b (рис.1). 

M/2

M

M/2

dx=dxb

h

h

xu

xb

x3

33 = 

Ou

Ob

u

Ob

O

uo =0

Oi

bo =0

3

x2

x3

x1

Au , Eu

Ab , Eb  
 

Рисунок 1 – Случай отсутствия связей в шве 
 

Имеем очевидные соотношения: 

02AAAA bu  ,   
02JJJJ bu

I
i  .      (5-6) 

2
0

M
MMM bu    и  0N  .       (7-8) 

Относительные деформации определяются классическими зависимостями: 

   uu
u

u
u x

EJ

M
x

EJ

M

0

0 ,     bb
b

b
b x

EJ

M
x

EJ

M

0

0 .             (9.1-2) 
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Нулевые линии относительных деформации совпадают с осями составляющих элементов, в 

локальных координатах следует только положить х(u) = 0  и х(b) = 0. Принимая, что взаимное 

перемещение балок элементов во шве должно быть положительным, можно записать 

  00
0

0 22 a
EJ

M
a

EJ

M
I

i

buI   ,       (10) 

если 

   0
0

0 a
EJ

M
a

EJ

M
u

u

u
u  , 0

0

0 a
EJ

M
a

EJ

M
b

b

b
b  ,           (11.1-2) 

где u  обозначает линейную относительную деформацию нижних волокон верхней балки и 

соответственно  b  – верхних волокон нижней балки.  

 
 
Пример II. Случай неподатливой связи в шве 

В этом граничном случае составная балка эквивалентна по геометрическим характеристикам 

балке сплошного сечения высотой 2h и шириной b (рис. 2). 

Как и в первом случае,  площадь поперечного сечения  

02AA  ,           (5) 

однако изменится момент инерции относительно главной оси составной балки, который, 

пользуясь теоремой Штайнера  (Steiner), запишем в виде  

      aSJaAJJ i
II

i 00
2

000 22  .       (12) 

 

M

M

dxb

h

h

x

x

x3



Ou

Ob

bo =

O i

O i

M

N

N

uo = i =0

u

b

a
a

u

ab

x2

x3

x1

u

b

u

b

 
 

Рисунок 2 – Случай полной (неподатливой) связи между элементами балки 
 
 

Относительные деформации определяются формулами 

 u
u

u x
EJ

M

EA

N

00

 ,  b
b

b x
EJ

M

EA

N

00

 .            (13.1-2) 

 

Условие непрерывности деформаций запишем в виде 
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  0a
EJ

M

EA

N
b0b0

0

0

0

u0u 







       (14) 

и в силу (3.3) имеем 

 
 II
i

i

J

S
MN

0
 ,             II

i

bu
J

J
MMMM 0

0  .             (15-16) 

Отсутствие взаимных перемещений в шве: 

0II  .         (17) 

Сравнивая рис. 1 и 2, заключаем, что собственные нейтральные оси составляющих элементов 

из положений Qu  Qb смещаются к положению Qi, – нейтральной оси составного сечения. 

Геометрические параметры смещения локальных нейтральных осей u  и b здесь вводятся как 

мера податливости связей. В случае примера ІІ (рис.2) эти параметры имеют значения 

0aauu   и 0aabb  .              (18.1-2)  

Далее, используя введенные параметры податливости, рассмотрим пример балки на 

податливых связях. 

 
Пример III.   u   b  

Рассматривается составная балка с податливыми связями в шве (рис.3). Предельными случаями 

здесь являются примеры I или II. Как и раньше  

 02AA  ,           (5) 

В этом случае можем записать два выражения момента инерции: 

         000
2

0000
1. 222  SJAJJ III

i         (19) 

и  

       aSJaAJJ III
i  000000

2. 22  .       (20) 

В предельных случаях моменты инерции совпадают: 

     I
i

III
i

III
i JJJ 



2.

0

1.

0 00

limlim


,        (21) 

     II
i

III
i

a

III
i

a
JJJ 



2.1.

0000

limlim


,       (22) 

где  0  bu .  
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M

dxb
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Рисунок 3 – Случай податливой связи между составляющими элементами 
 
 

Как видно,  выражение (19) – есть квадратичная, а  (20) – линейная функции  0 . 

Запишем выражения нулевых относительных деформации составляющих элементов  

  00
00

0 







 

EJ

M

EA

N u
u ,                 (23.1) 

00
00

0  
EJ

M

EA

N b
b ,      (23.2) 

Далее в силу симметрии (22.1-2), получаем  

  
 2.

0

III
iJ

S
MN


 ,          (24) 

  2.
0

III
i

dg
J

J
MMM  .         (25) 

Взаимное  смещение элементов представляется в виде  

     002.0 2   a
JE

M
III

i

buIII        (26) 

и, кроме того,      

  0 IIIIII  .                  (27) 

Здесь граничные переходы также очевидны. 

 

2.3. Нормальные 22  и касательные 23  напряжения 

Для симметричного тензора напряжений имеем 

2332   .         (28) 

Величина искомых напряжений зависит от ординаты отсекаемой части сечения  ux  (рис. 4):  

  ux2323   ,   ux2222   .           (29.1-2) 
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Рисунок 4 – Внутренние силы и напряжения 
 
 

Обозначим (рис. 5) через  uxAA    часть поверхности поперечного сечения, отсекаемую 

горизонтальной плоскостью. Здесь имеем постоянную ширину балки   bxb g  . 

Уравнения равновесия отсеченной части сечения (рис.4) запишем в виде  

  

A

dAdbdxx 0: 233  ,        (30) 

    

A

g dAdbdxqx 0: 32222  ,       (31) 

при        









2m

N
q  .                              (31.1) 

Интеграл в уравнении (30) содержит (рис. 5)  

      gIII
i

gIII
i

g
g

g y
J

M
x

J

M
x

J

M

A

N
2.02.

00

  ,       (32) 

если 0 gg xy  и       0000 ;   ahayg ;                                    (32.1-2) 

получаем  

       S
J

dM
dAy

J

dM
dAd

III
i

g

A

III
iA

2.2.
  ,       (33) 

где  S  – статический момент отсеченной части  A  относительно оси u . В предельных 

случаях получаем 

   0lim
0







S  (центр тяжести),     (33.1) 

    i
a

SS 0
0

lim 





.                 (33.2) 
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Рисунок 5 
 
 
Используя (30), (32) и (32.1-2), получим 

    
 

 
 2.2.223

1
III

i
III

i

g
J

S

b

T

J

S

bdx

dM
y


  .       (34) 

Интенсивность силы, действующей на связи в шве, получаем в виде 

  ,223 gybdxdQ       (34.1) 

и отсюда 

    
  

x

III
i

g dxT
J

S
yQ

0

2.

 .     (34.2) 

Принимая среднюю величину касательной силы constTeff.  , на длине отрезка "e"  балки, в силу 

(34.2), можно написать 

 
 

  e
J

S
TQ

III
i

effeeff 2...


 .      (34.3) 

Из (31), (27) и (34) получаем формулу 22  

      dAS
dx

Md

bJ
qdA

dx

d

b
qy

A

III
iA

u   
2

2

2.3222
11

;     (35.1) 

или 

     













  dAS

bJ
qy

A

III
i

u 
2.22

1
1 .   (35.2) 

Эти результаты заключают первую часть работы.  
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3. Часть вторая  

3.1. Сталежелезобетонная мостовая балка  

Более 50 лет составные балки используются в пролётных строениях мостов. Чаще других 

используются балки с бетонной плитой  в сжатой зоне и  двутавровой стальной балкой – 

в растянутой. Начнем анализ именно с такой балки. Введем обозначения (рис.6): индекс "c"  – 

означает бетон, а индекс "s"  – сталь. 
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Рисунок 6 – Сталежелезобетонная балка. Деформации изгиба 
 
 

Площадь поперечного сечения составной балки:  
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Момент инерции 
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где      iisic SSS 0
'   (37.1) – статические моменты;  

'
icS  – статический момент поперечного 

сечения бетона поделен на "n"  (36.1) и  isS  – статический момент поперечного сечения 

стальной части, все эти моменты вычислены относительно оси iO . 

В случае чистого изгиба получаем: 

- нулевые оси относительных деформации составляющих элементов  

    00  c
cc

c

cc
cc

JE

M

AE

N
c

  ,        (38) 

  00  s
ss

s

ss
ss

JE

M

AE

N
s

  ,        (39) 



 134 

- с помощью (3.3) и (38-39) находим внутренние силы: 
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где  ccS  ,  
'

ccS  ,  ssS   статические моменты относительно осей c  и s  сответственно для 

бетона и стали, 
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- взаимное смещение в шве (рис. 6.) 
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На рис. 6. повороты сечений бетона и стали неодинаковы. Действительно,  если записать 

кривизны для составляющих элементов  
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- можно убедиться в том, что они отличны  

    11   sb  .      (44.3) 

В случае неподатливых связей получаем – 

      111 limlim 

























 is

a
a

b

a
a

ss

bb

ss

bb









.   (44.4) 

 

3.2. Определение касательных усилий 

Подобно схеме на рис. 4, отсечем горизонтальной плоскостью часть сечения балки, но теперь 

уже в шве балки. Здесь действуют напряжения 32  и 22 . Напряжения  c33  в бетоне 

определяются формулой  
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Из (30) получаем  
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По  (31) и (31.1), используя (45.4),  c22  выразим в виде 
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Здесь отметим, что в шве ширина бетона cb  отличается от ширины верхней стальной полки sb .  

Далее будем считать, что положение  sb  связано с ординатой  соотношением 
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что позволяет записать выражения для 23  и 22  в плоскости шва относительно  верхней 

поверхности бетонной плиты 
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отсюда находим поперечную силу  
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В случае, если мы знаем в среднем величину касательной силы constTeff.  , на длине отрезка 

"e"  получаем  

 
K

SS
eTQ miaremiar

_
..  .          (50.2) 

Для нормальных вертикальных напряжений 22  находим  
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3.3. Усадка бетона 

Усадка бетона – важный фактор, учитываемый при проектировании мостовых балок. Средняя 

возможная усадка может быть описана такими же соотношениями, что и тепловые деформации, 

которые  возникают при равномерном нагревании или охлаждении плиты. Наиболее 

распространен метод, предложенный Биркландом  [9]. 

Здесь в расчете напряжений усадки принято, что деформация sh  – постоянная по 

толщине плиты. Пусть также известен график деформации (рис. 7, b). Предполагая, что 
начальная конфигурация отвечает свободной усадке – рис. 7. a, это случай отсутствия 
связи в шве. Теперь найдем такие внутренние силы, которые переводят начальную 
конфигурацию в конфигурацию после деформации. 
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а) начальная конфигурация, b) график деформации, внутренние силы. 

Рисунок 7 – Сталежелезобетонная балка – влияние усадки 

 
Имеем 5 неизвестных: N , bN , sN , bM , sM , которые найдем из двух уравнений равновесия и  

двух уравнений совместности деформации, а также из условия 
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Аналогично (38-39) запишем  
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Из этих уравнений получим: 
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Подставив (55-56) в (53-54) получим 
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Для удобства введем обозначение  
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Используя условие совместности деформаций, получаем 
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где  1  определяется выражением 
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Из (64) с учетом (52) получим:  

 '
.. shssk KEN  .         (65) 

Подстановка силы N  (65) в (59-62) дает решение поставленной проблемы. 

4. Пример 

Приведем пример, показывающий влияние податливости связей на кривизну составной балки. 

Запишем обычные выражения усилий в элементах составной балки 
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Полученные из (66.1-3) кривизны равны 
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Теперь, используя изложенную методологию для случая податливых связей бетона, получаем    

 ss a , bb a  , если   1;0             (67.1-3) 
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Используя (40.2), для 'K запишем 
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и отсюда,  используя (40.2), (41-2), получаем 
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Сравнивая формулы (66.1-3) и (69.1-3), можем записать 

 

  isb

isb

b

b

SaJJ

SaJJ

M

M

0
'

0
'







 и   (70.1) 

  
  isb

isb

s

s

SaJJ

SaJJ

N

N

M

M

0
'

0
'









.    (70.2) 

Из выражения  (44.4.1) следует 
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Выводы 

1. Представлена теория расчета составных балок. Кроме рассмотренных здесь 

сталежелезобетонных балок теория может также быть применена и к составным деревянным  

балкам и из других материалов. 

2. Введенная здесь геометрическая мера c  и s  податливости анкерных устройств может 

рассматриваться в более широком толковании, а именно эти величины функционально связаны 

с упругими и пластическими свойствами  бетона, с частичным нарушением  связи балки с 

плитой, а также с формой самих анкеров. Величины c  и s  позволяют описать статические и 

динамические процессы нагружения, ползучесть бетона,  старение, тепловые воздействия и др. 

Все это в общем виде можно написать так: 

  cconnectycccc ffTt  ,,,, .   ),,,( SySS fTt    ,                      (71-72) 

где  Sc  ,  –  коэффициенты влияния формы анкеров на область бетона,  

yconnecty ff ,)(  –пределы текучести соответственно материала анкеров и металла балки. 

В некоторых случаях можно считать, что   SS a .                (67.1) 

Величины, входящие в выражения (71-72), могут быть определены по результатам 

экспериментов – других исследователей или  опытов, запланированных в этой работе. 
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3. Отличное от нуля смещение  рассмотрено в первой части статьи, но в общем случае 

0 . Точно также известное условие /QCi   (см. например, [3]) тоже может быть 

учтено, оно приводит к переменной величине сдвигающей силы. 

4. Проблема усадки проанализирована в предположении, что вначале 0  (52). 

Альтернативный подход не должен использоваться как неприемлемый по техническим 

причинам. 

5. Используя в качестве основного условия определения положения нейтральной оси  условия 

(1.1-2) или (38-39) либо (38.1), (39.1) мы избегаем требования равенств кривизн (44.41). Таким 

образом, мы имеем дело с плоскими поверхностями бетонного и стального элементов, 

проскальзывающих под разными углами. 

6. Перечисленные выше преимущества должны рассматриваться вместе с недостатком 

описания момента инерции. В представленным подходе  соотношения (69.1-3) и (40.1-2), (41-2), 

(23-24)  имеют одинаковую силу. На их основе нельзя получить единственное выражение для 

момента инерции. С другой стороны, точка зрения автора наиболее удобна для расчета рядя 

задач исчерпания несущей способности от действия эксплуатационных нагрузок. Здесь 

используются обобщенные выражения (18-19 ) и (30) или 

   ,)()(
'

ssSbbbSbi aSaSJJJ                                                   (73.1) 

Sssbbbsbi SSJJJ   )()(
'                                                   (73.2) 

Причины этого положения следуют из описанного выше физического смысла задачи – 

жесткость составных элементов может быть представлена суммой жесткости стальной балки и 

степенью увеличения этой жесткости за счет включения бетонной железобетонной плиты. 

Окончательное решение проблемы требует дальнейших теоретических и экспериментальных 

исследований. 
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УДК 656 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ В МЕЖФАЗНЫХ РЕЖИМАХ ПРИ СВЕТОФОРНОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ 

Карпиевич Ю.Д. 
Мозалевский Д.В.  
Лукьянчук А.Д.  
Белорусский национальный технический университет 

 
Аварийные потери – одни из наиболее существенных потерь в дорожном движении [1, 2], и 

ущерб от них в развитых странах достигает 1% внутреннего валового продукта. Около 75 % 

аварий возникает в городах, при этом больше половины из них происходит в зоне 

перекрестков, причем наиболее тяжки столкновения на перекрестках при передаче права на 

движения от одного транспортного конфликтного направления к другому [3,4].  

Целью выполнения работ является исследование подходов анализа конфликтного 

взаимодействия транспортных средств на регулируемых перекрестках в межфазном режиме 

при производстве судебной автотехнической экспертизы. 

На перекрестке различаются три основных режима конфликтного взаимодействия: 

нерегулируемый, внутрифазный и межфазный.  

Нерегулируемый режим на регулируемом перекрестке имеет место тогда, когда интенсивность 

движения конфликтующих транспортных потоков падает настолько, что уже не удовлетворяет 

нормативные требования по введению светофорного регулирования. Это бывает поздно 

вечером, ночью и ранним утром, либо в выходные или праздничные дни. В это время 

поцикловое регулирование на перекрестке уступает место режиму желтого мигания, т.е. 

нерегулируемому. Если же светофорное регулирование выходит из строя при полной 

нагрузке, т.е. если имеет место нештатная ситуация, то такие случаи не рассматриваются и 

аварии при таких режимах не учитываются. 

Внутрифазный режим движения имеет место тогда, когда в рамках одной фазы, т.е. 

постоянного горения определенной комбинации сигналов светофора, разрешено конфликтное 

движение двух пересекающихся или сливающихся потоков. В частности, это может быть 

пересечение левоповоротного и транзитного встречного потоков, либо слияние в одну полосу 

левоповоротного и правоповоротного потоков, либо слияние правоповоротного и попутного 

транзитного потока при горении зеленой стрелки на дополнительной секции светофора.  

Межфазный режим имеет место при смене фаз регулирования, когда транспортные средства 

предыдущего направления еще продолжают двигаться через конфликтную точку, а 

транспортные средства последующего направления уже начали двигаться через эту же 

конфликтную точку. Этот режим движения очень кратковременный, часто очень скоростной и 

зависит, в основном, от правильного выбора переходных интервалов, т.е. времени между 

выключением зеленого сигнала в предыдущем направлении и включением зеленого сигнала в 

последующем направлении. В каждом светофорном цикле имеются два межфазных режима 

движения – в первом из них второй поток движется после первого, а во втором – первый поток 

движется после второго. Поскольку при светофорном регулировании принято, что главным 
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является предыдущее направление, а второстепенным – последующее, то каждый из потоков в 

межфазном режиме выступает один раз как главный, а второй раз – как второстепенный.  

Очевидно, что межфазные конфликты образованы конфликтующими транспортными потоками, 

движущимися в разных фазах, и возникают при смене сигналов светофора. При исследовании 

данного вида конфликтов необходимо четкое определение времени, в котором 

взаимодействуют конфликтующие транспортные потоки претендующие на занятие одной и той 

же пространственной точки. 

Конфликтное время 









кф
t  – время, в течение которого имеется возможность конфликтного 

движения двух конфликтующих транспортных потоков, которые движутся в разноименных 

фазах светофорного цикла (рис. 1).  Именно в течение данного времени главные 
конфликтующие участники еще могут не освободить конфликтную точку, продолжая 

движение, а второстепенные конфликтующие участники, начав движение на зеленый сигнал 

светофора (или чуть раньше), уже могут достигнуть этой конфликтной точки. Конфликтное 

время определяется отдельно для каждой исследуемой конфликтной точки. 

КС

ЗС

ЖС ЗС

КСЖ С

 

Рисунок 1 –  Структура конфликтного времени [2, 3]  
главное направление (1) – направление предыдущей фазы; второстепенное (2) – направление 

последующей фазы 
 

Поясним рис. 1: 

0–0 – момент выключения зеленого сигнала для первого (главного) конфликтующего потока 

(или момент включения желтого сигнала 1жt ) – точка отсчета конфликтного времени; 

прt  – переходной интервал – время между выключением зеленого сигнала в предыдущем 

направлении и включением его в последующем направлении; 

1v
t  – время с момента включения желтого сигнала (ЖС1) до проезда  последним главным 

конфликтующим участником стоп–линии; 

1s
t  – время с момента проезда стоп–линии до момента освобождения конфликтной точки 

главным конфликтующим участником; 

1t  – суммарное время с момента включения желтого сигнала до момента освобождения 

конфликтной точки главным конфликтующим участником; 
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2оп
t  – время опережения второстепенным конфликтующим участником    момента включения 

зеленого сигнала на второстепенном направлении (ЗС2); 

2s
t  – время с момента пересечения второстепенным участником стоп–линии до момента 

достижения им конфликтной точки; 

2t  – суммарное время с момента выключения зеленого сигнала для главного направления 

(ЖС1) до момента достижения конфликтной точки второстепенным конфликтующим 
участником; 

кфt  – конфликтное время; .21 ttкфt   

М1 – момент освобождения конфликтной точки главным конфликтующим участником; 

М2 – момент достижения второстепенным конфликтующим участником конфликтной точки. 

 
Основные вопросы, которые ставит  на исследование эксперту орган, ведущий процесс, 

следующие: 

На какой сигнал светофора водитель автомобиля въехал на перекресток? 

Как должны были действовать в условиях данной дорожной обстановки водители 

автомобилей-участников аварии? 

Соответствовали ли действия водителей участников аварии требованиям Правил 

дорожного движения? 

Рассмотрим следующую аварию: на перекрестке Ванеева и Рокоссовского  произошло 

столкновение автомобилей Шкода Октавия и БМВ-525. Дорожное покрытие – сухой 

горизонтальный асфальтобетон. Очевидец 1 пояснил, что он начал движение на разрешающий 

сигнал светофора вместе с автомобилем БМВ. Очевидец 2 пояснил, что в момент происшествия 

по ул.Ванеева включился зеленый сигнал светофора. В ходе проведения эксперимента 

установлено, что с момента включения зеленого сигнала светофора время движения 

автомобиля БМВ-525 составило 3 с, 3,1 с и 2,9 с. Со слов водителя скорость движения 

автомобиля Шкода Октавия составляла 45-50 км/ч. На момент происшествия в обоих 

автомобилях находились только водители. В момент аварии левая задняя часть автомобиля 

Шкода Октавия контактировала с передней частью автомобиля БМВ-525, расстояние от 

передней части автомобиля Шкода Октавия до места ее контакта с автомобилем БМВ-525 

составляет 2,78 м. 

Опасность для водителя автомобиля БМВ-525 возникает с момента пересечения автомобилем 

Шкода Октавия границы проезжей части, на которой находился автомобиль БМВ-525. 

Как следует из данных отношения и дополнения, автомобиль БМВ-525 до момента 

столкновения двигался 2.9…3.1 с. Согласно показаниям очевидца 1 автомобиль БМВ-525 начал 

движение на зеленый сигнал светофора, согласно показаниям очевидца 2 в момент включения 

зеленого сигнала светофора по ул.Ванеева произошло столкновение. Так как данные показания 

исключают друг друга, то необходимо рассмотрение двух вариантов. 

Как следует из схемы происшествия, расстояние от места столкновения до правой по ходу 

движения автомобиля БМВ-525 границы проезжей части ул.Ванеева составляет 10 м. С учетом 

того, что место контакта на боковой поверхности автомобиля Шкода Октавия расположено 
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на расстоянии 2,78 м от ее передней части, следует заключить, что с момента выезда на 

проезжую часть ул. Ванеева до столкновения автомобиль Шкода Октавия преодолел 

расстояние около 12,78 м (10+2,78). 

Исходя из скорости движения автомобиля Шкода Октавия 45…50 км/ч время движения с 

момента пересечения границы проезжей части ул.Ванеева до столкновения определяется по 

следующей формуле: 

,6,3
AV

S
t  

где  S –  величина пройденного транспортным средством пути, м:  12,78 12,78 

VА  – скорость движения транспортного средства, км/ч:    45,0  50,0 

t  – время преодоления транспортным средством пути S, c:   1,0  0,9 

 
Таким образом, время движения автомобиля Шкода Октавия с момента выезда на проезжую 

часть ул. Ванеева до момента столкновения определяется равным 0,9…1 с, исходя из показаний 

свидетеля 1  и результатов эксперимента. 

Для привязки движения автомобилей БМВ-525 и Шкода Октавия к сигналам светофора на 

рис. 1 согласно предоставленному графику режима работы светофорного объекта на 

пр. Рокоссовского – ул. Ванеева построена диаграмма режима работы светофоров № 9 

(регулирующего движение автомобиля БМВ-525 непосредственно перед местом ДТП) и № 24 

(регулирующего движение автомобиля Шкода Октавия непосредственно перед местом ДТП). 

Далее, исходя из имеющихся данных, на диаграмму поочередно нанесем: 

момент начала движения автомобиля БМВ-525, совпадающий с моментом включения для его 

направления зеленого сигнала светофора; 

момент столкновения автомобилей, определенный исходя из времени движения автомобиля 

БМВ-525 до столкновения (2,9…3,1 с); 

момент выезда автомобиля Шкода Октавия на проезжую часть ул.Ванеева, определенный из 

установленного выше времени движения указанного автомобиля с момента его выезда на 

проезжую часть ул.Ванеева до момента столкновения (0,9…1 с). 

 

2.9
3.1

0.9
3.9

4.2

3 2

1

начало движения 
автомобиля БМВ-525

Шкода Октавия
(светофор №24)

БМВ-525
(светофор №9)

момент столкновения 
автомобилей

выезд автомобиля Шкода Октавия 
на проезжую часть ул.Ванеева

 

Рисунок 2 – Фрагмент диаграммы светофорного цикла 
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Как следует из анализа построений на рис. 2, из показаний очевидца 1 следует, что автомобиль 

Шкода Октавия въезжал на проезжую часть ул. Ванеева на красный сигнал светофора 

спустя 3,9…4,2 с с момента его включения. 

Для решения вопроса на рис. 3  также построена диаграмма режима работы светофоров № 9 и 

№ 24, на которую нанесены: 

момент столкновения автомобилей, совпадающий с моментом включения по ул. Ванеева 

зеленого сигнала светофора; 

момент выезда автомобиля Шкода Октавия на проезжую часть ул.Ванеева, определенный по 

установленному выше времени движения указанного автомобиля с момента его выезда на 

проезжую часть ул.Ванеева до момента столкновения (0,9…1 с); 

момент начала движения автомобиля БМВ-525, определенный по времени его движения до 

столкновения (2,9… 3,1 с). 

БМВ-525
(светофор №9)

Шкода Октавия
(светофор №24)

1

0.9

23

выезд автомобиля Шкода Октавия 
на проезжую часть ул.Ванеева

момент столкновения 
автомобилей

2.9
3.1

начало движения 
автомобиля БМВ-525

 

Рисунок 3 – Фрагмент диаграммы светофорного цикла 
 

Как следует из анализа построений на рис. 3, и показаний очевидца 2, автомобиль Шкода 

Октавия въезжал на проезжую часть ул.Ванеева на красный сигнал светофора спустя 1…1,1 с 

с момента его включения. 

 
Водитель автомобиля Шкода Октавия въезжала на пересекаемую проезжую часть ул.Ванеева 

на красный (запрещающий) сигнал светофора № 24, на линии которого на растяжке установлен 

знак 5.33 "Стоп-линия". 

В рассматриваемой ситуации водитель автомобиля Шкода Октавия Небосько Л.В. должна была 

руководствоваться требованиями п. 39.3, 39.5 и  п. 48, с учетом п. 50 Правил дорожного 

движения. 

Согласно п. 39.3 и 39.5  «…ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ предупреждает о предстоящей смене сигналов 

и запрещает движение, кроме случаев, указанных в подпунктах 50.1, 50.2, пункта 50  и пункте 

106 настоящих  Правил;»,  

«…КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий (или два мигающих красных сигнала), 

запрещает движение». 

Согласно требованиям п. 48 Правил при запрещающем сигнале регулировщика или  светофора 

водители  должны остановиться перед дорожным знаком «Стоп-линия»… 
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Согласно требованиям ч.1 п. 50 Правил дорожного движения при включении желтого сигнала 

водителям, которые не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах, 

определенных пунктами 48 и 49 настоящих Правил, разрешается дальнейшее движение. 

Таким образом, для оценки действий водителя автомобиля Шкода Октавия применительно к 

п. 39.3 и п. 48 Правил необходимо установить, имела ли водитель с момента включения 

желтого сигнала техническую возможность остановиться перед знаком «Стоп-линия» (5.33) 

(линией светофора № 24), не прибегая к экстренному торможению. 

Согласно методических рекомендаций величина замедления данной категории автомобилей на 

сухом асфальтобетонном покрытии при экстренном торможении при производстве 

автотехнических исследований принимается равной 6,9 м/с2. 

Обычно при служебном торможении в экспертной практике величина замедления автомобиля 

принимается равной половине от величины замедления при экстренном торможении, то есть в 

данном случае 6,9/2=3,45 м/с2. 

Остановочный путь автомобиля Шкода Октавия при экстренном и служебном торможении 

можно определить по следующей формуле: 

 

  ,
92,256,3

5,0
2

3210 J

VV
tttS AA


  

 
    экстренное 

торможение 
служебное 

торможение 
где t1 – время реакции водителя 

транспортного средства в условиях 
места происшествия, с:  0,60 0,60 0,60 0,60 

 

t2 – время запаздывания срабатывания 
тормозного привода транспортного 
средства, с:  0,20 0,20 0,20 0,20 

 
t3 – время нарастания замедления 

транспортного средства, с: 0,25 0,25 0,25 0,25 

 
VA – скорость движения транспортного 

средства, км/ч:  45,00 50,00 45,00 50,00 

 

J – установившееся замедление 
транспортного средства в условиях 
места происшествия, м/с2:  6,90 6,90 3,45 3,45 

 

SO – остановочный путь транспортного 
средства в условиях места 
происшествия, м: 22,90 26,80 34,20 40,80 

 
Таким образом, величина остановочного пути автомобиля Шкода Октавия в условиях места 

происшествия при применении экстренного и служебного торможения определяется равной 

при скорости 45 км/ч около соответственно 22,9 м и 34,2 м, при скорости движения 50 км/ч 

26,8 м и 40,8 м. 
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Как установлено, с момента выезда на проезжую часть ул.Ванеева до столкновения автомобиль 

Шкода Октавия преодолел расстояние около 12,78 м. Согласно схеме происшествия расстояние 

от линии светофорной стойки до границы проезжей части ул. Ванеева составляет 1 м.  

Следовательно, с момента пересечения линии светофорной стойки до места наезда автомобиль 

Шкода Октавия преодолел расстояние 12,78 + 1 = 13,78 м. Время прохождения данного 

расстояния определяется по следующей формуле: 

,6,3

AV

S
t  

где S – величина пройденного транспортным средством пути, м:   13,78 13,78 

VА – скорость движения транспортного средства, км/ч:   45,00 50,00 

t – время преодоления транспортным средством пути S, c:   1,10  1,00 

 
С учетом изложенного время движения автомобиля Шкода Октавия с момента включения 

желтого сигнала светофора до момента пересечения им стойки светофора определяется 

равным: 

исходя из показаний свидетеля 1 (см. рис. 2): 3+2+2,9-1,1 = 6,8 с при скорости 45 км/ч или 

3+2+2,9-1 = 6,9 с при скорости 50 км/ч; 

исходя из показаний свидетеля 2 (см. рис. 3): 3+2-1,1 = 3,9 с при скорости 45 км/ч или 3 + 2 – 1= 

= 4,0 с при скорости 50 км/ч. 

Удаление автомобиля Шкода Октавия от линии светофорной стойки в момент включения 

желтого сигнала светофора определяется по следующей формуле: 

6,3

ПA TV
A
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    по показаниям 
свидетеля 1 

по показаниям 
свидетеля 2 

где VA – скорость движения автомобиля Шкода 
Октавия, км/ч:  45,00 50,00 45,00 50,00 

 

TП – время движения автомобиля Шкода Октавия с 
момента включения желтого сигнала до 
светофорной стойки, с:  

 

 

6,80 

 

 

6,90 

 

 

3,90 

 

 

4,00 

 

SА – удаление автомобиля Шкода Октавия от 
стойки светофора в момент включения 
желтого сигнала, м: 85,00 95,80 48,80 55,60 

 
Таким образом, величины удаления автомобиля Шкода Октавия от линии светофорной стойки 

в момент включения желтого (запрещающего) сигнала светофора во всех случаях превышают 

соответствующие величины остановочного пути данного автомобиля при служебном 

торможении. 
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Следовательно, водитель автомобиля Шкода Октавия располагала технической возможностью 

остановиться перед линией светофорной стойки (знаком 5.33) в момент включения желтого 

сигнала светофора, ее действия не соответствуют указанным требованиям Правил дорожного 

движения. 

Как следует из показаний свидетеля 1, автомобиль БМВ-525 начал движение на зеленый 

(разрешающий) сигнал светофора. 

В данном случае водитель автомобиля БМВ-525 должен был руководствоваться требованиями 

п. 87.2  и п. 107 Правил дорожного движения. 

Согласно требованиям п. 87.2  Правил «…при возникновении препятствия или опасности для 

движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан  немедленно принять меры 

к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства». 

Как установлено, время движения автомобиля Шкода Октавия с момента его выезда на 

проезжую часть ул.Ванеева (с момента возникновения опасности для водителя автомобиля 

БМВ-525) до столкновения составляло 0,9…1,0 с. 

Согласно методическим рекомендациям время реакции водителя на выезд транспортного 

средства на запрещающий сигнал светофора в экспертной практике принимается равным 1,2 с, 

что превышает время, имевшееся с момента возникновения опасности в распоряжении 

водителя автомобиля БМВ-525 для предотвращения столкновения время (0,9…1,0 с). 

Следовательно, можно заключить, что водитель автомобиля БМВ-525 не располагал 

технической возможностью предотвратить столкновения с автомобилем Шкода Октавия с 
момента выезда последнего на проезжую часть ул.Ванеева и его  действия не противоречили, 

с технической точки зрения, требованиям п. 87.2 Правил дорожного движения. 

Согласно требованиям п. 107 Правил дорожного движения «при включении разрешающего 

сигнала светофора водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, завершающим 

движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим перехода проезжей части дороги».  

В соответствии с п. 7.2 Правил («…каждый участник дорожного движения, соблюдающий 

настоящие Правила, вправе рассчитывать на то, что и другие участники дорожного движения 

будут выполнить содержащиеся в них требования…») водитель автомобиля БМВ-525 вправе 

был рассчитывать, что водитель автомобиля Шкода Октавия будет выполнять требования 

п. 48 и 39 Правил дорожного движения. 

Так как действия водителя автомобиля Шкода Октавия не соответствовали требованиям 

указанных пунктов, а у водителя автомобиля БМВ-525 отсутствовала техническая возможность 

предотвратить столкновение с автомобилем Шкода Октавия, то следует заключить, что 

действия водителя не противоречили требованиям п. 107 Правил дорожного движения 

в рассматриваемой дорожно-транспортной ситуации. 

 

Вывод 

Помимо проводимого исследования конфликтного взаимодействия автомобилей при 

межфазных конфликтах, экспертам нужно оценить и недостатки организации дорожного 
движения – достаточность переходного интервала для передачи права на движение 
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конфликтующим участникам. Возможно, экспертам помимо информации, предоставляемой 

СМЭП (специализированным монтажно-эксплуатационным предприятием или управлением), 

в виде паспортов светофорных объектов, запрашивать результаты оптимизации светофорных 

циклов, выполненных проектировщиками, для их последующей проверки (соответствующего 

перерасчета по результатам исследования конфликтного взаимодействия). 

Как показывает статистика, до 60 % аварий в межфазном режиме происходит из-за 

несоблюдения водителями требований Правил дорожного движения, касающихся проезда 

регулируемых перекрестков. 

При производстве экспертом исследований необходимо, помимо постановления (отношения 

или определения) органа, ведущего процесс, владение всеми материалами, имеющимися в деле, 

поскольку анализ отдельных показаний, объяснений может прояснить суть рассматриваемой 

аварии и специфику возникновения конфликтной ситуации, а также причины перерастания ее в 

аварийную. 
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УДК 625.7.06 
 

НОВИЙ ПОЛІМЕРНИЙ МОДИФІКАТОР БІТУМІВ 
ПОЛІДОМ НА ОСНОВІ ВТОРИННОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ 

 
Кіщинський С.В. 
ДерждорНДІ  

 
 
З усіх компонентів  асфальтобетону бітум в найбільшій мірі піддається дії транспортних 

навантажень та впливу погодно-кліматичних умов. 

Модифікація бітумів  полімерами різних класів є ефективним напрямком поліпшення їх 

властивостей. Серед полімерних модифікаторів найбільш поширеними є термоеластопласти на 

основі сополімерів стиролу (S) та бутадієну (В): SBS, SBR, SB, SIS та інші. Термоеластопласти 

знижують сприйнятливість бітуму до змін температури, збільшують їх когезійну міцність та 

теплостійкість, надають еластичності та поліпшують низькотемпературну поведінку. Завдяки 

цьому підвищується міцність, зсуво-, та тріщиностійкість дорожніх покриттів. Зростає їх опір 

руйнуванню через втому внаслідок тривалих транспортних навантажень. 

Однією з основних причин, що стримує темпи зростання випуску модифікованих 

бітумів в Україні, є висока вартість полімерів (15-30 грн. за 1 кг).  

В зв’язку з цим в ДерждорНДІ був розроблений дешевий та ефективний модифікатор 

бітумів, який за характером дії аналогічний термоеластопластам. 

Основою модифікатора є вторинний поліетилен (ВП)  продукт переробки відходів 

поліетилену високого тиску.  

ВП був вибраний з таких причин: 

- з усіх полімерів, що виробляються в Україні, тільки він здатний безпосередньо 

суміщатись з бітумом. 

- набагато дешевший, ніж кондиційні полімери (його вартість становить 3-4 грн. за 

кілограм). 

- забезпечується утилізація одного з багатотоннажних відходів  полімерів і поліпшується 

екологічний стан в Україні. 

Відомо, що ВП підвищує когезійну міцність та температуру розм’якшення бітуму. 

Модифіковані ним бітуми не схильні до розшарування при зберіганні за робочих 

температур. Однак ВП не надає бітумам еластичності та не поліпшує їх низькотемпературну 

поведінку [1-5]. 

Щоб надати бітуму потрібні властивості, ВП поєднувався з мінімально необхідною кількістю 

термоеластопласту. 

З усіх випробуваних термоеластопластів кращі результати досягаються при застосуванні 

латексів серії Butonal. Імовірно це пов’язано з латексною формою полімеру, що забезпечує 

краще його суміщення та взаємодію з ВП. 
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Для поліпшення суміщення ВП з термоеластопластом та бітумом (особливо в’язких марок), 

а також з метою покращення  фізико-механічних характеристик модифікованих бітумів були 

використані пластифікатори: нафтові екстракти,  масла та інші продукти нафтопереробки. 

Композиція з оптимальним співвідношенням вторинного поліетилену (60-70 %), латексу 

(23-26 %) та пластифікатора (10-15 %) отримала назву модифікатора бітуму Полідом. 

Слід зазначити, що кількість Butonal NS 104, яка у складі Полідому потрапляє у бітум  в 4 рази 

менша, ніж це потрібно при модифікації бітуму одним тільки латексом. 

Приготування Полідому здійснюється в агломераторах або екструдерах (черв’ячних пресах). 

За рахунок тертя та зсувних зусиль  вторинний поліетилен нагрівається, розм’якшується та 

плавиться. Під час цього процесу до нього додають латекс та пластифікатор. При 

перемішуванні компонентів внаслідок процесів диспергування та розподілу відбувається 

гомогенізація суміші. 

Гомогенізація суміші може проводитись також в її розплаві. Після досягнення однорідності 

розплавлена суміш може бути різко охолоджена водою, внаслідок чого матеріал подрібнюється 

на крихти (у випадку використання агломерату) або проходить через гранулятор, де утворені 

прути (стренги) полімеру подрібнюються на гранули. 

В таблиці 1 наведено результати дослідження впливу ВП, латексу Butonal NS 104 (But) та 

Полідому (ПДМ) на властивості бітуму марки БНД 90/130 українського виробництва.  

Таблиця 1 – Фізико-механічні характеристики бітуму з різним вмістом модифікаторів  

Показники 
властивостей 

Значення показників властивостей бітуму з різним 
вмістом модифікаторів, % 

 
ВП*), 

2 
But*), 
0,75 

ПДМ, 
2 

ПДМ, 
3 

ПДМ, 
4 

ПДМ**), 
3 

Глибина проникнення голки 
(пенетрація), 0,1 мм 

за температури 25 С 

 

 

96 

 

 

47 

 

 

56 

 

 

66 

 

 

69 

 

 

57 

 

 

47 

за температури 0 С 18 9 11 13 8 10  

Температура розм’якшення, С 46 51 49 53 54 57 60 

Розтяжність (дуктильність), см 

за температури 25 С 

 

100 

 

20 

 

33 

 

24 

 

41 

 

35 

 

12 

за температури 0 С 4,0 2,8 4,0 4,0 4,5 4,3 3,5 

Еластичність, %   50 55 60 65 55 

Температура крихкості, С -24 -22 -20 -22 -22,5 -19 -17,5 

Зчеплення зі склом, % 17 13 19 21 21 16 14 

Когезія, МПа 0,088 0,145 0,125 0,170 0,173 0,176 0,202 
*) Вміст ВП та But в модифікованих бітумах такий, що відповідає їх вмісту в 3 % Полідому 
**) Значення показників модифікованого бітуму після старіння за методом RTFOT  
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Когезія бітуму визначалась за методикою професора Золотарьова В.О. Величина когезії 

оцінювалась зусиллям, яке призводить до втрати цілісності зразка в’яжучого при плоско-

паралельному зсуві за температури 25 °С. 

Випробування показали, що характеристики бітумів з Полідомом є типовими для бітумів, 

модифікованих термоеластопластами. 

Введення Полідому в 2-2,5 рази збільшує когезійну міцність бітуму та на 7-11 °С підвищує 

його температуру розм’якшення. Полідом надає бітуму значної еластичності (55-65 %). 

Еластичність є однією з ознак ефективності полімеру і свідчить про наявність  структурної 

сітки в бітумополімерному в’яжучому та про нову конформацію його структурних елементів. 

Вказані зміни структури підвищують опір в’яжучого дії тривалих транспортних навантажень, 

внаслідок чого зростає тріщиностійкість дорожніх покриттів. 

При модифікації Полідомом зростає в’язкість бітуму, але температура крихкості та розтяжність 

за температури 0 °С залишається незмінною. Це свідчить про кращу низькотемпературну 

поведінку бітуму з Полідомом в порівнянні з  немодифікованим бітумом такої ж в’язкості. 

Підвищена температура розм’якшення та стабільна температура крихкості забезпечують бітуму 

з Полідомом більш широкий інтервал пластичності.  

Встановлено, що оптимальний вміст Полідому у бітумі становить 3-3,5 %, температура 

нагрівання в’яжучого при модифікації 195-200 С, тривалість суміщення  від 2 год до 3 год.  

Та кількість латексу, що знаходиться в Полідомі, при введенні в бітум самостійно не надає 

бітуму такої еластичності, як в композиції із вторинним поліетиленом. Це дозволяє припустити  

наявність синергетичного ефекту при суміщенні двох компонентів Полідому в присутності 

пластифікатора. 

Був вивчений вплив бітумів різного виробництва на ефективність процесу їх модифікації  

Полідомом.  

Дослідження показали, що для приготування  бітумів з Полідомом краще підходять 

високосмолисті бітуми з ароматичною основою. Так, дистиляційний бітум NYNAS та бітум 

Ухтинського НПЗ показали найбільший приріст температури розм’якшення та найвищу 

еластичність (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Вплив природи бітумів на температуру розм’якшення при  

 модифікації Полідомом 
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В той же час полімерний модифікатор Полідом за рахунок своєї поліетиленової основи добре 

суміщається також і з українськими та білоруськими парафінистими окисленими бітумами. 

Важливою властивістю модифікованих бітумів  є їх здатність не розшаровуватись при 

зберіганні за робочих температур.  

Схильність модифікованих бітумів до розшарування визначалась за “ТUBEN-методом”. 

Встановлювалась температура розм’якшення, пенетрація при 25 С та еластичність у 

верхньому та нижньому шарах в’яжучого після прогрівання при температурі 180 С 

протягом 8 та 24 годин. 

На рис. 2 представлено різницю температур розм’якшення, пенетрації та еластичності між 

верхнім і нижнім шарами бітуму, модифікованого Полідомом та типовим термоэластопластом 

типу SBS.    

Результати випробувань показали, що у бітумах з Полідомом спостерігається набагато менший 

ступінь розшарування ніж у бітумах, модифікованих термоеластопластами типу SBS. 
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Рисунок 2 – Різниця температур розм’якшення 
між верхнім і нижнім шаром в’яжучого 

Рисунок 3 – Різниця пенетрацій між верхнім і 
нижнім шаром в’яжучого 
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Рисунок 4 – Різниця еластичності між верхнім і нижнім шаром в’яжучого 
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Висновки 

 

1. На основі вторинного поліетилену розроблено полімерний модифікатор бітуму, за дією 

аналогічний термоеластопластам, що отримав назву Полідом. 

2. Характеристики бітумів, що вміщують Полідом, є типовими для бітумів, модифікованих 

термоеластопластами. Вони відповідають вимогам українського стандарту. Бітуми з 

Полідомом мають меншу схильність до розшарування ніж бітуми, модифіковані 

термоеластопластами типу SBS. 

3. Оптимальний вміст Полідому у бітумі становить 3-3,5 %, температура суміщення Полідому 

з бітумом – 195-200 С, тривалість процесу 2-3 год. 

4. Економічна  ефективність  застосування Полідому забезпечується  значно нижчою його 

вартістю в порівнянні з термоеластопластами. Це досягається за рахунок використання 

дешевого вторинного поліетилену та пластифікатору, а також в 4 рази меншого вмісту 

латексу.   
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СПОРУД З МЕТАЛЕВИХ ГОФРОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ  

 
Коваль П.М. 
Фаль А.Є. 
Бабяк І.П. 
Сітдикова Т.М. 
ДерждорНДІ 

 

Металеві гофровані конструкції (МГК) є одним з раціональних і перспективних видів малих 

штучних споруд, використання яких вимагає мінімальних транспортних витрат, невеликих 

витрат матеріалів та трудовитрат на будівельному майданчику. Це забезпечує прискорення 

темпів будівництва штучних споруд. Будучи гнучкими конструкціями, вони працюють за 

рахунок спільної роботи з навколишнім ґрунтом засипання. Це сприяє полегшенню 

конструкцій і дозволяє їх укладати без фундаментів [1, 2]. 

Штучні споруди з металевих гофрованих конструкцій мають ряд переваг у порівнянні з 

аналогічними бетонними конструкціями: 

По-перше, це адаптація споруд з МГК. Вони мають високу пристосовність до ґрунтових умов, що 

змінюються, та мають підвищену сейсмостійкість і опір до руйнування. Використання різних 

марок сталей дозволяє застосовувати їх при низьких температурах. 

По-друге, це довговічність. Використання різних антикорозійних покриттів дозволяє 

сертифікувати штучні споруди з МГК на термін до 75 років. 

По-третє, їх транспортабельність. Виготовлення МГК із стандартних гофрованих листів дозволяє 

влаштовувати у заводських умовах і транспортувати в будь-яке місце конструкції будь-яких 

розмірів. Бетонні труби через складності при транспортуванні у заводському виготовленні 

можуть бути тільки до 3 метрів. Вартість транспортування МГК у 1 0 -1 5  разів нижча порівняно 

з транспортуванням залізобетонних труб. Наприклад, в одному піввагоні транспортується 

до 400 погонних метрів труб діаметром 1,5 м. 

По-четверте, це зручність монтажу. Швидкість виготовлення споруд із МГК у 5-7 разів вища 

у порівнянні із використанням бетонних конструкцій. При їх влаштуванні не потрібне 

використання складної і дорогої техніки. Крім того, монтаж і будівництво споруд із МГК може 

проводитися в зимовий період, що, як правило, утруднено при використанні бетону. 

По-п‘яте, це їх економічність. Як показав вітчизняний та закордонний досвід будівництва, 

застосування МГК у дорожньому будівництві дозволяє зменшити витрати на спорудження 

об'єктів, як правило, на 30-40 % [3]. 

До особливостей гофрованих металевих труб можна віднести більш високі вимоги до засипки 

та ущільнення. Зокрема, засипання необхідно вести пошарово одночасно із обох боків 

горизонтальними шарами товщиною до 20 см по всій довжині труби на однакову висоту. 

Ущільнення проводиться ручним механізованим інструментом – пневматичними або 

електричними трамбовками масою не менше 200 кг за 4 проходи по одному сліду. 
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Грунт засипки повинен мати коефіцієнт ущільнення не менше 0,95. Модуль деформації ґрунту 

повинен бути не менше 300 кг/см2. Основним ворогом МГК є корозія, тому антикорозійні 

заходи значно впливають на кінцеву ціну конструкції. Основним засобом захисту є цинкування 

товщиною не менше 80 мкм, що наносять гарячим способом. Застосовується також покриття 

епоксидною смолою по цинкуванню в залежності від агресивності середовища [4]. 

Оскільки в Україні за даними Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) 

станом на 01.01.2005 р. в експлуатації на автомобільних дорогах знаходиться 16082 
(371157,0 п.м.) мостів і 129053 водоперепускних труб, одним із напрямків застосування 

металевих гофрованих конструкцій є ремонт існуючих малих мостів і водоперепускних труб. 

Якщо брати труби, то в середньому, при мережі доріг загального користування 169739 км, їх 

кількість становить біля однієї (0,8) труби на один кілометр. Близько 29 % із цих труб 

вимагають ремонтних заходів. Основними їх дефектами є тріщини кілець та їх просідання, 

порушення гідроізоляції стиків між кільцями, руйнування лотка і укріплень, тощо. 

У вітчизняній практиці цивільного будівництва МГК почали застосовуватися в основному 

з середини дев'яностих років з використанням постачань імпортних конструктивних елементів 

та інженерного забезпечення. Такі конструкції використано при будівництві транспортної 

розв’язки біля с. Фруктове в АРКрим, на автомобільній дорозі "Київ – Одеса" біля 

м. Біла Церква, схожі конструкції   також   використовувались  на  новій  ділянці Жашків – 

Червонознам‘янка   автомобільної дорогиі "Київ-Одеса" (рис. 1, 2).  

 

Рисунок 1 – МГК в стадії будівництва на 
автомобільній дорозі "Київ-Одеса" 

Рисунок 2 – МГК на автомобільній дорозі 
"Київ-Одеса" км 229+775 

 

Застосування МГК в будівництві вимагає нових технологій, матеріалів та відповідного 

нормативного забезпечення, а саме, норм, які регламентують проектування, монтаж, гідравлічні 

та конструктивні розрахунки.  

У 1970-1975 р.р. у колишньому СРСР проводилися дослідження і розроблялися технічні умови 

по застосуванню водоперепускних гофрованих металевих і склопластикових труб (ВСН 176-71 

був затверджений у 1971 р.). Згодом був виданий нормативний документ з проектування і 

будівництва металевих гофрованих водоперепускних труб ВСН 176-78. Цей документ був 

підготовлений союзним науково-дослідним інститутом транспортного будівництва (ЦНИИС), 

та його Новосибірським філіалом (СибЦНИИС) за участю Державного союзного дорожнього 
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науково-дослідного інституту (СоюздорНИИ) та погоджений і затверджений колишнім 

Мінтрансстроєм у 1978 р. Доповнення до цього документу були видані в 1984-1985 роках. 

У цей же час було організоване виробництво металевих оцинкованих гофрованих елементів 

труб та розпочато широке застосування їх при будівництві залізниць і під'їзних залізничних 

колій на БАМі (Захід Сибіру) [5]. 

Завдяки конструктивним, технологічним і економічним перевагам металеві гофровані 

конструкції одержали поширення в усьому світі. У Росії розпорядженням Міністерства 
транспорту РФ Ос-542-р від 17.06.2002 р., рекомендовано застосування гофрованих труб при 

будівництві і реконструкції доріг. Але нормативні вимоги, якими керуються постачальники, не 

враховують повною мірою умови Росії, зокрема поєднання мерзлотних і сейсмічних процесів. 

Тому виникла необхідність розробки рекомендацій з врахуванням цих природно – кліматичних 

умов. Так, у 2002 році за завданням Державної служби дорожнього господарства Росії 

(РОСАВТОДОР) були розроблені рекомендації [6], що регламентують застосування 

гофрованих труб у районах вічної мерзлоти, а також включають певні коригування з питань 

гідроізоляції і забезпечення стійкості конструкції труби при великих висотах насипів. При 

підготовці методичних рекомендацій були досліджені умови адаптації закордонного досвіду 

дорожнього будівництва з застосуванням металевих гофрованих водоперепускних труб 

до складних інженерно-геологічних умов районів будівництва Сибіру, Забайкалля і 

Далекого Сходу.  

До цього часу значна частина рекомендацій, які містяться у ВСН 176-78, вимагають 

коригування та адаптування до сучасних вимог ДБН, ГОСТів, ДСТУ та ВБН на види робіт та 

матеріали з врахуванням накопиченого досвіду будівництва й експлуатації штучних споруд у 

різних умовах. Вимоги, що містить  ВСН 176-78, мають деякі відмінності від закордонних 

нормативних документів, наприклад, щодо гідроізоляції, захисту від корозії при створенні 

ґрунтової обойми. Закордонна розрахункова база залишається на основі емпіричних підходів і 

формул.  

У вітчизняній практиці будівництва нормативних документів і технічних вказівок стосовно 

будівництва водоперепускних споруд з металевих гофрованих конструкцій на залізничних 

шляхах та автомобільних дорогах немає. Це пояснює необхідність розробки вітчизняних норм з 

проектування і будівництва споруд з гофрованих металевих конструкцій, що працюють разом з 

ґрунтом засипки під автомобільною дорогою.  

В основу розробки проекту ВБН “Проектування та будівництво штучних споруд із металевих 

гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування” було покладено 

науковий досвід застосування гофрованих металевих водопропускних труб, накопичений у 

провідних науково-дослідних інститутах, зокрема в Державному дорожньому науково-

дослідному інституті імені М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ), з узагальненням закордонного та 

вітчизняного досвіду з проектування та будівництва металевих гофрованих конструкцій. 

В нормативному документі, над яким працювали фахівці інституту, виконано наступні роботи:  

1. Розширено номенклатуру виробів – збільшено отвір МГК до 8 м; 

2. Крім традиційних круглих запропоновано використання конструкцій з іншими перерізами    

(рис. 3-8). 
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Рисунок 5 – Переріз з плоским 
дном 

b

h
1

h

r1

r3 r2

 
r

1

b
h

 

r
1




1

r2

b

hr2



 

Рисунок 6 – Переріз 
пониженої висоти 

Рисунок 7 – Арковий переріз Рисунок 8 – Арка коробового 
перерізу 

 

3. Розширено зону використання: з використанням МГК можна виконувати ремонт та 

нарощування з/б труб. 

Ремонт існуючих залізобетонних споруд виконується методом „гільзування”. За таким методом 

допускається встановлення металевої гофрованої конструкції всередину залізобетонної з 

подальшим омонолічуванням зазорів. Також МГК використовуються для подовження існуючих 

штучних споруд при реконструкції доріг.  

4. Передбачено використання нових геосинтетичних матеріалів для армування ґрунтової 

обойми навколо конструкції та укосів насипу біля вхідного та вихідного оголовків. 

5. Передбачено використання полімерів та полімер – розчинів для влаштування лотків 

водопропускних споруд. 

Наведено додаткові заходи щодо захисту МГК від корозійних пошкоджень, з використанням: 

- матеріалів на основі епоксидних смол (наприклад, епоксидно-каучукова фарба, 

епоксидно-поліамідна емаль, епоксидно-кам'яновугільна емаль товщиною шару 

90-400 мкм), термін служби комбінованого покриття «цинк + епоксидне покриття» 

у півтора рази більший, ніж сума термінів служби двох даних шарів; 

- матеріалів на основі поліуретанових смол, а також мастик: бітумо-гумової або бітумо-

мінеральної (бітуміноль) марок Н-1 або Н-2, яка складається з бітуму, наповнювача та 
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пластифікатору. Кожний шар бітумного покриття наноситься товщиною 0,7-0,8 мм, що 

становить 1 кг на 1 м2 корисної площі (з врахуванням гофрів). 

Проведена робота вимагала використання та аналізу нормативних документів, які діяли ще на 

території колишнього СРСР та нових сучасних вітчизняних нормативних документів, 

адаптованих до кліматичних та сейсмічних умов України, з врахуванням правил охорони праці 

та техніки безпеки.  

 

Висновки 

Розроблені будівельні норми ВБН В.2.3-218-198:2007 “Проектування та будівництво споруд із 

металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування” та 

посібник до ВБН направлені на вирішення питань щодо: технології влаштування та монтажу 

металевих гофрованих труб; встановлення конструктивних вимог до металевих гофрованих 

труб; на систематизацію існуючих перерізів МГК, які можна використовувати при будівництві 

або реконструкції штучних споруд; раціонального використання ресурсів, економію 

матеріальних, енергетичних, трудових ресурсів та охорони навколишнього середовища; 

забезпечення належного науково-технічного рівня якості при будівництві та проектуванні 

гофрованих металевих конструкцій. Автори сподіваються, що розроблений документ 

сприятиме більш широкому впровадженню конструкцій даного типу при будівництві і ремонті 

штучних споруд на автомобільних дорогах України. 
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ПЕШЕХОДОВ 

 
Кот Е.Н.  
Капский Д.В.  
Белорусский национальный технический университет 

 
Регулируемые перекрестки являются узловыми пунктами, определяющими пропускную 

способность улично-дорожной сети городов. Поэтому актуальной задачей является поиск 

приемов, позволяющих повысить пропускную способность перекрестка, снизить задержки и 

количество остановок транспортных средств с улучшением экологической ситуации на 

прилегающих территориях. Кроме того, большое количество перекрестков являются "очагами" 

аварийности, в том числе с участием пешеходов, характеризующимися наиболее тяжелыми 

последствиями. По данным статистики дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

проанализированных в 4 городах Республики Беларусь (Минске, Витебске, Гродно, Лиде) и 

двух крупных городах СНГ (Санкт-Петербурге и Алматы), доля аварий с участием пешеходов 

на регулируемых перекрестках достигает 10…17% от общего количества ДТП с пешеходами в 

целом по городу. 

Светофорное регулирование на перекрестках в одном уровне предназначено для разделения 

транспортных (либо транспортных и пешеходных) потоков во времени. Однако полная 

ликвидация всех конфликтных точек требует применения сложных схем регулирования и 

приводит к резкому сокращению пропускной способности узлового пункта. Поэтому 

некоторые (менее опасные) конфликтные точки во многих случаях признаются допустимыми и 

сохраняются. К этой группе, как правило, относятся и конфликтные точки при взаимодействии 

транспортных потоков, выполняющих на перекрестках правый или левый повороты, с 

пешеходами, переходящими проезжую часть, на которую выполняется поворот. Особенностью 

таких конфликтов является однозначное предоставление Правилами дорожного движения 

преимущества незащищенным участникам движения – пешеходам, но использовать это 

преимущество следует с осторожностью, так как невыполнение водителями требований ПДД 

наносит наибольший ущерб именно пешеходам. Такие конфликты изучены недостаточно, 

основной объем исследований посвящен взаимодействию пешеходов с транспортными 

средствами, движущимися через перекресток в прямом направлении. 

Целью выполненного исследования является изучение условий взаимодействия поворотных 

транспортных и пешеходных потоков на регулируемых перекрестках и определение реального 

уровня опасности для пешеходов, а также разработка методов и приемов, позволяющих 

повысить пропускную способность для поворотных направлений и безопасность движения 

пешеходов. 

Исследованиями аварийности [1-3] установлено, что ДТП с участием поворотных 

транспортных средств составляют 8-10 % из всех наездов на пешеходов на регулируемых 

перекрестках, или 1-1,5 % от общего числа ДТП с пешеходами в городе. Поэтому для 

конфликта "поворотный транспорт – пешеход" формирование выборки аварий, объем которой 

будет достаточным для статистической значимости полученных результатов, требует 
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длительного периода сбора исходных данных, превышающего 10 лет. За такой период условия 

движения на исследуемых перекрестках существенно изменяются, и совместное использование 

данных, полученных в начале и конце периода анализа, затрудняется. 

Поэтому для исследования условий движения при взаимодействии поворотных транспортных и 

пешеходных потоков дополнительно был использован метод конфликтных ситуаций – один из 

самых современных и быстро развивающихся методов исследования и прогнозирования 

аварийности на конфликтных объектах [4-7]. Он основан на существовании зависимости между 
количеством конфликтных ситуаций и аварий. Поэтому, подсчитав за относительно небольшое 

время количество конфликтных ситуаций на исследуемом объекте, можно определить не 

только количество возможных аварий, но и основные их причины. 

Под конфликтной понимается такая дорожно-транспортная ситуация, при которой в 

последующий момент времени (менее 1 с) произойдет столкновение или иная коллизия, если 

хотя бы один из участников не предпримет экстренные уклончивые действия [6,7]. 

В исследуемом конфликте коллизией является наезд на пешехода. 

По степени опасности конфликтные ситуации разделяются на легкие, средние и тяжелые. 

Применительно к конфликту "поворотный транспорт – пешеход" эта классификация выглядит 

следующим образом: 

1. Легкая – водитель не уступил дорогу пешеходу, заставив его в последний момент 

(менее 1 с) резко остановиться или ускориться, либо автомобиль резко остановился перед 

конфликтной точкой; 

2. Средняя – водитель не уступил дорогу пешеходу, заставив его в самый последний момент 

(менее 0,5 с) резко отпрыгнуть из конфликтной точки назад, вперед или вбок, либо 

автомобиль резко остановился в самый последний момент уже в конфликтной точке; 

3. Тяжелая – водитель не уступил дорогу пешеходу, в результате чего произошел контакт 

транспортного средства с пешеходом, не повлекший, однако, расстройства здоровья. 

Если водитель, конфликтуя с пешеходом, заблаговременно уступил ему дорогу, либо пешеход 
заранее отказался от приоритета, то такая дорожно-транспортная ситуация квалифицируется не 

как конфликтная, а как потенциально-опасная. 

Для оценки характеристик исследуемого взаимодействия были введены два показателя – 

коэффициент конфликтности к  и коэффициент нарушений н .  

Коэффициент конфликтности определяется как доля поворотных транспортных средств, 

вступающих в конфликт с пешеходами:  

,к
к

n

n
1  

где  nк – число транспортных средств, взаимодействующих (вступающих в конфликт) 

с пешеходами; n – общее число поворотных транспортных средств.  

Коэффициент конфликтности оценивает  качество схемы светофорного регулирования с точки 

зрения безопасности движения. Чем меньше к , тем "безопаснее" схема регулирования, а при 

0к  она является полностью бесконфликтной. 
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Коэффициент нарушений определяется как удельное число конфликтных ситуаций или как 

доля транспортных средств, создающих конфликтную ситуацию по отношению к числу 

конфликтующих транспортных средств:  

1

к

н

н

n

n , 

где nн – число транспортных средств, создающих конфликтную ситуацию, т.е. не уступивших 

дорогу пешеходам.  

Коэффициент нарушений характеризует вероятность возникновения конфликтной ситуации в 

конфликте "поворотный транспорт – пешеход" или вероятность перерастания потенциально 

опасной ситуации в конфликтную. Чем меньше н , тем меньше нарушений и безопаснее  

конфликт. При полном соблюдении требований ПДД 0н . 

Экспериментальное исследование конфликтных ситуаций проведено в общей сложности в 

течение 183 часов и охватило 131 пешеходный переход на регулируемых перекрестках Минска 

(население 1722 тыс. жителей) и 26 пешеходных переходов на перекрестках Гродно 

(население 312 тыс. жителей). Были зафиксированы условия конфликтного движения 

16047 правоповоротных транспортных средств и 1651 левоповоротного транспортного 

средства. Из этой выборки 2314 дорожно-транспортных ситуаций были квалифицированы как 

потенциально опасные, а 1162 – как конфликтные ситуации, из числа которых 1144 отнесено 

к легким конфликтным ситуациям, 16 – к средним и 2 – к тяжелым.  

В результате исследования установлены зависимости коэффициента конфликтности к  и 

коэффициента нарушений н  от некоторых параметров дорожного движения. 

Коэффициент конфликтности к  в основном определяется схемой светофорного 

регулирования и интенсивностью пешеходного потока. При "обычной" схеме, когда движение 

поворотных потоков разрешается одновременно с пешеходами, значение к =0,32…0,41. Если 

движение поворотного потока разрешается в нескольких фазах светофорного цикла с 

переменным приоритетом (в одной фазе – в бесконфликтном режиме, а в другой – в конфликте 

с пешеходами), значение коэффициента к  снижается до 0,13…0,18, так как часть 

транспортных средств выполняет поворот в период светофорного цикла, когда движение 

пешеходов по переходу запрещено. Уменьшение интенсивности пешеходного потока на 

переходе может привести к снижению коэффициента к  практически до 0. Следует отметить, 

что в Гродно применение схем с переменным приоритетом обеcпечило меньшие значений 

коэффициента к , чем в Минске. 

Коэффициент нарушений н  зависит от следующих характеристик дорожного движения: 

- направления движения поворотных транспортных средств (направо или налево); 

- состава поворотного транспортного потока; 

- величины группы пешеходов, находящихся в конфликтной зоне перед поворотным 

транспортным средством; 
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- вида сигнала светофора, регулирующего поворотное движение; 

- величины отнесения пешеходного перехода от параллельной проезжей части. 

В левоповоротном транспортном потоке доля водителей, создающих конфликтные ситуации 

при взаимодействии с пешеходами, на 38% больше, чем в правоповоротном. Такое положение 

связано с более высокой скоростью движения левоповоротного потока и более сложными 

условиями его выполнения (необходимостью пропуска встречного прямого  потока).  

Для крупногабаритных транспортных средств доля водителей, создающих конфликтные 

ситуации, увеличивается, что объясняется увеличением разницы в характеристиках 

транспортного средства и пешехода, усложнением маневра торможения для крупногабаритного 

транспортного средства, а также ухудшением условий боковой видимости (особенно вправо) из 

кабины грузового автомобиля, автобуса и троллейбуса.  

Наиболее опасным является переход проезжей части в одиночку. С увеличением количества 

пешеходов в группе доля водителей, создающих конфликтные ситуации, уменьшается, что 

объясняется более уверенным поведением пешеходов при групповом движении [6,8], а также 

уменьшением возможностей объезда группы транспортным средством.  

На поведение водителей оказывает влияние вид сигнала светофора, регулирующего поворотное 

движение. Поворот направо по сигналу основного светофора характеризуется коэффициентом 

нарушений н =0,21…0,28, при этом меньшее значение получено на перекрестках Минска. При 

движении направо по сигналу дополнительной секции светофора коэффициент нарушений 

возрастает более чем на 28% и достигает значений 0,36…0,41. Различия являются 

статистически значимыми с уровнем значимости 0,05 (статистика нормального распределения 

U=2,82 при Uкр=1,64).  

Отнесение пешеходного перехода от параллельной проезжей части увеличивает размеры зоны 

"накопителя" перед пешеходным переходом, улучшает условия его заполнения поворотными 

транспортными средствами, повышает пропускную способность правой полосы в прямом 

направлении. Однако при этом увеличиваются размеры перекрестка между противоположными 

"стоп"-линиями, и требуется соответствующее увеличение длительности переходных 

интервалов светофорного регулирования для обеспечения безопасности движения. 

В результате происходит  снижение пропускной  способности узла в целом и повышение 

уровня экономических и экологических потерь. Кроме того, удаление перехода позволяет 

поворотным транспортным средствам развивать на подходе к переходу более высокие 
скорости, при этом снижается готовность водителей остановиться для пропуска пешеходов и, 

как следствие, возрастает значение коэффициента н . Поэтому перед переходами, 

отнесенными от параллельной проезжей части на расстояние 30 м или более, для обеспечения 

безопасности пешеходов устанавливают выходные светофоры и организуют дополнительную 

"стоп"-линию. Остановки и задержки транспортных средств перед такой "стоп"-линией в связи 

с жестким режимом регулирования происходят независимо от наличия пешеходов на переходе. 

Полученные зависимости могут использоваться не только для оценки условий взаимодействия 

транспортных и пешеходных потоков на существующем объекте, но и для  расчета вероятного 

числа ДТП в исследуемом конфликте при оценке проектируемой схемы организации 

дорожного движения: 
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кфкфа NP    , ав./год, 

где  кфN  – число измеренных конфликтных ситуаций; кф – коэффициент приведения от 

конфликтных ситуаций к авариям. 

С учетом зависимостей формула  преобразована в следующий вид: 

,кфнкга ФP повQ    ав./год, 

где  повQ  – интенсивность поворотного транспортного потока, авт./ч; гФ - годовой фонд 

времени работы перекрестка в регулируемом режиме, ч/год. 

Значения коэффициентов к , н  выбираются в зависимости от: 

- интенсивности движения пешеходного потока и условий движения пешеходов 

(одиночные или групповые перемещения);  

- направления движения поворотного транспортного потока (правый или левый поворот); 

- проектируемой схемы светофорного регулирования (конфликтная, бесконфликтная, 

смешанная);  

- технических средств, обеспечивающих организацию движения поворотного потока. 

Значения коэффициентов кф  для конфликта "поворотный транспорт – пешеход" определены 

в результате комплексного исследования аварийности и конфликтных ситуаций с учетом 

приведения ДТП по степени тяжести и конфликтных ситуаций по степени опасности. Для 

правоповоротного потока 51027,0 прв
кф , для левоповоротного 51033,0 лев

кф . По 

сравнению с данными других авторов [4, 5, 6, 9, 10], полученные значения кф  для 

исследуемых конфликтов существенно меньше, так как в других работах более опасный 

конфликт "транспорт прямого направления – пешеход" и менее опасный "поворотный 

транспорт – пешеход" не разделялись, и полученные результаты, как правило, являлись общим 

для всех конфликтов транспортных средств и пешеходов.  

По результатам исследования конфликтных ситуаций для улучшения условий взаимодействия 

правоповоротных транспортных потоков с  пешеходами при смешанных схемах светофорного 

регулирования, включающих периоды конфликтного и бесконфликтного движения, 
разработаны дополнительные технические средства (информационные секции и 

информационные таблички), предупреждающие водителей правоповоротных транспортных 

средств о возможном конфликте с пешеходами [11-13]. 

Информационная секция представляет собой секцию светофора с бело-лунными символами 

правоповоротной стрелки и пешехода на черном фоне. Устанавливается под правой 

дополнительной секцией светофора, работает в мигающем режиме в период светофорного 

цикла, в котором организовано конфликтное движение пешеходного и правоповоротного 
транспортного потока. Применяется в случаях, когда период конфликтного движения 

правоповоротного потока следует за бесконфликтным, либо при постоянно разрешенном 

правоповоротном движении.  
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Информационная табличка является упрощенным вариантом информационной секции и 

представляет собой табличку белого цвета с черными символами правоповоротной стрелки и 

пешехода. Устанавливается под правой дополнительной секцией светофора. Может 

применяться в случаях, когда период бесконфликтного движения правоповоротного потока 

следует за конфликтным периодом.  

Информационные секции и информационные таблички оказались понятными водителям и 

были положительно оценены ими, что подтверждено результатами социологического 
исследования [14]. Положительные результаты подтвердились при исследовании конфликтных 

ситуаций на регулируемых перекрестках Минска и Гродно. После установки новых 

технических средств значения коэффициента нарушений н  снизились до уровня  0,19…0,26. 

Различия между значениями н , полученными  для условий регулирования только сигналом 

правой дополнительной секции светофора и таким же сигналом, дополненным 

информационной секцией или информационной табличкой, являются статистически 

значимыми  с уровнем значимости 0,05 (U-статистика = 3,91).  

Информационные секции и информационные таблички включены в Государственный стандарт 

Республики Беларусь СТБ 1300-2002 "Технические средства организации  дорожного 

движения. Правила применения"[15,16] и новую редакцию Правил дорожного движения 
Республики Беларусь, введенных в действие с 1.06.2003 г.[17]. По состоянию на 1.01.2005 

общее количество установленных информационных секций и табличек в городах Республики  

Беларусь превысило 65 шт. Применение смешанных схем светофорного регулирования 

правоповоротного движения на перекрестках уже обеспечивает уменьшение экономических и 

экологических потерь дорожного движения на сумму более 1,1 млрд. белорусских рублей 

(более 500 тыс.$) ежегодно. При этом на пешеходных переходах, оборудованных новыми 

техническими средствами, за весь период исследований с 1991 г. зафиксировано только одно 

ДТП с участием правоповоротного транспортного средства и пешехода. 

В настоящее время выполняется анализ существующих схем светофорного регулирования на 

перекрестках с трехфазным или многофазным регулированием (в Республике Беларусь 

количество таких перекрестков превышает 200) для более широкого применения смешанных 

схем светофорного регулирования правоповоротных потоков с установкой информационных 

секций или табличек. Ожидаемый годовой экономический эффект от снижения задержек и 

остановок транспортных средств в целом для Республики Беларусь превысит 4 млрд. 

белорусских рублей.  

 

Выводы 

Результаты исследований конфликтных ситуаций свидетельствуют о высокой опасности для 

пешеходов, исходящей от левоповоротных транспортных средств, движущихся по сигналу 

левой дополнительной секции светофора в конфликтном режиме с пешеходами  ( н =0,75). 

Поэтому планируется внесение изменений в нормативные документы с целью обеспечить 

движение левоповоротных транспортных потоков, движущихся по сигналу левой 

дополнительной секции светофора, только в бесконфликтном режиме, в т.ч. и без конфликта 

с пешеходами. 
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ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ   

БЕТОННИХ ПЛИТ І ФІГУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОСТІННЯ   

 
Краюшкіна К.В. 
ДерждорНДІ 

 
В ДерждорНДІ проводилися дослідження, спрямовані на підвищення міцності, довговічності та 

шорсткості поверхні бетонних плит. Одним із  їх видів є фігурні елементи мостіння (ФЕМ) для 

тротуарів, площ, пішохідних доріжок та ін.   Поверхня ФЕМ при зволоженні, випаданні снігу 

або  оледенінні не має належного опору ковзанню підошв  взуття пішоходів. Для виключення 

цього недоліку  потрібно використовувати ФЕМ з виступними рифами. При цьому зростають 

вимоги щодо міцності та довговічності бетону, оскільки порівняно з випадками застосування 

елементів з плоскими поверхнями навантаження на виступи значно зростає.    

Існує ряд способів підвищення міцності і довговічності бетону шляхом покращання капілярно-

порової структури та зниження дефектності суміші за рахунок заповнення мікротріщин і пор 

в’яжучими речовинами. Для цього на поверхні бетону утворюють захисні шари на основі 

в’яжучих матеріалів (наприклад, полімерних), здійснюють просочення поверхні (наприклад, 

водними емульсіями різних масел, синтетичними смолами). 

Один із сучасних напрямків підвищення експлуатаційних показників поверхонь полягає 

в застосуванні композиційних матеріалів на основі бетону. 

Можна виділити 3 типи композиційних  сумішей: дисперсно твердіючі, армовані волокнами 

(фібрами); зміцнені мінеральними матеріалами фракцією 0-5 мм. 

Найбільш технологічними та економічними є суміші, армовані волокнами (фібрами), які при 

введенні хаотично розподіляються  в бетонній суміші і утворюють міцний матеріал –  

дисперсно-армований цементобетон. 

На механічні властивості дисперсно-армованих сумішей значно впливає взаємодія цементу 

з волокном,  довжина волокна, конфігурація, природа та концентрація в суміші.  

Для армування цементобетонної суміші було випробувано  волокна   різної природи з різними  

фізико-механічними властивостями (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Види волокон та їх фізико-механічні властивості 

Матеріал  волокон 

Фізико-механічні властивості волокон 

Густина, 
кг/м3х103 

Модуль 
пружності, 

МПа 

Міцність 
на розрив, 

МПа 

Деформа-
ція при 

розриві, % 

Довжина, 
мм 

Сталь 7,0 200 2,8 3,5 4 

Скловолокно (лужностійке) 2,6 80 2,4 2,5 4 

Базальтове волокно товщиною 
0,017 мм  (грубе) 4,4 900 4,5 2,1 4 



 167

Матеріал  волокон 

Фізико-механічні властивості волокон 

Густина, 
кг/м3х103 

Модуль 
пружності, 

МПа 

Міцність 
на розрив, 

МПа 

Деформа-
ція при 

розриві, % 

Довжина, 
мм 

Базальтове волокно товщиною 
0,009 мм  (тонке) 3,6 600 3,8 1,9 4 

Азбест  2,6 164 3,1 2,3 4 

Поліпропілен 0,9 5,0 2,9 1,0 4 

Поліамід 1,5 133,0 2,6 2,6 4 

 

За даними табл. 1 видно, що найбільші міцність на розрив та  модуль пружності  мають  

базальтові  волокна. Враховуючи те, що базальт має й інші позитивні фізико-механічні 

властивості – хімічну стійкість, морозостійкість, стійкість до агресивних середовищ (луг і 

кислот), а його волокна,  введені у бетонні вироби, мають унікальну властивість з’єднувати 

тріщини в бетоні і таким чином обмежувати їх розширення і розповсюдження,  цей матеріал 

був прийнятий для подальших досліджень.  

Стандартні дослідження фізико-механічних властивостей, визначення  атмосферостійкості та  

морозостійкості зразків цементобетону з базальтовими волокнами проводились в 

сертифікованій у системі УкрСЕПРО лабораторії відділу жорстких дорожніх одягів 

ДерждорНДІ. Як еталонний зразок використовували цементобетонну суміш без додавання 

волокон. Результати досліджень наведено в таблиці 2.  

Оптимальна концентрація  волокон у сумішах визначалась експериментально. Для грубих 

базальтових волокон вона становила 2,8 %,  для тонких –  4,4 % від маси цементу.  Довжина 

волокон становила 3 мм. Ущільнення зразків проводилось вібропресуванням. Дослідження 

морозостійкості відбувалось при температурі +-20+-5 і відтавання у воді і 5 % розчині NaCl. 

Водонепроникність визначалась за стандартною методикою до появи “мокрої плями” на 

зразках. Стирання визначалось в см після 840 обертів на крузі „ЛКІ – 3”,  міцність на удар – 

на копрі Пейджа. 

З аналізу даних, наведених в таблиці 2, видно, що домішки базальтових волокон дозволяють 

отримати цементобетонні вироби підвищеної міцності, густини та морозостійкості 

Разом з високими фізико-механічними характеристиками для дисперсно-армованих бетонних 

сумішей слід відмітити швидке зростання міцності незалежно від температури і вологості 

середовища, низьку адсорбцію до води. 

Отже, можна зробити висновок про те, що домішки базальтових волокон дозволяють отримати 

цементобетонні вироби підвищеної міцності, густини та морозостійкості, що позитивно буде 

впливати на їх довговічність.  При цьому забезпечується можливість виробництва фігурних 
елементів мостіння (ФЕМ) з виступними рифами для підвищення зчіпних якостей поверхонь 

тротуарів та пішохідних доріжок. 

Подальша робота буде спрямована на поглиблене вивчення структури дисперсно армованих 

бетонних виробів та ФЕМ і розробку технології їх виготовлення і улаштування. 
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Таблиця 2 – Основні фізико-механічні властивості дисперсно-армованого цементобетону 

Показники 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Види сумішей 

Вихідна 

З додаванням 
грубого 

базальтового 
волокна ГБВ 

З додаванням 
тонкого 

базальтового 
волокна ТБВ 

Густина кг/м2 2200 2400 2600 

Пористість % 2,0 1,0 1,3 

Вміст волокна % - 2,8 4,4 

Міцність на стиск, Rст МПа 54,0 68,0 62,0 

Міцність на розтяг 
(осьове розтягнення) Rро МПа 6,0 14,0 12,0 

Водонепроникливість, 
після 28 діб МПа 0,8 0,3 0,4 

Міцність при ударі Дж/см3 2,6 3,2 2,98 

Стирання після обертів 840  см 0,02 0,09 0,11 

Коефіцієнт морозостійкості 
після 200 циклів у воді Км  0,95 1,00 1,0 
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ Й РЕЖИМУ ЗАВАНТАЖУВАННЯ 
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ДІАГРАМИ ДЕФОРМУВАННЯ БЕТОНУ 

Крусь Ю.О. 
Крусь О.Ю. 
Націонаьний університет водного господарства  
та природокористування 

 
Як відомо [1,2,3], бетон являє собою твердий матеріал, що складається з хаотично 

розташованих зернин дрібного й крупного заповнювачів та цементного каменя, що їх зв’язує. 

Цементний камінь, у свою чергу, вміщає пружний кристалічний зросток, в’язку масу-гель та 

велику кількість різних за розмірами пор і капілярів, в яких утримується вода у вигляді пари й 

рідкому стані. Таке сполучення структурних складових, які до того ж перебувають у різних 

агрегатних станах, зумовлює надзвичайну неоднорідність бетону та наділяє його яскраво 

вираженими нелінійними властивостями. Це відображається, зокрема, на отриманих у 

результаті випробувань еталонних бетонних зразків одноразовим статичним завантажуванням 

центральним стиском до руйнування діаграмах залежності між напруженнями b і відносними 

деформаціями b, яка набуває криволінійного окреслення (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Діаграми деформування бетону при однора-
зовому статичному завантажуванні центральним         
стиском до руйнування та їхні основні параметри: 

                           – “м’який” режим завантажування; 
                          – “жорсткий” режим завантажування 
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Форма діаграми bb залежить від багатьох факторів: виду й класу бетону, його складу, 
співвідношення властивостей складових компонентів, ступеня зчеплення між цементно-

піщаним розчином і крупним заповнювачем, їхніми деформативними характеристиками, 

способу обробки (природне тверднення, теплова обробка тощо), швидкості, режиму та 

характеру навантажування, жорсткості окремих елементів випробувальних установок і т. д.1 

Так, наприклад, із збільшенням класу бетону нелінійні деформації бетону знижуються, 

унаслідок чого зменшується кривизна діаграми bb і для бетону високих класів вона 

наближається до прямої лінії [4, 5, 6, 7, 8, 33]. Те ж саме спостерігають і зі збільшенням 

швидкості завантажування [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33].  
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Зупинимось на чиннику, що найбільшою мірою визначає окреслення кривої bb – режимі 

завантажування. Так, при дослідженні у звичайних гідравлічних пресах із постійною 

швидкістю приросту напружень V = d/dt = const (при так званому “м’якому” режимі 

завантажування) руйнування зразків відбувається після досягнення відносними деформаціями у 

бетоні граничного значення bR (так званої “граничної стисливості”), яке відповідає 

максимальному напруженню Rb (так званим “тимчасовому опору осьовому стисканню” або 

“призмовій міцності”), а крива bb складається лише з висхідної вітки (див. діаграму у 
вигляді суцільної лінії на рис. 1). Якщо ж випробування проводити в нестандартних 

установках, коли задається рівномірне збільшення змушених деформацій, тобто коли 

V=d/dt=const (при так званому “жорсткому” режимі завантажування), то після досягнення 

максимального напруження bR , якому відповідає відносна деформація bR , на діаграмі 

bb  ~ 1 спостерігається низхідна вітка, і подальше зростання деформацій до свого граничного 

значення bu , яке може значно перевищувати деформацію bR , супроводжується падінням 

спричинених зовнішніми навантаженнями напружень до величини buR  (див. діаграму, 

позначену пунктирною лінією на рис. 1). Наголосимо, що випробування у “жорсткому” режимі 

вимагає спеціального лабораторного устаткування, а кривизна діаграм, їхні параметричні точки 

і, відповідно, основні механічні характеристики одного й того ж самого бетону, отримані при 

різних режимах, але за однаковий проміжок часу, очевидно, не співпадають. Зокрема, на 

характерні для руйнування у “жорсткому” режимі менші значення b і більші b звертають увагу 
В.М. Бондаренко [14], А.А. Гвоздєв [15], Н.П. Красинський [16], Д.Р. Маілян [17], Г.В. Мурашкін 

[18], В.Г. Назаренко [19], С.І. Роговий [33], М.М. Холмянський [20] і багато інших дослідників.  

Аби мінімізувати вплив зазначених вище факторів на міцнісні й деформативні характеристики 

бетону, а до того ж, певною мірою, гарантувати отримання результатів, які б можна було 

зіставити між собою, систематизувати й узагальнити, чинні в Україні (а також інших країнах 

колишнього СРСР) нормативні документи [21,22] передбачають випробування одноразовим 

статичним завантажуванням до руйнування еталонних бетонних зразків призматичної форми 

при співвідношенні висоти призми до її ширини 4 із постійною швидкістю збільшення 

напружень 0,60,2 МПа/с – при осьовому стисканні та 0,050,02 МПа/с – при осьовому 
розтяганні, тобто у “м’якому” режимі завантажування. Згідно зі стандартами термін 

випробування складає близько 1,5 год.  

Відзначимо, що діаграми bb, одержані у такий спосіб, а саме – за однорідного напружено-
деформованого стану, якому властивий рівномірний розподіл деформацій і напружень у 

перпендикулярних до напрямку дії навантаження перерізах центрально стиснутих (або 

розтягнутих) елементів, є умовними. Як відомо з теорії пружності й пластичності [23, 24], в 

реальних конструкціях, що зазнають згинання, позацентрових стискання й розтягання та ін. 

напруження й деформації у перпендикулярних до поздовжньої осі перерізах зігнутих елементів 

у геометричному відношенні і в часі розподіляються нерівномірно, тобто має місце 

неоднорідний напружено-деформований стан. Саме з цієї причини багато які 

експериментатори, щоб наблизити умови деформування бетону при контрольних 

випробуваннях до умов його роботи в конструкції, вдаються до випробувань еталонних 

бетонних зразків у “жорсткому” режимі завантажування. Приймаючи для зігнутих елементів, 

                                                 
1  Тут свідомо деформації позначаємо без верхньої риски, маючи на увазі, що одним і тим же самим деформаціям b 

при різних режимах завантажування відповідають відмінні значення напружень b і b .  
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довжина яких у багато разів перевищує розміри поперечного перерізу, дотичні напруження 

в перерізі суттєво менші за згинні нормальні напруження, а тиск між суміжними волокнами 

дуже малий, справедливими гіпотези плоских перерізів та суміщення нульових напружень і 

нульових деформацій на єдиній нейтральній осі (так звані “гіпотези Бернуллі” [7, 23, 24]), ці 

дослідники вважають припустимим без будь-яких подальших корегувань застосування діаграм 

деформування, отриманих в умовах однорідного напружено-деформованого стану при 

“жорсткому” режимі завантажування для оцінювання неоднорідного напружено-

деформованого стану перерізів елементів за будь-яких силових впливів. Щоправда, такому 

прямому експериментальному шляху отримання діаграм механічного стану матеріалів, у 

більшості випадків, передує створення відмінного від стандартного, специфічного й досить 

складного випробувального устаткування [3, 16, 25, 26, 27, 28, 29], на що почасти уходять роки 

й десятиріччя2.  

На підставі багаторічного й фундаментального вивчення явищ, що відбуваються в бетоні, і 

характеру його деформування сформоване сучасне уявлення про цей багатокомпонентний 

будівельний матеріал. Вважається, що у загальному випадку за будь-якого навантаження 

(одноразового, тривалого, багаторазово повторювального та ін.) повна силова деформація 

бетону b (див. діаграму, позначену суцільною лінією на рис. 1) складається із пружних 

деформацій, деформацій повзучості і псевдопластичних деформацій [2, 4, 8, 37, 38, 141]. 
У свою чергу, повзучість поділяють на лінійну й нелінійну. Дослідженнями, виконаними під 

керівництвом О.Я. Берга [2, 4], виявлено, що лінійна повзучість спричинена деформаціями 

цементного гелю і не супроводжується порушенням суцільності структури бетону. Вона має 

місце при низьких напруженнях, які не перевищують нижньої границі мікротріщиноутворення 
low

crcbR ,  (за деякими даними low
crcbR ,   (0,3...0,5)Rb). Нелінійна ж повзучість проявляється при більш 

високих напруженнях, що коливаються в межах low
crcbR , ... top

crcbR ,  (тут top
crcbR ,  – верхня границя 

мікротріщиноутворення; вважають, що top
crcbR ,   (0,7...0,9)Rb, причому для бетонів низької й 

середньої міцності top
crcbR ,   (0,7...0,75)Rb, а для надміцних – може сягати (0,85...0,9)Rb), і є 

наслідком не лише в’язкої текучості гелю, але й порушень у кристалічних зростках 

отвердівшого в’яжучого, а саме – виникнення мікротріщин відриву та їхнього розвитку. 

Нарешті, псевдопластичні деформації розвиваються при напруженнях, більших за top
crcbR , , і 

пов’язані з порушенням суцільності структури бетону за рахунок макроскопічних руйнувань, 

тобто формування з мікротріщин магістральних макротріщин відриву по значному об’єму 

бетону, що незворотньо призводить до руйнування.  

Разом із тим, багато хто з дослідників [38, 39, 40, 41, 42] вважають поділення повзучості на 

лінійну та нелінійну дуже умовним, оскільки у дослідах нелінійний характер залежності bb 

спостерігається навіть при дуже низьких напруженнях.  

При одноразовому статичному завантажуванні представлену класифікацію деформацій дещо 

спрощують, не порушуючи при цьому її змісту. Так, повні силові деформації бетону b (див. 

діаграму у вигляді суцільної лінії на рис. 1) умовно розглядають [3, 6, 39, 40, 41, 42, 43] як суму 

                                                 
2  Існують і інші – посередні – методи одержання діаграм деформування, зокрема, при випробуванні в “м’якому” 
режимі позацентровим стисканням еталонних бетонних призм [20, 30, 31, 32] або центральним стисканням 
армованих призмових зразків [15, 33, 34], дослідженні зразків-циліндрів із бетону у спеціальній тензометричній 
трубі [18], по результатах випробувань залізобетонних балок на “чисте” згинання [35, 36].  



 172 

пружних (миттєво пружних) деформацій b,el, які виникають миттєво після прикладання 

навантаження і так само миттєво повністю відновлюються після його усунення, і пластичних 

b,pl, що залишаються після усунення навантаження (отже, є незворотними) та зумовлені так 

званою швидкоплинною повзучістю [8, 29, 42, 44], яка, зокрема, при ступінчастому 
завантажуванні має місце в початковий проміжок часу після прикладання навантаження і 

триває протягом декількох хвилин. Пластичні деформації залежать від інтенсивності 

навантаження та тривалості його дії, тобто є змінними в часі.  

У теорії залізобетону однією з ключових проблем, являючи собою багатоплановий науковий і 

практичний інтерес, є побудова та формалізоване представлення діаграми механічного стану 

бетону, яка визначала б характер його роботи на всьому діапазоні деформування.  

На сьогоднішній день існує багато пропозицій з математичного апроксимування зв’язку між 

напруженнями й деформаціями бетону, яке враховує не лише основні властивості матеріалу, 

але й швидкість прикладання навантаження, послідовність впливів, стан навколишнього 

середовища тощо. Розглянемо деякі функції, якими описують процес деформування бетону при 

його одноразовому статичному завантажуванні центральним стиском, не враховуючи чинника 

часу.  

Відразу ж зазначимо, що розглядувані нижче аналітичні залежності отримані і для “м’якого”, і 

для “жорсткого” режимів завантажування. Фізичний зміст застосованих різними авторами 

пружно-пластичних характеристик бетону, а також відповідні позначення наведені, у тому 

числі, на рис. 1.  

Степеневі одночленні та поліноміальні функції. Проф. Бах на підставі власних дослідів, 

проведених у 1895-1897 рр. у Штутгартській лабораторії, для всіх матеріалів, зокрема – бетону, 

деформування яких не підпорядковується закону Гука, вивів залежність у вигляді [2,7]  

m
bb A 1 ,       (1) 

де  A і m (для бетону m>1) – дослідні коефіцієнти, які визначають властивості матеріалу. 

Проф. Я.В. Столяров, аналізуючи в роботі [7] таку форму запису закону деформування, ставить 

під сумнів її придатність із наступних причин: по-перше, за своєю структурою співвідношення 

(1) передбачає нескінченно велике значення модуля пружності бетону Eb0 (при b=0), що 

цілком не відповідає результатам дослідів; по-друге, і це більш важливе, добре окреслюючи 

деформації при малих і середніх напруженнях, залежність (1) дає значні відхилення з 

дослідними даними при наближенні до руйнування (коли bRb).  

Не зважаючи на зазначені недоліки, закон деформування у вигляді (1), за свідченнями 

Я.В.Столярова, тривалий час мав неабияке розповсюдження серед німецьких науковців.  

Власне Я.В.Столяров, аби уникнути вад попередньої формули (1), запропонував більш складне 

співвідношення між напруженнями й деформаціями у вигляді квадратної параболи [7]  

2
bbb   ,      (2) 
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bR – граничне значення повної відносної деформації бетону в момент його руйнування 

(у графічному тлумаченні момент руйнування відповідає вершині параболи); Eb0 і EbR – 

відповідно початкове (коли b=0) і граничне (коли b=bR) значення модуля пружності бетону.  

У розвиток співвідношення (2), що характеризує роботу бетону лише на висхідній ділянці 

завантажування, В.С.Дорофеєв і В.Ю.Барданов пропонують закон деформування бетону для 

всього діапазону завантажування, включаючи й низхідну вітку, у вигляді такої аналітичної 

залежності [45]:  

 2
bRb2

2
b1b0bb EEE
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||  – функціональний перервник (функція Хевісайда); 

Eb0 – початковий модуль пружності бетону; 1E  і 2E  – модулі, які враховують 

нелінійність деформування бетону відповідно на висхідній і низхідній ділянках та 

визначаються за формулами  
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тут  bR  – максимальне напруження, якому відповідає відносна деформація bR ; 

0,85 bR = buR  – напруження, при якому повні відносні деформації бетону досягають граничного 

значення bu , яке визначають із виразу  

  3
bbu 10R020034  ,, . 

Для відбиття зв’язку між напруженнями й деформаціями за пропозицією Г.Г. Соломенцева [46] 

може бути застосоване рівняння вигляду  
































bR

b
bb 11R ,      (4) 

де  135Rb ; 135 [МПа] – найбільше теоретичне напруження, за якого досягається 

рівноміцність цементного каменя і крупного заповнювача із середньозернистого граніту.  

Р.О.Красновський, І.С.Кроль і С.А.Тихомиров [47], а пізніше В.Є.Ящук [48,49], базуючись на 

сучасних уявленнях про природу деформування неоднорідних тіл, надають степеневому 

параметру  у формулі (4) більш точного фізичного змісту і пропонують визначати його за 

виразом =Eb0bR/Rb=1/bR, де bR – граничне значення коефіцієнта пружності бетону.  

Узагальнення великого об’єму накопиченого дослідниками експериментального матеріалу дає 

можливість у міжнародних рекомендаціях ЄКБ-ФІП [50] прийняти залежність bb  ~  у 

графічній формі, занормувавши параметри нелінійного деформування бетону залежно від bR  

у характерних точках апроксимативної кривої: на початку завантажування, при максимальному 

напруженні bR  і максимальних деформаціях bu  (рис. 2,а). Так, максимальні деформації bu , 

що відповідають напруженню bub R , і модуль пружності Eb0 (при b =0) набувають значень 
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відповідно bu =(290...370)10-5 і Eb0=(26...39)103 МПа, будучи залежними від bR , яке 

коливається в межах bR =20...60 МПа. Як бачимо, зі збільшенням класу бетону його модуль 

пружності Eb0 зростає, а гранична стисливість bu  зменшується. При цьому максимальне 

напруження bR  досягається при одному й тому ж самому значенні відносної деформації 

стискання бетону bR =22010-5.  

 

 

а – за міжнародними рекомендаціями ЄКБ-ФІП; б – за Кодексом -
зразком ЄКБ-ФІП; в – за пропозицією В.М. Байкова, С.В. Горбатова 
та З.А.Димитрова; г – за пропозицією Ю.П. Гущі та Л.Л. Лемиша. 

Рисунок 2 – Діаграма деформування бетону при одноразовому  
статичному завантажуванні центральним стиском 
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У більш пізній редакції міжнародних норм – Кодексі-зразку ЄКБ-ФІП [51] – для бетону крім 

графічного представлення залежності bb  ~  (рис. 2,б) пропонується фізичне рівняння, яке 

являє собою дробово-раціональну функцію і має вигляд 
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 ,       (5) 

де  bRb    – рівень деформацій; bR =22010-5 – гранична стисливість бетону, що 

відповідає максимальному напруженню bb R ; k= bRbbR0b 1RE   ; bR і Eb0 – відповідно 

граничне значення коефіцієнта пружності та початкове значення модуля пружності бетону.  

Ця ж сама форма запису (5) математичної моделі діаграми деформування бетону при 

центральному стиску, яку супроводжує табульоване представлення основних пружно-

пластичних параметрів бетону (Eb0; bR ; bu ) у широкому діапазоні міцностей 

bR =20…98 МПа, збірігається й у чинних європейських нормах Eurocode 2 [52].  

Щойно після виходу у світ рекомендацій ЄКБ-ФІП [50] зусилля вчених спрямовуються на 

отримання залежності bb  ~ , яка б, подібно до концепції зазначеного документа, відповідала 

умовам, що нормуються певними показниками (так званими “нормованими показниками”), 



 175

і мала б зручну в користуванні аналітичну форму запису. Зокрема, В.М. Байков, С.В. Горбатов і 

З.А. Димитров отримали таку залежність у вигляді полінома п’ятого степеня [53]  
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де  A, B, C, D і F – постійні параметри, які характеризують матеріал і визначаються 

розв’язанням системи рівнянь, кожне з яких фіксує певну граничну умову (на рис. 2,в показано 

п’ять таких умов, що відповідає кількості нормованих показників: Eb0; bR ; bu ; bR  і buR ). 

У подібному вигляді функціональний зв’язок між напруженнями й деформаціями одержали й 

інші автори, у тому числі В.І. Бабич і Д.В. Кочкарьов [54], А.М. Бамбура, В.Я. Бачинський і 

О.Б. Голишев [26, 55, 56, 57, 58], П.Ф. Вахненко і В.М. Кондель [59,60], Ю.П. Гуща і 

Л.Л. Лемиш [61, 62, 63], М.І. Карпенко і Т.А. Мухамедієв [64, 65], В.М. Кожевніков [66], 

О.Б. Пірадов [67], С.І. Роговий [33] та ін. Відмінності, що мають місце, спричинені 

неоднаковими умовами проведення експериментальних досліджень і полягають у різній 

кількості прийнятих нормованих показників (а, отже, і степеня полінома) і, відповідно, умов, 

яким зазначений зв’язок із застосуванням цих показників відповідає. Для прикладу на рис. 2,г 

представлена діаграма отриманої авторами [61,62,63] залежності bb  ~  у вигляді полінома 

четвертого степеня та записані умови, що містять нормовані параметри, для її (діаграми) 

вузлових точок.  

Показникові функції. Однією з перших пропозицій, зроблену ще в далекому 1899 р., стосовно 

апроксимації діаграми стиску бетону показниковою функцією слід вважати формулу Ріттера, 

що має вигляд [2, 7, 8]  

 bm
b e1R   ,      (7) 

де  R – кубикова міцність бетону; e – основа натурального логарифма; m – сталий параметр 

нелінійності деформування бетону (у дослідах Ріттера m=1000).  

Проф. Без, не змінюючи математичного характеру формули (7), надає їй дещо іншого вигляду 

[2, 8]  

 bm
bb e1R   ,       (8) 

увівши параметр призмової міцності Rb замість кубикової міцності R і коефіцієнт , що робить 

зазначену залежність (8) більш гнучкою і пристосованішою до різних бетонів.  

Багато які дослідники [2,7,8,68,69] вважають припустимим застосування для бетону ще однієї 

формули, яка характеризує зв’язок між напруженнями й деформаціями та випливає з 

одержаного проф. Л.І.Оніщиком для цегляного мурування співвідношення між січним модулем 

пружно-пластичних деформацій E і відповідними стискаючими напруженнями  у вигляді [70]  
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В адаптованому для бетону варіанті вона може бути представлена таким виразом [8,68]:  
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 ,,       (10) 

(позначення ті ж самі, що у формулі (7). 
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Маючи досить високі апроксимативні властивості [7, 68], у залежності (10) присутній один 

очевидний недолік: при b=1,1R граничні відносні деформації дорівнюють , що суперечить 

дослідам. Це, власне, відноситься і до двох попередніх показникових функцій – (7) і (8).  

Проф. В.М.Бондаренко нелінійний зв’язок між напруженнями й деформаціями в бетоні 

залежно від режиму його завантажування пропонує враховувати такими співвідношеннями 

[14,43]:  

- для “м’якого” режиму  
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- для “жорсткого” режиму  

,)( bRbeE b0bb
        (12) 

де   k і q – сталі параметри нелінійності деформування бетону, які визначають дослідним 

шляхом; e – основа логарифма натурального.  

Наведемо ще один запис діаграми bb у вигляді показникової функції, що належить проф. 

Р.Л. Маіляну і має вигляд [71,72]  
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b0bb eE 






       (13) 
де  m – коефіцієнт, який визначають із досліду.  

Звернімо увагу, що вирази (12) і (13) набувають абсолютно однакового вигляду при m = 1.  

Дробово-лінійні функції. Вважають [7,8], що вперше закон деформацій, описаний такого типу 

функцією, застосував у 1903 р. Франке. Запропонована залежність має вигляд  
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 ,       (14) 

(тут  і  – дослідні коефіцієнти, які характеризують нелінійні властивості бетону) і, на відміну від 

формули Баха (1), забезпечує задовільне узгодження з дослідними даними не лише у межах 

малих і середніх напружень, але й на всьому діапазоні деформування аж до руйнування.  

Таку саму форму запису закону деформування багато років потому частково використав проф. 

Б.С. Расторгуєв [73]. У розробленій ним методиці залежність bb для стиснутого бетону 
прийнята дробово-лінійною для висхідної вітки і лінійною – для низхідної (див. діаграму, 

позначену пунктирною лінією на рис. 1) та має загальний вигляд  

b0bbb E   ,       (15) 
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М.Ф. Давидов і О.М. Донченко [74], проаналізувавши власні досліди, а також результати 

багаточисельних експериментів інших авторів, дійшли висновку, що найкращої апроксимації 

дослідних даних для різних бетонів можна досягти при застосуванні такого співвідношення:  

0bb
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 ,      (16) 

де   R=R(1,2+0,018R); R – кубикова міцність.  

Ще одна залежність у формі дробово-лінійної функції для аналітичного описання діаграм 

стискання бетону, яка, за свідченнями її автора, достатньо точно може бути реалізована й для 

центрального розтягання, належить М.Л.Заку [75] та має вигляд  

 A11
Rbb







 ,      (17) 

тут   =b/bR; =Eb0bR/Rb; A=(0,75+0,253)/[1,5(-1)].  

Крім представлених вище відомо багато й інших виразів для апроксимації кривої bb. Так, 

наприклад, В.В. Михайлов [76,77] пропонує діаграму деформування описувати сплайн-

функцією, прийнявши за вузли інтерполяції координати чотирьох характерних точок 

механічного стану бетону при стиску Rb; 
0

crcbR , ; 
crcbR ,  і Rbu (див. рис. 1). У розвиток такого 

підходу, Б.Ф. Туркалов і Б. Таінг вважають [78], що кількість опорних параметричних точок 

має бути збільшена до п’яти за рахунок введення до вже зазначених відповідального за 

критичну межу мікротріщиноутворення напруження cr
crcbR , . Або ще таке методологічне 

впровадження: наслідуючи М. Еверарда [79], О.В. Яшина [80] і М.П. Красинського [47], які 

започаткували та ефективно застосовували в теорії бетону й залізобетону тригонометричні 

функції, та спираючись на потужний експериментальний матеріал, А.Ф. Остапенко доводить 

[81], що будь-яка з існуючих кривих діаграм деформування бетону та арматури при стисканні й 

розтяганні, а також криволінійні ділянки діаграм деформування залізобетонних елементів і 

конструкцій (зокрема, “моменту-кривизни” – у перерізі елемента, “зусилля-переміщення” – для 

колони, “зусилля-дефармації” – для зв’язку колони з диском перекриття та ін.) з достатньо 

високою точністю можуть бути апроксимовані залежністю  

DCFBFA   cossin ,    (18) 

де  A, B, C, D і F – коефіцієнти, які встановлюються дослідом або відшукуються за 

наближенням в окремих характерних точках діаграми.  

Застосування такої незвичної, здавалося б, тригонометричної функції (18) автор [81] пояснює 

тим, що, по-перше, вигляд зазначеної формули повністю співпадає з розв’язанням 

диференціального рівняння стиснуто-зігнутого пружного стержня як функції його прогину, 

а по-друге, функції синуса та косинуса при інтегруванні й диференціюванні переходять одна 

в іншу, не ускладнюючи розрахунків.  
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Висновки 

 
Як бачимо, існує безліч пропозицій з математичного описання діаграм деформування бетону. 

Разом із тим, аналіз результатів численних експериментів [82,83,84] свідчить: у більшості 

випадків різні переконливо обгрунтовані з точки зору фізичних процесів, що відбуваються в 

матеріалі, способи апроксимації діаграм bb при оцінці напружено-деформованого стану 
перерізів залізобетонних елементів призводять до результатів, які практично мало чим 

відрізняються. Отже при виборі базової функції слід виходити з вимог простоти аналітичного 

зв’язку, його переконливості у фізичному тлумаченні та наочності в графічній інтерпретації, 

можливості трансформування залежності з метою врахування різних факторів (швидкості, 

режиму й характеру навантаження тощо), менших витрат розрахункової праці при 

математичному опрацюванні (диференціюванні, інтегруванні та ін.), зручності у використанні 

при розв’язанні конкретних практичних завдань.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ 
ІСНУЮЧОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ 

ШАРІВ ПОСИЛЕННЯ 

 
Міщенко М.Л. 
ДерждорНДІ 

 
 

У дорожньому господарстві України склалася тенденція, яка полягає в тому, що основним 

напрямом діяльності протягом наступних декількох десятиліть буде обслуговування, 

відновлення і посилення дорожнього одягу існуючої мережі  доріг. 

Для прийняття заходів з відновлення дорожнього одягу в першу чергу необхідно встановити 

несучу здатність, або так звану міцність дорожнього одягу.  Враховуючи, що вартість 

дорожнього одягу становить від 50 до 80 % вартості реконструкції або капітального ремонту 

автомобільної дороги, то від того, наскільки точно буде визначена ця характеристика, 

залежатиме призначення посилення дорожньої конструкції, будуть заощаджені або марно 

витрачені значні кошти, отримана конструкція, що буде довго експлуатуватися без 

пошкоджень, або виникнуть передчасні її руйнування. 

Технічна похибка визначення міцності дорожньої конструкції відомими методами не 

перевищує 1-5 %, але при приведенні результатів вимірювань до порівняного виду похибка 

може досягати значно більших розмірів (табл.1). 

В табл. 1 наведені дуже однорідні показники, коефіцієнт варіації не перевищує 20 %, що 

обумовлено однорідністю ділянки за міцністю і дуже сприятливими умовами випробування. 

Виміряні пружні прогини складали від 0,36 мм до 0,56 мм, потім при перерахуванні 

зменшувались до (0,29–0,42) мм, а потім збільшувались до (0,48–0,84) мм. Звичайно, при 

вимірюванні пружного прогину зустрічається значно більша неоднорідність і коефіцієнти 

варіації модуля пружності на кілометрових ділянках досягають 40–45 %. 

Визначення міцності існуючого дорожнього одягу регламентується двома нормативними 

документами: ГСТУ 218-02070915-102-2003 “Автомобільні дороги. Визначення транспортно-

експлуатаційних показників дорожніх покриттів. Методи і засоби” і ВБН В.2.3-218-186-2004 

“Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу”. Відповідно до цих документів 

міцність існуючого дорожнього одягу можна оцінювати методами статичного  (штамп, 

прогиномір) і динамічного (ДИНА-3М, УДВО) навантаження навесні, при відтаванні ґрунтів 

земляного полотна, а також влітку і восени, коли температура покриття коливається в межах 

від 10 °С до 25 °С. Результати вимірювань повинні бути приведені до порівняного виду.  

Основою цього положення є вимога отримання одного і того ж розрахункового модуля 

пружності на характерній ділянці автомобільної дороги різними приладами, в різні періоди 

року, при різних температурах. 

Випробування, проведені на кільцевому стенді у 2004 році в одних і тих самих точках, не 

підтвердили цієї вимоги. Різними приладами були отримані різні модулі пружності (табл. 2). 
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Методи статичного навантаження є трудомісткими  і потребують багато часу, тому останнім 

часом частіше застосовують методи динамічного навантаження. 

При приведенні результатів вимірювання пружного прогину до розрахункового порівняного 

модуля пружності дорожньої конструкції згідно з ВБН В.2.3-218-186-2004 [1] і 

ГСТУ 218-02070915-102-2003 [2] повинні бути вирішені такі задачі: 

- приведення результатів динамічних вимірювань до статичних; 

- приведення результатів до розрахункового періоду; 

- приведення результатів до розрахункової температури +10 оС; 

- врахування неоднорідності результатів вимірювань. 

 

Таблиця 1 – Визначення модуля пружності дорожнього одягу на автомобільній дорозі Київ-
Чоп, км 518 – км 519, за допомогою установки динамічного навантаження 
ДИНА-3М 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 518 000 0,48 0,36 0,47 0,70 198 

2 518 050 0,56 0,42 0,56 0,84 164 

3 518 100 0,44 0,33 0,42 0,62 221 

4 518 156 0,46 0,35 0,45 0,66 209 

5 518 204 0,44 0,33 0,42 0,62 221 

6 518 251 0,38 0,29 0,36 0,52 267 

7 518 316 0,52 0,39 0,51 0,77 179 

8 518 351 0,48 0,36 0,47 0,70 198 

9 518 406 0,54 0,41 0,54 0,80 171 

10 518 450 0,55 0,41 0,55 0,82 168 

11 518 502 0,56 0,42 0,56 0,84 164 

12 518 550 0,38 0,29 0,36 0,52 267 

13 518 593 0,38 0,29 0,36 0,52 267 

14 518 650 0,39 0,29 0,37 0,53 258 



 186 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 518 698 0,39 0,29 0,37 0,53 258 

16 518 738 0,38 0,29 0,36 0,52 267 

17 518 800 0,38 0,29 0,36 0,52 267 

18 518 851 0,37 0,28 0,34 0,50 277 

19 518 901 0,37 0,28 0,34 0,50 277 

20 518 956 0,36 0,27 0,33 0,48 287 

 Середнє значення 0,63  

 Середнє квадратичне відхилення 0,13  

 Коефіцієнт варіації, % 20  

 Розрахунковий пружній прогин, мм 0,85  

 Розрахунковий модуль пружності на ділянці, МПа 162,00  

 

Таблиця 2 – Вимірювання модуля пружності на кільцевому стенді різними приладами 
за методикою ГСТУ 218-020070915-102-2003 

№ точок на 
кільцевому 

стенді 

Модуль 
пружності, 
виміряний за 
допомогою 
жорсткого 

штампу, 
 МПа 

Модуль 
пружності, 
виміряний за 
допомогою 
спареного 
колеса  і 

прогиноміру 
(Кq = 0,6),  

МПа 

Модуль 
пружності, 
виміряний за 
допомогою  
ДИНА-3М,  

МПа 

Модуль 
пружності, 
виміряний за 
допомогою 
УДВО-3,  

МПа 

Модуль 
пружності, 
виміряний за 
допомогою 

УДВ-4,  
МПа 

1 303 555 540 123 198 

2 88 168 172 123 179 

3 52 47 80 152 141 

4 60 67 69 208 208 

5 122 270 176 223 191 

6 300 264 202 124 183 

7 113 336 253 124 213 

8 122 284 172 250 199 

 

В науково-технічній літературі відомі методи приведені результатів вимірювання модуля 

пружності, отриманого у нерозрахунковий період, до розрахункового періоду, наприклад, за 

допомогою формул Барбера [3], або за методикою ГСТУ 218-02070915-102-2003, але їх 

технічне виконання приводить до значних помилок. 
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Для обґрунтування методики визначення модуля пружності і приведення результатів до 

порівняного виду у 2007 р. ДерждорНДІ виконано відповідні дослідження на характерній 

ділянці автомобільної дороги IV категорії Васильків-Підгірці- під’їзд до с. В.Бугаївка. 

Були використані три види обладнання – штамп з гідравлічним навантаженням, прогиномір 

з розрахунковим автомобілем МАЗ-503, установка динамічного навантаження ДИНА 3М. 

На характерній ділянці довжиною 1 км були фарбою позначені точки з кроком 50 м, на яких 

здійснювали випробування пружного прогину. 

Пружний прогин вимірювався в різні пори року (літо-осінь), при різній температурі покриття і 

вологості ґрунтів. 

Товщина дорожнього одягу в цих точках визначалась за допомогою установки динамічного 

зондування, вологість ґрунту земляного полотна визначалась шляхом відбору проб свердлом, 

що приводилось в дію перфоратором. Температура вимірювалась контактним термометром 

у покритті на глибині 3–5 см згідно з вимогами ВБН В.2.3-218-186-2004. 

По перше, була уточнена формула розрахунку модуля пружності, зокрема коефіцієнту передачі 

зусилля Кq. В діючій нормативній документації ВБН В.2.3-218-186-2004 та 

ГСТУ 218-02070915-102-2003 існують суперечності до призначення цього коефіцієнту. 

У формулі М9 ВБН В.2.3-218-186-2004 Кq = 
4


 для штампу і Кq = 1,0 для колеса, а 

в формулі М10 Кq = 0,625 для колеса. Теж саме відноситься до формули (7) 

ГСТУ 218-02070915-102-2003,  де    Кq = 1,0 для колеса, а у Додатку К при розрахунку Кq = 0,6. 

Такі суперечності спостерігалися і у попередніх нормативних документах по визначенні 

модуля пружності, зокрема, у ВСН-46-72 Кq = 1,0 для штампа і колеса. У ВСН 46-83 

вказується, що для колеса Кq   0,6, а для штампу   Кq = 
4


. 

Проведені експериментальні дослідження (табл. 3) підтвердили відповідність формули М10 

ВБН В.2.3-218-186-2004 і формул ВСН 46-83, що було ураховано при подальших розрахунках. 

Середнє значення відношення пружного прогину, виміряного прогиноміром під спареним 

колесом розрахункового автомобіля до пружного прогину, виміряного штампом, складає 0,78, 

що відповідає відношенню 
4

6250

/

,


=0,796. По ВСН 46-83 це відношення складає 0,764. 

 
Таблиця 3 – Залежність пружного прогину на контрольних точках при різних видах 

навантаження – динамічного (ДИНА 3М) і статичного – штамп, прогиномір  
 

№ 
пп 

Пружний прогин, мм, виміряний за допомогою 

lк/lш lд/lк Установки 
ДИНА-3М, l д 

МАЗ-500, 
прогиномір, l к 

Штамп 
l ш 

1 0,63 0,75 0,90 0,83 0,84 

2 0,59 0,63 0,97 0,65 0,94 

3 0,72 0,78 1,08 0,72 0,92 

4 1,00 0,80 1,11 0,72 1,25 

5 0,68 0,68 0,94 0,72 1,00 
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№ 
пп 

Пружний прогин, мм, виміряний за допомогою 

lк/lш lд/lк Установки 
ДИНА-3М, l д 

МАЗ-500, 
прогиномір, l к 

Штамп 
l ш 

6 0,90 0,99 0,98 1,01 0,91 

7 0,86 0,87 1,03 0,84 0,99 

8 0,76 0,85 1,05 0,80 0,89 

9 0,58 0,61 0,80 0,76 0,95 

10 0,90 1,11 1,29 0,86 0,81 

11 0,65 0,72 1,05 0,69 0,90 

12 0,66 0,80 0,98 0,82 0,83 

13 0,64 0,68 0,98 0,69 0,94 

14 0,84 0,88 1,03 0,85 0,95 

15 0,91 1,04 1,26 0,83 0,88 

16 1,00 0,95 1,09 0,87 1,05 

17 0,83 0,86 1,04 0,83 0,97 

18 0,71 0,68 0,98 0,69 1,04 

19 0,95 1,02 1,26 0,81 0,93 

20 1,01 1,02 1,12 0,91 1,00 

Середнє значення   0,78 0,999 

 
На значення виміряного модуля пружності дорожньої конструкції характерної ділянки впливає 

ціла низка факторів: температура покриття, вологість ґрунтів земляного полотна, термін дії і 

швидкість навантаження, розподіл пружного прогину по точках вимірювання, тому при 

приведенні результатів вимірювання до порівняного виду використовувався принцип поділу 

конструкції на окремі елементи, для яких вплив цих факторів мінімальний. Температура 

практично не впливає на пружно – деформативні характеристики шарів, що не містять 

органічні в’яжучі, вологість переважно впливає тільки на ґрунти земляного полотна, до 

динамічних навантажень дуже чутливі шари з зернистих матеріалів.  

В ДерждорНДІ розроблена методика приведення результатів вимірювання модуля пружності 

(пружного прогину)  до розрахункового періоду. 

Методика перерахунку зводиться до того, що за відомими фактичним модулем пружності 

дорожньої конструкції Езаг.ф, фактичним модулем пружності земляного полотна Егр.ф, товщиною 
дорожнього одягу hд.о. визначається модуль пружності дорожнього одягу Ед.о. Значення 

загального модуля пружності дорожньої конструкції у розрахунковий період Езаг.р. визначали, 

як загальний модуль пружності двошарової конструкції, верхній шар якої має модуль 

пружності дорожнього одягу Ед.о,  а нижній шар – значення модуля пружності ґрунту у 

розрахунковий період Егр.р. 

Фактичний модуль пружності ґрунту земляного полотна Егр.ф. і модуль пружності грунту у 

розрахунковий період Егр.р визначались за таблицею Д7 Додатку Д ВБН В.2.3-218-186 . 

Результати перерахунку модуля пружності наведені у табл. 4. 
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Обробку результатів здійснювали за методикою ГСТУ 218-020070915-102-2003, Додаток К, 

як до виміряного модуля пружності. 
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 Вимірювання загального модуля пружності дорожньої конструкції і фактичної вологості 
грунту були виконані 23 серпня 2007 р. Для перевірки сходимості  результатів аналогічні 
вимірювання були виконані на цій же ділянці, в тих самих точках 10 жовтня 2007 р., і було 
отримано загальний розрахунковий модуль пружності 181 МПа, тобто відносна похибка 
не перевищувала 1,7 %. 

Залежності пружного прогину від температури (табл. 5) не підтвердили залежність, наведену на 
рис. Н1 ВБН В.2.3-218-186, але ці дані неоднозначні і потребують подальших досліджень. 
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Висновки 

1.  У ДерждорНДІ розроблена методика приведення результатів вимірювання модуля 
пружності до розрахункового періоду, з достатньою сходимістю результатів.  

2.  В результаті цих досліджень уточнена формула розрахунку модуля пружності, зокрема 
значення коефіцієнту передачі навантажень, Кq. 

3.  Залежності пружного прогину від температури не підтверджують значень, приведених 
на рис.1 ВБН В.2.3-218-186 і в цьому напрямку потрібні подальші дослідження. 
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УДК 656 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ                                                    
ТРАМВАЙНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 
Мозалевский Д.В. 
Ярошевич В.К. 
Кустенко А.А. 
Белорусский национальный технический университет 

 
Успешное функционирование крупного города возможно только при наличии эффективной 

системы общественного транспорта. Поэтому обеспечение населения города качественными 

транспортными услугами – одна из важнейших задач местных органов власти и управления.  

Основная часть массовых пассажирских перевозок приходится на автобусы, троллейбусы, 

трамваи и метро, которые относятся к городскому общественному пассажирскому транспорту 

(ГОПТ). Ежедневно на перевозках пассажиров в городе занято 898 автобусов, 724 троллейбуса, 

112 трамваев и 140 вагонов метрополитена. В среднем в сутки ГОПТ перевозит около 

2,7 млн. человек, в том числе электротранспорт – 1,8 млн. человек.  

Цель статьи – обзор существующего положения в трамвайном движении. Задача – определить 

все недостатки в трамвайном движении и предложить способы их устранения. 

Пассажирооборот общественного транспорта за 1995-2006 гг. увеличился на 57,3 %. 

Наибольшего роста пассажирооборот достиг в метрополитене (в 2,9 раза), в то время как 

перевозка пассажиров трамваями сократилась на 3,1% (рисунок 1).  Исходя из величины 

транспортной подвижности (рисунок 2) трамвай занимает последнее место, хотя по провозной 

способности уступает лишь метро. Рассмотрим причины, которые делают этот вид транспорта 

столь непопулярным. 

Трамва́й – вид уличного рельсового общественного транспорта, обычно на электрической тяге, 

используемый преимущественно в городах для перевозки пассажиров по заданным маршрутам.  
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Рисунок 1 – Удельный вес перевозок пассажиров отдельными видами 
общественного транспорта г. Минска в 1995  и 2006 гг., % 
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Рисунок 2 – Транспортная подвижность населения по видам  
транспорта, поездок в год 

 
В 2004 году трамвайное движение возобновлено такими городами, как Афины, Барселона, 

Эскишэхир (Турция), Хьюстон, Миннеаполис, Трентон (США), Ноттенгем (Англия), Сассари 

(Италия). Общее число городов на земном шаре, которые с 1978-го по 2004 год восстановили 

или вновь организовали движение трамваев, составляет 87. В 2007 г. завершается подготовка к 

приему пассажиров впервые открытыми или переоснащенными трамвайными маршрутами еще 

в 29 городах мира. 

В некоторых населенных пунктах Европы трамвай начал выходить за рамки классического 

понятия городского транспорта, поскольку у него появилась возможность стать на рельсы 

обычной железной дороги и работать в пригородном сообщении, покрывая расстояния 

до 80 километров за пределами городской черты. В некоторых пунктах, где нет метро, трамвай 

пропущен под наиболее загруженными улицами по тоннелю.  

Несмотря на свою непопулярность, трамвай  переживает сейчас новый этап своей истории 

в Минске. Разработан генеральный план развития столицы, в соответствии с которым почти во 

всех районах города появятся трамвайные пути. 

 

Рисунок 3 – Схема трамвайных маршрутов в  Минске 
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Рисунок 4 – Проектируемый участок трамвайной линии 

 
В Минске на сегодняшний день успешно функционируют 10 маршрутов, из 

них 3 укороченных, носящих временный характер. 

 
Таблица 1 – Трамвайные маршруты в  Минске 

№ п/п Маршрут Километры 

1 Мясникова – Зеленый Луг 10,2 

2 Мясникова 2,7 

3 Серебрянка – Озеро 13,3 

4 Мясникова – Озеро 10,5 

5 Зеленый Луг – Озеро  10,2 

6 Серебрянка – Зеленый Луг 15,5 

7 Серебрянка – Мясникова 12,3 

8 Серебрянка – Волгоградская 13,3 

10 Озеро – пл. З. Бядули 5,1 

11 Зеленый Луг – пл. З. Бядули 5,5 
 
Общая длина маршрутов 98,6 км. 

 
Таблица 2 – Подвижной состав трамвайного депо по состоянию на февраль 2006 год 

Модель  Количество в Минске   Модель  Количество в Минске 

РВЗ-6М2 71   АКСМ-1М 4 

РВЗ-ДЭМЗ 15   АКСМ-60102 27 

Татра Т6Б5 24   АКСМ-743 1 

GT8D 10   КТМ 71-608К 1 
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Рисунок 5 – Подвижной состав трамвайного депо по состоянию  
на февраль 2006 года 

 
Сегодня в Минске 86 трамваев Рижского вагоностроительного завода (таблица 2, рисунок 5), 

амортизационный срок использования которых давно истек, данные трамваи имеют ряд 

недостатков по сравнению с новыми трамваями:  

- повышенная вибрации и шум (89 дБ по сравнению с 85дБ у более новых моделей), 

П = 4751 у.е. в год [1]; 

- меньшая комфортность при посадке, высадке, при движении (это связано с количеством 

и способом открытия дверей, меньшее количество поручней как в самом салоне, так 

возле дверей). Это влияет на количество травм пассажиров, получаемых при работе 

данного трамвайного вагона, увеличивает простои трамвая при посадке (высадке) 

пассажиров, П = 147821 у.е. в год [1]. 

 
Еще одной особенностью трамвайного движения является отсутствие координации между 

движением трамваев и основного транспортного потока. Это выражается в простоях с одной и 

с другой стороны: 

- основной транспортный поток вынужден пропускать пассажиров при посадке(высадке) 

в трамвайный вагон на остановках с посадкой на проезжей части.; 

- некоторые автомобили (особенно в «час пик»), выезжают на трамвайное полотно для 

совершения маневра, тем самым препятствует движению трамвая.; 

- неудачное расположение и недостаток в оборудовании некоторых трамвайных 

остановочных пунктов на проезжей части (на улицах с большой интенсивностью 

движения транспортного потока остановочный пункт, расположенный перед 
перекрестком, занимает место, которое может быть использовано для дополнительной 

полосы движения, тем самым снижается пропускная способность перекрестка). 

Все это ведет к увеличению простоев как трамвайного движения, так и основного 

транспортного потока, и, как следствие, снижается скорость движения. Сегодня в 

Минске средняя скорость движения трамвая около 15 километров в час, в то время как 

в Европе – 20 – 25. Даже в Чехии на трамваях Т-3 и, что очень интересно, в белорусском городе 

Мозыре она составляет 32 километра в час. Для этого есть все условия: обособленный путь и 

скоростная контактная сеть. В Мозыре и Новополоцке трамвайные депо существуют 
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при нефтеперерабатывающих заводах и осуществляют доставку работников из центральной 

части городов в загородную зону, где расположены заводы. 

Для того, чтобы в дальнейшем обеспечить успешное функционирование трамвайного 

движения, необходимо: 

- располагать трамвайные пути на обособленном от основного транспортного потока 

полотне; 

- необходимо синхронизировать включение зеленого сигнала светофора при 

приближении трамвайных вагонов; 

- располагать трамвайные остановки на проезжей части так, чтобы они не мешали 

движению основного транспортного потока; 

- скоординировать движения трамвайного и транспортного потока таким образом, чтобы 

успешно использовать трамвайные пути для совершения маневров основного 

транспортного потока без ущерба для трамвайного движения. 

Рассчитаны затраты, связанные с движением на примере маршрута №1 (ДП «Зеленый луг»-пл. 

Мясникова). Для расчетов были проведены замеры пассажиропотока; интенсивности движения 

транспорта в районе остановки; интервалов движения трамвая; задержки трамвая на 

перекрестках, пешеходных переходах; задержки транспортного потока в районе остановочного 

пункта (было проведено по 3 замера в утренний и вечерний час пик, в межпиковое и дежурное 

время) [1,2,3]. В  таблице 3 и таблице 4 представлены усредненные цифры за сутки работы 

трамваев на маршруте №1.  

Итого в сутки трамвай на данном маршруте в среднем делает 172 рейса в прямом и обратном 

сообщении. 

 
Таблица 3 – Замеры на трамвайном маршруте №1 направлением ДП «Зеленый луг» –

пл. Мясникова 

 

Длина 
пере-
гонов, 

км 

Время, сек Количество 

Чистое 

Простоя 
на пере-

крестках, 

пП
 

Простоя 
на оста-
новках,  

оП
 

Задер-
жанного 

транспор-

та, тЗ
 

Пасса-
жиров в 
трамвае, 

пЗ
 

ДС Зеленый Луг 0,198     2 

Сидых 0,307 16  20  13 

Кальцова 0,219      

Калиновского 0,374 59  21  18 

Магазин"Электроника" 0,614 40  13  23 

Севастопольская 0,463 67 10 21  29 

Валгоградская 0,289 38 15 29  35 

Белинского 0,706 80  23 6 48 
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Продолжение табл. 

 

Длина 
пере-
гонов, 

км 

Время, сек Количество 

Чистое 

Простоя 
на пере-

крестках, 

пП
 

Простоя 
на оста-
новках,  

оП
 

Задержан-
ного тран-

спорта, тЗ
 

Пасса-
жиров в 
трамвае, 

пЗ
 

Калинина 0,218 61 24 26 5 51 

Чернышевского 0,518 35 19 25 6 52 

Б.Хмельницкого 0,587 104  19 8 59 

Дарашевича 0,592 38  17 8 62 

Я.Коласа 0,537 58 26 20  45 

Красная 0,384 100  13 3 43 

пр-т Независимости 0,478 108 31 25  51 

пл З.Бядули 0,556 102 20 16  43 

Захарова 0,622 89 24 25 2 40 

Энгельса 0,574 117  21  39 

Лицей БГУ 0,391 32 85 26  35 

ст-н Динамо 0,469 98 43 34  24 

Свердлова 0,669 121 20 26 6 12 

пл. Независимости 0,334 164 33 114  1 

ДП Мясникова 0,198 58  84  0 

Итого  1585 350 618 44  

 
Здесь используются справочные данные по затратам полученные в результате предварительных 

исследований 1985-1986 гг., – позднее, насколько известно, подобные исследования ни 

в Беларуси, ни в бывшем СССР не проводились [3,4,5]. За истекшее время изменился не только 

масштаб цен, но и соотношение составляющих, поэтому точность расчетов несколько 

снизилась. 

Однако поскольку иного нет, приводим эти данные практически в том виде, в котором они 

были получены в 1986 г., когда 1 доллар США стоил примерно 2... 3 рубля [3,4]. При этом 
учтены некоторые изменения, произошедшие за истекший период, например, в цене топлива, 

которая увеличилась почти в 4 раза и составила около 0,4 у.е./литр. 

 
Стоимость задержки принята равной у.е./ч.1,8Сз   В эту стоимость вошли: 

амортизационные расходы:        0,290 

эксплуатационные расходы:        0,250 

задержка водителя и одного пассажира:   0,500 

расход топлива:       0,600 
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потери прибыли потребителями:    0,164 

Итого:       1,804у.е./ч 

 
Стоимость остановки принята равной у.е./ост.0,015Со   потери времени на разгон-

торможение: 0,0033 

перерасход топлива при трогании и разгоне (0,025л):  0,0100 

дополнительный износ двигателя, шин и т.д.:    0,0010 

потери прибыли потребителями:   0,0014 

Итого:       0,0157 у.е./ост. 

 

Таблица 4 – Замеры на трамвайном маршруте № 1 направлением пл. Мясникова – 
ДП «Зеленый луг» 

 
Длина 

перего-
нов, км 

Время, сек Количество 

Чистое 

Простоя 
на пере-

крестках, 

пП
 

Простоя 
на оста-
новках, 

оП
 

Задержан-
ного  

транспорта, 

тЗ
 

Пасса-
жиров в 
трамвае, 

пЗ
 

ДС Зеленый Луг    270  0 
Сидых 0,198 16  15  13 
Кальцова 0,307 39 12 25   
Калиновского 0,219 75  29  18 
Магазин"Электроника" 0,374 83 32 23  23 
Севастопольская 0,614 51 30 25  20 
Валгоградская 0,463 117  29  23 
Белинского 0,289 83 42 28 7 35 
Калинина 0,706 39 11 21 6 43 
Чернышевского 0,218 56  22 5 45 
Б.Хмельницкого 0,518 78  26 9 50 
Дарашевича 0,587 100  15 5 55 
Я.Коласа 0,592 93 62 27  51 
Красная 0,537 58  26 1 69 
пр-т Независимости 0,384 133 69 30  69 
пл З.Бядули 0,478 88 10 35  56 
Захарова 0,556 62  18 1 52 
Энгельса 0,622 73 24 26  50 
Лицей БГУ 0,574 113 27 30  45 
ст-н Динамо 0,391 108 37 15  43 
Свердлова 0,469 158 15 29 5 35 
пл. Независимости 0,669 46 58 14  18 
ДП Мясникова 0,334   20  3 
Итого  1669 231 798 39  
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Таблица 5 – Интервалы движения трамваев на маршруте №1 

6-9 9-15 15-19 19-24 

5 мин 8 мин 5 мин 7 мин 

 
Отсюда количество рейсов (Р) в сутки составляет, таблица 6:  

 
Таблица 6 – Количество рейсов 

6-9 9-15 15-19  19-24 

36 45 48 43 

 
Стоимость задержки пешехода, пассажира у.е./ч.0,25Сп   Исходя из собранных данных и 

вышеизложенных затрат, произведем вычисления потерь за один рейс (в прямом и обратном 

сообщении), за день, за год (у.е.): 

,
3600 































 
  пппот

оп
зтрейс ПСЗСЗ

ПП
СЗЗ    (1) 

 

где тЗ
 – количество задержанного транспорта; 

пЗ
 – количество задержанных пассажиров; 

пП
 – простой на перекрестках, сек; 

оП
 – простой на остановках, сек; 

зС
 – стоимость задержки, у.е.; 

оС
 – стоимость остановки, у.е.; 

пС
 – стоимость задержки пешехода, пассажира, у.е. 

,РЗЗ рейсдень         (2) 

где Р  – количество рейсов 

,ДЗЗ деньгод          (3) 

где Д  – количество дней в году (Д = 365) 

 
Результаты расчетов приведены в таблице 7. 

  
Таблица 7 – Результаты расчетов 

Потери на один 
рейс в прямом 
сообщении, у.е. 

Потери на один 
рейс в обратном 
сообщении, у.е. 

Количество 
рейсов в прямом и 

обратном 
сообщении в день 

Потери за день 
на одном 

маршруте, у.е.  

Потери за год 
на одном 

маршруте, у.е. 
 

2,16 2,47 172 796,84 290848,4 
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В итоге получаем 290848 у.е. потерь на одном маршруте за год. При этом в данном расчете 

не были учтены экологические и аварийные потери. В Минске на сегодняшний день – 

10 маршрутов, отличающихся по интенсивности движения, по длине маршрута, однако 

полученная цифра в полной мере раскрывает сложившуюся ситуацию в трамвайном движении 

Минска. 

 

Выводы 

Трамвайное движение успешно развивается, но увеличивая общую длину маршрутов, их 

количество, не следует забывать о проблемах, с которыми сталкивается трамвай уже сейчас.  

В перспективе до 2030 года во всех районах столицы, кроме северного (там преобладает 

метро), будут проложены трамвайные пути. Объединится первое городское трамвайное кольцо, 

уже в 2007 году начнется укладка рельсов в Серебрянке на проспекте Рокоссовского. Чуть 

позже трамвай придет в Чижовку, а потом в Шабаны. В других районах проложат скоростные 

пути для трамваев. Через два года улицы столицы будут украшать новейшие модели 

трамвайных вагонов. Все пути, находящиеся в плохом состоянии, будут капитально 

отремонтированы. И главное – от движения по ним не будет никакого шума. Общий пробег за 

день в километрах всего коммунального транспорта – 364 тысячи километров.  
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УДК 656:658 

ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ СКОРОСТИ 

 

Навой Д.В.  
Рожанский Д.В.  
Белорусский национальный технический университет 

 

Электронные указатели переменной рекомендуемой скорости (УСК) – одна из важнейших 

форм реализации управляющих воздействий, используемых при организации дорожного 

движения на городских улицах [1]. Информация на УСК носит рекомендательный характер и 

позволяет донести до участников движения предусмотренный организаторами режим 

движения. Использование УСК входит в систему информационного обеспечения участников 

движения и является одновременно эффективным средством управления транспортным 

потоком.  

Недостатком системы управления без УСК является отсутствие обратной связи между 

системой управления дорожным движением и его участниками. Водители не имеют 

совершенно никакой информации о режиме движения, что приводит к хаотичности 

транспортного потока.  

Помимо информации о рекомендуемой скорости движения на электронное устройство можно 

выводить иную информацию, полезную для участников движения, так например, 

температурный режим, маршрутное ориентирование и т.д. 

Влияние статуса городской магистрали на применение УСК 

Устройство УСК является одним из параметров информирования участников об условиях и 

режимах движения. Чрезмерный объем информации отрицательно влияет на ее восприятие. 

Исходя из этого информацию, воспринимаемую участниками движения следует 

дифференцировать на обязательную, дополнительную, сопутствующую, вредную. 

В зависимости от статуса магистрали информация от УСК может быть обязательной и 

дополнительной. Так, для городских магистралей первого статуса, статус информации от УСК 

является обязательным, для городских магистралей второго и др. статусов – дополнительной. 

Статус и зоны городских улиц предлагается определять следующим образом [1, 2]: 

1. Под зоной следует понимать участок улично-дорожной сети города, в которой 

расположен данный светофорный объект 

2. Под статусом следует понимать характеристику узла улично-дорожной сети города в 

зависимости от нагруженности пересечения: 

1 – магистраль; 

2 – нагруженная улица; 

3 – малонагруженная улица; 

4 – проезд; 

5 – пешеходный переход. 
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Различие между уровнями управления (функционирования) светофорных объектов на 

локальном уровне обеспечиваются разным набором алгоритмов для трех категорий объектов: 

1 – ключевые светофорные объекты  (статус 1–1, 1–2); 

2 – обычные светофорные объекты  (статус 1–3, 1–4, 1–5, 2–2, 2–3, 2–4, 2–5); 

3 – второстепенные светофорные объекты  (статус 3–3, 3–4, 3–5 и ниже).   

Обязательный перечень управляющих воздействий на магистральной городской улице 

различного статуса определяет количество УСК и информационные технологические 

параметры привязки реализованных алгоритмов.  

Уровни восприятия УСК участниками движения по управляющим воздействиям 

Основные рекомендации по дизайну систем «визуализации» [3, 4] с использованием УСК 

таковы: 

- минимальное количество информации в сечении объекта УДС; 

- минимальное количество информации на одном УСК; 

- использование символов вместо слов; 

- использование информационных тоннелей; 

- дублирование и повторение наиболее важной информации о дорожном движении; 

- использование цветовых схем и геометрических размеров технических средств 

организации и регулирования дорожного движения, оказывающих максимальный 

эффект на восприятие участников движения. 

Недостаток УСК – необходимость контроля водителями  скорости по спидометру. 

Доказано, что 90 % информации, получаемой водителями во время движения, является 

зрительная информация.  

Основные положения визуального функционирования можно разделить на следующие виды: 

- зрительное восприятие – способность видеть детали объекта наблюдения, что зависит 

от расстояния от водителя до зрительного объекта; 

- периферийное зрение – известно, что неподвижные объекты менее замечаемы 
периферийным зрением, чем центральным (основным). Некоторые изменения в 

детектировании динамических режимов также происходят в зависимости от 

статической видимости; 

- зрительная избирательность – некоторые объекты, наблюдаемые водителями, не 

воспринимаются как важные и игнорируются водителями даже при хорошей видимости 

и контрастности ; 

- контрастная чувствительность – восприятие видимой информации дорожного знака и 

восприятие символов и фона, на котором они нанесены; 

- ночное зрительное восприятие; 

- движения глаз и зрительный поиск; 
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- цветовое восприятие – должно быть достаточно изучено с учетом того, что у 8 % 

мужчин нарушено цветовое восприятие; 

- оценка расстояния до объекта – этот аспект должен быть оптимизирован для 

исключения недооценки водителями расстояния до объекта; 

- ощущение скорости (восприятие процесса движения) – один из важнейших показателей 

для безопасности движения в транспортном потоке. 

Технологическая привязка УСК в автоматизированной системе управления дорожным 

движением 

Для каждой магистрали проектируется привязка УСК в зависимости от реализуемого 

управляющего воздействия. 

Пример технологической привязки УСК для двух координируемых объектов приведен 

на рис. 1. 

 

 
S – расстояние от точки установки УСК в сечении дороги до стоп–линии, м; 

S1 – расстояние между регулируемыми пересечениями, м; 
S0 – расстояние, с которого водители начинают воспринимать информацию на УСК и 

придерживаться рекомендуемой скорости (60÷80 м); 
Тз – продолжительность горения разрешающего сигнала, с; 
Ткр – продолжительность горения запрещающего сигнала, с. 

Рисунок 1 – Пример работы УСК на скоординированных светофорных объектах 
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Алгоритм функционирования УСК для двух регулируемых пересечений таков: 

1. Выбирается единое текущее системное время от 1 до Тц. 

2. Задается интервал скоростей от минимальной до максимальной с определенной 

скоростью (рекомендовано от 40 км/ч до 60 км/ч с шагом 10 км/ч). 

3. Проверяется возможность прохождения транспортного потока расстояния (S+S0) таким 

образом, чтобы для текущего времени в сечении УСК выполнялось условие достижения 

регулируемого пересечения с заранее заданной скоростью на разрешающий сигнал 
светофора. 

4. В случае выполнения условия выводится на табло рекомендуемая скорость, с которой 

транспортный поток пройдет расстояние  (S+S0) на разрешающий сигнал светофора. 

5. В случае невыполнения условия значение времени, необходимого для проезда участка  

S+S0 , увеличивается до тех пор, пока не выполнится условие прохождения на зеленый 

сигнал. 

6. В случае выполнения условия по времени проезда на зеленый сигнал и условия 

соответствия скорости заданному интервалу скоростей с шагом n, на УСК выводится 

расчетная скорость. 

7. Далее идет увеличение времени, необходимого для проезда участка (S+S0) с учетом 

шага скоростей до максимального значения скорости, с выводом расчетных 

скоростей на УСК. 

При реализации управления с помощью УСК на магистрали следует рассматривать магистраль 

как единое целое. Базовый план координации определяет набор скоростей на перегонах. УСК 

помогает изменить (ускорить или замедлить) скорость движения координированной пачки 

автомобилей  (при этом изменится наклон безостановочного движения). Допустимыми 

границами изменения скорости являются  12 %. УСК меняет значения скоростей с 

дискретностью ± 10 км/ч. Это вызвано, в том числе, и тем, что цифровая шкала на спидометрах 

автомобилей наиболее удобочитаема именно при такой градации значений скорости. Могут 
использоваться варианты, когда скорость переднего фронта координированной пачки остается 

неизменной, а скорость заднего фронта увеличивается, т.е. происходит постепенное «сжатие» 

координированной пачки автомобилей в пределах перегона. Это достигается переменной 

информации на УСК. Алгоритм отслеживает ленту безостановочного движения и задает 

нужную скорость внутри ленты, для уплотнения либо растягивания «пачки».  

Определение мест установки УСК 

Существует три направления в определении места установки УСК: 

1. Место установки в зависимости от проектируемых управляющих воздействий (планов 

координации и т.д.) на магистрали. 
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Рекомендуется устанавливать УСК на входящих пересечениях магистрали для формирования 

«пачки» автомобилей, далее идеальным случаем является установка УСК на каждом перегоне 

между регулируемыми пересечениями и дважды – в случае протяженности перегона более 

600 м. В случае отсутствия возможности установки на каждом перегоне предлагается 

устанавливать УСК в местах, где изменяется скорость транспортного потока в зависимости от 

реализованного базового плана координации, что определяется в течение проектного цикла 

создания технологии управления на магистрали 

2. Место установки в привязке к участку магистрали в зависимости от качества 

восприятия. Возможны следующие места установки: 

– до регулируемого пересечения в границах перекрестка, в сечении стоп–линии; 

– после регулируемого пересечения в границах перекрестка; 

– на перегоне между регулируемыми пересечениями, причем следует разделить 

протяженность перегона на участки. Первый – менее 100м, второй – 100300 м, 

третий – 300600 м, четвертый – 600 м и более. 

3. Место установки в сечении магистрали. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема установки УСК на выносной консоли над трехполосной 
проезжей частью одного направления 

 
Основным требованием при выборе места установки в сечении городской улицы является 

использование информационных туннелей.  Высота установки УСК рекомендуется в пределах 

6,07,5 м. Необходимым условием является обеспечение оптимальной видимости для всех 

водителей, поэтому рекомендуется устанавливать УСК на выносных конструкциях (рис.2) либо 

фермах таким образом, чтобы указатель скорости находился посередине проезжей части, 

предназначенной для движения транспортных средств одного регулируемого направления. 

На приведенном рисунке УСК установлен в границах перекрестка и используется совместно с 

дополнительным светофором. Однако такое  размещение УСК нужно использовать только на 

внутренних перегонах, когда транспортный поток уже получил информацию о режиме 

движения.  

В случае установки УСК на выносной опоре совместно со светофором предлагается 

использовать нижеприведенную схему. 
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Рисунок 3 – Схема установки УСК совместно со светофором  
с выносом на центр пересечения 

 

Такая схема установки рекомендуется как для входных пересечений магистрали, так и для 

внутренних. Возможна установка УСК на выносной консоли за пересечением с условием 

соблюдения принципа оптимальной видимости (рис.4). 

 

  

а) на выносной консоли; б) на металлической ферме 

Рисунок 4 – Схемы установки УСК 

 

Для перегонов длинной 600 м и более рекомендуется устанавливать дополнительный УСК за 

100 м до регулируемого пересечения.  

Определение эффективности использования УСК на городской магистрали 

Существует несколько подходов к описанию движения транспортного потока на перегоне. 

Рассмотрим следующую макроскопическую модель [5]. Задается длительность цикла, а  время 

проезда τ любого автомобиля между двумя соседними регулируемыми перекрестками 

(исключая задержку у перекрестка) принимается имеющим  нормальное распределение с 

плотностью: 
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где  μ  и  σ2 – среднее значение и дисперсия времени проезда автомобилем заданного 

участка дороги.  

Если ρd(t) – интенсивность отправлений на входном пересечении, а ρа(t) – интенсивность потока 

прибытий на выходном пересечении,  то с учетом (1) получаем 
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Для формулы (1) на показатели μ и  σ2  влияют различные параметры, причем μ и  σ2  являются 

функциями длины участка перегона и влияния рекомендованного режима движения 

с помощью УСК. 

Средняя задержка определяется следующим образом 
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где     Qr(t) – длина очереди; 

r – длительность периода горения красного сигнала; 

ξ – время задержки включения зеленого сигнала по отношению к переднему фронту 

прямоугольной кривой прибытий (эффективный сдвиг); 

γ – сдвиг по фазе сигналов светофора на соседних объектах; 

qm – пропускная способность дороги; 

to – момент рассасывания очереди; 

g – длительность зеленого сигнала.  

Сравнение рассмотренной модели дисперсии с результатами экспериментальных измерений 

импульсов  интенсивности транспортного потока без использования УСК, а затем – 

с использованием, позволило определить эффективность использования УСК на магистрали.  

Параметры эффективности УСК изменялись в зависимости от длины перегона, состава 

транспортного потока, условий движения и эффективности координированного регулирования. 

Среднее время проезда по магистрали  μ существенно не изменилось, но использование УСК в 

среднем для обобщенных показателей позволило снизить дисперсию транспортного потока и 

уменьшить задержки на 30 %. 

Рассмотрим эффективность управления дорожным движением с позиций   анализа показателей 

дорожного движения и определим показатели дорожного движения как нормируемые 

в соответствии со статусом объектов управления в трех градациях уровня обслуживания  – 

оптимальной, максимальной, предельно допустимой согласно таблице 1 [5, 6]. 
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Наиболее эффективно использование УСК для уровней обслуживания, B,C – 40 %. Средняя 

скорость сообщения для этих уровней соответственно 40-48 км/ч и 32-40 км/ч, а коэффициент 

загрузки 0,5-0,6 и 0,6-0,75 соответственно. Для уровней А, D, E, F эффективность 

использования УСК снижается до 2 % (уровень F). 

Помимо использования УСК в составе базовых расчетных планов координации, а также при 

оптимизации сдвигов по магистрали в зависимости от параметров транспортных потоков, 

возможно использовать саму несущую конструкцию УСК для дополнительной информации 

участникам движения.  

 

Таблица 1 – Распределение уровней обслуживания по статусам объектов управления 

Статус 
Уровень  

Оптим. Макс. Предельно допустим  

1 Уровень B Уровень С 10 % времени на уровне D 

2 Уровень B Уровень С 15 % времени на уровне D 

3 Уровень C Уровень D 10 % времени на уровне E 

4 Уровень C Уровень D 15 % времени на уровне E 

 

Показатели дорожного движения определяются заданными уровнями обслуживания 

в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики уровней обслуживания 

Уровень 
обслуживания 

Средняя скорость 
сообщения, км/ч 

Коэфф. 

загрузки 
Количество маневров 
торможения на 1 км 

A >48 <0.5 0..1 

B 40-48 0,5-0,6 1..2 

C 32-40 0,6-0,75 2..3,5 

D 24-32 0,75-0,85 3,5..6 

E 20-24 0,85-0,95 6..10 

F <20 >0,95 >10 

 
 

Установка датчиков погодных условий и измерение коэффициента сцепления с дорогой, 
позволяют изменять  управляющие воздействия с отправкй информации в АСУ ДД и 

выработкой управленческих решений в зависимости от дорожной обстановки. Возможно 

использование УСК также и с информацией о маршрутном ориентировании участников 

движения. 
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Выводы 

В дальнейшем возможна интеграция системы управления УСК и системы соблюдения скорости 

автомобилем путем ее автоматического контроля без участия водителя. Установленный на 

автомобиле приемник получает сигнал от УСК о предписанном режиме движения и в 

автоматизированном режиме ограничивает либо дает рекомендацию о повышении скорости 

автомобиля. Подобные системы прошли успешные испытания в Западной Европе, однако на 

настоящий момент не нашли широкого применения на европейских дорогах, т.к. проект имеет 

ряд недостатков экономического и социального характеров.   
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ДП Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут 
транспортного будівництва «Київдіпротранс» 

Актуальність теми 

За умов сучасного будівництва і реконструкції транспортних споруд при обмеженому 

фінансуванні часто доводиться «вписувати» прогонову будову мосту під рівень існуючої 

головки рейки на залізничних шляхопроводах  під рівень верху проїзду на автодорожніх 

мостах.  Згідно чинних державних будівельних норм іноді доводиться збільшувати підмостовий 

габарит. В такій ситуації неминучим є зниження позначки верху проїзду під шляхопроводом 

або зменшення будівельної висоти прогонової будови. В той же час реконструкція обмежена в 

часовому просторі та, як правило, проводиться без закриття руху транспорту. 

В таких випадках при виборі типу конструкції вигідними можуть стати металеві конструкції з 

незначною будівельною висотою прогонової будови, наприклад: аркові конструкції, балки, 

ферми з їздою понизу. В залізничних мостах такі конструкції потребують фіксованого 

розташування колії, призводять до різної жорсткості колії на мосту і підходах, часто не 

вписуються в архітектурну забудову міста. 

Тому актуальними є пошук нових ідей в проектуванні мостів або запозичення досвіду 

провідних країн в напрямку транспортного будівництва і адаптація запозичених конструкцій до 
чинних державних будівельних норм. Однією з таких конструкцій є забетонована металева 

балка (загальний вигляд балки показано на рис 1).  
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Рисунок 1 – Загальний вигляд балки 
 

Забетоновані металеві балки 

Використовуючи досвід таких розвинених країн в напрямку транспортного будівництва, як 

Німеччина (рис. 2, 3), Японія і Чехія (рис. 4), а саме їх приклади в будівництві залізничних 

шляхопроводів і мостів в складних умовах міста, інститут «КИЇВДІПРОТРАНС» запропонував 
як один з варіантів реконструкції залізничних шляхопроводів в Києві рамну конструкцію з 

забетонованих балок і провів роботу по їх адаптації до державних норм України.  Найбільше 

застосування ці конструкції можуть мати при реконструкції або при будівництві нових 

мостових споруд під залізничне навантаження. Перевагами конструкції, яку розглядаємо, є: 

 Мала будівельна висота 

 Нефіксоване положення колії на мосту, в тому числі розташування стрілочних 

переводів 

 Високий темп будівництва з можливістю поетапного закриття колій 

 Однакова жорсткість колії на підходах і на мосту (присутня баластна призма). Цей 

фактор особливо важливий при швидкісному русі потягів 

 Відсутність решітки поздовжніх та поперечних зв’язків 

 Простота у виготовленні та монтажу 

 Під час будівництва не перекривається рух автотранспорту, тому що в зоні автопроїзду 

не використовуються складні допоміжні пристрої. 

До недоліків конструкції можна віднести певне підвищення власної ваги, але воно незначне в 

порівнянні з вагою баластної призми та  тимчасовим навантаженням С-14. 

На прикладі моделі в програмі «Ліра 9.2» проведено порівняння  українських і чеських 

навантажень. 
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Рисунок 2 – Залізничний шляхопровід 
в Баварії, Німеччина 

 

Рисунок 3 – Залізничний міст в Баварії, 
Німеччина 

Рисунок 4 – Залізничний міст в Празі, Чехія 
 

 Проведені комплексні розрахунки з використанням цієї програми показали, що при 

29-метровому прогоні будівельна висота в середині прогону не перевищуватиме 1000 мм 

(рис. 5, 6). Діаграми поздовжніх напружень в балці прогонової будови зображено на рис. 7, 8. 

Деякі конструктивні особливості 

Конструкція може складатися з прокатних або зварних металевих балок, замкнених в бетоні від 

рівня верхньої грані нижнього поясу металевої балки до верху конструкції. 

Відстань між центрами тяжіння металевих балок і бетону повинна бути зведена до мінімуму. 

Поперечне армування в нижній і верхній частині плити виконується по всій ширині балки, при 
цьому площа армування  в верхній частині, як правило, не повинна бути меншою половини 

площі армування нижньої зони. 
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Рисунок 5 – Проект шляхопроводу в Києві 
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Рисунок 6 – Проект шляхопроводу в Києві 

 

 

 

Рисунок 7 – Діаграма поздовжніх напружень 
в ½ довжини прогону 

 

Рисунок 8 – Діаграма поздовжніх 
напружень в балці над опорою 

 

Поздовжнє армування в нижній частині плити може бути використане при значній відстані між 

балками для обмеження розкриття тріщин в розтягнутій зоні бетону. 

Для запобігання будь-яких переміщень металевих балок підчас бетонування передбачається 
система поперечних розпірок на опорах і в четвертих частинах прогону з мінімальним 

кроком 3…4 м. 
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Для влаштування «втраченої» опалубки по нижньому поясу використовуються азбестоцементні 

плити. 

Бетон повинен відповідати класу В20, F200, W6. 

Товщина шару бетону над верхнім  поясом балки не повинна бути меншою 6,0 см і не може 

перевищувати 1/3 висоти балки. 

Колія повинна розміщуватись на баласті. 

Конструкція дозволяє виконати перетин в плані не менше 63°. 

 

Висновок 

Отримані результати розрахунків на міцність дають право стверджувати, що дана конструкція 

може бути використана на теренах України в залізничному мостобудуванні, при умові 

проведення подальших досліджень і розрахунків на витривалість конструкції. 
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Решение общей проблемы нормальной эксплуатации путепроводов мостового и тоннельного 

типов, которая складывается из множества частных вопросов, даст возможность получения 

наиболее полной и четкой репрезентативной информации о поведении их конструкций. 

Развитие транспортного строительства в Украине, связанное с увеличением объемов 

промышленных перевозок, определяет возникновение проблемы расчета транспортных 

сооружений на основаниях, представленных слоистыми грунтовыми формациями. В связи с 

этим серьезное значение имеет обеспечение условий нормальной эксплуатации таких 

сооружений, что вызвано отрицательными явлениями, которые присущи сложным 

транспортным объектам. 

Одним из путей решения данной проблемы является максимальный учет специфических 

свойств слоистых грунтовых оснований, взаимодействующих с транспортными сооружениями, 

что обеспечивает наиболее полное знание и возможное прогнозирование поведения системы 

«транспортное сооружение–грунтовое основание». 

Специфической особенностью работы транспортных сооружений является восприятие ними 

динамических воздействий от движущегося транспорта. Такие воздействия в совокупности с 

разнообразием мест их приложения на транспортное сооружение существенно усложняют 

расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) ввиду необходимости обязательного 

учета не только силовой, но и инерционной составляющей. При этом быстро изменяющиеся во 

времени по величине и направлению динамические воздействия вызывают волновые колебания 

как транспортного сооружения, так и основания, на котором оно установлено. 

Сложность поведения сооружений и грунтовых оснований при динамических нагрузках 

существенно выше, чем при статических, причем в расчетах НДС оснований требуется 

оценивать влияние многих факторов, которые не учитываются в статических расчетах. 

Существующие аналитические положения разделяют область динамических расчетов на 

динамику сооружений и динамику грунтов [1]. Такое деление тенденциозно и вместе с тем 

применяется и для статических расчетов оснований, хотя оно и является значительным 

упрощением реальной работы системы «сооружение–основание».  

Совместное рассмотрение и анализ этой системы как единственно верный подход к 

исследованию реального сооружения и основания, отмечали М.Н. Гольдштейн [2], 

С.С. Вялов [3], М.В. Малышев [4] и другие исследователи. Но применение этого подхода до 

сих пор не нашло широкого распространения по причине сложности одновременного анализа 
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обеих частей системы «сооружение–основание», которая в случае динамического воздействия 

существенно повышается.  

Вместе с тем, стремление к достижению расчетных показателей, наиболее адекватных 

реальным параметрам НДС, заставляет находить некоторые способы учета как статических, так 

и динамических воздействий на сооружение и грунтовое основание. В настоящее время в 

ограниченном числе исследований достаточно глубоко разработана область динамических 

расчетов фундаментов в условиях сейсмического воздействия [1], но подход к расчету 
фундамента с упрощением свойств оснований позволяет получать лишь результаты в узких 

рамках взаимодействий в системе «сооружение–основание». 

Развитие численных методов, в частности метода конечных элементов (МКЭ), дало 

возможность проведения не только статических расчетов, но и некоторых видов динамического 

анализа конструкций путепроводов, что ранее было практически сложно и доказывается очень 

малым объемом работ в этой области. Проведение анализа даже собственных частот и форм 
для путепровода любого типа с учетом или без учета присоединенных масс грунта было или 

невозможным или выполнялось на основе простейших двух- или трехмассовых моделей [5, 6]. 

Такой подход к решению динамических задач не может считаться плодотворным, и поэтому в 

данной работе проводится модальный анализ конструкций путепроводов мостового и 

тоннельного типов с учетом присоединенных масс грунта. Причем модель для решения задачи 

поиска собственных форм и частот учитывает реальные инерционные и деформационные 

характеристики сооружения. В ней учтен также пространственный фактор работы путепровода 

и взаимодействие элементов фундамента с окружающим основанием (рис. 1.). 

 

а) б) 

  
 

а) мостового типа; б) тоннельного типа. 

Рисунок 1 – Конечно-элементные модели путепроводов 
 

Представленная схема является пространственной на основе объемных конечных элементов 
типа параллелепипеда. Размер конечного элемента (КЭ) изменяется в зависимости от толщины 

некоторых конструктивных элементов путепровода, но общий объем конечного элемента, как и 

в дальнейшем модальном анализе тоннельного путепровода, не превышает 0,25 м3. Применены 

КЭ следующих размеров: 0,5×0,5×0,5 м для моделирования окружающего массива; 

0,24×0,7×0,5 и 0,7×0,7×0,5 м – для моделирования фундамента и стоек путепровода; 

0,5×0,52×0,35 и 0,5×0,52×0,5 для моделирования пролетных строений и КЭ некоторых  других 

размеров. Количество узлов модели – 17 774, количество КЭ – 14 028. Сооружение 

смоделировано полностью, то есть точно смоделированы все геометрические параметры. Для 

учета взаимодействия сооружения путепровода с окружающим массивом вокруг него был 



 218 

смоделирован определенный объем грунта: под фундаментом путепровода на глубину 5 м, что 

соответствует учету слоя суглинка мощностью 2,5 м и слоя глины мощностью 2,5 м, 

полученных по результатам инженерно-геологических изысканий. Сбоку от фундамента 

путепровода смоделирован слой грунта мощностью 5 м, что дает достаточную возможность 

проследить влияние конструкции на основание. 

Количество узлов модели путепровода тоннельного типа – 17 760, количество КЭ – 14 724. 

По длине сооружение смоделировано полностью, то есть длина модели составляет 18 м, также 
точно смоделированы и остальные геометрические параметры. Для учета взаимодействия 

путепровода с окружающим массивом вокруг него был смоделирован некоторый объем грунта 

под лежнем путепровода на глубину 3,3 м, что соответствует учету слоя суглинка мощностью 

1,3 м и слоя глины мощностью 2 м, полученных по результатам инженерно-геологических 

изысканий. Сбоку от стоек путепровода смоделирован слой грунта мощностью 2 м, что дает 

достаточную возможность проследить влияние конструкции на окружающее основание. 

В моделях заданы деформационные характеристики суглинка (модуль упругости 

Е = 37,6 · 103 КПа, коэффициент Пуассона μ = 0,3, удельный вес γ = 20 КН/м3);  глины (модуль 

упругости Е=59,8·103 КПа, коэффициент Пуассона μ = 0,35, удельный вес γ = 20 КН/м3) и 

железобетона (приведенный модуль упругости Е = 370 · 103 КПа, коэффициент Пуассона 

μ = 0,1, удельный вес γ = 25 КН/м3).  

В качестве граничных условий КЭ-модели применены деформационные граничные условия: 

по низу модели (грунтового основания) поставлены запреты на линейные и угловые 

перемещения по оси Z и X, а также по бокам модели – X  и Y. Так как пролетное строение 

жестко крепится к промежуточной опоре, то на его другом конце поставлены только запреты 

по вертикальной оси Z, что позволяет добавить пролетному строению одну отсутствующую 

степень свободы и не моделировать устои, считая их неподвижными. 

С использованием профессионального расчетного комплекса SCAD на основе разработанных 

моделей проведен модальный анализ с определением частот и форм собственных колебаний 

(рис. 2, 3). 

 

 
1 собственная форма, 

частота – 2,7 Гц 

 

2 собственная форма, 
частота – 24,0 Гц 
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3 собственная форма, 
частота – 38,2 Гц 

 

 
4 собственная форма, 

частота – 38,8 Гц 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 собственная форма, 
частота – 43,0 Гц 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 собственная форма, 
частота – 43,8 Гц 

Рисунок 2 – Результаты модального анализа путепровода мостового типа 

 
1 собственная форма, 

частота – 31,51 Гц 

 
2 собственная форма, 

частота – 33,43 Гц 

 
3 собственная форма, 

частота – 61,76 Гц 
 

 
4 собственная форма, 

частота – 68,75 Гц 
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5 собственная форма, 

частота – 75,47 Гц 
 

 
6 собственная форма, 

частота – 83,62 Гц 

Рисунок 3 – Результаты модального анализа путепровода тоннельного типа 
 

На рис. 2. представлены схемы собственных форм колебаний с соответствующими им 

частотами для путепровода мостового типа, на рис. 3. – тоннельного. Получены формы 

свободных колебаний мостового путепровода вплоть до 12-й, со значениями частот: 7-я – 50, 

93 Гц, 8-я – 55,23 Гц, 9-я – 58,71 Гц, 10-я – 59,9 Гц, 11-я – 59,6 Гц, 12-я – 60,7 Гц. Характер 

полученных форм отражает динамическую работу путепровода, так информативными являются 

7-я форма (скручивание стоек вокруг своей оси), 8, 9 и 10-я являются изгибными. Причем изгиб 

пролетных строений влечет за собой сдвиг фундамента, 11-я характеризуется перемещениями 

фундамента, а 12-я является формой скручивания пролетных строений вокруг продольной оси. 

Также получены формы свободных колебаний тоннельного путепровода вплоть до 12-й 

со значениями частот: 7-я – 92,81 Гц, 8-я – 102,82 Гц, 9-я – 113,43 Гц, 10-я – 124,29 Гц, 11-я – 

135,44 Гц, 12-я – 61,04 Гц. Характер полученных форм отражает динамическую работу 

путепровода. Так, формы с 7-ой по 11-ю схожи между собой и отражают работу стоек 

путепровода, а 12-я является формой изменения всей конструкции. 

Следует отметить, что разработанная модель является наиболее информативной по своим 

результатам, так как она создана без учета симметрии системы путепроводов, то есть правая 

часть системы не заменялась условием симметрии по вертикальной оси. Применение этого 

приема моделирования, полностью корректного в решении задач в статической постановке, 

несколько некорректно для решения динамических задач, в том числе и модального анализа, 

так как все кососимметричные формы колебаний не могут быть определены, что несколько 

снижает надежность исследований. В разработанных моделях, которые являются элементами с 

малой размерностью (до 20 тысяч конечных элементов), возможно отражение общей системы 

без необходимости применения приема введения в модель симметрии по вертикальной оси, что 

дало возможность получения репрезентативной информации о колебаниях этих двух систем. 

 

Выводы 

Проведенный модальный анализ конструкций путепроводов мостового и тоннельного типов 

является первым этапом динамического анализа, так как выяснение форм и частот собственных 

колебаний считается первой задачей такого рода исследования, и может быть основой для 

динамического анализа конструкций путепроводов на поездную гармоническую нагрузку или 

спектр воздействий различного типа. 
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УДК 624.271:620.191.46 

 

РОБОТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ В УМОВАХ 
МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

Полюга Р.І. 
ДерждорНДІ 

 
 

За останні роки значно збільшилась інтенсивність руху на автомобільних дорогах України. 

Це пов’язано з рядом факторів: зросла кількість автомобілів, збільшились обсяги як 

міжнародних, так і внутрішніх перевезень та ін. Проте збільшилась не тільки інтенсивність, але 

й величина самого навантаження за рахунок значної кількості великовагових автопоїздів з 

повною масою до 60 т і появою спеціальних автопоїздів для особливо важких вантажів масою 

до 300 т. Загальна картина вантажності перевезень виглядає наступним чином: частка 

навантажень масою менш, ніж 60 т, досягає 85 % від загальної кількості перевезень, від 60 

до 150 т – 10,5 %, більше 150 т – 4,5 % [1]. 

18 січня 2001 року постановою №30 Кабінет Міністрів України затвердив “Правила проїзду 

великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями 

та залізничними переїздами” [2]. Згідно цих Правил транспортний засіб чи автопоїзд з 

вантажем або без вантажу вважається великоваговим (ВВН), якщо його фактична 

маса становить більше 38 т та тиск на одиничну вісь є більш ніж 10 т; спарену – 18 т; 

потрійну – 22 т. 

Вирішення питання про можливість пропуску таких навантажень пов’язано з виконанням 

комплексу робіт, але серед найбільш важливих для визначення можливості пропуску ВВН по 

мостах є розрахунок їх конструкцій з урахуванням існуючих дефектів [3]. 

В рекомендаціях [4] було визначено відсоток розповсюдження основних типових проектів 

мостових споруд в Україні. Згідно з цими дослідженнями поширення прогонових будов за 

типовими проектами вип. 56 становить 8,1 %, вип. ВТП-15, ВТП-16 – 16,3 %. В роботі [1] 

подано найбільш характерні дефекти для цих типів прогонових будов мостів та зазначена 

кількість відсотків їх розповсюдження. 

Понаднормовані навантаження вагою більше 60 т потребують особливо підвищеної уваги при 

проїзді через мостові споруди, тому що експлуатаційна організація приймає рішення про 

проведення спеціального обстеження або/і випробування мостових споруд на маршруті та у 

разі потреби – про укріплення їх спеціалізованими організаціями [1]. Тому було прийняте 

рішення перерахувати ці типи прогонів та широко розповсюджені прогонові будови з 

попередньо напружених двопустотних плит за типовим проектом серії 3.503-12 вип. 16 на 

пропуск реальних великовагових транспортних засобів з метою визначення параметрів циклів 

повторного навантаження в контексті вивчення роботи залізобетонних прогонових будов в 

умовах малоциклових навантажень. Вказані типи збірних прогонових будов, а також їх 

геометричні параметри, подано нижче. 
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б) ВТП-16, довжина прогону 16,76 м 
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в) Серія 3.503-12, вип. 16, довжина прогону 18,0 м 
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г) ВТП-15, довжина прогону 22,16 м 

Рисунок 1 – Геометричні характеристики типових прогонових будов 

 
При розрахунку несної здатності прогонових будов використовувалась програма Engineer 

(розробник ДерждорНДІ ім. Шульгіна). Розрахунок проводився для двох випадків 

розташування ВВН по ширині мосту: при розміщенні центру крайніх коліс на віддалі 0,5 м від 

колесовідбою та при розміщенні транспортного засібу посередині проїзної частини. 

За рухоме вертикальне навантаження приймали реальні понаднормовані великовагові 

транспортні засоби з масою більше 60 т. В заявці, яку подає організація-перевізник у 

корпорацію “Укравтодор”, вказується маршрут, дата проїзду, маса вантажу, схема 

транспортного засобу з зазначенням кількості осей, розподіл тиску на кожну вісь, габаритні 

розміри. Статистичні дані по пропуску ВВН за 2004 рік були надані Державною службою 

автомобільних доріг України, опрацювання цих даних автором подано в роботі [5]. 

Після розрахунку отримані дані зведено в таблицю. 

Таблиця 1 – Параметри циклів малоциклових навантажень на прогонові будови мостів 

Тип прогонової  

будови 

Нижній рівень  

навантаження 

гран

пост
low

M

M
  

Верхній рівень 
навантаження

гран

тимчпост
top

M

M   

Вип. 56 0,57 0,77-1,04 

ВТП-16 0,3 0,45-0,65 

Серія 3.503-12 вип.16 0,56 0,56-0,74 

ВТП-15 0,41 0,66-0,80 
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Аналізуючи напрямки руху взятого до уваги ВВН дорогами України, можна визначити їх часті 

пункти в’їзду – виїзду. Так, КПП “Ягодин” вказується в бланках погоджень 20 раз, 

КПП “Чоп” – 9, КПП “Гоптовка” – 9, смт. Десна – 8, м. Полтава – 4 і т.д (рис. 2). Якщо брати 

до уваги повний маршрут, то часто зустрічаються наступні: Ягодин – Єнакієве (6), Київ – Десна 

(7), Ягодин – Київ (4), Бачевськ – Київ (4), Чоп – Київ (3). Аналіз – доволі умовний і не 

відображає всієї картини руху понаднормованого навантаження, але можна стверджувати, що 

мости на під’їздах до вказаних населених пунктів та на вказаних маршрутах зазнали 

малоциклового повторного навантаження, а кількість циклів за 2004 рік з врахуванням 

накладання траєкторій руху деяких маршрутів становить близько двадцяти. 

 

       
а       б 

а – міст на митному переході“ Ягодин” на кордоні України з Польшою;  
б – міст на митному переході “Чоп” на кордоні України з Угорщиною. 

Рисунок 2 – Мости на митних переходах 
 

На рис. 3 представлено умовні рівні навантажень на прогонові будови при ймовірному 

пропуску по них реальних ВВН масою більше 60 т, що були зареєстровані в Укравтодорі 

протягом 2004 року. Пунктирною лінією позначено нижній рівень навантаження на прогонові 

будови, що відповідає зусиллям, які виникають від постійного навантаження та власної ваги 

конструкцій. 
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в)       г) 

а – для прогонової будови вип. 56, б – ВТП-16, в – серія 3.503-12 вип.16, г – ВТП-15. 

Рисунок 3 – Значення параметрів циклів повторних навантажень  
при ймовірному проїзді ВВН 

  

З рис. 3 видно, що найвищі рівні навантаження сприймають прогонові будови з каркасною 

арматурою вип. 56, кілька раз спостерігається незначне перевантаження (до 4%). Значні 

зусилля можна пояснити великими моментами від постійного та рухомого вертикального 

навантаження внаслідок великої віддалі між балками по ширині прогонової будови. 

В найлегших умовах працюють балки ВТП-16 через значну кількість балок в поперечному 

перерізі прогону. Дві інші типи прогонових будов займають проміжне положення, і в них 

присутні запаси несної здатності (табл. 3). 

Аналогічним впливом можна характеризувати навантаження при випробуваннях мостів 

(рис. 4), хоча трапляються вони не так часто. Причому асиметрія циклу напружень (відносно 

максимального моменту, створеного тимчасовим вертикальним навантаженням), що виникає 

при випробуванні мостів, становить не менше 0,65 і може сягати 0,95 [6]. 

 

      
а       б 

а – міст через р. Стара Ріка у Закарпатській області; 
 б – шляхопровід на а/д Київ – Одеса, км 202 

Рисунок 4 – Випробування мостових споруд 
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Також є характерним випадок, коли малоциклові навантаження виникають в мостах з 

обмеженою вантажопідйомністю (рис. 5), при чому це може трапитись навіть при проїзді 

транспортних засобів, що не є понаднормованими. 

 

      
а       б 

Рисунок 5 – Малоциклові навантаження, що виникають при експлуатації мостових 
споруд з обмеженою вантажопідйомністю 

 
Отже, малоциклові навантаження мають місце не тільки при експлуатації мостових споруд, 

а й під час виконання ремонтних робіт і натурних досліджень мостів. 

Згідно досліджень [7, 8, 9, 10] вплив малоциклових навантажень на конструкції суттєво 

залежить від максимальних та мінімальних рівнів навантажень в циклі, іх відношенню 

(коефіцієнту асиметрії), пружно-пластичних властивостей матеріалу конструкції та ін. Дія 

нечасто повторюваних навантажень проявляється для залізобетонних попередньо напружених 

конструкціях у збільшенні їх прогинів у порівнянні з одноразовим її завантаженням, зменшенні 

висоти стиснутої зони, наростанні пластичних деформацій бетону, втраті попереднього 

напруження арматури, збільшення розкриття тріщин при максимальній амплітуді циклу та 

зменшення моменту їх розкриття, і, зрештою, втраті зчеплення арматури з бетоном. Все це 

може призвести до малоциклової втоми конструкції, а отже і до руйнування. 

 

Висновки 

1. Результати виконаних досліджень свідчать про наявність малоциклових навантажень при 
експлуатації автодорожніх мостів, що не враховують чинні норми з розрахунку та 
проектування мостів. 

2. Згідно досліджень ці рівні становлять 00,145,0  гранексплtop ММ  і в основному 

залежать від конструкцій прогонових будов мостів та їх технічного стану. 

3. Як показали подальші дослідження [11,12], враховувати малоциклові навантаження в 
роботі залізобетонних конструкцій необхідно при розрахунку за другою групою граничних 
станів. У вказаних роботах внесено пропозиції до розрахунку тріщиностійкості 
залізобетонних конструкцій мостів при дії малоциклових навантажень. 

4. Доцільно випробувальне навантаження на мости обмежити рівнем 60% від несної здатності. 
Як показали подальші дослідження, при збільшенні рівня малоциклових навантажень 
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вище 0,6 Рcr відбувається різке збільшення ширини розкриття тріщин. Тому, щоб свідомо 
не погіршувати технічних стан транспортної споруди під час її натурних досліджень, можна 
знизити рівень випробувального навантаження за умови використання методу АЕ [11,12]. 
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УДК 624.042.8 
 
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ВИМУШЕНИХ КОЛИВАНЬ НЕРОЗРІЗНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ В СИСТЕМІ СКІНЧЕННИХ АВТОМАТІВ 

 

Распопов О.С. 
Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

 

Теоретичне дослідження вимушених коливань ланцюгових стрижневих систем з розподіленими 

параметрами пов’язане з суттєвими складнощами та, як правило, виконується з використанням 

спрощених дискретних моделей або різноманітних наближених методів [1, 2]. Додаткові 

труднощі виникають при одночасному врахуванні розподілених та зосереджених мас, пружних 

закріплень та шарнірів. 

Для нерозрізних конструкцій ефективними є алгоритми, які використовують топологічну 

інформацію про систему та відповідні їм методи розрахунку, що пов’язані з геометричною 

побудовою структури фазових просторів [3]. Використання логічних операцій дозволяє 

формальним шляхом визначити поведінку складної механічної системи, яка знаходиться під 

дією періодичних зовнішніх сил. 

Для вільних просторових коливань аналогічну задачу розв’язано у роботі [4]. В даній статті на 

основі скінченних автоматів та булевої алгебри запропоновано абстрактний опис вимушених 

коливань нерозрізних балкових конструкцій. 

Розглянемо k -й та 1k  -й прогони багатопрогонової нерозрізної балки, яка складається з 

кусково-безперервних ділянок-стрижнів 1, 2 ,  , p , що знаходяться під впливом періодичних 

сил або моментів на границях ділянок (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Логічні схеми багатопрогонової нерозрізної балки 
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В результаті декомпозиції такої системи отримаємо множину її більш простих підсистем 1, 

2 ,  , p , які діють одночасно (синхронно) з частотою  . В свою чергу, представимо їх 

взаємно пов’язаними підавтоматами 1A , 2A ,  , pA  в єдину логічну схему у вигляді 

скінченного нетривіального автомату A . 

Сукупність значень всіх виходів z  автомату A  визначається виходами його підавтоматів, що 

представлені асоційованими матрицями 1V , 2M ,  , 1pM  , pV , які описують вільні коливання 

системи, та асоційованими матрицями 1W , 2T ,  , 1pT  , pW , які враховують вплив 

зовнішніх сил. 

Таким чином, невідомі початкові параметри можуть бути знайдені за правилом Крамера [5] у 

вигляді відношення визначників zkD  та zD , які рівні послідовному добутку відповідних 

асоційованих матриць кожного з p  ділянок системи 

 

1

1
2

1

1
2

p

k p
zk k

k p
z

k p
k

W T W
D

x
D

V M V








 



. (1) 

 

Кожен з вхідних параметрів підавтомата kA  ( 1k  , 2 ,  , p ), який знаходиться в стані 

силового або кінематичного збурення, може бути описаний функцією у вигляді двозначного 

предикату [6]. Якщо задано будь-яке збурення в перерізі балки k , то предикат  kF x  набуває 

значення 1, якщо збурення немає – значення 0 . Та, навпаки, для параметра, який підлягає 

обчисленню, предикат  kF x  набуває значення 0 , для інших випадків – 1. 

Відмічені залежності характерні для логічної операції рівнозначності (еквіваленції) та 

виражають одну з основних властивостей булевих функцій [6, 7]. У символах булевої алгебри 

ця властивість для збурених або обчислюваних параметрів k -ї та 1k  -ї ділянки балки можна 

виразити наступним чином 

    
1

i i
k kx x  . (2) 

 

Інші однойменні параметри, як і у випадку вільних коливань пов’язані логічними операціями 

заперечення (інверсії): 

    
1

i i
k kx x  . (3) 

 

В цілому, зв'язок між рівнозначними кодами елементів, що з’єднуються, описуються відомими 

законами логічного протиріччя та виключеного третього [6]: 

    1 1 0k k k kX X X X   , (4) 

або 
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    1 1 1k k k kX X X X   . (5) 

 

Для автомата, який моделює вузол конструкції з кількох стрижнів, реалізуються ті ж логічні 

принципи рівнозначності та заперечення, що і в перерізах балки, які розділяють ділянки. 

 

Рисунок 2 – Логічна схема прямокутного вузла рами 

 

Наприклад, якщо до вузла прямокутної рами H , в якому стикуються стрижні k , 1k  , h , 

прикладено вертикальну періодичну силу sinP t  (рис. 2), то можливі стани вхідних 

параметрів у перерізах I зліва від вузла визначатимуться наступними співвідношеннями: 

- для збурених параметрів: 

      
1 1

i i i
k k hx x x   ; (6) 

- для параметрів, що визначаються: 

      
1 0

i i i
k k hx x x   . (7) 

 

У зв’язку з тим, що ці параметри є рівнозначними, для них має місце закон асоціативності 

[5, 6]: 

      
1

i i i
k k hx x x . (8) 

 

Якщо відомі інші вхідні параметри k -го стрижня, то відповідні параметри стрижнів 1k   та h  

можуть бути отримані в результаті логічних операцій, які описують вільні коливання 

вузла H  [4]: 

- для параметрів (К) при   0
i

kx   та (С) при   1
i

kx        
1

i i
k hx x  ; 

- для параметрів (К) при   1
i

kx        
1 0

i i
k hx x    та для параметрів (С) при   0

i
kx     

   
1 1

i i
k hx x   . 

Зв’язки між рівнозначними кодами елементів, що з’днуються у вузлі H , характеризуються 

виразами, аналогічними (4), (5): 
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 (9) 

 

В такий же спосіб вчиняємо і для вузлів конструкції, в яких стикується більша кількість 

стрижнів. Правила отримання кодових комбінацій для їх граничних параметрів будуть 

аналогічними до попереднього випадку. Умови рівнозначності або заперечення між кінцевими 

параметрами k -го стрижня та вузла H  приводяться до вигляду k HX X  або k HX X . Аналіз 

кількості перестановок кодів та станів підавтоматів в таких перерізах необхідно проводити в 

кожному конкретному випадку за допомогою таблиць переходів. 

Припустимо, потрібно визначити амплітуди кута повороту та поперечної сили  0z ,  0yN  

на лівій опорі та амплітуди прогину і згинального моменту 
2y

l
u

 
 
 

, 
2z

l
M

 
 
 

 в перерізі 1k   для 

вимушених згинальних коливань шарнірнообпертої балки постійного перерізу, яка знаходиться 

під впливом пульсувальної сили 1 sinP t  всередині прогону (рис. 1). Відповідні логічні схеми 

підавтоматів 1A , 2A  представлено на рис. 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Логічні схеми шарнірнообпертої балки 

 

Розділимо балку на дві однакові ділянки довжиною 1 2 2

l
l l   та складемо таблицю переходів 

(табл. 1) для визначення характеристичних функцій скінченного автомату, котрий описує дану 

систему. При цьому, як і у випадку вільних коливань [4], почергова зміна кодів граничних 

параметрів стрижня 1 буде відповідати зміні кодів НП стрижня 2  з урахуванням логічного 

заперечення у зв’язаних параметрах двох стрижнів. Ці параметри в табл. 1 позначено 

однойменними латинськими літерами. 
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Таблиця 1 – Таблиця переходів 

Пара-
метри 

 0z   0yN   1yu l   1zM l  

s  

x  ст
. 1

 
ст

. 2
 

1 2 3 

ст
. 1

 
ст

. 2
 

1 2 3 

ст
. 1

 
ст

. 2
 

1 2 

ст
. 1

 
ст

. 2
 

1 2 

НП 
К 

0 a  
0 b  

0 1 
0 0 

0 0 
0 1 

0 0 
0 0 

0 a  
1 b  

0 1 
1 0 

0 0 
1 1 

0 0 
1 0 

0 0 
1 b  

0 0 
1 1 

0 0 
1 0 

0 a  
1 b  

0 1 
1 0 

0 0 
1 1 

С 
0 c  
1 1 

0 0 
1 1 

0 0 
1 1 

0 1 
1 1 

0 c  
0 1 

0 0 
0 1 

0 0 
0 1 

0 1 
0 1 

0 c  
1 1 

0 0 
1 1 

0 1 
1 1 

0 0 
1 1 

0 0 
1 1 

0 0 
1 1 

КП 
К 

a  0 
b  1 

0 0 
1 1 

1 0 
0 1 

1 0 
1 1 

a  0 
b  1 

0 0 
1 1 

1 0 
0 1 

1 0 
1 1 

0 0 
b  1 

0 0 
0 1 

0 0 
1 1 

a  0 
b  1 

0 0 
1 1 

1 0 
0 1 

С 
c  0 
1 1 

1 0 
1 1 

1 0 
1 1 

0 0 
1 1 

c  0 
1 1 

1 0 
1 1 

1 0 
1 1 

0 0 
1 1 

c  0 
1 1 

1 0 
1 1 

0 0 
1 1 

0 0 
1 1 

0 0 
1 1 

0 0 
1 1 

 

Значення функції zf  для 1 2zD V V  визначається елементом асоційованої матриці xyM  

(табл. 2 [4]) з кодом граничних умов 0101–0101 

 
2 2

2 2
sh sinz y y

y y

l l
D B   

 
. (10) 

 

Вираз zkD  може бути представлений у формі добутку двох векторів 1W , 2W  

з характеристиками стрижнів 1, 2 . Обираючи функції zf  для підавтоматів 1A , 2A  та з табл. 2 

[4, 8] у відповідності до кодів табл. 3 отримаємо: 

- для визначення  0z : 

 
3 2
1 1 1

1 1 1 13 2
11 1 1 yz y z y

l l l
W V U T

EJ EJ


 
; 

2 3
2 2 2

2 1 2 2 22 3
2 2 2 2y y z y

l l l
W P C B A

EJ

  
  

    

, 

 

або, після перетворень: 

 
4

1
4

sh sin sin sh
2 22

y y
zk y y

z y

Pl
D

EJ

  
       

; (11) 

 

- для  0yN  вектор-стовпець 2W  залишається без змін, а для 1W  запишемо: 

 
11

1 1 1 1
1 1

z y

y

EJl
W T S V

l


 


, 

та, відповідно, 

 
2

1
2

sh sin sin sh
2 22

y y
zk y y

y

Pl
D

  
        

. (12) 
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Аналогічним чином визначаємо вирази zkD  для параметрів 
2y

l
u

 
 
 

 та 
2z

l
M

 
 
 

: 

 

2
2

223 2
21 1

1 1 13 2 3
1 1 1 2

23
2 2

y

zk
z y y

z y

l
B

l l
D P A B

EJ l
A

EJ




 



; 

2
2

2 2
1 1

1 1 1 22
1 21

22
2

y

zk
yy

y

l
C

l l
D P B C

l
B








, 

які перетворюються до вигляду: 

 
5

2 21
5

sin sh sh sin
2 22

y y
zk y y

z y

Pl
D

EJ

  
       

; (13) 

 

 
3

2 21
3

sin sh sh sin
2 22

y y
zk y y

y

Pl
D

  
       

. (14) 

 

В результаті представимо вирази для невідомих параметрів у формі (1): 

 

   
2

1 1 1 1
2

1 1

3
1 1

3

0 ; 0 ;
22

tg th ; tg th .
2 2 2 2 4 2 24

z y
z y

y y y y
y z

yz y

Pl U P S
N

D DEJ

Pl Pll l
u M

EJ

   


         
                  

 (15) 

 

Розв’язки (15) точно збігаються з наведеними у роботах [1, 9, 10]. 

Розглянемо симетричні згинально-поздовжні коливання прямокутної рами зі стійками 

однакової жорсткості, в центрі ригелю якої прикладено гармонічну силу 2 sinP t . Необхідно 

визначити амплітуди лінійних та кутових переміщень вузла рами в місці стику стрижнів 1, 2 . 

Схема рами, її логічна модель, таблиця переходів та вираз zD  для вільних коливань 

наведено в [8]. 

 

Рисунок 4 – Логічні схеми прямокутної рами 
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На рис. 4 представлено логічні схеми підавтоматів 1A , 2A , які моделюють ригель та стійки 

рами (стрижні 1, 2 ), для визначення зв’язаних параметрів  1 1xu l ,  2 0yu  та  1 1z l ,  2 0z , а 

в таблиці переходів (табл. 2) – булеві функції вхідних змінних та станів даної системи для 

виразу zkD . 

 

Таблиця 2 – Таблиця переходів 

Пара-
метри 

   1 1 2 0x yu l u     1 1 2 0z zl    

s  

x  ст
. 1

 

ст
. 2

 

1 2 3 4 

ст
. 1

 

ст
. 2

 

1 2 3 4 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

НП 

К 
0 
0 
0 

b  
0 
c  

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

b  
a  
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 
0 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
1 
0 

С 
1 
1 
1 

d  
f  

e  

1 
1 
1 

1 
0 
1 

1 
1 
1 

0 
0 
1 

1 
1 
1 

1 
0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

1 
1 
1 

d  
e  
f  

1 
1 
1 

0 
1 
1 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 
1 
0 

1 
1 
1 

0 
0 
1 

КП 

К 
0 
b  
c  

0 
1 
0 

0 
1 
1 

0 
1 
0 

0 
1 
0 

0 
1 
0 

0 
0 
1 

0 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
1 
0 

a  
b  
0 

0 
1 
0 

1 
1 
0 

0 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
1 
0 

1 
0 
0 

0 
1 
0 

0 
1 
0 

0 
1 
0 

С 

d  
e  
f  

1 
1 
1 

0 
0 
1 

1 
1 
1 

1 
0 
1 

1 
1 
1 

0 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

d  
e  
f  

1 
1 
1 

1 
0 
0 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
0 

1 
1 
1 

1 
0 
1 

1 
1 
1 

 

Елементи вектора-рядка 1W  та вектора-стовпця 2W  формуються у відповідності з кодами 

НП-КП стрижнів 1, 2 , табл. 2 [4, 8]. Для параметрів  1 1xu l ,  2 0yu  отримаємо наступні 

матриці: 

 
 

3 4
1 1 1

1 1 1 1 1 13 2 4
1 1 1 1 1 1 1 1

1
sin x

x z y z y z y

l l l
W E C A G

EJ EJ EJ
 

    
; 

 

 2 2 2 2 2
2 2

1
sin cosx x

x

W P W
  
   

   
; 

2
2

2 22

2

z y

l
T

W

S

   . 

 

Після перетворень з урахуванням позначень [8], вираз для zkD  матиме вигляд: 

  1 2
2 2 2 1 1 2 2

1 1 2 2

sin sinx x
zk

x x

D P T K S K
 

  
   

, (16) 

 

де  1 1 2 1ctgz xK E f A   ; 2 1 2 1ctgz xK C f G   . 
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Таким же чином вираз zkD  для параметрів  1 1z l ,  2 0z  перетворюється до вигляду: 

  1 2 1 2
2 2 1 1 2

1 1 2 2 2 2

sin sin
ctgx x

zk x
x x z

K
D P V f U

EJ

  
  

    
. (17) 

 

В свою чергу, для zD  із [8] можна записати: 

    1 2
2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2

1 2 2

sin sin
ctg ctgx x

z x x
x

D K B f C K C f D
f

 
          

. (18) 

 

В результаті підстановки (16)–(18) у (1) не є складним знайти амплітуди переміщень для 

симетричних згинально-поздовжніх коливань у площині рами. 

За допомогою скінченних автоматів відкриваються широкі можливості для розробки 

ефективних алгоритмів розрахунку вимушених просторових коливань більш складних 

нерозрізних балкових конструкцій з елементами, що повторюються. Особливо це відноситься 

до регулярних та квазірегулярних стрижневих систем, для яких можна отримати мінімальні 

(скорочені) форми автоматів. Подальші дослідження, очевидно, потребують також врахування 

сил непружного опору. 
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Прийняття надійних рішень в дорожній галузі можливе на основі використання надійної 

інформаційної бази.  Такою інформаційною базою є паспорт автомобільної дороги. Розробка 

паспорта автомобільної дороги складається із таких технологічних процесів як технічний облік 

та створення власне самого паспорта автомобільної дороги. 

Мета технічного обліку – отримання достовірних параметрів, що характеризують всі елементи 

автомобільної дороги та її інфраструктури, що знаходиться в межах придорожньої смуги. 

Збір такої інформації відноситься до польових робіт. 

При виконанні польових робіт багато уваги приділяється вимірювальним роботам, за 

допомогою яких отримують значення  геометричних параметрів автомобільної дороги. 

До таких  найважливіших параметрів, які впливають на прийняття надійних рішень в  сучасних 

програмно-методичних комплексах, є радіуси горизонтальних кривих, радіуси вертикальних 

кривих та поздовжні похили. 

Аналіз свідчить, що в даний час існує декілька методів визначення горизонтальних кривих, як 

за допомогою ходової лабораторії, так і з використанням геодезичних інструментів [1]. 

При використанні ходової лабораторії на базі автомобіля радіус обчислюють за кутом повороту 
поздовжньої осі автомобіля в поперечній площині. За наявності гіроскопічної апаратури кут 

повороту визначають гіронапівкомпасом, напрямок вимірювальної осі якого завжди 

залишається сталим і орієнтованим паралельно його початковому встановленню. За кутом 

повороту поздовжньої осі автомобіля γ і шляхом, пройденим автомобілем S, можна визначити 

радіус кривої R за залежністю:   




S,
R

357
,      (1) 

 
де  γ= γ1+ γ2+ γ3+ γ4 – сумарний кут повороту, град. 

 
Радіус кривої в плані можна визначити  також за допомогою геодезичних інструментів та 

обчислити за геометричними залежностями, користуючись  відповідними розрахунковими 

схемами. Для визначення  радіусів вертикальних кривих  використовують інструментальні 

методи вимірювання, які детально висвітлені в [1]. 

Аналіз сучасних методів вимірювань свідчить про те, що похибка визначення радіусів 

горизонтальних кривих при застосуванні вищеназваних підходів становить від 10 до 20 %, а це 

суттєво впливає на прийняття надійних рішень. Витрати, пов’язані з вимірюванням 



 238 

та визначенням одного радіуса, складають від 1,0 до 1,5 люд.год в залежності від стану крайки 

проїзної  частини та інтенсивності руху по автомобільній дорозі. 

 Для визначення вертикальних перевищень з метою встановлення радіуса опуклої чи вгнутої 

кривої потрібно виконати  від 3 до 5 вимірів, використовуючи при цьому такі інструменти як 

теодоліт, нівелір. Витрати часу на один вимір  складають від 0,5 до 1,2 люд.год. Обробка 

матеріалів та визначення величини радіуса потребує 0,5 люд.год. 

Практика свідчить про те, що кількість горизонтальних кривих коливається 

від 0,7 до 2,5 одиниць  на 1 км в залежності від типу рельєфу місцевості. Кількість 

вертикальних кривих  коливається від 0,3 до 1,5 одиниць на 1 км і залежить від типу рельєфу 

місцевості та категорії дороги. 

Резюмуючи вищесказане, слід відзначити, що трудомісткість виконання робіт існуючими 

методами по визначенню радіусів горизонтальних кривих коливається від 1 до 3 люд.год. 

на 1 км, а трудомісткість визначення радіусів вертикальних кривих коливається 

від 3 до 8 люд.год. на 1 км. Таким чином, існуючі методи визначення геометричних параметрів 

не задовольняють сучасні вимоги, тому потрібне використання сучасних економічно 

обґрунтованих технологій вимірювання. 

До сучасних технологій вимірювання слід віднести GPS системи які є складовою частиною 

GPS-технології. Супутникова радіонавігаційна система – глобальна система визначення місця 

розташування GPS (Global Position System) забезпечує високоточне визначення координат і 

швидкості об'єктів у будь-якій точці земної поверхні у будь-який час доби, у будь-яку погоду, 

а також точне визначення часу [2]. 

Практичне застосування GPS – технологій при виконанні польових робіт  можливе 

з використанням автономного апаратурного комплекса, що встановлюється на рухомому 

об’єкті (ходовій лабораторії). Структурно автономний апаратурний комплекс (ААК) 

складається з таких елементів як антена GPS, приймач GPS, мікропроцесор, блок живлення, 

блок збереження інформації, блок давачів, блок візуалізації. 

 Кожен з вищеназваних елементів ААК виконує  притаманну йому функцію. Точність 

вимірювання за допомогою GPS становить від 0,2 до 0,5 м на 100 км. Погрішність вимірювання 

у вертикальній площині становить  від 2 до 20 см в залежності від класу GPS приймача. 

За допомогою такого комплексу для кожної точки отримують три координати Х, У, Z, де  

Х, У – відносяться до плоских, Z – до вертикальних координат. Дискретність отримання 

інформації може бути задана і становить від кількох наносекунд до декількох секунд. Таким 

чином за допомогою  ААК отримуємо  план траси автомобільної дороги зафіксований в 

координатах Х, У. Маючи таку множину точок координат, можна  визначитись з видом 

елементу плану автомобільної дороги – прямолінійна чи криволінійна ділянка. Крім цього, для 

криволінійних ділянок можна визначити і величину радіуса горизонтальної кривої. 

Аналіз методів визначення радіусів горизонтальних кривих показує, що його необхідно 

визначати найбільш адекватним методом, який, з одного боку, враховує технологію 

вимірювань, а з іншого – дає мінімальну похибку.  

 З цією метою доцільно використовувати припущення про те, що на невеликих суміжних 

ділянках і на кривих значного радіуса (горизонтальних та вертикальних) довжина дуги 
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не відрізняється від довжини хорди, що стягує цю дугу. Скористаємося  схемою рисунка 1 та 

формулою (2), згідно з якою в кожній точці можна визначити радіус кривизни R:  
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Рисунок 1 – Розрахункова схема для визначення радіуса 
горизонтальної кривої 

 
 

Використовуючи індекси множини точок (рис.1), де точці А  відповідають координати Хі , Yi, 

точці С – координати Xi+1, Yi+1, а точці В – Xi+2  , Yi+2 , визначаємо довжини сторін трикутника 

a , b і c із формул  
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Використовуючи множину координат Х,Y для кожної точки із множини від і=1 до і=n 

встановлюємо значення Rі. Враховуючи, що відстані між  сусідніми точками представлені 

нерівномірно, отримані значення радіуса потребують кореляції. З цією метою можна 
скористатися методами математичної статистики, задавшись попередньо допустимою 

похибкою при визначенні радіуса  [3]. 
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На початку і в кінці кругової кривої може бути перехідна крива. Таким чином, виникає 

необхідність визначення місцеположення як перехідної, так і кругової кривої, а також 

встановлення параметрів цих елементів. З цією метою доцільно побудувати розгорнутий графік 

R=f (L) та виділити ділянки за відповідним критерієм. Таким критерієм може бути відхилення  

значень радіуса від середніх значень не більш як на 10 відсотків. Подальше збільшення радіуса 

кривизни свідчить про те, що на цій ділянці є перехідна крива. Початок та кінець перехідної 

кривої доцільно обмежити тими ділянками, де радіус кривизни спрямований до нескінченності. 

Враховуючи можливі похибки при вимірюваннях, слід вважати, що числовою межею 

нескінченності в даному випадку можна прийняти радіус кривизни, що перевищує 5000 метрів. 

Для визначення радіусів вертикальних кривих при наявності координати Z можна скористатися 

наведеною вище схемою (рис.1), розгорнутою у вертикальній площині. При цьому слід 

враховувати те, що для визначення довжини хорди а потрібно використовувати три 

координати. 

Як для горизонтальних так і вертикальних кривих виникає задача встановлення їх напрямку або 

їх опуклості. Для горизонтальних кривих це стосується визначення напрямку їх повороту – 

направо чи наліво відносно осі дороги. Для вертикальних кривих необхідно визначитись – чи 

це опукла, чи вгнута крива. Таким критерієм для першого випадку може бути зростання чи 

зменшення відповідних координат X та Y, а для другого  – характер зміни координати Z. Крім 

цього, в процесі аналізу вертикальної кривої можна встановити ділянки з постійним похилом та 

величину цього похилу, а також його характер – спуск чи підйом. 

Таким чином, використання GPS – технологій дозволяє вдосконалити методику проведення 

польових робіт та отримувати з відповідною дискретністю три координати зі швидкістю руху 

лабораторії від 20 до 50 км/год в залежності від кількості зафіксованих додатково елементів 

дороги, що знаходяться в межах придорожньої смуги. Визначення радіусів горизонтальних і 

вертикальних кривих на автомобільній дорозі дозволяє прискорити ці процеси у 18-25 разів у 

порівнянні з традиційними. При цьому досягається економія матеріальних ресурсів у розмірі 

до 100 грн. на один кілометр автомобільної дороги. 
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Рожанська В.П.  
Кучер В.М.  
ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут 
транспортного будівництва «Київдіпротранс» 
 
Проект будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через  Дніпро у  Києві 

(з підходами) на залізничній дільниці Київ – Московський – Дарниця розроблений на підставі 
розпорядження Кабінету Міністрів України та на замовлення Державного територіально-

галузевого об’єднання „Південно-Західна залізниця”. Функції генерального проектувальника 

проекту, починаючи із 18.08.05, виконує Державне підприємство „Науково-дослідний та 

проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва „Київдіпротранс”. 

Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу значною мірою вирішує проблеми 

у транспортному сполученні між правобережною і лівобережною частинами міста і надає 

можливість: 

 посилення пропускної спроможності Київського залізничного вузла із доведенням розмірів 
руху поїздів, що відповідають обсягам перевезень на розрахункові 2010 та 2020 роки; 

 розвитку швидкісного сполучення пасажирських поїздів у східному та південному 
напрямках; 

 організації міських маршрутів перевезення пасажирів залізничним транспортом в аеропорт 
Бориспіль – Дарниця-Пасажирська – Київ-Пасажирський – аеропорт Київ; 

 завершити будівництво Дарницького пасажирського комплексу та організувати „прохідні” 
маршрути руху пасажирських та приміських поїздів; 

 розпочати реалізацію І черги Південного залізничного обходу Києва  –  Глеваха-Підгірці; 

 покращання автомобільного сполучення між право- та лівобережною частинами міста; 

 почергового виконання ремонтних робіт на існуючих київських мостах, що мають 

незадовільний технічний стан. 

Мостовий перехід розташований за 45 м нижче за течією від існуючого Дарницького 

залізничного моста. Міст являється суміщеним із спільними опорами та роздільними 

прогоновими будовами під залізничний та автомобільний рух. 

До найбільших залізничних штучних споруд по протяжності та обсягам робіт належать: 

 власне міст         – 1066,2 м, 

 двоколійна лівобережна естакада підходу    – 624,5 м, 

 двоколійна правобережна естакада підходу    – 833,7 м, 

 двоколійна естакада на залізничній розв’язці „Видубичі”  – 719,2 м. 
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Автодорожня частина мостового переходу передбачає повну розв’язку напрямків руху із 

Наддніпрянським шосе та Дніпровською набережною, пропуск автодороги до Харківського 

шосе із повною реконструкцією самого шляхопроводу під 6 смуг руху автотранспорту. 

Передбачено також автодорожню розв’язку під залізничними коліями для проїзду на вулиці 

Березняківську та Шумського в районі зупиночного пункту „Лівий берег”.  

Міст через Дніпро запроектований довжиною 1066 м. Залізничні прогонові будови мосту 

розташовані по осі мосту, а автодорожні роздільні під кожен напрямок руху із зовнішніх сторін 
залізничного проїзду. Схема нового мосту 11×56,1+57,4+3×111,6+57,3 м повторює схему 

існуючого. Для забезпечення гідравлічного режиму та умов судноплавства його опори 

розташовано у створі опор існуючого моста. При розробці проекту враховано архітектурну 

сумісність нового та існуючого мостів і тому прогінні будови повторюють основні обриси 

Дарницького залізничного мосту. 

Залізничні прогонові споруди руслової частини мосту – металеві комбінованої системи – дві 
жорсткі двотаврові нерозрізні п’ятипрогонні балки за схемою Lp=56,50+3×111,60+56,50 м, 

посилені в прогонах 111,60 суцільностінчатими арками коробчастого перерізу. Площини арок 

мають нахил в бік осі мосту. 

Висота балок жорсткості становить 4,2 м ширина поясів – 1,0 м. Полки балок прийняті 

горизонтальними, а стінки – похилими та розміщеними в одній площині з похилими арками. 

Між собою балки об’єднані в єдину просторову конструкцію поперечними та поздовжніми 

балками та системою повздовжніх в’язей. Висота поперечних балок становить 1,95 м. Переріз 
арок прийнято коробчастим розмірами 2,5×1,0 м, з горизонтальними полицями і похилими 

стінками. Між собою арки об’єднано поздовжніми в’язями. 

Залізничні прогонові споруди заплавної частини мосту – металеві нерозрізні за схемами 

Lр = 2×55,55 м та Lр = 55,24+55,70+55,50 м. В поперечному перерізі прогінні споруди 

складаються з двох двотаврових балок висотою 4,2 м з шириною поясів 1,0 м з похилими 

стінками, об’єднаними поздовжніми та поперечними балками і в’язями. 

Прогонові будови автодорожньої частини мосту прийнято у вигляді сталезалізобетонних 

нерозрізних п’ятипрогінних балок. Прогонова будова під кожен напрямок руху в поперечному 

перерізі складається з двох металевих коробок постійної висоти, які між собою об’єднано 

сталевими поперечними балками, які підтримують монолітну залізобетонну плиту проїзду. 

Верхні та нижні пояси коробок представляють собою ортотропні плити з змінними по довжині 

товщинами листів настилу, які підкріплено поздовжніми та поперечними ребрами. Висота 

коробок становить 3,24 м. Згори коробки перекриті монолітною залізобетонною плитою 
проїзної частини товщиною 250 мм, яка включена в спільну роботу з стальною частиною 

перерізу за допомогою гнучких штирьових упорів типу «Нельсон». 

Лівобережний підхід залізниці займає ділянку від останньої лівобережної опори мосту до 

початку розв’язки „Дарниця”, тобто приблизно до зупинних платформ „Лівий берег”. Довжина 

цього підходу становить 1 км. Трасу підходу розташовано на вільній від забудови ділянці 

території уздовж берега оз. Нижній Тельбін. Згідно з рішенням замовника про розмежування 

робіт між проектними організаціями перший прогін естакади опирається на оп. № 1 мосту 

через Дніпро, яку проектує інститут „Трансмост”, Росія. 
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Частина підходу довжиною 624,5 м, починаючи від мосту, розташована на естакаді, яка 

забезпечує перепуск під залізничними коліями трьох смуг проектованої автомагістралі із 

пазухи між існуючими та проектованими коліями. Естакада в плані розташована частково на 

прямій та кривих радіусом 1200 м.  

Естакаду запроектовано за схемою 18×34,2 м з обпиранням першого прогону на оп. № 17 мосту 

через  Дніпро. 

На естакаді лівобережного підходу прийнято металеві балкові, зварні прогонові будови 

довжиною 34,2 м з їздою на баласті за типовим проектом інв. № 2210, розробленим у 2001 році 

московським інститутом „ГУП Гипротранспуть”, Росія. Технічними умовами замовника на 

проектування залізничного проїзду на мосту визначено відстань між залізничними коліями 

4100 мм. У зв’язку із безпосереднім примиканням конструкцій естакади до мосту та 

неможливостю встановлення типових конструкцій у зазначене міжколійя ширина баластного 

корита змінена із 4200 мм до 3800. Висота баластного шару також збільшена до 400 мм. Зміна 
заторкує і розміщення та конструкцію кабельних містків, які виносяться з рівня консольних 

плит на рівень нижніх оглядових проходів (нижній пояс головних балок).  

Для можливості перепуску проектованої автомагістралі під прогоновими будовами естакади 

між опорами № 12 – № 16 передбачено індивідуальну металеву нерозрізну прогонову споруду 

із вбудованими ригелями. У зв’язку із косим розміщенням прогонових будов на вбудованих 

ригелях переміщення в опорних частинах відбувається у різних напрямках. Для урахування 

таких переміщень на нерозрізній будові застосовано опорні частини шарові сегментні 

типу „Maurer”. Під усі інші прогонові будови – секторні литі за типовим проектом інв. № 1263 

„Ленгипротрансмост”, 1982 р. 

Конструкції опор прийнято двох типів: одно- та двостоякові індивідуальної розробки.  

Двостоякові опори передбачено тільки на висоті 5,45 м від низу ригелю, а далі до ростверку 

об’єднано між собою. Стійки у перерізі передбачено із фасаду 1500 мм, поперек – 3150 мм і 

мають заокруглений вигляд. Об’єднання між стійками виконано шириною 1000 мм. Із зміною 

висоти опори проміжок 5,45 м залишається постійним, що покращує архітектурний вигляд 

опор.  

Опори №12 – №16 запроектовано одностояковими, рознесеними поперек естакади для 

перепуску автомагістралі. Стійки також мають переріз 1500×3150 мм.  

Правобережний підхід розташований на території промислової забудови мікрорайону Теличка. 

Довжина підходу становить близько 1,3 км. Щоб забезпечити прохід трьох смуг проектованої 

автомагістралі, які також потрапляють у „пазуху” між новими та існуючими коліями, а також 

для пропуску вул. Набережно-Печерської на ділянці її примикання до Набережного шосе, 

розміщення проектованих залізничних колій частково передбачено на естакаді. Довжина її 

визначилась 833,7 м за схемою 25×34,2 м. Перший прогін естакади, починаючи з боку моста 

через Дніпро, обпирається на опору №1 власне мосту. 

Конструкції прогонових будов та опор прийнято аналогічними естакаді лівобережного підходу. 

Транспортна розв’язка "Видубичі" розташована безпосередньо за східною горловиною ст. Київ-
Московський у місці відгалуження лінії на Миронівку від магістрального ходу Київ-

Московський – Дарниця. Місце будівництва є дуже стиснутим, що обумовлено перетином 
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естакадою проектованих залізничних колій, тунелю метрополітену, численних підземних 

комунікацій, серед яких група тепломереж великого діаметру та кабелів 10 – 35 кВ з ТЕЦ-5. 

У плані вся естакада розташована на кривій радіусом 400 м. 

У зв’язку із стислими ситуаційними умовами колійного розвитку для забезпечення 

мінімального необхідного габариту до низу конструкцій естакади застосування типових 

прогонових будов за проектом інв. № 2210 виявилося неможливим. Тому в проекті даної 

естакади, прогонові будови передбачено з коригуванням типового проекту на максимально 

можливу будівельну висоту 2,65 м. По довжині прогони передбачені на зовнішній кривій 

в основному 34,2 м, на внутрішній – 33,8 м, добірні прогони прийняті довжиною 22,7 м, 19,7 м 

та 23,5 м. 

Зважаючи на зниження максимальної висоти опор майже на 4,5 м на даній естакаді відносно 

лівобережної та правобережної естакад, переріз опор під одну колію зменшено і за 

розрахунками становить 1,3×2,6 м, відповідно вздовж і поперек естакади. Проміжна 

залізобетонна опора в перерізі складається із двох прямокутних елементів (стійок) розміром 

1,3×0,9 м, які з’єднані між собою у поперечному перерізі перетинкою шириною 1,2 м 

з початком її на відстані 3 м від низу ригеля.  

Із внутрішнього боку IV головної колії, яка розміщена на естакаді, запроектовано високу 

пасажирську платформу шириною 4,0 м та довжиною 280 м.  

При розміщенні опор платформенної естакади враховувалась можливість їх розташування 

в створі опор залізничної естакади.  

Прогони прийнято сталезалізобетонними пристосовно до типового проекту пішохідних мостів 

інв. № 728/2, з коригуванням довжин прогонів.  

Опори запроектовано із монолітного залізобетону. Стінки мають суцільний прямокутний 

переріз 2,2×1,1 м.  

На зупинному пункті „Лівий берег” передбачено влаштування автопроїзду під проектованими 

та існуючими залізничними коліями. Для заїзду із проектованої автомагістралі до 

автодорожньої розв'язки на вул. Березняківській запроектовано чотири залізничні 

шляхопроводи під дві існуючі та дві проектовані колії та три естакади під пасажирські 

платформи. Планове положення та конструкції проектованих споруд ув’язано з розташуванням 

та конструкціями пішохідного мосту через проектовану автомагістраль. 

Схема шляхопроводів 11,5+3×16,5+11,5 визначалась із розрахунку перепуску чотирьох смуг 

руху автотранспорту із розподільчою смугою, двох тротуарів по 1,5 м, розміщення сходів на 

пасажирські платформи та розміщення павільйонів для пасажирських облаштувань. Параметри 

автопроїзду прийнято згідно завдання інституту „Київінжпроект”, який  виконує проектування 

автодорожніх розв’язок у комплексі проекту. Розміщення опор шляхопроводів та естакадної 

частини платформ виконано в створі. 

Прогонові будови шляхопроводів та платформ передбачено залізобетонними. Для 

шляхопроводів – пристосовно до типового проекту інв. № 557/11, а для естакадної частини 

платформ – за індивідуальною розробкою. 

Усі опори прийнято із монолітного залізобетону одностоякові, з поперечним перерізом 

1,0×2,3 м (для шляхопроводів) та 0,7×2,0 м (для естакадної частини платформ). 
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Проект розроблено у цілому на комплекс – на його повний розвиток, і виділено дві черги 

будівництва. До складу першої черги включено роботи по спорудах, які мають забезпечити 

освоєння розрахункових на 2010 рік розмірів руху поїздів, автодорожні розв’язки 

з Дніпровською набережною та Надніпрянським шосе, а також спорудженням автодороги від 

мосту до вул. Березняківська із розв’язкою на З.П. „Лівий берег”. Усі інші роботи відносяться 

до другої черги будівництва. 

У І черзі виділено І пусковий комплекс, який підвищує ефективність капіталовкладень 
замовника та вводить в дію одну з додаткових колій. При цьому виконується будівництво 

мосту через р. Дніпро, право- та лівобережних залізничних підходів до нього а також частково 

будуються автодорожні розв’язки з Дніпровською набережною та Надніпрянським шосе. 

Вартість будівництва І пускового комплексу становить 3969660,519 тис. грн.  

Нормативна тривалість будівництва всього комплексу і мосту через Дніпро визначена 

99 місяцями. Тривалість будівництва першої черги комплексу прийнята по тривалості 

будівництва мосту через Дніпро і становить 77 місяців. 

Проект отримав позитивні експертні висновки Державного департаменту пожежної безпеки 

МНС України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та 

Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України. Проект 

пройшов комплексну державну експертизу в Центральній службі Укрінвестекспертизи 

Мінбуду України і за зведеним комплексним висновком рекомендований до затвердження 

з такими техніко економічними показниками: 

довжина мосту – 1066 метрів 

кількість залізничних колій – 2 

кількість смуг руху автотранспорту – 6 

будівельна довжина залізничних колій – 32,71 кілометри 

довжина автомобільних підходів – 15,08 кілометрів 

розрахункова вартість будівництва – 9157009,694 тис. грн. 

з них будівельно-монтажні роботи – 5091998,952 тис. грн. 
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ДерждорНДІ 

 

Одним з факторів зменшення довговічності залізобетонних мостів є корозія арматури. 

Причинами корозії можуть бути порушення щільності захисного шару бетону, процеси 

карбонізації, утворення тріщин, застосування експлуатаційними організаціями протиожеледних 

хлористих солей. Значно прискорює процес корозії арматури в залізобетоні наявність 

блукальних струмів поблизу ліній руху електропоїздів залізниць та метрополітену. На даний 

час для визначення корозійного пошкодження арматури переважно користуються приладами, 

принцип дії яких базується на визначенні різниці електродних потенціалів двох середовищ 

„арматура-бетон” та „електродом порівняння”. Як правило, які „електрод порівняння” 

використовують мідносульфатні насичені електроди. В результаті використання цих приладів 

можливо визначити ділянки, де ймовірно проходить корозія. Інші дослідники обмежуються 

лише візуальним дослідженням арматурних стержнів у вирубках. Тому, на нашу думку, 

створення надійного методу діагностування корозійного пошкодження арматури в 

залізобетонних конструкціях є актуальною задачею. 

Аналіз методів досліджень процесу корозії, виконаний авторами роботи 1, показує, що багато 

дослідників надають перевагу акустико-емісійному методу дослідження, що дозволяє 

встановити накопичення пошкоджень. Акустична емісія (АЕ) – це явище, що полягає у 

випромінюванні пружних хвиль у твердих тілах при їх деформуванні [3, 4, 5]. Основними 

джерелами АЕ вважають процеси ковзання, руйнування в кристалах і їх скупченнях, тертя 

поверхонь розриву одна до одної, рух дислокацій і зламів, релаксації пружної матриці при 

русі дислокацій, розвиток тріщин.  

В роботі 2 відмічено, що метод АЕ дозволяє надійно діагностувати електрохімічну корозію, 
визначати її швидкість та залежності від зовнішніх факторів, рівня прикладеного навантаження. 

Також показано можливості визначення механізму, стадії та кінетику руйнування матеріалів в 

результаті корозії. В дослідженнях АЕ корозійних процесів автори робіт 2, 6 вказують, що в 

результаті високої чутливості методу до зміни структурних і механічних характеристик 

руйнування кожному механізму корозії відповідає своє джерело сигналів АЕ із специфічними 

властивостями.  

Для вивчення можливостей методу АЕ 7 в сфері діагностування корозії арматури 

залізобетонних конструкцій було розроблено програму комплексних випробувань 

залізобетонних зразків. Програма випробувань передбачала проведення експериментальних 

досліджень залізобетонних зразків двох серій: залізобетонних балочок 4040160 мм із 

добавкою до бетону 3% інгібітору корозії Ferrogard 901 фірми Sika та зразків аналогічного 

розміру без добавки до бетону інгібітору.  
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Зразки являли собою бетонні “балочки” розміром 4040160 мм виготовлені із бетону В30. 

Для прискорення твердіння в бетонну суміш додавали пластифікатор Sikament PC-143 

в кількості 2-% від маси цементу. Зразок по центру армувався одним стержнем  5 мм 

класу В-І. Один кінець арматури, що виступав на поверхню зразка, приєднувався до додатної 
клеми джерела живлення і виконував роль анода. Після цього торцеві площини зразків 

покривались шаром епоксидної смоли. Алюмінієва фольга, що виконувала роль катода, 

притискалась до бокових площин зразків. Зразки випробовували у віці 200 діб. Їх 

розташовували у контейнері зі зволоженою дерев’яною тирсою та подавали постійну 

електричну напругу U=50 B.  

Сигнали акустичної емісії, які виникали в досліджуваних зразках при електрохімічній корозії, 

реєстрували за допомогою програмно-технічного комплексу “АКЕМ”. Давач 

(п’єзоперетворювач) через шар акустично-прозорого мастила притискався до бокової поверхні 

зразка (рис. 1). Сигнали з давача підсилювались і надходили на ЕОМ для обробки і подальшого 

аналізу з використанням пакету програм програмно-технічного комплексу “АКЕМ”. 

Програмно-технічний комплекс “АКЕМ” побудовано на базі персонального комп’ютера з 

використанням технології "PCLabCard". Підсилення сигналу АЕ здійснювалось попереднім 

підсилювачем з чутливістю на вході 10 мкВ, частотним діапазоном 100-2000 кГц, коефіцієнтом 

підсилення 7090 дБ і з динамічним діапазоном 4065 дБ. Смуга зрізу фронту низьких частот 

становила 9 кГц. 

 

Рисунок 1 – Давач акустичної емісії, встановлений на досліджуваному зразку 

 

Запис АЕ відбувався через кожні 23 години від початку прикладання електричного 

навантаження на зразок.  

Розглядаючи залежності накопичення кількості та енергії реєстрованих сигналів акустичної 

емісії досліджуваних зразків під впливом електрохімічної корозії, варто відмітити схожість цих 

кривих при випробуванні досліджуваних серій зразків з інгібітором та без нього. Можна 

виділити декілька етапів перебігу акустичного процесу.  
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На рис. 2, 3 представлено графіки накопичення енергії сигналів АЕ та накопичення сигналів АЕ 

досліджуваних зразків під впливом електрохімічної корозії. Графіки на рис.2 характеризують 

перший етап акустико-емісійного процесу при протіканні корозії. Він характеризується 

лінійним характером графіків накопичення енергії сигналів АЕ і накопичення сигналів АЕ. 

Сигнали АЕ, що випромінюються, мають невеликі амплітуди. Перший етап акустико-

емісійного процесу у зразках із інгібітором різко виражений протягом перших 10 годин 

електрохімічної корозії. Зменшення інтенсивності АЕ та перехід до дискретного перебігу 

випромінювання відбувається після 19 годин електрохімічної корозії. За повідомленням 

авторів 8  руйнування оксидних плівок на поверхні металу викликає АЕ вибухового типу із 

відносно невеликими значеннями амплітуд сигналів, а наявність електричного струму значно 

збільшує інтенсивність процесу.   

 У зразках без інгібітору перший етап акустико-емісійного процесу різко виражений протягом 

перших 6 годин. На 10-ій годині електрохімічної корозії характер випромінювання АЕ набуває 

дискретного характеру.  
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а, в – зразок із інгібітором; б, г – зразок без інгібітору. 

Рисунок 2 – Графіки накопичення енергії сигналів АЕ під впливом електрохімічної корозії – а, б; 
та накопичення сигналів АЕ – в, г на першому етапі перебігу акустико-емісійного процесу 

Примітка: Те – загальна тривалість експерименту. 
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На рис. 3 показано другий етап перебігу випромінювання АЕ при електрохімічній корозії 

досліджуваних зразків. На графіках помітно явний дискретний характер випромінювання 

сигналів із низькою інтенсивністю та наявністю сигналів АЕ з малими та великими значеннями 

енергій. Згідно літературних джерел 8-11 випромінювання сигналів АЕ із невеликими 

значеннями амплітуди супроводжує процеси розчинення металу  внаслідок анодних реакцій, 

а поява сигналів АЕ з великою енергією може свідчити про утворення мікротріщин. 
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 а, в – зразок із інгібітором; б, г – зразок без інгібітору. 

Рисунок 3 – Графіки накопичення енергії сигналів АЕ під впливом електрохімічної корозії – а, б; 
та накопичення сигналів АЕ – в, г на другому етапі перебігу акустико-емісійного процесу 

 
Примітка: Те – загальна тривалість експерименту. 

 

Проведений аналіз енергії сигналів АЕ показує, що через певний час спостерігається 

зменшення кількості сигналів АЕ із високим значенням енергії (рис. 4).  

У червні 2007 року були проведені пошукові натурні дослідження сигналів АЕ, що 

утворюються під час електрохімічної корозії арматури в залізобетонній конструкції проміжної 

опори №16 естакади на перетині вулиць Довженко та В.Гетьмана з проспектом Перемоги. 

Естакаду побудовано у 1964 р. за проектом Головного управління «Київпроекту», вона 

складається з 17 прогонів розрізної системи з шириною проїзної частини 14,0 м. Проміжні 
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опори естакади – «V» – подібні зі збірного залізобетону. Ригелі проміжних опор розвинуті на 

всю висоту балок прогонової будови та складені з двох частин (півригелів) з поздовжнім 

зазором між ними (поперек осі естакади).  
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а – зразок із інгібітором; б – зразок без інгібітору. 

Рисунок 4 – Графіки зміни енергії сигналів АЕ під впливом електрохімічної 
корозії у зразках 

 
Примітка: Те – загальна тривалість експерименту. 

 
Арматура стійок проміжних опор А-ІІ діаметром 32 мм. Бетон конструкції М 50-100 містить 

ознаки термічної ерозії внаслідок впливу пожежі (жовтий колір, розкришування цементного 

каменю). На момент проведення досліджень стан конструкції опори № 16 згідно 

рекомендацій 12 класифікується як аварійний (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Характер пошкоджень (руйнування захисного шару арматури, 
зміна кольору бетону від впливу високої температури, відколи бетону 

з оголенням арматури) опори Оп-16 



 251

Програма пошукових досліджень включала в себе дослідження зміни параметрів сигналів АЕ із 

зміною швидкості корозії арматури при створенні на її поверхні електричного потенціалу. 

Рівні постійної напруги на арматурі становили U = 0, 2, 4, 8 В. База між електродами 

становила 103 мм. Додатково виконували зволоження бетону та арматури дослідної ділянки 

технічною водою. 

Сигнали акустичної емісії, які виникали, реєстрували за допомогою програмно-технічного 

комплексу “АКЕМ”. Давач (п’єзоперетворювач) через шар акустично-прозорого мастила 

притискався до бокової поверхні арматурного стержня (рис.6). Сигнали з давача підсилювались 

і надходили на ЕОМ для обробки і подальшого аналізу з використанням пакету програм 

програмно-технічного комплексу “АКЕМ”. Запис АЕ відбувався через кожні 13 хв від початку 

прикладання електричного навантаження на стержень. Час реєстрації сигналів акустичної 

емісії – 15-60 с. 

 

 

Рисунок 6 – Давач для реєстрації сигналів АЕ та електроди для створення 
електричного потенціалу закріплені на арматурному стержні 

 

На рис. 7, 8 представлено графіки накопичення енергії сигналів АЕ та зміни енергії сигналів АЕ 

при дослідженні корозійних процесів арматури класу А-ІІ. Як помітно, подача на поверхню 

металу постійного електричного струму не викликає збільшення інтенсивності процесу 

випромінювання сигналів акустичної емісії 2. Проведений аналіз енергії сигналів АЕ показує, 

що для незволожених бетону та арматури при напрузі постійного струму 4 В спостерігається 

зростання інтенсивності випромінювання з малими значеннями енергії сигналів, що відповідає 

за активне руйнування пасиваційних плівок на поверхні арматури. В цілому характери процесу 

випромінювання сигналів АЕ при електрохімічній корозії арматури лабораторних зразків та 

арматури натурної конструкції схожі між собою.  
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а – бетон та поверхня арматури не зволожені; б – бетон та поверхня 
арматури зволожені водою. 

Рисунок 7 – Графіки накопичення енергії сигналів АЕ під впливом 
електрохімічної корозії 
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а – бетон та поверхня арматури не зволожені; б – бетон та поверхня 
арматури зволожені водою. 

Рисунок 8 – Графіки зміни енергії сигналів АЕ під впливом 
 електрохімічної корозії 

 

Висновки 

Проведені дослідження показали, що метод АЕ дає змогу зафіксувати процеси 

електрохімічного корозійного руйнування арматури в залізобетонних конструкціях. Подальші 

дослідження дадуть змогу створити надійну та сучасну методику оцінки розвитку корозійних 

пошкоджень арматури залізобетонних конструкцій із використанням методу АЕ. 
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Проблема та її аналіз. Великогабаритні конструкції часто потребують укріплення чи 

армування за допомогою дуже довгих стержнів. Технологічно такі стержні виготовляються з 

окремих кусків арматури, та їхнє з’єднання є важливим виробничим завданням. Існуючий 

метод такого з’єднання за допомогою зварювання не є досконалим для високовуглецевої 

арматури, оскільки при накладанні і подальшому зварюванні втрачається частина поперечного 

перерізу арматури, тобто міцність з’єднання за недостатньо доброї зварюваності може бути 

значно заниженою. 

Однією з найважливіших проблем є стикування арматури як для монолітного залізобетону, так 

і для довгомірних збірних залізобетонних конструкцій. Тут можна розглядати три способи 

з’єднання: внапуск (без зварювання), дугове зварювання або механічні з’єднання [1–19]. Треба 

зважити на те, що більшість великих аварій залізобетонних конструкцій у процесі їх 

будівництва відбулася саме через використання дугового зварювання гарячекатаної сталі класу 

А400 (А-III), переважно марки 35ГС при вмісті вуглецю і марганцю в ній на верхній межі за 

ГОСТ 5781. Тому використання з’єднання при монтажі для арматури класу А400 (А-III) 

термозміцнених та високовуглецевих арматурних стержнів не рекомендується.  

Напуск завдовжки від 20  до 40  залежно від умов роботи арматури і кількості стиків в 
одному перерізі призводить до втрати від 3,5 до 27 % арматури при її діаметрах від 10 до 40 мм 

і довжині стержнів, що стикуються, 6,0 м. Ідея стикування високоміцних термомеханічно 

зміцнених арматурних стержнів механічним способом за допомогою обтискних втулок (обойм, 

гільз) виникла наприкінці 80-х років на заводах Дніпропетровська та Запоріжжя. На цих 

заводах назбиралось багато арматури нестандартної довжини, а її стикування за допомогою 

зварювання суттєво знижує міцність (до 40 %), що є дуже значними втратами. Ця проблема 

дуже актуальна і при армуванні довгомірних конструкцій (мостових, стояків ліній 

електропередач і ін.) як монолітних, так і збірних.  

Різні аспекти цих досліджень описано та опубліковано у багатьох працях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 14, 18]. Зокрема розрахунок фізико-механічних, геометричних та силових параметрів, 

імовірності утворення дефектів у обоймі і арматурі на стику арматури і обойми розглянуто у 

працях [1, 2, 6], а дослідження арматурного прокату із серпоподібним профілем на витривалість 

та втомну міцність з‘єднань арматурних стержнів діаметром 10, 12, 14, 16 мм та класів 

високоміцної арматури АТ-IV, АТ-V, АТ-VI, АТ-VII, А500С і А600С обтискною втулкою 

наведено у працях [2, 9, 13, 14]. На даний час розроблено методичні рекомендації зі з’єднання 
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арматурних стержнів обтискними втулками [16] та технічні умови з’єднання арматурних 

стержнів обтискними втулками [17] та стандарт організації України (СОУ) [19]. 

У даній роботі за допомогою числового моделювання обґрунтовується технологія іншого 

способу механічного з’єднання арматури за допомогою накладання на стержні пружної 

циліндричної обтискної втулки.  

Формулювання задачі та її розв‘язок. Нижче наведемо основні дані з‘єднання 

арматурних стержнів обтискною втулкою, які покладено в основу цього методу з‘єднання. 

На рис. 1 представлено розрахункову схему  з‘єднання. 

Розглядається задача теорії пружності про обтискання за допомогою навантаження Р співосних  

абсолютно жорстких циліндричних стержнів, що дотикаються торцем і охоплені пружною 

циліндричною втулкою, що займає тривимірну область V, обмежену поверхнею   (рис. 2). 

З математичного погляду вона полягає у розв’язуванні рівнянь рівноваги у втулці 

  0
,,  ijlkijkl XuC .      (1) 

 

при використанні мішаних крайових умов на її поверхні    u : 

o
ii uu

u
 ,      0

ijl,kijkl SnuC 


.     (2) 

Тут ijklC  – компоненти тензора модулів пружності; iu , iX , o
iS , jn  – компоненти векторів 

переміщень, об’ємних та поверхневих сил, а також зовнішньої нормалі до поверхні   

відповідно; jiji xuu  /, . За повторюваними індексами відбувається підсумовування від 

одиниці до трьох. 

 

 

Рисунок 1 – Розрахункова схема з‘єднання арматурних стержнів  
обтискною втулкою 

 
У випадку ізотропного тіла компоненти тензора модулів пружності матимуть вигляд 

 jkiljlikklijijklC   , 

 
де   ,  – параметри Ляме; ij  – компоненти одиничного тензора. 

Для числового розв’язування задачі (1), (2) зручно використовувати її варіаційну 

постановку [20], яка полягає у мінімізації лагранжіана 

з’єднувані стержні 
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де lkjiijkl uuCW ,,
2

1
  – питома енергія пружної деформації. 

Далі в (3) перейдемо до циліндричних координат ,, rz : 

cosrx  ,  sinry  ,   zz  . 

 

Враховуючі симетричність області V  і зовнішніх сил 
0

, SX  відносно осі Oz , достатньо 

обмежитися аналізом відповідної прямокутної області (рис.2), в якій лагранжіан (3) набуде 

вигляду 
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де 0V  – двовимірна область ( 0  – одновимірна її межа), отримана перерізом області V  

площиною, яка проходить через вісь Oz  (рис.12). Тут  21 , vvv , ),(1 rzuv z ,  rzuv r ,2  , 

0u ; ijklC
~

 – компоненти тензора C  в циліндричній системі координат; ij v  – коваріантні 

похідні компонентів вектора переміщень iv  за відповідною координатою. 

0V

0

 

Рисунок 2 – Верхня половина області 0V  

 
Застосовуючи детально описану в [21] процедуру варіаційно-різницевого методу для 

осесиметричних задач для кожного типу крайових умов на 0 , отримаємо різницеву схему 

0 hhh FuA


, яка є системою лінійних алгебричних рівнянь. Цю систему розв’язуємо 

ітераційним методом [22]. 

Описаний метод реалізовано у вигляді пакету програм, які дають можливість враховувати різні 

крайові умови, параметри області та середовища. 

Використовуючи наведений вище метод, розв’язано осесиметричну пружну задачу про 

механічний контакт арматури з обтискною втулкою. Всі розрахунки проводились у 

безрозмірних величинах. З огляду на це вважалося, що товщина втулки 1d , її модуль 
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пружності 1E , а коефіцієнт Пуассона 3,0v .  З огляду на ребристу поверхню арматури, 

контакт між втулкою та арматурою був неповним. Оскільки стержні арматури припускались 

абсолютно жорсткими, то при контакті ребер арматури (рис.3) із втулкою були відсутні 

радіальні переміщення ru . Довжини ребер арматури дорівнювали відстані між ними. 

 

 

Рисунок 3 – Пружна обтискна втулка з вказаними крайовими умовами 

 
Отримані значення радіальних переміщень dur /  і напружень Err /  при відповідному 

значенні стискувального навантаження Р зображені на рис.4. На цьому рисунку також 

показано, як буде змінюватись внутрішня поверхня втулки. 

Числовий аналіз засвідчив, що найбільші за абсолютною  величиною нормальні радіальні 

напруження Err /  виникають на краях ребер арматури. Радіальні переміщення dur / , 

навпаки, найбільші на краях пружної муфти. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а       б 

a – переміщень dur /  при заданому навантаженні  p =1;  

б – напружень Err /  при тому ж навантаженні. 

Рисунок 4 – Діаграми 
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Висновки 

 
 Отже, числовий аналіз показав, що найбільші за абсолютною  величиною нормальні радіальні 

напруження Err /  виникають на краях ребер арматури. Радіальні переміщення dur / , 

навпаки, найбільші на краях пружної муфти. 

Дана робота є лише першою частиною циклу праць, присвячених методу з‘єднання металевих 

арматурних стрижнів за допомогою обтискної втулки. Предметом подальших досліджень є 

аналіз поведінки класичної втулки та пружних (а не абсолютно жорстких) стержнів під дією 

стискувальної або розтягувальної сили на торцях арматури. 

 

Література 

 
1. Звіт № держ. реєстр. 0197V003094 по темі: Розробка методів довготривалої міцності, 

корозійної стійкості пресованих з’єднань арматурних стержнів у залізобетонних 
конструкціях. Львів: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ, 1996. – 145 с. 

2. Лучко Й.Й. Методи оцінки несучої здатності і підвищення тріщиностійкості залізобетонних 
елементів конструкцій. – Львів: Слово і комерція, 1997. – 435 с. 

3. Лучко Й.Й, Іваницький Я.Л., Куцигін М.Д., Беклемішев Ю.М. Методологічні аспекти 
з‘єднання арматури обтиснутою втулкою.// II Міжнародний симпозіум «Механіка і фізика 
руйнування будівельних матеріалів та конструкцій» – Львів, 1996. –  Вип. 2. – С.347-349. 

4. Лучко Й.Й. Міцність, тріщиностійкість та деформативність балок, армованих з’єднаною 
арматурою. /Зб. наук. пр. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та 
конструкцій. Львів: Каменяр, 2000. – Вип. 4. – С. 371-378. 

5. Лучко Й.Й. Міцність, тріщиностійкість та деформативність залізобетонних плит, армованих 
з’єднаною арматурою/Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і 
будівельних конструкцій. Львів: Каменяр, 2001, – Вип.3. – С. 148-153.  

6. Лучко Й.Й. Розрахунок фізико-механічних, геометричних та силових параметрів пластичного 
деформування товстостінних трубчатих з‘єднань арматурних стержнів./ Зб.наук.пр. 
Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій – Львів, 
Каменяр, 2002. – Вип. 4. – С. 112-122. 

7. Лучко Й.Й., Іваницький Я.Л., Гвоздюк М.М. Оцінка працездатності втулкового з‘єднання 
арматурних стержнів. // Зб. наукових праць Діагностика, довговічність та реконструкція 
мостів і будівельних конструкцій. Львів: Каменяр, 2003. – Вип.5. – С. 137-142. 

8. Ігнатишин М.І., Гвоздюк М.М. Сучасний стан проблеми з’єднання арматури періодичного 
профілю у залізобетонних конструкціях. / Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та 
реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Львів: Каменяр, 2004. – Вип. 6. – С. 42 – 47.  

9. Лучко Й.Й., Мельник І.В., Штаюра С.Т.. Дослідження арматурного прокату із серповидним 
профілем. / Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних 
конструкцій. Львів: Каменяр, 2004. – Вип. 6. – С. 82-86. 

10. Деклараційний патент на винахід. України № 63168А (УЩЧСБ/03) /Лучко Й.Й., Іваницький 
Я.Л., Штаюра С.Т., Ігнатишин М.І. «Спосіб з’єднання арматурних стержнів періодичного 
профілю та пристрій для його реалізації». Бюлетень № 1 від  15.01.2004. 



 259

11. Лучко Й.Й., Гембара В.В., Іваницький Я.Л. і ін. Методичні рекомендації з проектування та 
технології виготовлення залізобетонних конструкцій армованих стержнями, що з’єднані 
обтиснутими втулками. Львів: ФМУ ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2004. – 27 с. 

12. Деклараційний патент на винахід України. № 10126 / Іваницький Я.Л., Гвоздюк М.М., 
Варський В.В., Лучко Й.Й. «Спосіб механічного з’єднання арматури.» Бюлетень № 11, 
від 15.11.2005 р. 

13. Коваль П.М., Бабяк І.П. Дослідження витривалості зразків арматури класу А500С. / Зб. наук. 
пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Львів: 
Каменяр, 2005. – Вип. 7. – С. 57-62. 

14. Іваницький Я.Л., Варський В.В., Лучко Й.Й., Гвоздюк М.М., Вергун У.А. Втомна міцність 
з’єднань арматурних стержнів./ Зб. наук. пр. Механіка і фізика руйнування будівельних 
матеріалів та конструкцій. Львів: Каменяр, 2005. – Вип. 6. – С. 334-338. 

15. Іваницький Я.Л., Лучко Й.Й., Гвоздюк М.М., Вергун У.А. Спосіб з’єднання арматурних 
стержнів обтиснутих втулкою./ Зб. наук. пр. ст. Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації 
конструкцій, споруд та машин, 2006. – С. 435-439.   

16. МР В.2.3-218-03534506-510:2006. Методичні рекомендації «З‘єднання арматурних стержнів 
обтискними втулками». Львів: ФМІ ім.. Г.В. Карпенка НАН України , 2006. – 18с. 

17. ТУ У В.26.6-00018112-257:2006. З‘єднання стержнів арматурних обтискними втулками.: ФМІ 
ім. Г.В. Карпенка НАН України , 2006. –15с. 

18. СОУ 45.2 – 10018112 – 016: 2007. З’єднання арматурних стержнів обтискними втулками / 
Лучко Й.Й., Пенцак А.Я., Стабравський О.О. Львів: ЛРНТУ Держдор НДІ, 2007. – 14 с. 

19. Mechanical connection of reinforcing bars // ACI Structural Journal, V. 88, – № 2. – 1991. 

20. Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности. Москва: Изд-во 
Моск. ун-та. –1981. 

21. Шешенин С.В., Кузь И.С. Применение вариационно-разностного метода к осесимметричным 
задачам теории упругости // Упругость и неупругость: Моcква. – 1987. – С. 39-44. 

22. Шешенин С.В., Кузь И.С. О прикладных интерационных методах // Вычислительная 
механика деформируемого твердого тела: Москва. – 1990. –Вып. 1. – С.63-75. 

 



 260 

УДК 624.21 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ СИГНАЛІВ 

АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПРИ ВИПРОБУВАННІ БЕТОННИХ ЗРАЗКІВ 
РІЗНИХ СКЛАДІВ НА ЧИСТИЙ ЗГИН 

 
Фаль А.Є. 
ДерждорНДІ 

 

Для забезпечення надійної і довговічної роботи залізобетонних конструкцій транспортних 

споруд необхідно застосовувати бетони, які б крім міцності забезпечували тріщиностійкість, 

водонепроникність, морозо- і хімічну стійкість. 

Важливим показником для оцінки довговічності бетону є його міцність на розтяг, від якої 

залежить тріщиностійкість конструкції та характер розвитку тріщин під впливом 

експлуатаційних навантажень. Розвиток руйнівних процесів залежить від виду напруженого 

стану та характеристик міцності, деформативності і тріщиностійкості бетону.  

Для отримання довговічних бетонів необхідно використовувати добавки, які покращують 

властивості бетонів. Важливо при цьому знати вплив добавки на структуру  бетону та на 

кінетику процесів зародження і розвитку мікродефектів та мікротріщин, які в подальшому 

проростають у макродефекти і призводять до зниження довговічності.  

Руйнування бетону відбувається внаслідок поступового накопичення мікродефектів в структурі 

бетону, тому для виконання даних досліджень передбачалося використання методу акустичної 

емісії [1, 2, 3]. Основна перевага методу АЕ полягає в тому, що фізичне поле, яке реєструється, 

створюється самим об’єктом і несе повний об’єм інформації про процеси, які відбуваються у 

структурі матеріалу від моменту прикладання навантаження до моменту руйнування. 

Для дослідження впливу добавки на роботу бетону при розтягу та характер накопичення і 

розвитку процесів мікроруйнувань було розроблено програма випробувань [4], яка передбачала 

випробування бетонних призм п’яти серій розміром 600150150 мм, які відрізнялися видом 

добавки, за схемою чистого згину (таблиця 1). 

 
Таблиця 1 – Склад бетонної суміші дослідних зразків 

Серія 
Проект-
ний клас 

бетону, В 

Склад бетонної суміші, 
кг/м3 Марка 

цементу 
В/Ц Добавка 

Ц П Щ5-10 Щ10-20 

I 30 480 480 550 720 400 0,42 Без добавки 

ІІ 30 455 400 500 720 400 0,44 Зола унос 90 кг 

III 30 488 500 580 720 400 0,33 Пластифікатор 1,2 % 

IV 30 480 480 550 720 400 0,42 Фібра 0,9 кг 

V 30 480 500 580 720 400 0,38 Пластифікатор 1,5% 
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Як базовий склад прийнято важкий бетон без добавки, кількість цементу становила 480 кг, 

В/Ц=0,42. Для бетону другої серії використано золу – унос Добротвірської ТЕС у кількості 

90 кг/м3, що при кількості цементу 455 кг становило майже 20%. Як суперпластифікатори 

використано STACHEMENT 2000 у кількості 1,2% від маси цементу для зразків третьої серії та 

комплексну хімічну добавку у кількості 1,5% від маси цементу для зразків п’ятої серії. Серія 4 

виготовлялась із додаванням до бетону поліпропіленової фібри фірми STACHEMA у 

кількості 0,9 кГ/м3 (рекомендації виробника), що становило 0,2% від кількості цементу. 

Випробування проводили за схемою прикладання зусиль, що пропонується ГОСТ 10180-78 5, 

у віці 300-330 діб. Навантаження прикладали ступенями за допомогою десятитонного 

гідравлічного домкрату, який був під’єднаний до насосної станції. Величина приросту 

навантаження становила 10% від теоретичного руйнувального. На кожному ступеню 

навантаження виконувалась витримка тривалістю 4 хв. Рівень навантаження контролювався з 

допомогою кільцевого динамометра (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – Випробування бетонних призм за схемою чистого згину 

 
Для вимірювання деформацій бетону призми посередині прольоту на підготовлену поверхню 

клеєм “ціакрін” приклеювали тензорезистори з базою вимірювання 50 мм. По висоті перерізу 

приклеювали репери для замірів деформацій за допомогою механічного компаратора. 

Посередині прольоту проводили заміри прогину зразка під навантаженням, для чого на призмі 

встановлювалась металева рамка із мікроіндикатором годинникового типу. 

Вимірювання часу проходження ультразвуку через матеріал зразка проводили приладом УК-14 

П на початку і в кінці ступеня навантаження. Датчики встановлювались на нижній поверхні 

призми через тонкий шар солідолу та притискались гумовою стрічкою. База поверхневого 

прозвучування бетону становила 300 мм. Реєстрація та аналіз АЕ проводили під час 

завантаження і під час витримки протягом 60-120 с.  

Фіксація процесу утворення мікротріщин при дослідженні зразків методом акустичної емісії 

здійснювали за параметрами прийнятих сигналів з використанням критеріальної оцінки, що 

базується на швидкості зміни щільності енергії сигналів, які реєструються. 

 Аналіз напружено-деформованого стану бетонних зразків проводили за виміряними  

прогинами, деформаціями нижніх розтягнутих волокон, зміною часу проходження 



 262 

ультразвукової хвилі, за сигналами АЕ. Напруження, які виникали в зразках під час 

випробування, обчислювали за формулою, яка враховує пружно-пластичну роботу 

розтягнутого бетону [7]:  

2

5,3

bh

iM
bti  ,      (4) 

де  bti – значення напруження на ступеню; Мі – значення прикладеного моменту.  

Графіки зміни прогину та розтягувальних фібрових деформацій дослідних зразків, 

представлено на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Графіки зміни розтягувальних деформацій (а) та прогинів (б) в залежності 
від величини прикладеного навантаження 

  
Спільний аналіз графіків зміни прогинів та розтягувальних деформацій дозволив виділити 

точки, в яких відбувається перехід бетону до наступної стадії деформування (по зміні кута 

нахилу кривих даних параметрів). Ці точки 1,2,.. були накладені на графіки, що відображають 

перебіг внутрішніх процесів в структурі бетону (рис.3). Дані точки, які характерні для кожної 

серії, добре узгоджуються з параметрами АЕ. Слід відмітити, що сигнали акустичної емісії 

чітко прив’язані до рівня розтягувальних напружень в бетоні і також залежать від зміни 

зовнішнього навантаження. 
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Рисунок 3 – Суміщені графіки залежності накопичення сигналів (Nc) та 
коефіцієнту Кр від рівня напруження (bt) при випробуванні бетонних призм на згин:  

ПЗ 15 (а), ПЗ 26 (б), ПЗ 34 (в), ПЗ 45 (г), ПЗ 55 (д) 
 

 

Висновки 

За результатами випробування зразків на згин встановлено, що використання ефективних 

добавок дозволяє підвищити міцність бетону на розтяг. Найнижчий рівень розтягувальних 

деформацій зафіксовано в бетонах 2, 3 та 4 серій. В порівнянні з базовим складом бетону серії 1 

більшу міцність мають бетони серій 2, 3, 4. Значення напружень, при яких утворюється 

мікротріщина, в них найвищий. Аналіз сигналів акустичної емісії підтверджує, що накопичення 

мікроруйнувань в процесі збільшення навантаження в бетонах, які виготовлені з 
використанням добавок, відбувається повільніше в порівнянні зі звичайним важким бетоном. 

При роботі бетону на розтяг при згині на стадії руйнування фіксується утворення характерної 

експоненціальної залежності, яка в бетонах з добавками супроводжується меншим виділенням 

енергії сигналів акустичної емісії. 
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УДК 624.21 

Визначення втомної міцності арматурного прокату класу А500С за сигналами акустичної емісії при 
проведенні вхідного контролю конструкцій, матеріалів та виробів при будівництві споруд / Бабяк І.П. // 
Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 5-12. 

Наведено результати випробувань багаторазово повторюваним навантаженням арматурних стержнів класу А500С. 
Зроблено аналіз досліджених експериментально параметрів акустичної емісії та втоми металу класу А500С. 
Зроблено аналіз можливості використання параметрів акустичної емісії при теоретичному визначенні втоми 
арматури класу А500С. 

 

УДК 624.21 

Використання сучасних методів для розрахунку сталезалізобетонних прогонових будов мостів після тривалої 
експлуатації / Балабух Я.А. / Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 13-21. 

Розглянуто можливості розрахунку конструкцій сталезалізобетонних прогонових будов мостів як просторових 
конструкцій. Приведено широкий арсенал засобів для розрахунку просторових систем, розглянуто особливості та 
принципи розрахунку при використанні тих або інших теорій та методів. Вказано на особливості розрахунку 
конструкцій сталезалізобетонних мостів після тривалої експлуатації. 

 

УДК 656.11.021 

Оцінка ролі дорожніх умов у виникненні дорожньо-транспортних подій на ділянках їх концентрації / 
Бондар Т.В., Беленчук О.В. // Зб «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 22-28. 

Визначення впливу дорожніх умов у виникненні ДТП дасть можливість оцінити експлуатаційний стан 
автомобільних доріг, планувати черговість виконання заходів з безпеки дорожнього руху та прогнозувати зниження 
рівня аварійності. 

 

УДК 338:625.7 

До визначення поняття “економічна ефективність” / Боровик Н.А., Гаєвська Н.М. // Зб. «Дороги і мости», 
вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 29-32. 

Стаття присвячена дослідженню економічної категорії “економічна ефективність” з позиції її внутрішнього змісту. 
Автор статті розглядає два підходи до розуміння цього поняття: при командно-адміністративній та ринковій 
економіках і визначає основні відмінності між трактуванням цього поняття. 

 

УДК 624.21 

Пошук функції деградації залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів / Бородай Д.І. // Зб. «Дороги і 
мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 33-38. 

У статті викладено числові дослідження з розробки моделі довговічності прогонових будов автодорожніх мостів. 
Пропонується експоненціальна функція деградації, параметри якої визначено регресійним аналізом статистичних 
даних. 

 

УДК 65.7./ 8 

Побудова та дослідження математичної моделі руху ударника при динамічному навантаженні дорожнього 
одягу як пружнього напівпростору / Булах Є.О. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 39-47. 

Отримана математична модель дає змогу отримати залежності положення, швидкості та прискорення  ударника від 
часу. Ці часові параметри використовувалися як вихідні дані для формування чутливості датчика вимірювання часу і 
швидкодії передавального каналу датчик-контролер-портативний комп’ютер. 

 

УДК 625.76 

Деякі особливості використання хлоридів при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг в зимовий 
період / Вирожемський В.К., Кожушко В.В., Краюшкіна К.В., Хімерик Т.Ю. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: 
ДерждорНДІ, 2008, С. 48-53. 

Наведено теоретичні дослідження і практичні результати щодо покращення зимового утримання доріг за рахунок 
використання піщано-соляних сумішей оптимального складу. 

Наведено приклади розрахунку складу втрат солі і піщано-сольової суміші в залежності від фактичної активності 
хлоридів. 
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УДК 625.8:001.891 

Аналіз собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт / Гаєвська Н.М., Зайченко В.І. // 
Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 54-58. 

Стаття дає детальну характеристику елементам собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. 

Поставлена мета досягається за рахунок визначення понять “науково-дослідна робота”, “собівартість”. 

Автори визначають у ролі головного фактору, що лежить в основі собівартості показник витрат та дають 
економічний аналіз витрат собівартості НДДКР.  

 

УДК 625.7./ 8 

Дослідження зчеплення в’яжучих та кам’яних матеріалів / Глуховеря В.М. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: 
ДерждорНДІ, 2008, С. 59-67. 

Проведено додаткові дослідження на пристрої “ЦП-НТУ”, метою яких стало вирішення таких задач: 1) Дослідження 
впливу величини навантаження на зразки на зчеплення; 2) Дослідження впливу зниження якості бітуму на 
зчеплення; 3) Дослідження впливу зниження якості щебеню на зчеплення; 4) Дослідження впливу температури 
бітуму на зчеплення; 5) Дослідження впливу температури зразків при випробуванні на зчеплення. Випробування 
проводилися згідно настанов з експлуатації і методики використання пристрою „ЦП-НТУ”. 

 

УДК 678.012:547:625.85 

Вплив мінеральних порошків на асфальтополімерне в’яжуче / Гончаренко Є.К., Доценко О.М. // Зб. «Дороги і 
мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 68-75. 

Мета цієї роботи полягала у визначенні ступеню впливу мінеральних порошків в залежності від їх хіміко-
геологічного складу на властивості асфальтополімерного в’яжучого та встановленні відмінностей між властивостями 
асфальтов’яжучих і асфальтополімерних в’яжучих речовин. 

Наведені результати досліджень мінеральних порошків, виготовлених із різних сировинних матеріалів (вапняки, 
гранітний відсів, відвальні шлаки, “хвости” флотації сірки”) а також властивості асфальтов’яжучих,  приготовлених 
на основі цих мінеральних порошків та бітуму і асфальтополімерних в’яжучих речовин, приготовлених на основі 
цих мінеральних порошків та модифікованого  бітуму 

Для модифікації бітуму використовувався  латекс “Butonal NS 198”. 

 

УДК 624.01 

Аркові мости – прагматизм і поезія форми / Зотова В.І., Лантух-Лященко А.І. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: 
ДерждорНДІ, 2008, С. 76-82. 

Аналізуються форма і перспективи застосування аркових мостів на автомобільних дорогах України. Наголошується, 
що аркові мости поряд з багатством і виразністю  своїх архітектурних форм є досить економічними.  

 

УДК 656.13.08  

Теоретичні основи прогнозування аварійності на конфліктних об’єктах / Капський Д. // Зб. «Дороги і мости», 
вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 83-87. 

Наведено теоретичні основи до прогнозування аварійності на конфліктних об’єктах. Надано підходи до 
перетворення області конфліктної взаємодії та розрахунку потенційної небезпеки. Розглянуто перспективи 
подальших досліджень. 

 

УДК 656.13 

Основні напрямки організації дорожнього руху на пішохідних переходах / Капський Д.В., Врубель Ю.А. // 
Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 88-95. 

Розглянуто аспекти організації пішохідного руху при переході пішоходів через проїзну частину дороги (вулиці). 
Виявлено недолік передачі права на рух між пішоходами і транспортними засобами. Надані рекомендації з усуненню 
цих недоліків. 

 

УДК 656.13  

Застосування теорії потенційної небезпеки для вибору типу кільцевих перетинань і варіантів організації руху 
на них / Капський Д., Кузьменко В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 95-106. 

Розглядається задача вибору оптимального планувального рішення при модернізації кільцевого перетинання. 
Пропонуються критерії оптимізації – втрати в дорожньому русі, який оцінює не тільки варіанти організації 
дорожнього руху і параметри навантаження, але і дорожні умови і специфіку конфліктної взаємодії на перехресті. 
З можливих альтернатив зроблено обґрунтований вибір планувального рішення. 
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УДК 656.13: 656.11:658.012.011.56 

Застосування деяких периферійних пристроїв при розвитку АСК дорожнім рухом / Капський Д.В., Навой Д.В.,  
Рожанський Д.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 107-124. 

Розглянуто питання розміщення індуктивних рамок, табло попередньої інформації, табло визивного пішохідного для 
різних алгоритмів керування. 

 

УДК 624.27 

Новий метод розрахунку пружних складових балок / Карас С. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 
2008, С. 125-139. 

Вважається, що теорія складових балок повністю розроблена. На противагу цій думці, представлений в статті підхід 
демонструє паралельний метод, який може розглядатися як узагальнення існуючих підходів або  незалежний новий 
метод. 

Знаряддя запропонованого аналізу – це введена проста геометрична міра податливості анкерних пристроїв. В першій 
частині роботи розглядаються 3 тривіальні приклади, що відповідають трьом випадкам зв'язків: відсутність зв'язків 
між двома складовими елементами; податливі зв'язки; абсолютні зв'язки. Аналіз цих прикладів став ідейною базою 
нового методу. 

Друга частина роботи присвячена розгляду типової сталезалізобетонної балки прогонової будови моста. Для такої 
складової балки, з різнорідних матеріалів, отримана основна залежність запропонованого методу розрахунку.  

Наведений простий приклад для випадку чистого вигину. Детально показана різниця між класичним підходом і 
запропонованим тут методом. У висновку  розглядаються переваги і недоліки запропонованого підходу. 

 

УДК 656 

Дослідження дорожньо-транспортних пригод, які здійснені в міжфазних режимах при світлофорному 
регулюванні / Карпієвич Ю.Д., Мозалевський Д.В., Лук’янчук А.Д. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. –
К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 140-148. 

Розглянуто питання дослідження конфліктної взаємодії дорожніх транспортних засобів на перехрестях, що 
регулюються в міжфазному режимі. Наведена послідовність досліджень, надано рекомендації з подальших 
напрямків дослідження в експертній практиці. 

 

УДК 625.7.06 

Новий полімерний модифікатор бітумів Полідом на основі вторинного поліетилену / Кіщинський С.В. 
// Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 149-153. 

Одним з головних факторів, що стримують застосування модифікованих бітумів в Україні, є їх висока вартість. 

В ДерждорНДІ на основі вітчизняного вторинного поліетилену розроблена полімерна добавка під назвою Полідом, 
яка при значно меншій вартості за ефективністю не поступається закордонним термоеластопластам. 

Введення в бітум 3-3,5 % Полідому збільшує когезійну  міцність та теплостійкість в’яжучого. Полідом надає бітуму 
високої еластичності та поліпшує його поведінку при низьких температурах. Калориметричні дослідження 
підтвердили меншу температурну чутливість модифікованого бітуму та більшу стабільність його експлуатаційних 
характеристик. 

Бітуми, модифіковані Полідомом, відповідають вимогам  українського стандарту на бітуми, модифіковані 
полімерами. 

 

УДК 625.745.1/.2  

Нормативне забезпечення проектування і будівництва споруд з металевих гофрованих конструкцій / 
Коваль П.М., Фаль А.Є., Бабяк І.П., Сітдикова Т.М. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, 
С. 154-158. 

В роботі розглянуто переваги та особливості штучних споруд з металевих гофрованих конструкцій МГК, надано 
опис практичного застосування цих конструкцій та нормативній літературі в галузі будівництва та проектування 
МГК на основі якого були розроблені будівельні норми ВБН В.2.3-218-198:2008 “Проектування та будівництво 
споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування”. 

 

УДК 656.13 

Організація конфліктного руху транспорту і пішоходів / Кот Є.Н. , Капський Д.В. // Зб. «Дороги і мости», 
вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 159-165. 

Розроблено методику досліджень взаємодії поворотного транспорту і пішоходів на перехрестях, що регулюються, 
яка застосовується для оцінки умов взаємодії пішохідного і поворотного транспортних потоків, в тому числі і 
безпеки руху пішоходів. Розроблено нові технічні засоби організації (регулювання) дорожнього руху. 
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УДК 625.8:691.3.41 

Підвищення міцності та довговічності бетонних плит і фігурних елементів мостіння / Краюшкіна К.В. // 
Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 166-168. 

Наведено результати досліджень, які спрямовані на підвищення довговічності та шорсткості бетонних плит, для  
тротуарів, площ, пішохідних доріжок шляхом покращення капілярно-парової структури та зниження дефектності 
суміші за рахунок заповнення мікротріщин і пор в’яжучими речовинами. 

 

УДК 624.012:624.044/046 

Вплив фізичної нелінійності й режиму завантажування на окреслення та формалізоване представлення 
діаграми деформування бетону / Крусь Ю.О., Крусь О.Ю. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, 
С. 169-183. 

Проаналізовано вплив фізичної нелінійності й режиму завантажування на окреслення та формалізоване 
представлення діаграми деформування бетону. Сформульовано методологічні засади одержання вихідних даних, 
побудови та апроксимування діаграм механічного стану бетону, задовільно придатних для наукових досліджень і 
практичних розрахунків залізобетонних конструкцій.  

 

УДК 625.7/8 

Обґрунтування методики визначення модуля пружності існуючого дорожнього одягу при призначенні шарів 
посилення / Міщенко М.Л. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 184-191. 

Пропонується методика, що дозволяє достатньо достовірно оцінювати міцність дорожнього одягу, виміряну в різні 
періоди року, і перераховувати її до найбільш несприятливого періоду роботи дорожньої конструкції на основі 
визначення пружного прогину дорожнього одягу і динамічного зондування ґрунтів земляного полотна. 

 

УДК 656 

Проблеми і перспективи розвитку трамвайного руху / Мозалевський Д.В., Ярошевич В.К.,  Кустенко А.А. // 
Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 192-200. 

Розглядаються проблеми, які пов’язані з трамвайним рухом, описано існуюче положення, перспективи розвитку, 
будуть оцінені основні їх недоліки і втрати, які викликані трамвайним рухом. 

 

УДК 656:658 

Застосування покажчиків швидкості /  Навой Д.В.,  Рожанський Д.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. –
 К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 201-209. 

Стаття присвячена застосуванню покажчиків швидкості для автоматизованого керування дорожнім рухом. 
Розроблені основні критерії застосування. 

 

УДК 624.191.8.042/.044 

Модальний аналіз конструкції шляхопроводів мостового и тунельного типів методом кінцевих элементів / 
Петренко В.Д.,  Тютькин А.Л.,  Селіхова Т.А. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 216-221. 

У статті викладено результати модального аналізу конструкцій шляхопроводів мостового і тунельного типів. 
Отримано форми і частоти власних коливань для нових моделей методу кінцевих елементів. 

 

УДК 624.271:620.191.46 

Робота залізобетонних автодорожніх мостів в умовах малоциклових навантажень / Полюга Р.І. // Зб. «Дороги і 
мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 222-228. 

В роботі на аналізі реальних даних доведено, що конструкції мостів в процесі експлуатації піддаються впливу 
малоциклових навантажень. Для кількох типових проектів залізобетонних прогонових будов визначено параметри 
циклів повторних навантажень, частоту їх виникнення. Вказано, що врахувати малоциклові навантаження в роботі 
залізобетонних конструкцій необхідно при розрахунку за другою групою граничних станів при розрахунку 
тріщиностійкості залізобетонних конструкцій мостів. 

 

624.042.8 

Особливості моделювання вимушених коливань нерозрізних конструкцій в системі скінчених автоматів / 
Распопов О.С. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 229-236. 

Запропонована методика розрахунку вимушених коливань нерозрізних конструкцій з розподіленими параметрами з 
використанням скінчених автоматів. Показано застосування розроблених алгоритмів у розрахунках вимушених 
коливань нерозрізної балки та прямокутної рами. 
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УДК 625.7 

Визначення геометричних параметрів автомобільних доріг при автоматизації паспортизації  / Рахуба Д.Ю. // 
Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 237-240. 

В статті приведено аналіз існуючих методів визначення  геометричних параметрів при паспортизації,  що 
використовуються при технічному обліку автомобільних доріг. Встановлено що існуючі методи є трудомісткими і 
потребують удосконалення шляхом застосування сучасних технологій вимірювання.  

Застосування GPS технологій дозволить підвищити рівень автоматизації вимірювання робіт та зменшити 
трудомісткість цих процесів, і таким чином знизити витрати на технічний облік до 100 грн. на кілометр дороги. 

 

УДК 624.012.35:620.179.17 

Дослідження акустичної емісії під час електрохімічної корозії арматури залізобетонних конструкцій / 
Сташук П.М. // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 246-253. 

В статті описано проведені дослідження електрохімічної корозії арматури залізобетонних зразків та натурної 
конструкції автодорожнього моста із використанням методу акустичної емісії. Задачею досліджень було виявити 
закономірності випромінювання сигналів акустичної емісії в залежності від механізму корозії арматури. Викладено 
основні результати досліджень. 

 

УДК.539.3 

Числове розв‘язування осесиметричної задачі з‘єднання арматурних стержнів обтискною втулкою 
/Сулим Г.Т., Лучко Й.Й., Кузь О.Н // Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 254-259. 

У роботі розглянуто проблему з‘єднання арматурних стержнів обтискною втулкою. Сформульовано постановку 
задачі та наведено її розв‘язок при пружній постановці, моделюючи стержні як абсолютно жорсткі тіла. На основі 
числового аналізу представлено діаграми переміщень та напружень. 

 

УДК 624.21 

Особливості випромінювання сигналів акустичної емісії при випробуванні бетонних зразків різних складів на 
чистий згин / Фаль А.Є.// Зб. «Дороги і мости», вип. 8. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 260-264. 

В роботі розглянуто випробування бетонних призм на чистий згин з метою дослідження напружено-деформованого 
стану зразків. Представлені результати випробувань призм з бетонів різних складів з використанням методу 
акустичної емісії. Проведено аналіз та встановлено зв’язок між тріщиностійкістю зразків та випромінюванням 
сигналів акустичної емісії. 
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РЕФЕРАТЫ 

 
УДК 624.21 

Определение усталостной прочности арматурного проката класса А500С по сигналам акустической эмиссии  
при проведении входного контроля конструкций, материалов и изделий при строительстве сооружений / 
Бабяк И.П. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 5-12. 

Приведены результаты испытаний неоднократно повторяемой нагрузкой арматурных стержней класса А500С. 
Выполнен анализ исследованных экспериментально параметров акустической эмиссии и усталости металла класса 
А500С. Выполнен анализ возможности использования параметров акустической эмиссии при теоретическом 
определении усталости арматуры класса А500С. 

 

УДК 624.21 

Использование современных методов для расчета сталежелезобетонных пролетных строений мостов после 
длительной эксплуатации / Балабух Я.А. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 13-21. 

Рассмотрена возможность расчета конструкций сталежелезобетонных пролетных строений мостов как 
пространственных конструкций. Приведен широкий арсенал средств для расчета пространственных систем, 
рассмотрены особенности и принципы расчета при использовании тех или иных теорий и методов. Указано на 
особенности расчета конструкций сталежелезобетонных мостов после длительной эксплуатации. 

 

УДК 656.11.021 

Оценка роли дорожных условий в возникновении дорожно-транспортных происшествий на участках их 
концентрации / Бондарь Т.В., Беленчук О.В // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 22-28. 

Определение влияния дорожных условий в возникновении ДТП даст возможность оценить эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог, планировать очередность выполнения мероприятий по безопасности дорожного 
движения и прогнозировать снижение уровня аварийности.  

 

УДК 338:625.7 

К определению понятия “экономическая эффективность” / Боровик Н.А., Гаевская Н.М. // Сб. «Дороги и мосты», 
вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 29-32. 

Статья посвящена исследованию экономической категории «экономическая эффективность» с позиции ее 
внутреннего содержания. Рассматриваются два подхода к пониманию этого понятия: при командно-
административной и рыночной экономике и определяет основные отличия между трактовками этого понятия. 

 

УДК 624.21 

Поиск функции деградации железобетонных пролетных строений автодорожных мостов / Бородай Д.И. // 
Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 33-38. 

В статье изложены численные исследования  модели долговечности пролетных строений автодорожных мостов. 
Предлагается экспоненциальная функция деградации, параметры которой определены регрессионным анализом 
статистических данных. 

 

УДК 65.7./ 8 

Построение и исследование математической модели движения ударника при динамической нагрузке 
дорожной одежды как упругого полупространства / Булах Е.А. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 39-47. 

Полученная математическая модель позволяет получить зависимости положения, скорости и ускорения ударника от 
времени. Эти часовые параметры использовались как выходные данные для формирования чувствительности 
датчика измерения времени и быстродействия передаточного канала датчик – портативный компьютер. 

 

УДК 625.76 

Некоторые особенности использования хлоридов при зимнем содержании автомобильных дорог / 
Вырожемский В.К., Кожушко В.В., Краюшкина К.В., Химерик Т.Ю. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. –
К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 48-53. 

Приведены теоретические исследования и практические результаты, касающиеся улучшения зимнего содержания 
дорог за счет использования песчано-солевых смесей оптимального состава. 

Приведены примеры расчета состава потерь соли и песчано-солевой смеси в зависимости от фактической активности 
хлоридов. 
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УДК 625.8:001.891 

Анализ себестоимости научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских работ / Гаевская Н.М., 
Зайченко В.И. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 54-58. 

Дается детальная характеристика элементов себестоимости научно-исследовательских и исследовательско-
конструкторских работ. 

Поставленная цель достигается за счет определения понятий «научно-исследовательская работа», «себестоимость». 

Авторы определяют в роли главного фактора, лежащего в основе себестоимости показатель затрат и дают 
экономический анализ затрат себестоимости НИИКР. 

 

УДК 625.7./ 8. 

Исследование сцепления вяжущих и каменных материалов / Глуховеря В.М. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. –
К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 59-67. 

Проведены дополнительные исследования прибора “ЦП-НТУ”, целью которых стало решение таких задач: 
1) Воздействие величины нагрузки на образцы на сцепление, 2) Влияние снижения качества битума на сцепление, 
3) Влияние качества щебня на сцепление, 4) Влияние температуры битума на сцепление, 5) Влияние температуры 
образцов при испытании на сцепление. Испытания проводились согласно указаниям по эксплуатации и методики 
использования прибора «ЦП-НТУ». 

 

УДК 678.012:547:625.85 

Влияние минеральных порошков на асфальтополимерное вяжущее / Гончаренко Е.К., Доценко О.М. // 
Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 68-75. 

Цель этой работы заключалась в определении степени влияния минеральных порошков в зависимости от их химико-
геологического состава на свойства асфальтополимерного вяжущего и установлении отличий между свойствами  
асфальтовяжущего и  асфальтополимерного вяжущего. 

Приведены результаты исследований минеральных порошков, приготовленных из разных сырьевых материалов 
(известняки, гранитный отсев, отвальные шлаки, «хвосты» флотации серы), а также свойства асфальтовяжущих 
веществ, приготовленных на основе этих минеральных порошков и битума и асфальтополимерных вяжущих, 
приготовленных на основе этих же минеральных порошков и  модифицированного битума. 

Для модификации битума использовался латекс «Butonal NS 198”. 

 

УДК 624.01 

Арковые мосты – прагматизм и поэзия формы / Зотова В.И., Лантух-Лященко  А.И. // Сб. «Дороги и мосты», 
вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 76-82. 

Анализируются форма и перспективы применения арочных мостов на автомобильных дорогах Украины. 
Отмечается, что арочные мосты вместе с богатством и выразительностью своих архитектурных форм, являются 
достаточно экономичными. 

 

УДК 656.13.08  

Теоретические основы прогнозирования аварийности на конфликтных объектах / Д. Капский // Сб. «Дороги и 
мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 83-87. 

Приведены теоретические основы к прогнозированию аварийности на конфликтных объектах. Даны подходы к 
преобразованию области конфликтного взаимодействия и расчета потенциальной опасности. Рассмотрены 
перспективы дальнейших исследований. 

 

УДК 656.13 

Основные направления организации дорожного движения на пешеходных переходах / Д.В. Капский, Ю.А. 
Врубель // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 88-95. 

Рассмотрены аспекты организации пешеходного движения при переходе пешеходов через проезжую часть дороги 
(улицы). Выявлены недостатки передачи права на движение между пешеходами и транспортными средствами. Даны 
рекомендации по устранению этих недостатков. 

 

УДК 656.13  

Применение теории потенциальной опасности для выбора типа кольцевых пересечений и вариантов 
организации движения на них / Капский Д., Кузьменко В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 96-106. 

Рассматривается задача выбора оптимального планировочного решения при модернизации кольцевого пересечения. 
Предлагается критерии оптимизации – потери в дорожном движении, который оценивает не только варианты 
организации дорожного движения и параметры нагрузки, но и дорожные условия и специфику конфликтного 
взаимодействия на перекрестке. Из возможных альтернатив сделан обоснованный выбор планировочного решения. 
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УДК 656.13: 656.11:658.012.011.56 

Применение некоторых периферийных устройств при развитии АСУ дорожным движением / Капский Д.В.,  
Навой Д.В., Рожанский Д.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 107-124 

В статье рассмотрены вопросы размещения индуктивных рамок, табло предварительной информации, табло 
вызывного пешеходного  для различных  алгоритмов управления.  

 

УДК 624.27 

Новый метод расчета упругих составных балок / Карас C. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 125-139. 

Считается, что теория составных балок полностью разработана. В противоположность этому мнению, 
представленный в статье подход демонстрирует параллельный метод, который может рассматриваться как 
обобщение существующих подходов или  независимый новый метод. 

Орудие предложенного анализа – это введенная простая геометрическая мера податливости анкерных устройств. 
В первой части работы рассматриваются 3 тривиальных примера, соответствующих трем случаям связей: отсутствие 
связей между двумя составляющими элементами; податливые связи; абсолютные связи. Анализ этих примеров стал 
идейной базой нового метода. 

Вторая часть работы посвящена рассмотрению типичной сталежелезобетонной балки пролетного строения моста. 
Для такой составной балки, из разнородных материалов, получены основные зависимости предлагаемого метода 
расчета.  

Приведен простой пример для случая чистого изгиба. Подробно показана разница между классическим подходом и 
предлагаемым здесь методом. В заключении рассматриваются преимущества и недостатки предлагаемого подхода. 

 

УДК 656 

Исследование дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в межфазных режимах при светофорном 
регулировании / Ю.Д. Карпиевич, Д.В. Мозалевский, А.Д. Лукьянчук // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. –
 К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 114-148. 

Рассмотрены вопросы исследования конфликтного взаимодействия дорожных транспортных средств на 
регулируемых перекрестках в  межфазном режиме. Приведена последовательность исследований, даны 
рекомендации по дальнейшим направлениям исследования в экспертной практике. 

 

УДК 625.7.06 

Новый полимерный модификатор битумов Полидом на основе вторичного полиэтилена / Кищинский С.В. // 
Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 149-153. 

Одним из главных факторов, сдерживающих применение модифицированных битумов в Украине, является их 
высокая стоимость. 

В ГосдорНИИ на основе отечественного вторичного полиэтилена разработана полимерная добавка под названием 
Полидом, которая при значительно меньшей стоимости по эффективности не уступает зарубежным 
термоэластопластам. 

Введение в битум 3-3,5 % Полидома увеличивает когезийную прочность и теплостойкость вяжущего. Полидом 
придает битуму высокую эластичность и улучшает его поведение при  низких температурах. Калориметрические 
исследования подтвердили меньшую температурную чувствительность  модифицированного битума и  большую 
стабильность его эксплуатационных характеристик. 

Битумы, модифицированные Полидомом, отвечают требованиям украинского стандарта на битумы, 
модифицированные полимерами. 

 

УДК 625.745.1/.2  

Нормативное обеспечение проектирования и строительства сооружений из металлических гофрированных 
конструкций / Коваль П.Н., Фаль А.Е., Бабяк И.П., Ситдикова Т.М. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. –
 К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 154-158. 

В работе рассмотрены преимущества и особенности искусственных сооружений из металлических гофрированных 
конструкций МГК, приведено описание практического применения этих конструкций и нормативной литературы в 
области строительства и проектирования МГК, на основе которой разработаны строительные нормы 
ВБН В.2.3-218-198:2007 «Проектирование и строительство сооружений с металлических гофрированных 
конструкций на автомобильных дорогах общего пользования». 
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УДК 656.13 

Организация конфликтного движения транспорта и пешеходов / Кот Е.Н., Капский Д.В.// Сб. «Дороги и мосты», 
вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 159-165. 

Разработана методика исследований взаимодействия поворотного транспорта и пешеходов на регулируемых 
перекрестках, применимая для оценки условий взаимодействия пешеходного и поворотного транспортного потоков, 
в том числе и безопасности движения пешеходов. В результате разработаны новые технические средства 
организации (регулирования) дорожного движения.  

 

УДК 625.8:691.3.41 

Повышение прочности и долговечности бетонных плит и фигурных элементов мощения / Краюшкина К.В. // 
Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 166-168. 

Приведены результаты исследований, направленных на повышение долговечности и жесткости бетонных плит для 
тротуаров, площадей, пешеходных дорожек путем улучшения капилярно-паровой структуры и снижения 
дефектности смеси за счет заполнения микротрещин и пор вяжущими веществами. 

 

УДК 624.012:624.044/046 

Влияние физической нелинейности и режима нагружения на очертание и формализованное представление 
диаграммы деформирования бетона / Крусь Ю.А., Крусь А.Ю. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 169-183. 

Проанализировано влияние физической нелинейности и режима нагружения на очертание и формализованное 
представление диаграммы деформирования бетона. Сформулированы методологические подходы получения 
исходных данных, построения и аппроксимации диаграмм механического состояния бетона, удовлетворительно 
пригодных для научных исследований и практических расчётов железобетонных конструкций.  

 

УДК 625.7/8 

Обоснование методики определения модуля упругости существующей дорожной одежды при назначении 
слоев усиления / Мищенко М.Л. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 184-191. 

Предлагается методика, позволяющая достаточно достоверно оценивать прочность дорожной одежды, измеренную в 
разные периоды года, и пересчитывать ее до наиболее неблагоприятного периода работы дорожной конструкции на 
основании определения упругого прогиба дорожной одежды и динамического зондирования грунтов земляного 
полотна. 

 

УДК 656 

Проблемы и перспективы развития трамвайного движения / Д. Мозолевский, А. Кустенко, В. Ярошевич // 
Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 192-200. 

Рассматриваются проблемы связанные с трамвайным движением, описано существующее положение, перспективы 
развития, будут оценены основные их недостатки и потери, вызванные трамвайным движением. 

 

УДК 656:658 

Применение управляемых указателей скорости / Д.В. Навой, Д.В. Рожанский // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. –
К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 201-209. 

Статья посвящена применению указателей скорости для целей автоматизированного управления дорожным 
движением. В ней разработаны основные критерии применения.  

 

УДК 624.191.8.042/.044 

Модальный анализ конструкции путепроводов мостового и тоннельного типов методом конечных элементов / 
В.Д. Петренко, А.Л. Тютькин, Т.А. Селихова // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 216-221. 

В статье представлены результаты модального анализа конструкций путепроводов мостового и тоннельного типов. 
Получены формы и частоты собственных колебаний для новых моделей метода конечных элементов. 

 

УДК 624.271:620.191.46 

Работа железобетонных автодорожных мостов в условиях малоцикловых нагрузок / Полюга Р.И. // Сб. «Дороги 
и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 222-228. 

В работе на основе анализа реальных данных доказано, что конструкции мостов в процессе эксплуатации поддаются 
влиянию малоцикловых нагрузок. Для нескольких типовых проектов железобетонных пролетных строений 
определены параметры циклов повторных нагрузок, частота их возникновения. Показано, что учитывать 
малоцикловые нагрузки в работе железобетонных конструкций необходимо при расчете по второй группе 
граничных состояний при расчете трещиностойкости железобетонных конструкций мостов. 
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УДК 624.042.8 

Особенности моделирования вынужденных колебаний неразрезных конструкций в системе конечных 
автоматов / А.С. Распопов // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 229-236. 

Предложенная методика расчета вынужденных колебаний неразрезных конструкций с распределительными 
параметрами с использованием конечных автоматов. Показано применение разработанных алгоритмов в расчетах 
вынужденных колебаний неразрезной балки и прямоугольной рамы. 

 

УДК 625.7 

Определение геометрических параметров автомобильных дорог при автоматизации и паспортизации / Рахуба 
Д.Ю. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 237-240. 

В статье приведен анализ существующих методов определения  геометрических параметров при паспортизации,  
которые используются при техническом учете автомобильных дорог. Установлено что существующие методы 
являются трудоемкими и нуждаются в усовершенствовании путем применения современных технологий измерения.  

Применение GPS технологий позволит повысить уровень автоматизации измерения работ и уменьшить 
трудоемкость этих процессов, и таким образом снизить расходы на технический учет до 100 грн. на километр 
дороги. 

 

УДК 624.012.35:620.179.17 

Исследование акустической эмиссии во время электрохимической коррозии арматуры железобетонных 
конструкций /Сташук П.М. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 246-253. 

В статье представлены результаты исследования электрохимической коррозии арматуры в лабораторных образцах и 
в натурной конструкции автодорожного моста с использованием метода акустической эмиссии. Задачей 
исследования было выявление закономерностей излучения сигналов  акустической эмиссии в зависимости от 
механизма коррозии арматуры. Представлены основные результаты исследования. 

 

УДК.539.3 

Численное решение осесимметрической задачи соединения арматурных стержней обжимной втулкой / Сулим 
Г.Т., Лучко И.И.,  Кузь О.Н. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 254-259. 

В работе рассмотрена проблема соединения арматурных стержней обжимной втулкой. Сформулирована постановка 
задачи и приведено ее решение при упругой постановке, моделируя стержни как абсолютно жесткие тела. На основе 
числового анализа представлены диаграммы перемещений и напряжений. 

 

УДК 624.21 

Особенности излучения акустической эмиссии при испытании бетонных образцов разных составов на чистый 
сгиб / Фаль А.Е. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 8. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 260-264. 

В работе рассматривается испытание бетонных призм на чистый сгиб с целью исследования напряженно-
деформированного состояния образцов. Представлены результаты испытаний призм из бетонов разных составов 
с использованием метода акустической эмиссии. Проведен анализ и установлена связь между трещиностойкостью 
образцов излучением сигналов акустической эмиссии. 
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ABSTRACT 

 

UDK 624.21 

Determination of fatigue strength of reinforcement rolled metal of class A 500S through signals of acoustic emission during 
conducting an entrance control of constructions, materials and wares at building structures / Babyak I.P. // Collection of 
articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 5-12. 

The results of high cycle fatigues (HCF) test of A500C steel bars are given. The analysis of researched of experimentally parameters 
of acoustic emission and metal fatigue of A500C steel bars is made. The analysis of opportunity of using parameters of acoustic 
emission for theoretically investigated metal fatigue of A500С steel bars is made. 

 

UDK 624.21 

The use of modern methods for computation of stalegelezobetonnih flight structures of bridges after the protracted 
exploitation / Balabukh Y.A. // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. –K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 13-21. 

The possibilities of composite bridges designing as 3D structures are introduced. Wide range of designing instruments for 3D 
structures are given. Features and calculation principles of various theories usage are shown. Features of composite bridge designing 
after long-term service are described. 

 

UDK 656.11.021 

Estimation of role of road conditions in the origin of traffic accidents in the places of their concentration / Bondar T.V., 
Belenchuk O.V. // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 22-28. 

Determination of influence of road conditions in the origin of traffic accidents will give the possibility to estimate operating state of 
motor roads, to plan the order of making measures of traffic safety, and to predict the decline of level of accident rate. 

 

UDK 338:625.7 

To the determination the notion ‘economical effectiveness’ / N.A.Borovyk, N.M.Gajevska, DerzhdorNDI // Collection of articles 
«Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 29-32. 

The article is dedicated to the research of economical category ‘economical effectiveness’ from the position of its innermost content. 
The author considers two approaches of understanding this conception: at command-administrative and market economies and 
determines the main distinctions between interpretations of this concept. 

 

UDK 624.21 

Search of function of degradation of reinforced concrete spans of road bridges / Boroday D.I. // Collection of articles «Roads 
and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 33-39. 

This paper is dedicated to the numeral researches on durability of motorway bridge’s superstructures. The exponential function of 
degradation with parameters defined by the regressive statistical data analysis is offered. 

 

UDK 65.7./ 8 

Construction and research of mathematical model of striker movement at dynamic loading of road pavement as resilient 
half-space / E.O.Bulakh, DerzhdorNDI // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 39-47. 

The received an mathematical model gives the possibility to obtain dependence in position, speed and acceleration of the striker 
depending on the time. These time parameters were used as exit data for the formation of the sensitivity of the time measurement 
device and speed performance of the transferring channel device-controller-portative computer. 

 

UDK 625.76 

Some peculiarities of chloride employment at operational winter maintenance of motorways / V.K.Vyrozhemsky, 
V.V.Kozhyshko, K.V.Krajushkina, T.U.Hymeryk // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. 
P. 38-53. 

There given theoretical research and boundary results concerning improvement of winter maintenance of motorways due to 
employment of sand saline mixes of optimal composition.  

There given examples of estimation of loss of saline and sand saline mixture depending on factual activity of chlorides. 
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UDK 625.8:001.891 

Analysis of cost price of scientific and research and research and design works / N.M.Gajevska, V.I.Zaichenko, DerzhdorNDI // 
Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 54-58. 

The article gives detailed characteristics of elements of cost price of scientific and research and research and design works.  

The targeted aim is achieved due to determination of concepts ‘scientific and research work’, ‘cost price’. 

The authors determine the role of the main factor, which is the basis of cost price – coefficient of costs and give economical analysis 
of cost price of NDDKR. 

 

UDK 625.7./ 8. 

Research of bonding of binders and crushed materials / V.M. Gluhoveria, DerzhdorNDI // Collection of articles «Roads and 
Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 59-67. 

There conducted additional research on the device “TSP-NTU’, aiming to solve the following questions: 1) Research of the impact 
of the value of loading on samples on bonding; 2) Research of the impact of reduction of quality of bitumen on bonding; 3) Research 
of the impact of reduction of quality of crushed stone on bonding; 4) Research of the impact of temperature of bitumen on bonding; 
5) Research of the impact of samples temperature at testing on bonding. Testing was conducted according to requirements of 
operation and method of device ‘TSP-NTU” usage. 

 

UDK 678.012:547:625.85 

Influence of mineral powders on asphalt–polymer binders / Goncharenko E.G., Dotsenko O.M. // Collection of articles «Roads 
and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 68-75. 

The purpose of this work consisted in determination of influence of mineral powders, depending on their chemical-geological 
composition, on properties of asphalt–polymer binders. It was determined the difference between properties of asphalt and asphalt–
polymer binders.  

The results of researches of mineral powders, made from different raw materials (limestone, granite chippings, dump slag, “tails” of 
flotation of sulphur) were shown, and also properties of bituminous mastic, prepared on the basis of these mineral powders and 
bitumen or modified bitumen with using “Butonal NS 198”. 

 

UDK 624.01 

The arch bridges – pragmatism and poetry of form / Zotova V.І., Lantoukh-Liachtchenko A.І. // Collection of articles «Roads 
and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 76-82. 

This paper is dedicated to analysis the forms of arch bridges and prospects application on the highway roads of Ukraine. It is 
marked, that the arch bridges together with riches and expressiveness of the architectural forms, are enough economical. 

 

UDK 656.13.08  

Theoretical bases of forecasting of breakdown susceptibility on disputed objects / D. Kapsky // Collection of articles «Roads 
and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 83-87. 

Theoretical bases are resulted in forecasting breakdown susceptibility for disputed objects. Approaches to transformation of area of 
disputed interaction and calculation of potential danger are given. Prospects of the further researches are considered. 

 

UDK 656.13 

The basic directions the Organization of ROAD traffic on pedestrian crossings / Kapsky D.V., Vrubel Y.A. // Collection of 
articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 88-95. 

Aspects of the organization of foot movement are considered at transition of pedestrians through a part of road or street. Lacks of 
transfer of the right on movement between pedestrians and vehicles are revealed. Recommendations on elimination of these lacks are 
given. 

 

UDK 656.13  

Application of the theory of potential danger to a choice such as ring crossings and variants of the organization of movement 
on them / D. Kapsky, V. Kuzmenko // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2007. P. 96-106. 

The problem of a choice optimum lay-out of the decision is considered at modernization of ring crossing. It is offered criteria of 
optimization – losses in road traffic which estimates not only variants of the organization of traffic and parameters of loading, but 
also road conditions and specificity of disputed interaction on a crossroads. The proved choice of a lay-out of the decision is made of 
possible alternatives. 
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UDK 656.13: 656.11:658.012.011.56 

Application of some peripheral devices at development of the management information system by Road traffic / Kapsky D.V., 
Navoy D.V., Rozhansky D.V. // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 107-124. 

In article questions of accommodation of inductive frameworks, a panel of the preliminary information, a panel of calling foot 
management for various algorithms are considered.  

 

UDK 624.27 

New method of calculation of elastic composite beams / S. Karas // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: 
DerzhdorNDI, 2008. P. 125-139. 

The basis for composite beam analysis looks to be completed and closed. Contrary to that, the presented method shows a parallel 
path, which can be treated as a generalization or as independent approach to an ‘old problem’. The implement of the proposed 
analysis is introduced simple geometrical measure of shear connectors’ flexibility. In the first part of the paper, assuming material 
and geometrical identity of two beam elements forming a composite beam, 3 trivial examples are considered. As a result of this 
consideration it is possible to shape a new method. The second part is devoted to a typical bridge girder, which consists of mutually 
cooperating concrete slab and steel plate girder. The basic elements of composite beam analysis are derived. The simple example, in 
the case of pure bending, shows in details the difference between classical approach and the procedure introduced here. Concluding, 
advantages and disadvantages are listed. 

 

UDK 656 

Research of the road and transport incidents made in interphase modes at lights  regulation / U. Karpievich, D. Mozolevsky, 
F. Lukianchuk. // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 140-148. 

Questions of research of disputed interaction of road vehicles on adjustable crossroads in an interphase mode are considered. The 
sequence of researches is resulted, recommendations on the further directions of research in expert practice are given. 

 

UDK 625.7.06 

New polymer modifier of bitumen Polydom on the basis of derived polyethylene / S.V.Kishchinsky // Collection of articles 
«Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 149-153. 

One of the main factors, which restrain application of modified bitumens in Ukraine is their high cost. 

DerzhdorNDI developed polymer additive under the title Polydom on the basis of domestic derived polyethylene, which costs less 
and is not inferior to foreign thermoplastic elastomer.  

Introduction of 3-3,5% of Polydom in bitumen enhances cohesive strength and heat resistance of the binder. Polydom gives high 
elasticity to bitumen and improves its behavior at low temperatures. Calorimetric research confirms the minor temperature sensitivity 
of modified bitumen and more stability of its operational characteristics. 

Polydom modified bitumens confirm to the requirements of Ukrainian standard for polymer modified bitumens. 

 

UDK 625.745.1/.2  

Normative provision of projecting and construction of structures from metal corrugated configurations / P.M.Koval, A.E.Fal, 
I.P.Babiak, T.M.Sitdykova, DerzhdorNDI // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 154-158. 

The work presents the advantages and specifications of artificial structures from metal corrugated configurations MGK, there 
presented the description of practical application of these constructions and normative literary in the branch of construction and 
projecting of MGK on the basis of which there developed construction norms VBN V.2.3-218-198:2007 “Projecting and 
construction of structures from metal corrugated structures on public motor roads”. 

 

UDK 656.13 

The organization of disputed movement of transport and pedestrians / Кot E.N., Kapsky D.V. // Collection of articles «Roads 
and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 159-165. 

The technique of researches of interaction of rotary transport and pedestrians on the adjustable crossroads, applicable for an 
estimation of conditions of interaction foot and rotary transport streams, including traffic safety of pedestrians is developed. In result 
new means of the organization (regulation) of traffic are developed. 

 

UDK 625.8:691.3.41 

Enhancement of strength and longevity of concrete slab and figured coating / Krajushkina K.V.// Collection of articles «Roads 
and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 166-168. 

There given the results of the research which are directed on the enhancement of longevity and rigidity of concrete slabs for 
pavements, foot-paths using improvement of capillary-steam structure and reduction of deficiency of mixes due to filling of micro-
cracks and pores with binding materials. 
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UDK 624.012:624.044/046 

Influence of physical nonlinearity and loading mode on an outline and formalized representation of diagram of concrete 
deforming / Krous Y.A., Krous A.Y. // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8.- K.: DerzhdorNDI, 2007. P. 169-183. 

Are analysed influence of physical nonlinearity and loading mode on an outline and formalized representation of diagram of 
concrete deforming. The methodological approaches of initial data reception, formation and approximation of diagrams of concrete 
mechanical condition, well suitable for scientific researches and practical calculations of reinforced concrete constructions, are 
formulated.  

 

UDK 625.7/8 

Substantiation of method of determination of modulus of elasticity of existing road pavement at arrangement of layers for 
reinforcement / M.L.Mishchenko // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 184-191. 

There offered the method, which allows to substantially estimate the strength of road pavement, measured at different years and to 
make overestimation until the most unfriendly period of road structure operational life on the basis of determined rebound deflection 
and dynamic sounding of road bed soils. 

 

UDK 656 

Problems and prospects of development of a streetcar service / D. Mozolevsky, А.Kustenko, V. Yaroshevich // Collection of 
articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.:D erzhdorNDI, 2008. P. 192-200. 

In this article considered problems connected with a tramways, existing position, prospects of development, their basic lacks and the 
losses. 

 

UDK 656:658 

Application of controlled indexes of speed / Navoy D.V., Rozhansky D.V. // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – 
K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 201-209. 

Article is devoted to development of the concept of application of indexes of speed for the purposes of automated management by 
traffic. In result the basic criteria of application are developed. 

 

UDK 624.191.8.042/.044 

Modal analysis of construction of overpasses of bridge and tunnel types by the finite elements method / V.D. Petrenko, A.L. 
Tutkin, T.A. Selichova // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 210-215. 

In the article the results of modal analysis of overpasses constructions of bridge and tunnel types are represented. Forms and 
frequencies of own vibrations for new models of finite elements method are got.  

 

UDK 624.271:620.191.46 

Work of reinforced concrete road bridges in the conditions of small cycled loading / Polyuga R.I. // Collection of articles 
«Roads and Bridges», is. 8. – K. : DerzhdorNDI, 2008. P. 216-221. 

In the article the availability of lowcycling loads during the roadway bridges maintenance and their effect on bridges behaviour are 
provided. Parameters of repeated load cycles and cases of their appearance are determined for several typical projects of reinforced 
concrete bridges. The proposal of taking lowcycling loads into account in crack resistance calculation is made. 

 

UDK 624.042.8 

Special features of design of forced vibrations of non-cut constructions in the system of finished automates / Raspopov O.S. // 
Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 222-228. 

The design procedure of forced oscillation of continuous structures with distributed parameters by means of finite state machine is 
proposed. The application of developed algorythms in calculation of continuous beam and rectangular frame forced oscillation are 
showed. 

 

UDK 625.7 

Determination of geometric parameters of motor roads at passport system automation / D.U.Rahuba, NTU, post-graduate // 
Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 229-236. 

The article give the analysis of the existing methods of determination of geometric parameters at passport system, used at technical 
registration of motor roads. There established that existing methods are labor intensive and require improvement using contemporary 
technologies of measurement. 

Application of GPS technologies will allow to improve the level of automation of measurement works and to reduce labor 
intensiveness of such processes, thus to reduce costs for technical registration to 100 UAH/km per road. 
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UDK 624.012.35:620.179.17 

Research of acoustic emission during electrochemical corrosion of armature of reinforced concrete constructions / 
Stashuk P.M. // Col.“Roads and bridges”, is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 246-253. 

In the article the results of research of electrochemical corrosion of armature in laboratory samples and in model construction of 
road-transport bridge with the use of method of acoustic emission are presented. A task of research was definition of order of 
radiation of signals of acoustic emission depending on the mechanism of corrosion of armature. The basic results of research are 
presented. 

 

UDK 539.3 

Numerical solution of axial symmetric problem of connection of reinforcement bars by a crimp hob / G. Sulym, Y. Luchko, 
O. Kuz` // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 254-259. 

The problem of connection of reinforcement armature bars by a crimp hob is considered in work. Rising of task is formulated and its 
solution is resulted at the resilient raising, designing bars as absolutely hard bodies. On the basis of numerical analysis the diagrams 
of displacements and tensions a re represented. 

 

UDK 624.21 

Special features of radiation of signals of acoustic emission at bend test of concrete samples of different compositions / 
Fal A.E. // Collection of articles «Roads and Bridges», is. 8. – K.: DerzhdorNDI, 2008. P. 260-264. 

The methodics of test specimens at pure bending have been showed. Investigation was carried with fixing strain – state of 
specimens. The results of investigations of prisms from different concrete with acoustic emission signals are introduced. The 
relations between the characteristics of crack resistance and parameters or radiating acoustic emission have been research. 
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