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АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
ЩОДО ГРОМАДСЬКИХ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ 

АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
Анотація. Стан перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Україні в 
кількісному вираженні здебільшого забезпечує потреби населення (крім перевезень у сільській місцево-
сті). Проте рівень якості і безпечності послуг з перевезень не відповідає вимогам сучасності. Більше 
ніж 50 % транспортних засобів, задіяних на перевезеннях, мають термін експлуатації понад 10 років. 
Технічний стан таких автобусів не гарантує безпечності і комфортності перевезень. Регулярність 
перевезень значно нижча, ніж запланована розкладом руху, особливо увечері, і майже не контролюється 
організаторами перевезень. Оновлення парку автобусів здійснюється надто повільно.
Основними причинами такого стану є відсутність фінансової можливості у перевізників для оновлення 
парку автобусів, запровадження технічних засобів контролю, сучасних систем оплати вартості про-
їзду через невідповідність рівня тарифів за проїзд, велику кількість пільгових категорій пасажирів, за 
безоплатне перевезення яких перевізники не отримують чи майже не отримують державної компенса-
ції. Погіршує ситуацію недобросовісна конкуренція у значних обсягах перевезень (так звані нелегальні 
перевезення).
З метою покращення якості перевезень необхідно запроваджувати систему надання громадських послуг 
з перевезень пасажирів автомобільним транспортом, аналогічну до чинної в країнах ЄС, яка передбачає 
укладання договорів на конкурсних засадах органами виконавчої влади – організаторами перевезень з 
перевізниками щодо обов’язків перевізника надавати послуги з перевезень пасажирів на умовах органі-
затора. Договорами визначаються обсяги і маршрути перевезень, рівень якості послуг та дотримання 
встановлених соціальних нормативів за надання перевізнику виключних прав та/або відповідної грошової 
компенсації.
Для запровадження такої системи необхідно внести зміни до законодавства України з використанням 
досвіду організації надання громадських послуг у Євросоюзі шляхом імплементації відповідних норм єв-
ропейського законодавства.
Ключові слова: надання громадських послуг з перевезень пасажирів автомобільним транспортом, 
імплементація, виключні права, грошова компенсація, тарифи, соціальні нормативи, нормативи якості, 
конкурсні засади.

Аннотация. Состояние перевозок пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в Украине 
в количественном выражении в основном обеспечивает потребности населения (кроме перевозок в сель-
ской местности). Однако уровень качества и безопасности этих услуг по перевозке не соответствует 
требованиям современности. Более 50 % транспортных средств, задействованных на перевозках, 
имеют срок эксплуатации более 10 лет. Техническое состояние таких автобусов не гарантирует бе-
зопасность и комфортность перевозок, регулярность перевозок значительно ниже, чем запланировано 
расписанием движения, особенно в вечернее время суток, и почти не контролируется организаторами 
перевозок. Обновление парка автобусов осуществляется слишком медленными темпами.
Основными причинами такого положения является отсутствие финансовой возможности у перевозчи-
ков для обновления парка автобусов, внедрения технических средств контроля, современных систем 
оплаты стоимости проезда из-за несоответствия уровня тарифов за проезд, большое количество 
льготных категорий пассажиров, за бесплатную перевозку которых перевозчики не получают или 
почти не получают государственной компенсации, и наличие недобросовестной конкуренции в значи-
тельных объемах перевозок (так называемые нелегальные перевозки). Необходимо вводить систему 
предоставления общественных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, которая 
предусматривает заключение договоров организаторами перевозок (органами исполнительной власти) 
с перевозчиками на конкурсной основе про обязанности перевозчика предоставлять услуги по пере-
возкам пассажиров на условиях организатора относительно объемов и маршрутов перевозок, уровня 
качества услуг и соблюдение установленных социальных нормативов при предоставлении перевозчику 
исключительных прав и/или соответствующую денежную компенсацию.
Для введения такой системы необходимо внести изменения в законодательство Украины с использо-
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ванием опыта организации предоставления общественных услуг в Евросоюзе путем имплементации 
соответствующих норм европейского законодательства.
Ключевые слова: предоставление общественных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, имплементация, исключительные права, денежная компенсация, тарифы, социальные 
нормативы, нормативы качества, конкурсные принципы.

Abstract. The state of transportation of passengers on public bus routes in Ukraine in quantitative terms mainly 
serves the needs of the population (except for transportation in rural areas). However, the level of quality and 
safety of these transportation services does not meet the requirements of the present. More than 50 percent 
of vehicles involved in transportation have a life span of more than 10 years. The technical condition of such 
buses does not guarantee the safety and comfort of transportation, the regularity of transportation is much lower 
than scheduled by the schedule, especially in the evening time and is almost not controlled by the organizers 
of transportation. The renovation of the fleet of buses is carried out at a very slow pace. The main reasons for 
this state of affairs are the lack of financial capacity of carriers to upgrade the fleet of buses, the introduction of 
technical means of control, modern systems for payment of fares due to inconsistencies in fares for fares, a large 
number of privileged categories of passengers for free transportation which carriers do not receive or almost do 
not receive state compensation and the presence of unfair competition in significant volumes of transportation 
(so-called «illegal traffic»). It is necessary to introduce a system of provision of public services for the carriage of 
passengers by road, which provides for the conclusion of contracts by the organizers of transportation (executive 
authorities) with carriers on a competitive basis on the obligations of the carrier to provide services for passenger 
transportation on the terms of the organizer regarding volumes and routes of transportation, the level of service 
quality and compliance with established social standards when providing the ferryman with exclusive rights and 
/ or appropriate monetary compensation. To introduce such a system, it is necessary to make changes to the 
legislation of Ukraine using the experience of organizing the provision of public services in the European Union 
through the implementation of relevant norms of European legislation. 
Keywords: provision of public services for the transport of passengers by motor transport, exclusive rights, 
implementation, monetary compensation, tariffs, social norms, quality standards, competitive principles.

ВСТУП

Стан надання послуг з перевезення пасажи-
рів на автобусних маршрутах загального 
користування в Україні не повною мірою 

відповідає сучасному рівню якості, а їхня організація 
– вимогам ефективного впровадження євроінтегра-
ційного курсу України.

Договірні зобов’язання перевізників, які надають 
послуги з пасажирських перевезень, повинні спря-
мовуватися на впровадження високих стандартів 
обслуговування, що потребує значних коштів для 
забезпечення цих стандартів.

Дослідження організації нормативно-правового 
супроводження таких послуг у Європейському Союзі 
показало, що Європейське Співтовариство в процесі 
організації громадських послуг з перевезення паса-
жирів автомобільним транспортом протягом багатьох 
років надає операторам цих послуг (перевізникам) 
грошову компенсацію для забезпечення і підтриман-
ня належної якості послуг, їхньої безпечності. 

Статтею 16 Договору про заснування Європей-
ського Економічного Співтовариства підтверджується 
важливість послуг загального економічного інтересу 
(громадських послуг) серед загальних цінностей Сою-
зу. Регламентом Ради ЄС від 26 червня 1969 року № 
1191/69 і (ЄЕС) № 1107/70 Ради від 4 червня 1970 року 
були встановлені правила надання компенсацій за гро-
мадські послуги та надання субсидій для перевезень 
залізницею, автомобільним транспортом і водними 
шляхами. Починаючи з 1 січня 1971 року, компенсації 
виплачувались відповідно до загальної процедури, за-
значеної у статях 11 – 13 Регламенту (ЄЕС) № 1191/69.

Після прийняття Регламенту (ЄЕС) № 1191/69 і 
навіть після його зміни в 1991 році у більшості дер-

жав-членів громадські послуги надавали (переваж-
но) державні адміністрації (внутрішні перевізники) 
або державні компанії, що мали монопольне стано-
вище. Протягом десятиріччя (після 1991 року) еконо-
мічні умови в секторі громадського транспорту багато 
в чому змінилися. Там, де доступ до громадських 
послуг був відкритий, разом з національними пере-
візниками громадського транспорту почали надавати 
послуги перевізники з інших країн-членів Союзу.

До початку 2000 року дев’ять компаній із дер-
жавного та приватного секторів надавали громадські 
послуги більш, як в одній державі-члені. Тільки в 
чотирьох державах-членах надання послуг громад-
ського транспорту все-таки обмежувалося перевізни-
ками країни походження.

Поступове поширення транскордонних громад-
ських послуг викликало значний інтерес до держав-
ного фінансування цих послуг. Зважаючи на те, що 
значна частина громадських послуг є життєздатною 
лише завдяки державній допомозі, з’явилися пору-
шення принципу рівності до нових інтернаціональних 
перевізників, виникли загрози зловживання.

Щоб уникнути негативних тенденцій, які почали 
з’являтися, одинадцять з п’ятнадцяти держав-членів 
(Данія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Італія, Нідер-
ланди, Португалія, Іспанія, Швеція, Великобританія) 
запровадили законодавство чи адміністративні ме-
ханізми, що передбачають конкуренцію. Проведені 
дослідження і досвід держав-членів, у яких протя-
гом багатьох років впроваджувалася конкуренція 
в секторі громадського транспорту, доводять, що 
в разі застосування запобіжних заходів, введення 
регульованої конкуренції між перевізниками, робить 
послуги більш привабливими і більш новаторськи-
ми, за більш низькою вартістю і не може зашкодити 
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виконанню взятих перевізником зобов’язань щодо 
громадських послуг. Цей підхід підтримано Євро-
пейською Радою у межах так званого Лісабонського 
процесу від 28 березня 2000 року.

У Білій книзі Комісії Європейського Парламенту 
та Ради від 12 вересня 2001 року основною метою 
визначене забезпечення надійним, ефективним та 
високоякісним транспортним обслуговуванням па-
сажирів через регульовану конкуренцію, прозорість і 
якість пасажирських послуг громадського транспорту.

З цією метою 23 жовтня 2007 року був прийнятий 
Регламент (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парла-
менту та Ради про громадські послуги з перевезення 
пасажирів залізницею і автомобільними шляхами.

Регламентом (ЄС) № 1370/2007 визначені основні 
механізми для забезпечення надання громадських 
послуг з перевезення пасажирів залізницею та авто-
мобільними шляхами і визначення загальних умов 
для діяльності громадського транспорту, серед яких 
визначення автомобільного перевізника на конкурсних 
засадах чи конкурентної публічної закупівлі послуг.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським Співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з іншої сторони, Кабінет Міністрів 
України розпорядженням від 25.02.2015 № 140-р 
схвалив розроблений Міністерством інфраструкту-
ри України план імплементації Регламенту (ЄС) № 
1370/2007 Європейського Парламенту та Ради про 
громадські послуги з перевезення пасажирів залізни-
цею та автомобільними шляхами (далі – Регламент).

Імплементація полягає у впровадженні норм 
Регламенту щодо:

• визначення в договорах з перевізником зо-
бов’язань з надання громадських послуг, 
серед яких дотримання встановлених стан-
дартів якості та соціальних стандартів;

• визначення в договорах обсягів компенсації 
перевізникам за надані послуги чи/та ви-
ключних прав щодо надання цих послуг;

• забезпечення відповідності компенсаційної 
та тарифної політики положенням про вста-
новлення певних критеріїв якості та соціаль-
них нормативів;

• публічності щорічних звітів щодо компенса-
ції кожному автомобільному перевізнику за 
надані послуги.

Підвищення рівня якості, комфортності і безпеч-
ності перевезень у наданні послуг з перевезень паса-
жирів автомобільним транспортом в Україні повинно 
стати головною метою для організаторів перевезень 
– органів виконавчої влади і перевізників, які забез-
печують надання послуг.

Ця проблема набуває глобального значення з 
огляду на масштабність обсягів перевезень паса-
жирів. На маршрутах загального користування ав-

томобільним транспортом щорічно перевозиться 
понад 3 млрд. пасажирів, що становить близько 50 % 
від сумарної кількості пасажирів, перевезених усіма 
видами транспорту.

На внутрішніх перевезеннях в Україні функціонує 
понад 12 тисяч міських автобусних маршрутів загаль-
ного користування, біля 9 тисяч приміських маршрутів, 
понад 4 тисячі міжміських внутрішньообласних та по-
над 1,6 тисяч міжобласних. На цих маршрутах задіяно 
понад 75 тисяч автобусів. Кожен пасажир здійснює біля 
70 поїздок автобусом в середньому за рік.

Проте критерії якості і соціальні нормативи не 
визначені законодавством, що регулює пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом в Україні, і 
у процесі визначення перевізників для надання послуг 
на автобусних маршрутах загального користування 
не встановлюються критерії рівня якості цих послуг. 

Визначення перевізників для надання послуг 
на автобусних маршрутах загального користування 
здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про автомобільний транспорт», постанови Кабі-
нету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу з пе-
ревезення пасажирів на автобусному маршруті за-
гального користування» (далі – Порядок) та умов 
проведення такого конкурсу, затверджених відповід-
ним організатором перевезень (міським, обласним, 
республіканським).

Згідно з Порядком організатори таких переве-
зень (органи виконавчої влади) визначають об’єк-
тами конкурсу автобусні маршрути, або рейси чи 
групу маршрутів-рейсів, встановлюють вимоги до 
транспортних засобів, які повинні забезпечувати пе-
ревезення, рівень регулярності виконання заплано-
ваних рейсів відповідно до затверджених розкладів 
та інші умови стосовно безпечності перевезень, пе-
ревезень осіб з інвалідністю та пасажирів, для яких 
законодавством передбачені пільги у наданні послуг 
з перевезень. Ці умови є обов’язковими для виконан-
ня перевізником.

Перевізник може запропонувати додаткові умови 
перевезень, які не передбачені обов’язковими умо-
вами: використання автобусів, рівень комфортності 
яких підтверджується відповідним свідоцтвом, на-
явність сертифіката, що підтверджує відповідність 
підготування автобусів і водіїв до рейсу вимогам, 
встановленим Порядком чи організатором, більш 
привабливими тарифами (якщо вони не регулюються 
державними органами), іншими бонусами.

Визначення переможця конкурсу здійснює кон-
курсний комітет з урахуванням кількості балів, на-
рахованих відповідно до Порядку. З перевізником 
укладається договір, згідно з яким він зобов’язується 
виконувати вимоги, встановлені Порядком і додатко-
ві, встановлені організатором перевезень протягом 
терміну, зазначеного в договорі (від трьох до п’яти 
років). Всі заплановані перевезення перевізник по-
винен здійснювати самостійно, без залучення інших 
перевізників.
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У договорах не зазначаються зобов’язання ор-

ганізатора перевезень щодо грошової компенсації 
втрат перевізника у процесі здійснення перевезень 
пільгових категорій пасажирів та застосування регу-
льованих тарифів. Грошова компенсація за надан-
ня послуг з перевезення пасажирів визначається 
урядом і виділяється за територіальною ознакою 
облдержадміністраціям, які далі розподіляють її за 
видами транспорту. Кошти, виділені для компенсації, 
покривають потребу перевізників лише частково. 
Розподілення цих коштів, за відсутності обліку та-
ких перевезень, здійснюється не об’єктивно, в мі-
стах здебільшого спрямовується на покриття витрат 
електротранспорту.

Визначена законодавством Євросоюзу система 
надання громадських послуг з перевезення пасажи-
рів суттєво відрізняється від системи надання послуг 
на автобусних маршрутах загального користування 
України.

У Регламенті зазначено, що його метою є вста-
новлення порядку дій (відповідно до положень за-
конодавства Співтовариства) компетентних органів 
у сфері пасажирських перевезень для забезпечення 
надання послуг громадського інтересу, які повинні 
бути більш численними, більш надійними, кращої 
якості і більш дешевими, ніж послуги, які надають 
ринкові сили (стаття 1).

Регламент встановлює умови, за яких компе-
тентні органи, визначаючи зобов’язання або укла-
даючи угоди на надання громадських послуг, від-
шкодовують операторам громадських послуг (далі 
– перевізники) понесені витрати, і/або надають ви-
ключні права для виконання зобов’язань, пов’язаних 
із громадськими послугами.

Компетентні органи держав-членів повинні бути 
здатні забезпечити надання таких послуг. Основні 
механізми, які вони можуть використовувати для за-
безпечення надання громадських пасажирських по-
слуг з перевезення пасажирів, включають: надання 
виключних прав перевізникам, надання фінансової 
компенсації перевізникам і визначення загальних 
умов для діяльності громадського транспорту, що 
стосуватимуться всіх перевізників.

Регламентом визначено, що він застосовується 
до національних і міжнародних громадських послуг 
пасажирських перевезень залізницею та іншими за-
лізничними видами транспорту й автомобільними 
шляхами, окрім послуг, які головним чином пов’язані 
з їхньою історичною важливістю або з їх туристичною 
значущістю (стаття 2).

Регламентом також визначено, що в разі, якщо 
компетентні органи приймуть рішення надати переві-
знику за його вибором виключне право і/або компен-
сацію, в обмін на виконання зобов’язань з надання 
громадських послуг, вони повинні робити це в межах 
угод на надання громадських послуг (стаття 3).

Угоди на надання громадських послуг і загальні 
правила повинні чітко визначати зобов’язання з на-
дання громадських послуг, яких перевізники повинні 

дотримуватися, а також відповідні географічні зони 
діяльності; об’єктивно і прозоро встановлювати па-
раметри, на основі яких повинен розраховуватися 
компенсаційний платіж у разі його застосування і 
визначати, які саме виключні права надаються пе-
ревізнику під час виконання зобов’язань з надання 
послуг. Зазвичай обсяги громадських послуг з пе-
ревезення пасажирів визначаються у вартісному 
вираженні.

Компетентні органи мають право встановлювати 
соціальні та якісні критерії для підтримки і підви-
щення стандартів якості для зобов’язань з надан-
ня громадських послуг, наприклад, стосовно міні-
мальних умов праці, прав пасажирів, потреб осіб з 
обмеженими можливостями руху, захисту екології, 
безпеки пасажирів і найманих осіб, а також колек-
тивних договірних зобов’язань та інших правил і угод 
стосовно робочих місць і соціального захисту за міс-
цем надання громадських послуг. Для забезпечення 
прозорих і порівняльних умов конкурентної боротьби 
між операторами та для попередження ризиків соці-
ального демпінгу, компетентні органи мають право 
встановлювати особливі соціальні стандарти і стан-
дарти якості послуг. 

Коли компетентні органи, відповідно до дер-
жавного законодавства, вимагають від перевізників 
дотримуватися певних стандартів якості чи/та соці-
альних стандартів, ці стандарти повинні включатися 
до тендерної документації і до угод про надання 
громадських послуг.

Тривалість дії угод на надання громадських по-
слуг є обмеженою і не повинна перевищувати 10 
років для автобусних перевезень. Одночасно зазна-
чається, що довготермінові угоди можуть зашкодити 
конкурентній боротьбі, і щоб захистити якість по-
слуг, угоди на надання громадських послуг повинні 
бути обмежені в часі. Подовження таких угод може 
здійснюватися (після висловлення задоволення ко-
ристувачами) в разі визнання такої необхідності з 
урахуванням умов амортизації активів. Тривалість 
дії угоди на надання громадських послуг може бути 
подовжена максимально на 50%, якщо перевізник 
забезпечує активами, що є значними відносно за-
гального об’єму активів, необхідних для надання 
послуг з перевезення пасажирів, що охоплені угодою 
на надання громадських послуг.

Будь-який місцевий компетентний орган може 
надавати громадські послуги з перевезення паса-
жирів самостійно або укласти угоду про надання 
громадських послуг без застосування процедури кон-
курсу безпосередньо з окремою юридичною особою, 
над якою компетентний місцевий орган здійснює 
контроль, подібний контролю, здійснюваному над 
власним підрозділом компетентного органу (внутріш-
нім перевізником).

Також компетентні органи можуть укласти угоди 
про надання громадських послуг напряму з малим 
або середнім підприємством, якщо розрахована 
середня річна вартість послуг становить менше за 
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1 000 000 євро, або якщо вони стосуються річно-
го обсягу пробігу під час надання громадських па-
сажирських перевезень, що не перевищує 300 000 
кілометрів і якщо це не заборонено національним 
законодавством країни-члена союзу.

У разі, якщо компетентні органи звертаються за 
наданням послуг до третьої сторони, яка не є вну-
трішнім перевізником, вони повинні укладати угоди 
про надання громадських послуг на основі процеду-
ри конкурентних торгів.

Компенсації, що надаються компетентними ор-
ганами для покриття витрат, які виникають під час 
виконання зобов’язань щодо надання громадських 
послуг, повинні розраховуватися так, щоб уникати 
надмірної компенсації. 

Тендерна документація, а також угоди про на-
дання громадських послуг, мають зазначати, чи доз-
воляється підписувати підрядні угоди (мається на 
увазі залучення перевізника-співвиконавця обсягів 
перевезень, визначених для основного перевізни-
ка-переможця в конкурсі), якщо це дозволяється 

національним законодавством країни-члена союзу 
і якщо так, то в якому обсязі. Якщо підписання під-
рядних угод допускається, оператор, якому доручено 
управління і надання громадських послуг з переве-
зення пасажирів, відповідно до цього Регламенту, 
повинен виконувати більшу частину послуг з громад-
ських пасажирських перевезень самостійно.

Угоди про надання громадських послуг уклада-
ються відповідно до правил, встановлених у цьому 
Регламенті.

Регламент регулює порядок укладання угод на 
громадські послуги, як визначено в статті 2, у сфері 
пасажирських перевезень автомобільним та заліз-
ничним транспортом. Проте укладання контрактів 
на певний формат громадських послуг регулюєть-
ся директивами про державні закупівлі (Директива 
2014/24/ЄС та Директива 2014/25/ЄС). Оскільки ди-
рективи, згадані в Регламенті (Директива 2004/17/
ЄС та Директива 2004/18/ЄС), скасовані та замінені 
вищезазначеними директивами, посилання в Регла-
менті слід розуміти стосовно нових директив.

Т а б л и ц я 1
Порівняльна таблиця основних законодавчих норм, що регулюють надання послуг  

пасажирського автомобільного транспорту

Вимоги до громадських послуг, передбачені 
Регламентом (ЄС) № 1370/2007

Вимоги до надання послуг на автобусних маршрутах 
загального користування,  

передбачені законодавством України

1 2
Норми Регламенту застосовуються до національних 

і міжнародних послуг пасажирських перевезень 
автомобільними шляхами, окрім послуг екскурсійних, 

туристичних та інших нерегулярних перевезень

Норми законодавства застосовуються на автобусних 
маршрутах загального користування в міському, 

приміському, міжміському і міжобласному сполученнях. 
Не застосовуються на нерегулярних і спеціальних 

регулярних маршрутах

Угоди на надання послуг укладаються на підставі 
конкурсних торгів за законодавством про публічні 

закупівлі, окрім послуг, що надаються за контрактом на 
концесію, де не передбачається грошова компенсація 
перевізнику. У випадку концесії контракти укладаються 

за процедурою Регламенту на підставі конкурсу

Угоди укладаються виключно на підставі конкурсу 
в порядку, визначеному Законом України «Про 

автомобільний транспорт»

Регламентом передбачається можливість укладання 
прямих угод (без конкурсу чи конкурентних торгів) 
із внутрішнім перевізником і в разі обсягів надання 

послуг менше за 1 млн. євро, якщо це не заборонено 
законодавством країни-члена ЄС

Укладання угод без проведення конкурсу 
законодавством не передбачається

Об’єкт конкурсу чи конкурентних торгів визначається 
в обсягах послуг, виражених у грошовому еквіваленті 

(млн. євро)

Об’єктом конкурсу визначені маршрути, групи 
маршрутів, рейси, групи рейсів

Обов’язковий зміст угод на надання громадських послуг 
передбачає зобов’язання перевізника про надання 
послуг, виключні права перевізнику та/або грошову 

компенсацію, параметри, на основі яких розраховується 
компенсаційний платіж

Обов’язковий зміст угод передбачає зобов’язання 
перевізника про надання послуг, зобов’язання 

організатора щодо забезпечення умов для надання 
послуг (аналог виключних прав). Компенсаційні платежі 

в угодах з перевізником не зазначаються

Термін дії угоди не повинен перевищувати 10 років. 
Тривалість угоди на надання громадських послуг може 
бути подовжена максимально на 50%, якщо оператор з 
надання громадських послуг забезпечує активами, що є 

значними відносно загального об’єму активів, необхідних 
для надання послуг з перевезення пасажирів

Угоди укладаються на термін від 3 до 5 років. 
Подовження терміну угоди не передбачається. Новий 

термін може бути встановлений тільки на підставі 
конкурсу
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У Статті 5 (1) Регламенту зазначено, що укладан-

ня публічних угод про надання послуг на транспортні 
послуги автобусом або трамваєм регулюється Ди-
рективами 2004/17/ЄC (8) та 2004/18/ЄC ( 9), окрім 
випадків, коли такі контракти приймаються у формі 
концесій послуг. Таким чином, укладання угод про 
надання громадських послуг з перевезень пасажирів 
автобусом або трамваєм регулюється директивами 
2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС, окрім випадків укладання 
контрактів на послуги у формі концесій. 

Одночасно слід відзначити, що після набран-
ня чинності Директивою 2014/23/ЄС про укладання 
концесійних контрактів термін «концесійна робота» 
визначається в пункті (а) статті 5 цієї директиви. 

У пункті 1 статті 5 Директиви 2014/23/ЄС також 
зазначено, що укладання контрактів концесії на по-
слуги передбачає покладання на концесіонера ризи-
ків, які можуть виникнути у процесі надання послуг. 
Концесіонер вважається таким, що приймає на себе 
операційний ризик, якщо в звичайних умовах екс-

плуатації не гарантується відшкодування вкладених 
інвестицій або витрат, понесених під час надання 
послуг, що є об’єктами концесії.

В разі порушення умов угоди у процесі надан-
ня послуг або в разі виникнення ризику компетент-
ні органи можуть вживати надзвичайних заходів.  
Останні приймають форму прямого підписання або 
формальної угоди про продовження угоди про на-
дання громадських послуг чи про вимогу виконання 
деяких зобов’язань з надання громадських послуг. 
Перевізник, що надає громадські послуги, має право 
подавати позов проти рішення, що примушує його 
здійснювати деякі зобов’язання з надання громад-
ських послуг. 

Кожний компетентний орган повинен публікува-
ти один раз на рік сукупний звіт про зобов’язання з 
надання громадських послуг, за які він несе відпові-
дальність, про обраних перевізників і про компенса-
ційні платежі і виключні права, надані зазначеним 
перевізникам шляхом відшкодування.

ВИСНОВКИ

Проведений аналіз законодавства Європейського Союзу щодо надання громадських послуг 
з перевезення пасажирів автомобільним транспортом дозволяє зробити висновок, що ор-
ганізація надання доступних для всього населення України послуг з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування за своєю 
ідеологічною та організаційно-технологічною направленістю подібна до системи надання гро-
мадських послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Європейському Союзі.
Разом з тим, необхідно визначити суттєві і в певних напрямках принципові відмінності сис-
теми надання громадських послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.
В укладанні угод на послуги з перевізниками в Європейському Союзі предметом угоди (догово-
ру) є обсяги перевезень у відповідній географічній зоні діяльності, визначені у вартісному вира-
женні (грошах). Для забезпечення можливості надання послуг потрібного рівня якості в угодах 
з кожним перевізником визначаються виключні права та розрахункова сума компенсації його 
втрат, яка дозволить компенсувати витрати на підтримання певного рівня якості послуг. 
В Україні під час укладання угод обсяг послуг і компенсація в грошовому еквіваленті не ви-
значаються. Об’єктами конкурсу є маршрути, рейси, а компенсація частково виділяється з 
Державного бюджету України на адміністративно-територіальну одиницю – облдержадміні-
страцію, а не безпосередньо перевізнику за угодою з ним.
Компетентні органи Європейського Союзу в угодах з перевізниками визначають критерії 
якості послуг і вимоги щодо дотримання соціальних нормативів. Угодами з українськими пе-
ревізниками конкретні критерії якості і соціальні вимоги не передбачаються.
У Європейському Союзі визначення перевізника для надання громадських послуг здійснюється 
на підставі конкурентних торгів у порядку, визначеному директивами про публічні закупівлі 
з огляду на те, що перевізникам надаються державні грошові компенсації. Тільки у процесі 
укладання контрактів на концесії, де надаються лише виключні права, без грошової компен-
сації, визначення перевізників здійснюється не в порядку публічних закупівель, визначеному 
директивами, а на конкурсній основі за процедурами Регламенту.
В Україні угоди про надання послуг укладаються на підставі конкурсу між перевізниками, без 
публічних торгів, тому що немає визначених грошових еквівалентів об’єктів конкурсу, й уго-
дами не передбачається надання грошової компенсації.
Регламентом у Європейському Союзі передбачена можливість укладання прямих угод (без 
конкурсу чи публічних торгів) з внутрішніми перевізниками.
Також, враховуючи, що в Європейському Союзі традиційно громадські послуги надавались 
«потужними» перевізниками і «дрібні» перевізники не могли конкурувати з ними, Регламентом 
передбачена можливість укладання прямих угод на громадські послуги з «дрібними» перевізни-
ками в обсязі послуг із середньорічною вартістю менше за 1 млн. євро або якщо річний обсяг 
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пробігу у процесі надання громадських послуг не перевищує 300 тис. км.
В Україні майже 90% перевізників пасажирського транспорту – це малі підприємства з кількі-
стю транспортних засобів до 23 одиниць, тому українським законодавством не передбачене 
укладання прямих договорів для надання послуг на маршрутах загального користування без 
конкурсу. З цієї ж причини не практикується надання об’єктів конкурсу в концесію.
За Регламентом термін дії угоди на надання послуг не повинен перевищувати 10 років, в 
Україні – 5 років.

Враховуючи, що Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, передбачена імплементація законодавства Європейського Союзу, серед визначених 
для імплементації – Регламент (ЄС) № 1370/2007, а також з метою запровадження позитив-
ного досвіду Європейського Союзу з організації надання громадських послуг з перевезення 
пасажирів пропонується внести зміни до законодавства України, якими передбачити:
• визначення терміну «громадські послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспор-

том» та сфери надання таких послуг, де визначальним фактором повинні бути послуги, 
що надаються на автобусних маршрутах загального користування;

• визначення організаторами перевезень переліку маршрутів, на яких надаються громадські 
послуги на умовах укладання угод з перевізником з наданням виключних прав і грошової 
компенсації та маршрутів з наданням виключних прав без грошової компенсації;

• встановлення Порядку визначення перевізника для надання громадських послуг на марш-
рутах, де передбачена грошова компенсація за процедурою Закону України «Про публічні 
закупівлі», а на маршрутах, де надається виключне право без грошової компенсації, – на 
підставі конкурсу за процедурою Регламенту;

• надання переваги на конкурсах перевізникам, що мають вищий підтверджений рівень яко-
сті послуг та соціальних нормативів;

• визначення оптимального для умов України терміну дії угод на надання громадських послуг 
у межах 5 і не більше 10 років, з урахуванням можливості подовження терміну дії договору.

Враховуючи, що на сьогодні в Україні працює переважна більшість «дрібних» перевізників (до 
90%), варто залишити визначення об’єктами конкурсу маршрути чи/та рейси без визначення 
грошового еквіваленту обсягів перевезень.
Остаточною метою внесення змін у законодавство є підвищення якості, надійності, безпеч-
ності послуг та дотримання соціальних гарантій для надавачів і користувачів послуг.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГІБРІДНИХ ПРИВОДІВ  
НА АВТОМОБІЛЯХ

Анотація. У статті розглядається перспективне використання автомобілів з гібридним приводом, 
їхня економічність та безпечність для довкілля.
Ключові слова: гібридний привід, транспортні засоби, електропривід, економія палива, шкідливі викиди.

Аннотация. В статье рассматривается перспективное использование автомобилей с гибридным 
приводом, их экономичность и безопасность для окружающей среды.
Ключевые слова: гибридный привод, транспортные средства, электропривод, экономия топлива, 
вредные выбросы.

Abstract. The paper discusses the growing use of hybrid vehicles and their cost-effectiveness as well as safety 
for the environment.
Keywords: hybrid drive, vehicles, electric drive, fuel economy, harmful emissions.

ВСТУП
Електрифікацію масових автомобілів, яка сама 

по собі створює передумови для підвищення паливної 
економічності (на основі заміни механічних і пневмогід-
равлічних систем приводу на електричні, що принци-
пово характеризуються меншим енергоспоживанням), 
започатковано з кінця ХХ століття шляхом застосуван-
ня так званих «гібридних» силових установок [1].

Поширеною абревіатурою електромобіля, який 
має можливість заряджатися від зовнішніх джерел 
живлення, є PEV (англійською plug-in electric vehicle). 

Електромобілі PEV поділяють на:
• електромобілі, які оснащені виключно елек-

тричними двигунами (англійською all-electric 
vehicles або battery electric vehicles) – BEVs;

• електромобілі з гібридними енергетичними 
установками, які оснащені як електричними си-
ловими установками (електродвигунами), так і 
силовими установками на іншому виді палива.

Сьогодні перспективи використання гібридних 
приводів на автомобілях широко досліджуються на-
уковцями у більшості країн світу. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Головна перевага гібридної силової установки 

– зниження експлуатаційних витрат та скорочення 
шкідливих викидів завдяки цілковитому автоматично-
му управлінню (за допомогою бортового комп’ютера) 
режимом роботи двигунів. 

Один з основних недоліків автомобілів з гібрид-
ною силовою установкою – складність, а отже, і до-
рожнеча виробництва. Крім того, батареї мають не-
великий діапазон робочих температур і дуже швидко 
розряджаються. Негативний вплив використаних 
акумуляторів на навколишнє середовище створює 
також проблему утилізації. 

Постійне технічне вдосконалення дозволило за 
минуле сторіччя збільшити в 4 рази питому ємність 
традиційних свинцево-кислотних акумуляторних ба-
тарей. Подальший технологічний розвиток привів 
до появи нікель-металогідридних акумуляторних 
батарей, що володіють більш високою питомою елек-
троємністю (до 90 Вт/год на кг). Їхнє використання 
дозволяє зберігати 4-6 кВт/год електроенергії і навіть 
більше, забезпечуючи пробіг до 64 км [2].

Розрізняють декілька типів гібридних силових 
установок залежно від їхніх особливостей. У послі-
довній гібридній силовій установці передбачаєть-
ся використання двигуна внутрішнього згоряння  
(далі – ДВЗ) лише для роботи генератора та зарядки 
батареї, зв’язку з колесами він не має. Автомобіль 
рухає винятково електродвигун, а бензиновий мо-
тор, зв’язаний лише з генератором, не мусить мати 
високих показників потужності та крутного моменту.

У паралельній гібридній силовій установці і ДВЗ, 
і електродвигун мають зв’язок з колесами. Вони мо-
жуть працювати як окремо, наприклад, електродви-
гун на малих швидкостях, ДВЗ – на великих; так і 
разом, коли високомоментний електромотор допома-
гає бензиновому розганятися під час різких стартів. 
Фактично, силова установка автомобіля розбита на 
два модулі. Заряджання акумуляторів відбувається 
під час гальмування (коли кінетична енергія руху 
перетворюється на електричну). Акумулятори мо-
жуть підзаряджатися від двигуна, що працює, через 
штатний генератор. На малій швидкості (до 50 км/
год) автомобіль працює в режимі електромобіля, 
отримуючи енергію тільки від батареї. 

Існує також вид змішаної гібридної силової уста-
новки, особливістю якої є використання компактно-
го електродвигуна (потужністю менше 20 кВт), для 
забезпечення функцій автоматичної зупинки та за-
пуску двигуна, а також для додаткового підсилення 
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Пристрої для зберігання енергії залежно від типу гібридної силової установки [3]

потужності під час прискорення автомобіля та для 
накопичення заряду на фазі гальмування (для ре-
куперативного гальмування).

Двигуни внутрішнього згоряння, що використову-
ються в гібридних силових установках, мають термо-
динамічні межі ефективності, які виражаються в тому, 
що бензинові двигуни ефективно використовують 
лише 15 % енергоємності палива для переміщення 
транспортного засобу, а дизельні двигуни можуть 
досягти ефективності у 20 %, тоді як електричні тран-
спортні засоби мають ефективність близько 80 % [5].

Приблизно 90 % особистих транспортних засо-
бів на дорогах можуть бути замінені електричними 
транспортними засобами, доступними на ринку вже 
сьогодні – такий висновок пропонує дослідження під 
назвою «Потенціал для широкої електрифікації осо-
бистих транспортних засобів у Сполучених Штатах», 
опубліковане в журналі Nature Energy. У ньому ствер-
джується, що якщо така зміна відбудеться, викиди СО2 
від транспорту будуть зменшені приблизно на 30 %.

Щоб зробити свої висновки, дослідницька гру-
па врахувала потреби більшості водіїв та вивчила 
поведінку водіїв під час керування автомобілем і 
визначила, що в 90 % випадків електричний тран-
спортний засіб може повністю задовольняти потреби 
автовласників [4].

Як уже було зазначено, електромобілі з гібрид-
ною силовою установкою зазвичай забезпечують-
ся набагато меншим акумулятором, ніж звичайні 
електромобілі, оскільки вони також мають двигун 
внутрішнього згорання, що працює на рідкому пали-
ві, та можуть проїжджати доволі коротку дистанцію 
на електроенергії, але мають більший загальний 

Ступінь гібрідізації Потужність, кВт Пристрій для зберігання енергії

Мікро-гібрид 1,5–3 свинцево-кислотні батареї
Мікро-середній гібрид 3–5 супер-конденсатори

Середній гібрид 5–15 літієві батареї або супер-конденсатори
Повний гібрид більше 20 малі літієві батареї

Електричній автомобіль більше 20 великі літієві батареї

діапазон руху, що сягає 750 або більше кілометрів. 
Електромобілі, які оснащені виключно електричними 
двигунами, на сьогодні спроможні подолати відстань 
менше за 250 км. Однак деякі нові та майбутні моделі 
пропонують істотно більшу відстань, – до 400 км.

Обидві технології є достатньо дорогими: вартість 
заряду акумулятора становила 350 доларів США за 
кВт/год у 2015 році, а вартість заряду акумулятора 
гібридної силової установки – до кількох тисяч доларів 
США. Для звичайного електромобіля з ємністю батареї 
40 кВт/год. вартість акумулятора може сягати 14000 в 
доларах США, що призводить до збільшення витрат на 
придбання такого автомобіля щонайменше на 12000 
доларів США порівняно із автомобілями з ДВЗ. 

Звичайні електромобілі забезпечують нульо-
вий рівень викидів CO2, а також зменшують шумове 
забруднення в містах. За даними Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, шумове забруднення нега-
тивно впливає на самопочуття людей. Зменшення 
рівня шуму може бути досягнуто завдяки роботі елек-
тродвигуна із рівнем шуму, який складає, в середньо-
му, 21 децибел [6].

Основною рушійною силою розвитку елек-
тротранспорту залишається необхідність зменши-
ти  рівень забруднення повітря в містах. Частка 
споживаної транспортом електроенергії від усієї 
використаної у світі складає 30 %, залежно від та-
ких факторів, як щільність населення, рівень його 
доходів та погодні умови кожної країни. У багатьох 
містах із середнім рівнем доходів населення, або 
таких, що швидко розвиваються, транспортний сек-
тор становить 50 % або більше від енергетичного 
навантаження на місто.

ВИСНОВКИ

На сьогодні практично в усьому світі електроенергія є найдешевшим енергоресурсом, що засто-
совується для урухомлення транспортних засобів. Ілюстрацією цього є, зокрема, дані Департа-
менту енергетики США щодо середньомісячних роздрібних цін на традиційні моторні палива й 
електроенергію для зарядки електромобілів у розрахунку за енергетичним еквівалентом 1 галона 
(3,79 л) бензину на ринку США у період 2000 – 2016 рр. Станом на 1 жовтня 2016 р. вартість 
електроенергії була меншою в США на 37 – 43 %, ніж вартість бензину і дизельного палива. Це 
свідчить про те, що економічні передумови використання електроенергії для електромобілів у 
світі є досить привабливими. 
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки про актуальність та перспективність засто-
сування автомобілів з гібридною силовою установкою у найближчому майбутньому. Натомість 
повністю електричні транспортні засоби дають суттєве скорочення викидів СО2 внаслідок від-
сутності необхідності видобування, переробки та транспортування нафти і нафтопродуктів. 
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ВВЕДЕНИЕ
Дальнейшее развитие мобильных беспилотных 

комплексов требует решения ряда научных задач, 
в том числе – создания предельно эффективных и 
качественных военных машин транспортировки для 
повышения мобильности и живучести комплекса в 
целом. Для этого необходим переход к регулярным 
методам направленного синтеза технических объ-
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ КОЛЕСА ВОЕННЫХ КОЛЕСНЫХ МАШИН  
ТРАНСПОРТИРОВКИ МОБИЛЬНОГО БЕСПИЛОТНОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. Рассмотрены вопросы развития концепции колеса как технического элемента 
колесной машины транспортировки мобильного беспилотного комплекса. Показана возмож-
ность изменения конструкции этого объекта за счет увеличения количества основных, 
вспомогательных и управленческих функций. Поскольку число функций и уровней технизации 
системно не ограничивается, число возможных вариантов конструкций колеса является 
практически неограниченным.
Ключевые слова: колесо, конструкция, функция, структура, различие, развитие, уровни 
технизации.

Анотація. Розглянуті питання розвитку концепції колеса як технічного елемента колісних 
машин транспортування мобільного безпілотного комплексу. Показана можливість зміни кон-
струкції цього об’єкта за рахунок збільшення кількості основних, допоміжних та управлінських 
функцій. Оскільки число функцій і рівнів технізації системно не обмежується, число можливих 
варіантів конструкцій колеса є практично необмеженим.
Ключові слова: колесо, конструкція, функція, структура, відмінність, розвиток, рівні технізації.

Abstract.Thequestionsofdevelopmentofthewheelconceptas a technicalelementofthevehiclefortranspo
rting a mobileunmannedvehicleareconsidered. Thepossibilityofchangingthedesignofthisfacilitybyincre
asingthenumberofmain, auxiliaryandadministrativefunctions. Asthenumberoffunctionsandlevelsofmec
hanizationofsystemisnotlimitedto, thenumberofpossibledesignsisvirtuallyunlimitedwheel.
Keywords: wheel, design, function, structure, distinction, development, levelsofmechanization.

ектов, характеристики которых влияют на колесные 
машины транспортировки мобильных беспилотных 
комплексов в целом. Одним из таких объектов для 
них является колесо.

Традиционно [1] колесо рассматривается как 
многофункциональный объект с детерминирован-
ной функцией обеспечения тяги движителя и устой-
чивости автомобиля. Вместе с тем колесо может 
иметь развитие по функциям. Законы, по которым 
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идет развитие техники, действуют и на колесо. Они 
описаны во многих работах, среди которых фунда-
ментальные монографии Г. С. Альтшуллера [2], А. И. 
Половинкина [3]. Предприняты попытки свести име-
ющуюся информацию в систему законов развития 
техники [4], [5]. Однако такой технический объект как 
колесо до сих пор не рассмотрен с позиции действия 
этих законов, как и не даны варианты концепции 
его развития. В данной статье излагаются вопросы 
развития концепции колеса для военных колесных 
машин транспортировки мобильных беспилотных 
комплексов (ВКМТБК).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В основе решения задачи могут быть положены 

расширенное понятие системы [5], антропный прин-
цип [6] и периодический закон строения технических 
элементов [7].

Для формирования концепций развития коле-
са для ВКМТБК требуется применение достаточно 
общего понятия системы. Одним из его вариантов 
может быть многомерное представление, введенное 
в работе [5]. Рис. 1 отражает кластер главных атри-
бутов, очерчивает границы и выделяет ядро колеса 
как системы, которым является ее центр. 

Уровни
иерархии
системы

Надсистемы

Система

Подсистемы

Виды функций

Основные

Вспомогательные 

Управленческие

Начальная
(прошлая)

Основная
(настоящая)

Заключительная
(будущая)

Фазы

Уровни
иерархии
техносферы

Рис. 1. Структура атрибутов определяемого  
понятия системы

Последний соответствует иерархическому уров-
ню собственно системы с ее основными функциями 
в настоящем времени, в данном случае – совокуп-
ности рабочих органов преобразователей.

Такое координирование позволяет задать струк-
туру технического объекта как частный случай наи-
более общей структуры [8]. При этом общая струк-
тура технического объекта может компоноваться из 
типовых структур, образующих гомологические ряды 
и периодическую систему технических элементов [7] 
путем постановки каждой из функций объекта своей 
подсистемы.

Целевую функцию выполняет непосредственно 
преобразователь – рабочий орган или множество 
рабочих органов. Часто функциональных возмож-
ностей одного рабочего органа бывает недостаточно 
для осуществления требуемых действий. Поэтому 

вводится вторая, дополняющая функция, которая 
расширяет, оптимизирует или модифицирует дейст-
вия рабочего органа. Указанные две функции в сово-
купности образуют первую фрактальную функцию. 
Она же является базовой инвариантной цикловой 
функцией общего вида – составляющей главных, 
интегральных и других более высоких по иерархи-
ческому уровню функций системы.

Функции разделяются на основные – О, вспо-
могательные – В и управленческие – У. Ориентиру-
ясь на рассмотренные понятия, можно построить 
систему структур колеса ВКМТБК, определив тем 
самымвозможные направления его развития.

Известно колесо, имеющее ступицу, диск, обод и 
камерную или бескамерную покрышку с расположен-
ным на периферии протектором [9]. Существенными 
недостатками этого колеса являются: 

1) недостаточная надежность, обусловленная 
возможностью нарушения плотности камерной или 
бескамерной покрышки, в результате чего теряется 
геометрическая форма и упругость покрышки;

2) потребность в системе обеспечения давле-
ния, что увеличивает затраты на систему в целом.

Известно также колесо, имеющее ступицу, диск 
ячеистой упругой конструкции и расположенный 
периферии этого диска упругий обод с протекто-
ром [8]. Это колесо имеет повышенную надежность 
работы, поскольку его упругость обеспечивается 
не сжатым воздухом в камерной или бескамерной 
покрышке, а упругостью перегородок ступицы яче-
истой конструкции. Колесо также не требует сис-
темы обеспечения давления, поскольку является 
безвоздушным. Вместе с тем, существенным недо-
статком такого колеса является низкая надежность, 
обусловленная возможностью повреждения диска 
ячеистой конструкции природными (частицы почвы, 
попадающие в пространства ячеек, вызывают дис-
баланс и существенно уменьшают упругость) либо 
искусственными (пули, осколки и т.п.) факторами. 
Этот недостаток можно уменьшить или ликвиди-
ровать за счет защиты упругого диска ячеистой 
конструкции от воздействия природных и искусст-
венных факторов.

Замысел состоит в том, чтобы добавить еще 
одну функцию, позволяющую обеспечить диск яче-
истой конструкции колеса защитным элементом, 
который был бы устойчив в осевом направлении и 
упругим – в радиальном. Последнее необходимо для 
выполнения демпфирующих функций колеса. Для 
этого состав колеса вводится соосно ступицы и ди-
ска упругий элемент спирально-конической формы 
в виде навитой на конус полосы с уменьшенными по 
ширине концами, при этом витки полосы перекрыва-
ют друг друга, опираются в ступицу, обод и торцевую 
поверхность диска ячеистой конструкции. 

На рис.1 а и рис.1 б изображено колесо в двух 
ортогональных проекциях, а на рис. 2 – схема сече-
ния колеса осевой плоскостью.
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 На рис.1 и рис. 2 обозначены следующие эле-
менты колеса: ступица 1, диск ячеистой конструкции 
2 и расположен на периферии этого диска обод с 
протектором 3, установленный соосно ступицы 1 
и диска ячеистой конструкции 2 упругий элемент 
4 спирально-конической формы в виде навитой на 
конус полосы 5 с уменьшенными по ширине кон-
цами 6. Витки полосы 5 перекрывают друг друга, 
опираются в обод. Ширина полосы может превы-
шать величину максимальной деформации колеса 
в радиальном направлении. Полоса 5 выполняется 
из конструкционной упругой стали или упругих ком-
позитных материалов повышенной прочности. Угол α 
конусности спирали упругого элемента определяется 
по условиям замыкания витков. Колесо работает 
следующим образом. Имея привод от трансмис-
сии, которая связана со ступицей 1, диск ячеистой 
конструкции 2 колеса со ступицей и протектором 3 
вращается и в процессе движения по неровностям 
дороги протектор вместе с ободом 3 прогибается. 
В результате введения соосной ступицы и диска 
ячеистой конструкции упругий элемент 4 спирально-

конической формы в виде навитой на конус полосы 
5 с уменьшенными по ширине концами 6, и того, что 
витки полосы 5 перекрывают друг друга, опираются 
в ступицу 1, обод 3 и торцевую поверхность диска 
ячеистой конструкции 2, упругий элемент 4 плотно 
прилегает к цилиндрическим поверхностям ступицы 
1 и обода 3 и торцевой поверхности диска ячеистой 
конструкции 4, обеспечивая защиту этого диска, а 
значит, и колеса в целом от природных и искусст-
венных повреждений. Если ширина полосы упругого 
элемента 4 превышает максимальную радиальную 
деформацию колеса, защита происходит при всем 
спектре нагрузок колеса с повышенной гарантией, 
поскольку даже при деформации только крайнего 
витка плотность элемента будет гарантироваться. 
В случае, когда параметры конуса избираются со-
гласно условиям  неразмыкания, защита колеса 
от механических повреждений упругим элементом 
осуществляется в пределах прочности материала 
полосы 5, которая может быть выполнена из кон-
струкционной упругой стали или упругих композит-
ных материалов повышенной прочности.

Предложенное колесо может найти применение 
в высоконадежной военной технике (автомобилях, 
бронетранспортерах), где целесообразно использо-
вать безвоздушные колеса.

Рассмотренное колесо получило дополнитель-
ную вспомогательную функцию – функцию защиты. 
Можно также решить вопрос о расширении количе-
ства или изменении вида основной функции. Для 
этого традиционное колесо должно обрести свой-
ство трансформерности, которое обеспечивает его 
приспособление для перемещения – как по автомо-
бильным, так и по железным дорогам [10].

Замысел состоит в том, что к существующим 
элементам известного колеса, способного пере-
мещаться по автомобильным дорогам, прилагают-
ся сменные элементы, которые обеспечивают его 
трансформерность для возможности перемещения 
по железнодорожным рельсам, создавая тем самым 
возможность использования колеса в бимодальном 
трансформерном транспорте военного назначения.

а) 

б)

Рис. 1. Общий вид колеса

Рис. 2. Схема сечения колеса осевой плоскостью
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а)

Вариант возможной конструкции колеса для би-
модального трансформерного транспорта военного 
назначения поясняется нарис.3, где оно изображено 
в двух ортогональных проекциях.

На рис. 3 обозначено: ступица 1 с отверстиями 
2 для крепления к оси транспортного средства, диск 
3 ячеистой упругой конструкции и расположен на 
периферии этого диска упругий обод с протекто-
ром 4 на выпуклой периферической части обода; в 
состав колеса введены съемные элементы в виде 
скрепляющих деталей 5 и диска 6, на периферии 
которого расположены реборда 7 и бандаж 8, на 
центральной части перпендикулярно к полотну ди-
ска 6 равномерно по плоскости закреплены шестиг-
ранные призмы 9, а в центральной части выполне-
ны отверстия 10 для центрирования и крепления 
диска, при этом в ступице 1 выполнены дополни-
тельные отверстия 11, центры которых совпадают 
с центрами отверстий на диске, а геометрические 
размеры, угловая ориентация и местоположения 
шестигранных призм соответствуют размерам 
угловой ориентации и местам расположения ячеек 
диска упругой ячеистой конструкции. Колесо для 
трансформерного бимодального транспорта во-
енного назначения работает следующим образом. 
Имея привод от трансмиссии, которая через ось 

транспортного средства связана со ступицей 1 с от-
верстиями 2, диск ячеистой конструкции 3 колеса с 
протектором 4 вращается и обеспечивает движение 
бимодального ВКМТБК автомобильными дорогами. 
При необходимости движения по рельсам желез-
нодорожного пути соосно ступицы 1 центрируется 
и по отверстиям 10 и дополнительных отверстиях 
11 закрепляется с помощью скрепляющих дета-
лей 5 диск 6, на периферии которого расположены 
реборда 7 и бандаж 8. Это возможно благодаря 
тому, что у ступицы выполнены дополнительные 
отверстия 11, например, с резьбой, центры кото-
рых совпадают с центрами отверстий 10 на дис-
ке 6. Вследствие того, что на центральной части 
перпендикулярно к полотну диска 6 равномерно 
по плоскости закреплены шестигранные призмы 
9 и геометрические размеры, угловая ориентация 
и местоположения шестигранных призм соответ-
ствуют размерам угловой ориентации и местам 
расположения ячеек диска упругой ячеистой кон-
струкции, обеспечивается: во-первых, преобразо-
вание периферии колеса в форму, способную обес-
печивать движение по железнодорожным рельсам 
благодаря тому, что периферия получает бандаж 
и реборды, во-вторых, диск 2 ячеистой упругой 
конструкции становится жестким, пригодным для 
движения по рельсам железнодорожного пути бла-
годаря тому, что пустотелые ячейки заполняются 
шестигранными призмами. Это позволяет также 
повысить прочность и жесткость колеса. Диск яче-
истой упругой конструкции становится жестким. В 
результате колесо пригодно для использования в 
бимодальных транспортных средствах военного 
назначения, предназначенных для движения по 
автомобильным дорогам и по рельсам железнодо-
рожного транспорта. Трансформация выполняется 
вручную, механизировано или автоматизировано с 
помощью робототехнических систем, обеспечивая 
тем самым расширение функциональных возмож-
ностей колеса в два раза. Предложенный вариант 
колеса может найти применение в бимодальной 
военной технике, где целесообразно использовать 
безвоздушные колеса, пригодные для движения 
автомобильными дорогами и по железнодорожным 
рельсам. Это приводит к сокращению капитальных 
затрат на транспортировку военной техники, повы-
шает коэффициент использования, уменьшает (на 
30% и более) погрузочно-разгрузочные работы.

Если необходимо изменить вид функции без 
изменения количества, можно применить колеса, 
способные не только перемещаться по автомобиль-
ным дорогам, но и по воде, например, за счет увели-
ченных гребней протекторов.

Проводя аналогию с рассмотренным выше, 
можно предложить колеса с другими функциями. В 
таблице 1 приведены примеры развития концепции 
колеса за счет развития структуры его функций.

В таблице обозначено: О1,О2 – основные, В1 
– вспомогательная, У1 –управленческая функции 
соответственно; индекс при обозначенииуправлен-

б)

Рис. 3. Вертикальная (а) и горизонтальная (б)  
проекции колеса для бимодального трансформерного 

транспорта военного назначения
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Этапы Особенности конструкции Структурно-функциональная модель
0 Безвоздушное (сотовое) колесо О1
1 Безвоздушное колесо с защитной функцией О1+В1
2 Безвоздушное колесо с управляемой основной функцией О1+В1+У1о 

(варианты:Р, М, А, И, …)

3 Безвоздушное колесо с управляемой вспомогательной функцией О1+В1+У1в 
(варианты:Р, М, А, И, …)

4 Безвоздушное колесо с управляемой основной и 
вспомогательной функциями

О1+В1+У1о + У1в 
(варианты:Р, М, А, И, … + варианты 

совмещения)

5 Безвоздушное колесо с двумя основными функциями О1+О2

6 Безвоздушное колесо с двумя основными и одной 
вспомогательной функциями (защитной)

О1+О2+В1 (варианты совмещения)

7 Безвоздушное колесо с двумя основными, одной 
вспомогательной управляемой функцией

О1+О2+В1+У1в (варианты:Р, М, А, И, 
… + варианты совмещения)

ческой функции отражает ее принадлежность к ос-
новной (о) или вспомогательной (в) функциям; Р, М, 
А, И – уровни технизации при выполнении функций: 
ручной, механизированный, автоматизированный и 
интеллектуализированный соответственно.

Таблица 1 отражает зависимость структур под-
систем колеса как системы от уровней технизации, 

поскольку каждому уровню технизации соответству-
ет своя структура.

Количество основных и вспомогательных функ-
ций не ограничено и функции могут иметь разно- 
образные уровни технизации. Можно считать практи-
чески бесконечным число структурно  различимых 
вариантов развития конструкции колес.

ВЫВОДЫ

Рассмотренное расширенное понятие системы вместе с законом развития технических 
систем позволяет формировать вариант концепции развития колеса для военных колесных 
машин транспортировки мобильных беспилотных комплексов.
Основные структурные различия колеса ВКМТБК обеспечиваются за счет изменения количе-
ства функций, а также уровней их технизации.
Можно считать практически бесконечным число возможных структурно различимых вариан-
тов конструкции колеса ВКМТБК.
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ЦЕМЕНТООРГАНОБЕТОННІ СУМІШІ – ЕФЕКТИВНИЙ  
МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

Анотація. Цементоорганічні бетонні суміші (ЦОБС) поєднують у собі переваги асфальтобетону та 
цементобетону і практично позбавлені їхніх недоліків. ЦОБС є різновидом дорожніх бетонних сумішей, що 
готують шляхом поступової обробки піщано-щебеневих сумішей цементом та органічним в’язівником. 
Зерна піщано-щебеневої суміші у бетонах із ЦОБС об’єднані між собою в монолітний матеріал завдяки 
силам когезії та адгезії як цементу, так і органічного в’яжучого, тому властивості такого бетону за-
ймають проміжне положення між властивостями цементобетону та асфальтобетону.
Для забезпечення гідратації цементу у ЦОБС застосовують органічне в’яжуче у вигляді водної суспензії 
(пасти), яка утворюється безпосередньо у процесі перемішування складових суміші.
Для приготування таких сумішей можуть використовуватись розріджені бітуми або бітумні емульсії 
(зокрема модифіковані), гудрон тощо. Вміст органічного в’яжучого та цементу є значно меншим, ніж їх 
потрібно для приготування асфальтобетону та цементобетону.
Цементоорганічні бетони мають достатньо високу міцність як у сухому, так і у водонасиченому стані. 
Їхня міцність за температури 50 °С складає не менше 75 % від міцності за 20 °С, що повністю виключає 
виникнення на покриттях із ЦОБС колійності, зсувів та інших деформацій. Вони витримують понад 50 
циклів поперемінного заморожування-відтавання, що разом із високою теплостійкістю та водостійкістю 
забезпечує більшу працездатність та довговічність покриттів.
Покриття із ЦОБС не потребують нарізки деформаційних швів.Технологія приготування та викори-
стання ЦОБС є не тільки ресурсозберігальною, але також достатньо ефективною як з технічної та 
екологічної, так і з економічної точки зору.
Ключові слова: автомобільна дорога, бітум, бітумна емульсія, покриття, цемент, цементоорганобе-
тонна суміш.

Аннотация. Цементоорганические бетонные смеси (ЦОБС) сочетают в себе преимущества асфаль-
тобетона и цементобетона и в значительной степени лишены их недостатков. ЦОБС является разно-
видностью дорожных бетонных смесей, которые приготавливают путем последовательной обработки 
песчано-щебеночных смесей цементом и органическим вяжущим. Зерна песчано-щебеночной смеси в 
бетонах с ЦОБС объединены между собой в монолитный материал за счет сил когезии и адгезии как 
цемента, так и органического вяжущего, поэтому свойства такого бетона занимают промежуточное 
положение между свойствами цементобетона и асфальтобетона.
Для обеспечения гидратации цемента в ЦОБС применяют органическое вяжущее в виде водной суспен-
зии (пасты), которая образуется непосредственно в процессе перемешивания составляющих смеси.
Для приготовления таких смесей могут использоваться разреженные битумы или битумные эмуль-
сии (в том числе модифицированные), гудрон и тому подобное. Содержание органического вяжущего и 
цемента значительно меньше, чем их нужно при приготовлении асфальтобетона и цементобетона.
Цементоорганические бетоны имеют достаточно высокую прочность как в сухом, так и в водонасы-
щенном состоянии. Их прочность при температуре 50 °С составляет не менее 75 % от прочности при 
20 °С, что полностью исключает возникновение на покрытиях с ЦОБС колейности, сдвигов и других 
деформаций. Они выдерживают более 50 циклов замораживания-оттаивания, что вместе с высокой 
их теплостойкостью и водостойкостью обеспечивает большую работоспособность и долговечность 
покрытий.
Покрытия из ЦОБС не требуют нарезки деформационных швов.Технология приготовления и исполь-
зования ЦОБС является не только ресурсосберегающей, но также достаточно эффективной как с 
технической и экологической, так и с экономической точки зрения.
Ключевые слова: автомобильная дорога, битум, битумная эмульсия, покрытие, цемент, цементоор-
ганобетонная смесь.

Abstract. Cement organic concrete mixes (COCM) combine the advantages of asphalt concrete and cement 
concrete and, to a great extent, lack inherent deficiencies of both materials.COCM is a kind of road concrete 
mixes that are prepared by sequential processing of sand and crushed stone mixtures with cement and organic 
binder. The grains of sand and crushed stone in concrete mixtures with COCM are combined together in a monolith 
material due to the forces of cohesion and adhesion of both, cement and organic binder. Therefore, the properties 
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of such concrete lie intermediately between the properties of cement concrete and asphalt concrete.
To ensure hydration of cement used in COCM, organic binder in the form of aqueous suspension (paste) which 
is formed directly in the process of stirring the components of the mixture is used.
To prepare such mixtures, thinned bitumen or asphalt emulsions (including modified ones), goudron (road tar) 
etc. can be used. The content of organic binder and cement is much lower than it is required for the preparation 
of asphalt concrete and cement concrete.
Cement-organic concrete have sufficiently high strength both, in dry and in water-saturated state. Its strength at 
50°C is not less than 75% of the strength at 20°C. This completely eliminates the occurrence of ruts, sags and 
other deformities on COCM pavements. They can withstand more than 50 cycles of alternating freezing and 
thawing cycles that, along with their high heat stability and water resistance, ensures better performance and 
durability of pavements.
COCM pavements do not require cutting expansion joints.
The technology of preparing and using COCM is not only a resource-saving one, but it is also rather efficient both, 
from technical, environmental and economic viewpoint.
Keywords: road, bitumen, bitumen emulsion, pavement, cement, cement organic concrete mix.

ВСТУП

Асфальтобетон і цементобетон є різновидами 
штучних конгломератних матеріалів, у яких 

частинки піщанощебеневої суміші омонолічені за 
рахунок органічного або неорганічного в’яжучого 
матеріалу.

Одним із основних недоліків асфальтобетону 
є його відносно невисока міцність та її залежність 
від температури.Термопластичні властивості бітуму 
(тобто здатність розм’якшуватись під впливом під-
вищених температур та ставати твердим і крихким 
під впливом низьких) обумовлюють виникнення на 
асфальтобетонних покриттях улітку колій, а взимку 
– низькотемпературних тріщин. Відсутність елас-
тичності у бітумі та мала його міцність призводить 
до утворення із часом так званих тріщин «втоми». 
Ці особливості зумовлюють значно менший термін 
служби асфальтобетонних покриттів порівняно із 
цементобетонними.

Цементобетон має інші недоліки. До них на-
лежать: тривалий строк формування покриттів, 
складність виконання ремонтних робіт, необхідність 
нарізання швів для попередження хаотичного роз-
тріскування цементобетону внаслідок низькотемпе-
ратурного стискання.

Велика пористість цементного бетону суттєво 
впливає на його морозостійкість, водопроникання і 
корозійну стійкість в агресивних середовищах. Таким 
чином, висока пористість, а відповідно, і недостатнє 
водонепроникання цементного бетону є ще однією 
з вад такого матеріалу.

Загальновідомо, що перевести бітум у водо-
дисперсний стан можна не лише за рахунок емуль-
гаторів – поверхнево активних речовин, але і шляхом 
використання порошкоподібних матеріалів. Саме 
такий спосіб диспергування бітуму застосовується у 
виробництві бітумних паст.

Принцип диспергування бітуму за допомогою 
твердих емульгаторів був використаний у технології 
приготування вологих органо-мінеральних сумішей 
(ВОМС). У ВОМС цемент використовують лише як 
емульгатор і активатор поверхні піщано-щебене-
вих частинок у кількості не більше 3%. За такої його 
кількості він не має змоги створити в суміші стінки 

цементного каменю, оскільки перебуває у вигляді 
розрізнених зерен, а тому і не може проявляти свої 
в’яжучі властивості.

Високий ефект від введення у суміш цементу спо-
стерігається, якщо його кількість перевищує 3%. Саме 
за такої кількості створюються сприятливі умови для 
безпосереднього контакту продуктів гідратації окре-
мих зерен, їхнього зрощення й утворення цементного 
каменю. Саме за наявності такого його вмісту уцемен-
тооргано-мінеральних сумішах він буде виконувати не 
лише функцію емульгатора й активатора, але і роль 
гідравлічного в’язівника, а також мінерального порошку.

Зважаючи на перспективність цього напрямку, 
проведені дослідження з розроблення технології 
приготування та застосування цементоорганічних 
бетонних сумішей, які б поєднували переваги це-
ментобетону та бетону на органічних в’яжучих (бі-
тумі, гудроні, бітумних емульсіях тощо). Головними 
завданнями дослідження були:

• розроблення складу ЦОБС, що включає: під-
бір гранулометричного складу мінеральних 
зерен, визначення потрібної кількості це-
менту та води, марки та необхідної кількості 
бітуму, гудрону або бітумної емульсії;

• розробленнятехнології приготування та за-
стосування ЦОБС;

• встановлення вимог до фізико-технічних ха-
рактеристик ЦОБС.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Під час проведення досліджень для приготуван-

ня ЦОБС використовували матеріали, що задоволь-
няють вимоги відповідних стандартів: 

• щебінь фракції (5-10) мм згідно з ДСТУ Б 
В.2.7-75;

• пісок із відсівів подрібнення гірських порід 
фракції (0-5)мм згідно зДСТУ Б В.2.7-32;

• вода згідно з ДСТУ 7525;
• портландцемент марки 500 згідно з ДСТУ Б 

В.2.7-46;
• органічні в’яжучі: бітум нафтовий дорожній 

в’язкий, марки БНД 60/90 згідно з ДСТУ 4044, 
що розріджений дизельним паливом до пе-
нетрації (325,0·0,1) мм за температури 25 °С.
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Т а б л и ц я 1
Вплив співвідношення цементу та в’язкого розрідженого бітуму на властивості ЦОБС

Назва показників
Значення залежності витрат цементу/бітуму, %

5,0/4,0 7,5/4,25 10,0/4,5 12,5/4,75 15,0/5,0
Об’ємна щільність, г/см3 2,25/2,24 2,27/2,26 2,29/2,27 2,30/2,28 2,30/2,29
Водонасичення, % 9,6/10,2 6,9/8,2 5,9/8,6 5,8/8,0 5,7/8,0
Набрякання, % 0,6/0,7 0,7/0,6 0,6/0,8 0,5/0,7 0,5/0,6
Границя міцності в умовах стиску, 
МПа:
- за 20 °С 0,9/3,3 3,6/4,0 3,8/4,2 4,2/4,4 4,6/4,7
- за 50 °С 2,6/2,8 2,9/3,2 3,1/3,3 4,1/4,4 4,3/4,5
- після водонасичення за 20 °С 2,8/3,1 3,0/3,4 3,1/3,8 3,9/4,2 4,2/4,4

Примітка. У чисельнику надані значення показників якості зразків ЦОБС після 7 діб, а у знаменнику – після 30 
діб зберігання.

Гранулометричний склад мінеральної частини 
ЦОБС відповідає вимогам чинного стандарту на ас-
фальтобетонні суміші ДСТУ Б В.2.7-119.

Важливим питанням є забезпечення такої в’язкості 
органічного в’яжучого, що дозволяє якісно і без значних 
зусиль виконувати його перемішування із сумішшю 
мінеральних матеріалів за температури нижчої ніж 
100 °С. Тобто температури, за якої вода, що вводять у 
суміш для гідратації цементу, починає кипіти.

Дослідним шляхом було встановлено, що цим ви-
могам відповідає органічне в’яжуче, яке за температури 
приготування ЦОБС має умовну в’язкість не більше 120 
°С. Відповідно до методів випробувань умовну в’язкість 
визначають періодом часу, впродовж якого 50 мл в’я-
жучого витікають із циліндра дорожнього (дьогтьового) 
віскозиметра через стічний отвір діаметром 5 мм.

Температуру приготування ЦОБС підбирали так, 
аби умовна в’язкість органічного в’яжучого не пере-
вищувала 120 °С.

Дослідження показали, що досягти потрібної 
в’язкості в заданому діапазоні температур може роз-
ріджений бітум із пенетрацією за температури 25 °С 
від (300,0·0,1) мм до (400,0·0,1) мм за температури 
(80-90) °С; повільного та середнього загуснення рідкі 
бітуми за температури (70-80) °С; повільнорозпадні 
катіонні бітумні емульсії –від 10 °С до 60 °С; сирови-

на для виробництва бітуму (гудрон) за температури 
(65-75) °С.

Найбільш ефективне використання позитивних 
властивостей цементу й органічних в’яжучих дося-
гається за такої послідовності введення у змішувач 
складових компонентів ЦОБС: піщано-щебенева 
суміш, цемент, вода, органічне в’яжуче.

Завдяки вказаній послідовності введення у суміш 
складових її компонентів, забезпечуються необхідні 
умови для гідратації цементу і виділення з нього вап-
на, яке активує поверхню зерен піщано-щебеневої 
суміші, що сприяє поліпшенню прилипання до них ор-
ганічного в’яжучого, а відповідно, і підвищенню якості 
цементоорганічних бетонних сумішей. Приготування 
зразків ЦОБС здійснюють згідно з ДСТУ Б В.2.7-89.

Були проведені дослідження впливу вмісту це-
менту та в’язкого розрідженого бітуму на властивості 
ЦОБС. Вміст цементу у сумішах змінювали від 5 % 
до 15 %, розрідженого в’язкого бітуму від 4 % до 5 
%. Вміст води становив 5 %. 

Результати випробувань ЦОБС, що вміщують 
в’язкий розріджений бітум із пенетрацією при 25 °С 
(325,0·0,1) мм наведені у табл. 1.

Дані, наведені у табл. 1, вказують на те, що у 
разі використання для приготування ЦОБС бітуму 
збільшення витрат цементу понад 10 % є недоціль-

ним, оскільки це не дає значного покращення якості 
таких сумішей. Зокрема показники водонасичення і 
набрякання зразків таких сумішей мають таку ж ве-
личину, як і суміші зі вмістом цементу 10 %.

Висока водостійкість і теплостійкість ЦОБС до-
сягається в усьому діапазоні співвідношень між це-
ментом і бітумом. Так, наприклад, різниця коефіцієн-
та водостійкості між зразками сумішей зі співвідно-
шенням між цементом і бітумом 3,0 і 1,25 становить 
менше за 0,02.

Різниця в міцності зразків після 30 і 7 діб їхнього 
зберігання становить не більше 15 %, а це свідчить 
про те, що преважна більшість процесів структуро-
утворення цементобітумного бетону завершується 
уже в перші 7 діб його зберігання.

Результати випробування ЦОБС із використан-
ням рідкого бітуму СГ 70/130 наведені у табл. 2.

За даними табл. 2, міцність зразків ЦОБС, при-
готовлених із використанням рідкого бітуму марки 
СГ 70/130, дещо нижча, ніж у зразків сумішей, при-
готовлених із використанням в’язкого розрідженого 
бітуму. Можна припустити, що це пов’язано з тим, 
що когезія бітуму марки СГ 70/130, який кольматує 
пори зразків сумішей, відчутно менша за когезію 
в’язкого розрідженого бітуму. Але після 30 діб збері-
гання міцність зразків таких сумішей не лише не по-
ступається міцності зразків сумішей, приготовлених 
із використанням в’язкого бітуму, але навіть дещо 
перевищує їх, що, напевно, є наслідком часткового 
випаровування легких складових компонентів та-



НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ №4 (252)’ 2017 Р.

АВТОМОБІЛЬНІ  ДОРОГИ 19
Т а б л и ц я  2

Властивості ЦОБС з різними співвідношеннями цементу та рідкого бітуму СГ 70/130

Назва показників
Значення залежності витрат цементу/рідкого бітуму, %

5,0/4,0 7,5/4,25 10,0/4,5 12,5/4,75 15,0/5,0

Об’ємна щільність, г/см3 2,25/2,23 2,26/2,25 2,29/2,28 2,30/2,28 2,30/2,28

Водонасичення, % 7,8/10,6 6,9/8,9 7,1/7,8 7,0/7,9 7,2/8,0
Набрякання, % 0,4/0,5 0,5/0,4 0,4/0,4 0,6/0,5 0,5/0,5
Границя міцності в умовах стиску, 
МПа:

- за 20 °С 2,7/4,1 2,9/4,7 3,6/5,1 4,5/5,7 5,1/6,5
- за 50 °С 2,6/3,2 2,7/4,0 3,2/4,3 3,9/4,8 4,9/5,5

- після водонасичення за 20 °С 2,4/3,2 2,5/3,6 3,1/4,0 4,3/4,6 4,5/4,8

Примітка. У чисельнику надані властивості зразків 7-добового, а в знаменнику – 30-добового зберігання.

Назва показників
Значення в залежності витрат цементу/гудрону, %

0/5 3/5 4/4 5/3 6/2 7/1 8/0

Об’ємна щільність, г/см3 2,27/2,26 2,28/2,27 2,28/2,25 2,27/2,24 2,26/2,24 2,25/2,23 2,23/2,22

Водонасичення, % 8,7/9,5 7,1/8,2 8,8/9,5 10,5/12,1 11,4/12,4 12,8/13,0 13,9/14,7

Набрякання, % 1,0/1,0 0,8/0,8 0,6/0,6 0,8/0,9 1,1/1,1 1,4/1,5 1,5/1,5

Границя міцності в умовах 
стиску, МПа:

- за 20 °С 1,0/1,2 2,7/3,5 3,1/4,3 4,0/4,8 4,9/5,3 6,5/7,0 8,2/8,5
- за 50 °С 0,7/0,9 2,6/2,9 3,0/3,9 3,9/4,5 4,7/4,9 6,5/6,9 8,4/8,5

- після водонасичення за 
20 °С 0,8/0,9 2,3/3,0 3,0/3,6 3,6/4,1 4,3/4,7 6,0/6,6 7,8/8,3

Т а б л и ц я  3
Властивості ЦОБС з різними співвідношеннями цементу та гудрону

Примітка. У чисельнику подані властивості зразків після 7-добового, а в знаменнику – після 30-добового їхньо-
го зберігання.

кого бітуму та дещо кращим його прилипанням до 
поверхні мінеральних зерен сумішей. 

Показники насичення та набрякання зразків 
ЦОБС, приготовлених із використанням рідкого бі-
туму марки СГ 70/130, майже не відрізняються від 
аналогічних показників зразків сумішей, приготовле-
них із використанням в’язкого розрідженого бітуму, 
а це свідчить про те, що відкрита пористість такого 
гранулометричного складу сумішей майже не зале-

жить від виду і марки бітуму, який використовується 
для їхнього приготування.

Були виконані дослідження ЦОБС, що вміщува-
ли різні співвідношення цементу та гудрону. Резуль-
тати випробувань наведені у табл. 3.

Наведені у табл. 3 результати вказують на те, 
що по мірі збільшення витрат цементу від 3 % до 8 % 
і зменшення витрат гудрону від 5 % до 0 % щільність 
зразків суміші зменшується, а їхнє водонасичення 

зростає. Збільшення співвідношення між цементом і 
гудроном веде до зростання міцності зразків сумішей 
за температури 20 °С і 50 °С, а також після їхнього 
водонасичення. Введення у суміші лише 3 % цемен-
ту сприяє збільшенню міцності її зразків у три рази. 
За умови співвідношення між витратою цементу і 
гудрону більшого, ніж у три рази, ЦОБС поступово 
втрачають свої в’язкопружнопластичні властивості і 
переходять у пружний стан.

Також проводились дослідження властивостей 
ЦОБС, у яких у якості органічного в’язівника викорис-
товувалась бітумна емульсія. У процесі приготування 
цього виду суміші вода не вводилась. Результати 
випробувань наведені у табл. 4.

Як і слід було очікувати, властивості ЦОБС значно 
залежать від кількості бітуму і цементу, що містяться у 
суміші. Результати демонструють зростання міцності 
зразків залежно від вмісту цементу за умови прак-
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Т а б л и ц я  5
Вимоги до властивостей ЦОБС

Назва показників
Марка суміші

1 2
Водонасичення зразків, % за об’ємом, не більше 10 12
Набрякання зразків, % за об’ємом, не більше 0,8 1,5
Границя міцності в умовах стиску водонасичених зразків, МПа, не менше 2,0 1,5

Назва показників
Значення залежності витрат цементу/бітумної емульсії, %

0/5 5/4 7,5/4,25 10/4,5 2,5/4,75 15/5

Об’ємна щільність, г/см3 2,25/2,25 2,25/2,24 2,27/2,26 2,28/2,27 2,30/2,30 2,30/2,30

Водонасичення, % 7,8/8,0 9,6/9,8 7,0/7,3 6,2/7,6 5,8/7,6 5,7/7,5

Набрякання, % 0,6/0,6 0,7/0,6 0,7/0,6 0,6/0,5 0,5/0,5 0,5/0,6

Границя міцності в умовах стиску, 
МПа:

- за 20 °С 2,4/2,4 3,1/3,5 3,8/4,1 4,0/4,5 4,3/4,6 4,8/5,2
- за 50 °С 1,4/1,6 2,6/2,8 2,9/3,3 3,2/3,5 4,1/4,4 4,4/4,7

- після водонасичення за 20 °С 2,2/2,1 2,9/3,1 3,0/3,4 3,1/3,9 4,0/4,4 4,1/4,3

Примітка. У чисельнику подані властивості зразків після 7-добового, а в знаменнику – після 30-добового 
їхнього зберігання.

Т а б л и ц я  4
Властивості ЦОБС з різними співвідношеннями цементу та бітумної емульсії

тично однакової кількості бітуму. Як видно, міцність 
ЦОБС за температури 20 °С зі збільшенням вмісту 
цементу з 0 % до 15 % підвищується з 2,4 МПа до 4,8 
МПа, тобто у два рази. Ще більш інтенсивно зростає 
міцність на стиск за 50 °С. В умовах збільшення вмісту 
цементу з 0 % до 15 % міцність за цієї температури 
підвищується з 1,4 МПа до 4,1 МПа, тобто майже у 
три рази. При цьому спостерігається тенденція певно-
го згасання росту міцності за умови збільшення вмісту 
цементу приблизно вище за 7,5 %.

Закономірність зростання зміни міцності за умо-
ви збільшення вмісту цементу можна пояснити так. 
Вплив цементу, що вводиться в суміш, на міцність 
матеріалу можна розглядати як результат двох про-

цесів, що відбуваються одночасно: активації поверхні 
мінеральних зерен і процесу утворення жорстких 
зв’язків у результаті гідратації цементу.

Результати експериментальних досліджень по-
казали доцільність спільного застосування бітумної 
емульсії і цементу для отримання матеріалу з по-
кращеними властивостями порівняно зі звичайними 
бітумомінеральними сумішами.

Виконані дослідження дозволили сформувати 
вимоги до ЦОБС, що наведені у табл. 5.

Суміш 1 марки призначають для будівництва і 
ремонту верхніх шарів нежорстких покриттів на до-
рогах ІІІ – ІV категорій та нижніх шарів покриттів на 
дорогах І – ІІІ категорій, а також для омонолічування 

верхнього шару нових щебеневих покриттів на до-
рогах V категорії.

Суміш 2 марки призначають для будівництва і 
ремонту верхніх і нижніх шарів покриттів на дорогах 
ІV категорії та нижніх шарів покриттів на дорогах ІІ 
– ІІІ категорій.

Тривалість зберігання ЦОБС у накопичувальних 
бункерах або в штабелях висотою не більше 1,5 м, 
за умови усунення випаровування з них води, не по-
винна перевищувати 24 години за середньодобової 

температури зовнішнього повітря нижчої 15 °С і 12 
годин за температури вищої за 15 °С.

Рух автомобільного транспорту по покриттю або 
шару зносу із ЦОБС дозволяється відкривати відразу 
ж після закінчення робіт. Протягом перших семи діб 
після завершення ущільнення покриття швидкість 
руху автомобілів по ньому обмежується до 30 км/
год. У перші три доби після закінчення спорудження 
покриття необхідно організовувати регулювання руху 
автомобілів по ширині проїжджої частини.



НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ №4 (252)’ 2017 Р.

АВТОМОБІЛЬНІ  ДОРОГИ 21

ВИСНОВКИ

Цементноорганічні бетонні суміші (ЦОБС) є різновидом дорожніх бетонних сумішей, які виго-
товляють у змішувачах примусової дії шляхом послідовної обробки піщано-щебеневої суміші 
цементом, водою й органічним в’яжучим. Зерна піщано-щебеневої суміші у ЦОБС з’єднані між 
собою в монолітний матеріал за рахунок сил когезії та адгезії як цементу, так і органічного 
в’яжучого, а тому властивості такого бетону займають проміжне положення між власти-
востями цементобетону та асфальтобетону. Для забезпечення гідратації цементу в ЦОБС 
використовують органічне в’яжуче у вигляді водної суспензії (пасти), яка утворюється безпо-
середньо в процесі перемішування складових компонентів суміші.
Цемент у таких сумішах виконує роль не тільки гідравлічного в’яжучого, але й активатора 
поверхні зерен піщано-щебеневої суміші, твердого емульгатора органічного в’яжучого та 
замінника мінерального порошку.
На відміну від асфальтобетонних сумішей у приготуванні ЦОБС складові компоненти на-
грівають до температури, що не перевищує 100 °С, – це дає можливість використовувати 
необезводнені кам’яні матеріали й органічні в’яжучі, і тим самим скоротити витрати палив-
но-енергетичних ресурсів. Для приготування таких сумішей можна використовувати розрі-
джений в’язкий бітум, рідкий бітум, нафтовий гудрон і бітумну емульсію.
Загальна витрата цементу й органічного в’яжучого, необхідного для приготування ЦОБС, ко-
ливається в межах від 8 % до 12% (понад 100% маси піщано-щебеневої суміші), вміст цементу 
при цьому становить (3-6)%, а органічного в’яжучого – (4-5)%. Необхідна кількість води – (3-
5)%. ЦОБС такого складу мають досить високу міцність як у сухому, так і у водонасиченому 
стані. Їхня міцність за температури 50 °С становить не менше 75% від їхньої міцності за 20 
°С, що виключає утворення на покриттях із ЦОБС колійності, зсувів та інших деформацій.
Крім скорочення витрати органічних в’яжучих і паливно-енергетичних ресурсів, технологія 
приготування ЦОБС забезпечує зменшення забруднення навколишнього середовища шкідли-
вими речовинами і поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці робітників.
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ПЕРШИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ СЕГРЕГАЦІЇ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ
СУМІШЕЙ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ МЕТОДОМ

Анотація. Представлені результати визначення сегрегації асфальтобетонних сумішей за методом, 
прийнятим у ЄС. Показано особливості сегрегації сумішей різних гранулометричних типів з бітумами 
різної консистенції, з різним вмістом бітумів. Визначено показники фізико-механічних властивостей 
асфальтобетонів із сумішей, відібраних з різних зон сегрегації.
Ключові слова: асфальтобетонна суміш, асфальтобетон, сегрегація, фізико-механічні властивості. 
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Аннотация. Представлены результаты определения сегрегации асфальтобетонных смесей мето-
дом, принятым в ЕС. Показаны особенности сегрегации смесей различных гранулометрических типов 
с битумами различной консистенции, с различным содержанием битумов. Определены показатели 
физико-механических свойств асфальтобетонов из смесей, отобранных из различных зон сегрегации.
Ключевые слова: асфальтобетонные смеси, асфальтобетон, сегрегация, физико-механические 
свойства.

Abstract. The results of the determination of asphalt concrete mixture segregation by the method adopted in the 
EU are presented. The features of segregation of mixtures of different granulometric types with bitumens of different 
consistency, with different contents of bitumen are shown. The indexes of physical and mechanical properties of 
asphalt-concrete from mixtures taken from various segregation zones are determined.
Keywords: asphalt concrete mixture; asphalt concrete; segregation; physical and mechanical properties.

ВСТУП
Гомогенність і стабільність складу грубодиспер-

сних сипучих систем на всіх стадіях технологічно-
го циклу – від підготовки складових до отримання 
кінцевого продукту – є одним з провідних факторів 
їхньої якості. Щодо асфальтобетонних сумішей цей 
фактор, за рідкісним винятком [1, 2, 3], не брався 
до уваги у дорожній галузі колишнього СРСР. Він за-
лишається не основним і сьогодні, тоді як у країнах 
ЄС і США його давно вважають об’єктом особливої 
уваги [4, 5, 6, 7].

Порушення стабільності гомогенного складу 
асфальтобетонних сумішей оцінюється поняттям 
сегрегації, яке може бути сформульовано так. Се-
грегація асфальтобетонних сумішей – це порушення 
однорідності розподілу в її об’ємі зерен мінераль-
ної частини за їхньою крупністю і вмістом в них бі-
туму на всіх етапах виробничого циклу – складу-
вання, транспортування мінеральних матеріалів, 
дозування, перемішування сумішей, зберігання в 
бункерах-накопичувачах, вивантаження в тран-
спортні засоби, транспортування і вивантаження 
в приймальний бункер асфальтоукладача та тран-
спортування їх до шнеку, розподіл у шар шнеком 
асфальтоукладача.

Тому є очевидним, що системне вивчення сегре-
гації передбачає визначення її на всіх технологічних 
етапах, що може і повинно бути об’єктом спеціальної 
програми досліджень у межах виконання науково-до-
слідних і дослідно-конструкторських робіт Украв-
тодору. У цій роботі розглядається сегрегація ас-
фальтобетонних сумішей за методикою, викладеною 
у ЕN 12697-15 [8], з використанням виготовленого 
кафедрою технології дорожньо-будівельних мате-
ріалів ХНАДУ на замовлення Державної корпорації 
«Укравтодор» пристрою (далі – сегрегатор).

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Сегрегатор – це установка (рис. 1), до складу 

якої входять: приймальний бункер (1) з термоізоля-
ційним кожухом (2), терморегулятором (3) і засув-
кою (5); платформа (майданчик) (6) з отворами (7) 
діаметром 140 мм і 220 мм для формування конусу 
суміші. Стінки приймального бункера обладнані 
автоматичною системою нагріву.

За об’єкт досліджень слугували асфальтобе-
тонні суміші різних типів, крупності, з різним вмістом 

бітуму, виготовлені в лабораторній вертикальній 
мішалці з дотриманням відповідних температурних 
і часових режимів. Апріорі передбачалося, що такі 
суміші є однорідними. Отже, визначали їхню потен-
ційну здатність до сегрегації після перемішування.

Порядок випробування включає: попередній на-
грів бункера до температури (160-170 ºС); нагрів суміші 
до температури, що відповідає температурі її пере-
мішування відповідно до марки використовуваного в 
ній бітуму; завантаження суміші в кількості (30±0,5) кг 
у приймальний бункер; вивантаження суміші на плат-

Рис. 1. Загальний вигляд сегрегатора:  
1 – металевий приймальний бункер; 2 – термоізо-

ляційний кожух приймального бункера; 3 – терморе-
гулятор з монітором і кнопками управління обігріву 

приймального бункера; 4 – кабель живлення нагріваль-
ного елементу приймального бункера; 5 – металева 
засувка горловини бункера; 6 – платформа зсипання 

суміші; 7 – люки Æ 140 мм (а) и Æ 220 мм (б);  
8 – опорні стійки; 9 – піддон для відбору суміші;  

10 – важелі відкривання люків.
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форму (рис. 2а); вивантаження через отвір діаметром 
(140 мм) суміші з внутрішньої зони конуса, що сформу-
валася на платформі, в контейнер (рис. 2б, в); виван-
таження суміші із середньої зони конуса в контейнер 
крізь отвір діаметром 220 мм (рис. 2г); перенос суміші 
із зовнішньої зони конуса, що залишилася на плат-
формі, в контейнер. Суміші з зовнішньої і внутрішньої 
зони конуса піддавали екстрагуванню для визначення 
їхнього зернового складу і вмісту в них бітуму.

Згідно зі стандартом EN 12697-15, критеріями 
сегрегації слугувала різниця у вмісті бітуму в сумішах 
з крайніх зон і різниця повних залишків їхньої міне-
ральної частини на ситі 5 мм. Передбачено також по-
рівняння вмісту бітуму в асфальтобетонному розчині 
дрібнозернистої і крупнозернистої частинах суміші.

За об’єкти досліджень прийняті асфальтобетон-
ні суміші гарячі (з різним вмістом в них бітумів БНД 
40/60, 60/90,90/130) типів А, Б і В; дрібнозернисті 
з максимальною крупністю зерен 15 і 20 мм, що 
представлено на схемі (рис. 3).

Для приготування сумішей використані гра-
нітний щебінь фракції 15-20 мм, 10-15 мм, 5-10 
мм, відсів дроблення того ж щебеню, вапняковий 
мінеральний порошок із вмістом зерен дрібніших 
за 0,071 мм – 72,8%. Бітуми марок БНД 40/60 
(П25=55х0,1 мм); БНД 60/90 (П25=73х0,1 мм) та БНД 
90/130 (П25=117х0,1 мм), які відповідали вимогам 
стандарту.

 а б в г
Рис. 2. Розподіл суміші на різних етапах випробування

Результати досліджень зведені в загальні та-
блиці за чинниками впливу.

Крупність щебеню. Вплив крупності суміші 
визначали порівнянням повних залишків на ситах 
з розмірами отворів 10 мм і 5 мм (табл.1). Різниця 
з зовнішньої і внутрішньої зон сегрегації залишків 
суміші крупністю 20 мм на ситі 15 мм склала – 13,6 
%; на ситі 10 мм – 14,9 %, на ситі 5 мм – 22,7 %, а 
суміші крупністю 15 мм на ситі 10 мм – 16,8%; на 
ситі 5 мм – 15,2%. Різниця у вмісті бітуму в пер-
шому випадку дорівнювала 1,2, у другому – 1,3 %; 
відношення МП/Б у першому випадку у внутрішній 
зоні – 1,9, а в зовнішній – 2,27.

Тип сумішей. Порівняння різниці сум повних 
залишків на ситах 5 мм і 10 мм у сумішах з зов-
нішньої і внутрішньої зон становить для типів: А –  
39 %; Б – 23 %; В – 18 %, а різниця повних залиш-
ків на ситі 5 мм для типів: А – 17,5 %, Б – 13,1 %,  
В – 18,3 %, на ситі 10 мм для типів А – 16,8 %,  
Б – 13,4 %, В – 11,6 %.

За різницею вмісту бітуму у сумішах з внутріш-
ньої і зовнішньої зон сегрегації ці типи розташовують-
ся в такому порядку: тип А – 1,3 %, Б – 1,3 %, тип В – 
1,6 %. Середня напівсума вмісту бітуму з зовнішньої 
і внутрішньої зон сегрегації близька до вмісту бітуму 
в початкових сумішах: тип А – 4,55 % і 4,50 %; тип 
Б – 4,85 % і 5,00 %, тип В – 5,80 % і 5,50 %.

Рис. 3. Блок-схема об’єктів дослідження
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Вміст бітуму. Розгляд за такою схемою сегре-
гації сумішей типу А з різним вмістом бітуму показує 
(табл. 2), що його зниження супроводжується про-
ходженням сегрегації через невеликий максимум: 
за 5 % бітуму – 14,7 %; за 4,5 % – 17,5 %; за 4 % 
– 15,2 %. З одного боку можна очікувати, що біль-
ший вміст бітуму може поліпшити ковзання зерен по 
схилу конуса, з іншого – відомо, що сегрегація сухих 
кам’яних матеріалів менша, ніж в асфальтобетон-

Тип
суміші і 

крупність

Зона
відбору

Вміст зерен фракцій, %
Різниця за-

лишків на ситі 
5 мм, %

Вміст бітуму,

%
МП/Б

15-20 мм 10-15 мм 5-10 мм

А
початкова 31,8 55,5

17,5
4,5 2,0

внутрішня 16,2 33,3 5,2 1,6
зовнішня 33,0 50,8 3,9 1,4

Б
початкова 20,4 43,6

13,1
5,0 2,1

внутрішня 13,0 26,0 5,5 1,4
зовнішня 23,4 39,1 4,2 1,9

В
початкова 14,3 31,0

18,3
5,5 2,2

внутрішня 11,5 17,8 6,6 1,4
зовнішня 22,1 36,1 5,0 1,6

20 мм

А

початкова 15,0 26,0 54,0
22,7

4,0 2,5
внутрішня 3,0 13,8 29,4 4,9 1,9
зовнішня 13,6 28,7 52,1 3,7 2,3

15 мм

А

початкова 31,8 55,5
15,2

4,0 2,3
внутрішня 18,3 32,8 5,5 1,4
зовнішня 31,6 48,0 4,2 2,1

Т а б л и ц я  1
Показники сегрегації асфальтобетонних сумішей різної крупності і типів

них сумішей. Досліди з сухими сумішами типу Б і В 
з максимальною крупністю зерен 10 мм показали, 
що їхня сегрегація відповідає 12,1 %, 13,2 %. Різни-
ця вмісту бітуму після сегрегації в міру зменшення 
його кількості складає 1,4 %, 1,3 % і 1,3 %. Вона не 
перевищує 0,1 % і може бути прийнята однаковою 
для трьох сумішей.

В’язкість бітуму. Використані в випробуван-
нях бітуми мали пенетрацію 55х0,1 мм 76х0,1 мм 

Вміст
бітуму,

%

Зона
відбору

Вміст зерен, % Вміст
бітуму,

%
МП/Б

10-15 мм 5-10 мм
Різниця

залишків на ситі
5 мм, %

5,0
початкова 31,8 55,5

14,7
5,0 1,80

внутрішня 18,8 38,5 6,4 1,09
зовнішня 38,4 53,2 5,0 13,60

4,5
початкова 31,8 55,5

17,5
4,5 2,00

внутрішня 15,5 33,3 5,2 1,60
зовнішня 39,6 50,8 3,9 1,36

4,0
початкова 31,8 55,5

14,2
4,0 2,25

внутрішня 18,3 32,8 5,5 1,40
зовнішня 31,6 48 4,2 2,05

Т а б л и ц я  2
Показники сегрегації асфальтобетонних сумішей типу А з різним вмістом бітуму

и 117х0,1 мм. За температури випробування, що 
дорівнює 160 °С, в’язкість цих бітумів близька до 0,5 

Па×с. В асфальтобетонній суміші бітум входить до 
складу асфальтов’яжучої речовини, в’язкість якого 
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може бути в 4-15 разів вища (залежно від МП/Б), ніж 
в’язкість вихідного бітуму. За умови однакового вміс-
ту мінерального порошку співвідношення значень 
в’язкості для всіх трьох бітумів може бути досить 
близьким. Водночас внаслідок меншого вмісту бітуму 
з пенетрацією 117х0,1 мм відношення МП/Б незначно 
підвищується, що може трохи підвищити в’язкість 
асфальтов’яжучого і зменшувати сегрегацію. Деяке 

Т а б л и ц я  3
Показники сегрегації асфальтобетонних сумішей на бітумах різних марок

Марка
бітуму %

Зона
відбору

Вміст зерен, % Вміст
бітуму,

%
МП/Б

10-15 мм 5-10 мм

БНД 40/60
початкова 31,8 55,5 4,75 1,9
внутрішня 16,5 33,9 5,5 1,8
зовнішня 35,9 53,4 4,2 2,0

БНД 60/90
початкова 31,8 55,5 4,5 2,0
внутрішня 16,2 33,3 5,2 1,6
зовнішня 33,6 50,8 3,9 1,4

БНД 90/130
початкова 31,8 55,5 4,25 2,1
внутрішня 17,3 33,5 6,6 0,9
зовнішня 37,4 55,1 5,0 1,6

підвищення сегрегації від 19,5 % до 21,6 % з пони-
женням пенетрації бітуму може бути обумовлено 
саме цією причиною. Сегрегація сумішей за вмістом 
бітуму в крайніх її зонах на основі бітумів з П25 = 
55х0,1 мм, П25 = 73х0,1 і П25 = 117х0,1 мм відповідно 
дорівнює 1,3 %, 1,3 %, 1,6 % (табл. 3).

Фізико-механічні властивості асфальтобе-
тонів. Властивості асфальтобетонів із сумішей зов-

нішньої і внутрішньої зон сегрегації, які наведено 
у табл. 4, свідчать про те, що сегрегація більшою 
мірою позначається на водонасиченні асфальтобе-
тонів. Воно завжди менше у асфальтобетонів із сумі-
шей внутрішньої зони сегрегації, що можна пояснити 
великим вмістом в них бітуму і здебільшого зерен 
дрібніших за 0,071 мм. Крім цього, змінюється гра-
нулометричний тип сумішей. Вихідна суміш типу А 
переходить у тип Б і навіть у тип В. Асфальтобетон з 
гранулометрією типу А із сумішей зовнішньої зони се-
грегації залишається у межах цього ж типу і відповідає 
вимогам стандарту до зернового складу на цей тип. 
Це відноситься і до сумішей типу Б і В. Водночас гра-
нулометрія асфальтобетонів цих типів із внутрішньої 
зони сегрегації переходить у тип В. Асфальтобетон 
типу В із зовнішньої зони сегрегації переходить у тип 
Б (36 % зерен щебеню крупніші за 5 мм і практичний 
збіг повних залишків з вимогами стандарту за всіма 
іншими фракціями). А в асфальтобетоні типу В з вну-
трішньої зони сегрегації вміст щебеню стає меншим 
від вимог стандарту. Зазвичай вміст мінерального 
порошку у сумішах зовнішньої і внутрішньої зон се-
грегації залишається близьким до того, який прийнято 
для вихідних сумішей – розбіжність не перевищує 2 %. 
При цьому слід мати на увазі, що точність визначення 
вмісту зерен дрібніших за 0,071 мм під час екстра-
гування нижче точності визначення вмісту великих 
зерен. Напівсума вмісту бітуму в сумішах крайніх зон 
сегрегації здебільшого близька до вмісту бітуму в 
початкових сумішах (4,3 – 4,25; 5,7 – 5,0; 5,2 – 4,5; 
4,75 – 4,0; 4,75 – 4,75; 4,55 – 4,5; 4,75 – 4,25; 4,8 – 5,0; 
5,8 – 5,5 %).

Показники міцності менш чутливі до сегрегації, 
ніж зерновий склад. Водночас немає стійкої тен-
денції у перевагах за міцністю асфальтобетонів із 
зовнішньої або внутрішньої зон сегрегації. Це мож-
на пояснити відмінним від оптимального вмістом 
бітуму, що визначається зазвичай за максимумом 
міцності. Більший вміст бітуму у сумішах з підвище-
ним вмістом порошку може призводити до значного 
зниження міцності, тоді як для зернистих сумішей з 
зовнішньої зони сегрегації це не настільки суттєво. 
Воно залишається досить близьким до вмісту бітуму 
у початкових сумішах.

Для базової у цій роботі суміші типу А з 4,5 % 
бітуму було визначено час життя під навантаженням, 
що викликає напруження під час вигину, рівне 0,2 від 
граничної, за 21 °С (1,5 МПа для вихідної суміші; 1,62 
МПа суміші з внутрішньої зони сегрегації і 1,43 МПа 
з зовнішньої зони сегрегації). Час життя в першому 
випадку склав 32,4 години, у другому – 41,9 години, 
в третьому – 23,8 години. Це рельєфно відображає 
вплив сегрегації на умовну довговічність асфаль-
тобетону і вкотре підтверджує пріоритетність часових 
показників в оцінці якості асфальтобетонів [9].

В основу класифікації асфальтобетонних сумі-
шей за гранулометричними типами покладено вміст 
в них щебеню. При цьому кожен тип допускає від-
хилення зерен, крупніших за 5 мм у межах 10 %: А 
– (45-55) %, Б – (35-45) %, В – (25-35) %. Дозування 
щебеню повинно здійснюватися з похибкою не біль-
ше ±3 %. Через це нормовані межі вмісту щебеню 
можуть розширюватися. Наведені вище дані пока-
зують, що в процесі сегрегації вміст щебеню може 
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Тип су-
міші

В’яжуче
Зона

відбору

Вміст
бітуму, % Середня  

густина, г/см3

Водона 
сичення,

%

Міцність на стиск, 
МПа Кв

на 15-ту 
добу

Марка Вміст, % 20 °С 50°С

А 20

БНД 60/90

4,25 внутрішня 
зовнішня

4,9 
3,7

2,43 
2,40

0,9 
2,9

4,0 
3,4

1,7 
1,4

0,97 
0,80

А 15

4,0 внутрішня 
зовнішня

5,5 
4,2

2,44 
2,37

1,8 
3,1

4,4 
3,7

1,8 
1,6

0,96 
1,00

4,5 внутрішня 
зовнішня

5,2 
3,9

2,47 
2,45

0,4 
1,0

3,7 
4,2

1,8 
1,6

1,00 
1,00

5,0 внутрішня 
зовнішня

6,4 
5,0

2,46 
2,47

0,3 
0,4

2,9 
3,2

1,4 
1,6

1,00 
1,00

БНД 40/60 4,75 внутрішня 
зовнішня

5,5 
4,2

2,46 
2,49

0,6 
0,4

3,7 
4,3

1,5 
1,7

1,00 
1,00

БНД 
90/130 4,25 внутрішня 

зовнішня
5,2 
4,5

2,46 
2,47

0,6 
1,5

3,0 
3,1

1,4 
1,5

1,00 
1,00

Б 15
БНД

5,0 внутрішня 
зовнішня

5,5 
4,2

2,45 
2,47

0,4 
0,8

3,8 
4,4

1,6 
1,8

1,00 
1,00

В 15 5,5 внутрішня 
зовнішня

6,6 
5,0

2,41 
2,43

0,4 
0,5

3,5 
4,0

1,5 
1,5

1,00 
1,00

Т а б л и ц я  4
Фізико-механічні властивості асфальтобетонів, отриманих із сумішей  

внутрішньої і зовнішньої зон сегрегації

змінюватися настільки, що гранулометричні склади 
сумішей з внутрішньої сегрегаційної зони виходять 
за передбачені і за нормовані стандартами межі.

З огляду на це була штучно змінена мінеральна 
частина суміші типу А, яка спочатку складалася: з 
29 % фракції 10-15 мм; 20 % – фракції 5-10 мм; 43 
% – зерен 0,071-5 мм; 8 % – зерен дрібніших за 0,071 
мм. Чотири інші суміші відрізнялись вмістом однієї з 
фракцій 10-15 мм або 5-10 мм у бік зменшення чи 
зростання на 10 %. Одна суміш містила 19 % фракції 
10-15 мм (вміст інших фракцій залишився таким як у 
вихідній суміші) друга – 39 % фракції 10-15 мм; третя 
– 10 % фракції 5-10 мм; четверта – 30 % фракції 5-10 

мм. Результати випробувань, які наведено у табл. 5, 
свідчать про те, що сегрегація за повними залишка-
ми на ситі 5 мм мінімальна (12,1 %) для мінераль-
ної суміші, що відповідає серединній між крайніми 
межами кривій суміші типу А. Будь-яке порушення 
складу в бік збільшення або зменшення фракцій 5-10 
мм або 10-15 мм на 10 % призводить до зростання 
сегрегації на 6-9 %. Ці відмінності можуть зрости 
у разі випробування асфальтобетонних сумішей з 
аналогічними мінеральними складами.

Заводська перевірка сегрегації (рис. 4). Проб-
ну перевірку методу у заводських умовах виконували 
на сумішах, що містять щебеню: 65 % (для нижніх 

Ін
де

кс Характеристика складу 
суміші

Повні залишки на ситі 5 мм (%) та їхня різниця

Повні залишки 
сегрегації

Різниця повних залишків у внутрішніх  
і зовнішніх зонах

В Вихідна 49 12,1

1 Зі вмістом фракції 10-15 мм на 10 %  
менше 49 20,2

2 Зі вмістом фракції 10-15 мм на 10 % мм 
більше 49 18,2

3 Зі вмістом фракції 5-10 мм на 10 %  
менше 39 18,9

4 Зі вмістом фракції 5-10 мм на 10 %  
більше 59 21,2

Таблиця 5 
Вплив зміни вмісту щебеню фракцій 5-10 мм и 10-15 мм на розшарування сумішей
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шарів); 41 % (тип Б) і 29 % (тип В). Рівень сегрегації 
за різницею повних залишків на ситі 5 мм і вмістом 
бітуму у сумішах з зовнішньої і внутрішньої зон се-
грегації відповідає: суміші для нижнього шару 20,2 
% і 1,7 % бітуму; суміш тип Б – 14 % і 2,2 % бітуму; 
суміш В – 25,5 % і 1,7 % бітуму.

Це супроводжується різницею водонасичення 
для асфальтобетонів із зовнішньої і внутрішньої зон 
сегрегації для сумішей: А – 4,5 %; Б – 1,9 %, В – 4,3 
%. Незважаючи на це, міцність за 20 ºС і 50 ºС ас-
фальтобетонів із сумішей різних зон сегрегації від-
різняється незначно, що спостерігалося і в процесі 
лабораторних випробувань.

Рис.4. Використання сегрегатора  
у заводських умовах

ВИСНОВКИ

Представлені тут результати випробувань є першою спробою звернутися до проблеми сегрегації 
асфальтобетонних сумішей, яка є суттєвою причиною погіршення експлуатаційних властивостей 
асфальтобетонних покриттів. Використані в роботі апарат і метод, що застосовуються в ЄС, 
є досить простими. Однак саме випробування громіздке, воно вимагає використання проб великої 
маси і поки невстановленої їхньої кількості для отримання результатів з необхідною точністю 
вимірювань. Випробування ускладнюється необхідністю системного екстрагування асфальтобе-
тонних сумішей, що важко без автоматичних екстракторів.
У процесі досліджень виявлено факти, закономірності та взаємозв’язки, які не вкладаються в 
традиційну логіку структуроутворення асфальтобетонних сумішей за рахунок асфальтов’яжучої 
речовини. Це стосується: випадків більшого розшарування асфальтобетонних сумішей порівняно з 
розшаруванням їхньої мінеральної частини; слабкої реакції показників міцності асфальтобетону на 
зміну складу сумішей з крайніх зон сегрегації; високого ступеня сегрегації сумішей типу В; більшого 
відношення МП/Б зернистої з зовнішньої зони сегрегації суміші порівняно з МП/Б дрібнозернистої 
з внутрішньої зони сегрегації суміші.
Технічні результати досліджень зводяться до такого: вміст бітуму в суміші з внутрішньої зони 
сегрегації завжди більший, ніж у суміші з зовнішньої, а відношення МП/Б часто навпаки; вміст зерен 
дрібніших – за 0,071 мм у зовнішній зоні практично завжди менший, ніж у вихідній суміші; сегрегація 
зростає зі збільшенням крупності зерен щебеню; вона мінімальна для сумішей типу Б; сегрегація 
максимальна за умови оптимального вмісту (за максимумом міцності) бітуму; вона збільшується 
з підвищенням пенетрації бітуму і слабо змінюється (на 6-8 %) порівняно з вихідною сумішшю за 
умови зміни вмісту щебеню в суміші у межах 20 %. Показники міцності мало змінюються в процесі 
сегрегації.
Подальше поглиблене вивчення сегрегації асфальтобетонних сумішей на всіх технологічних ета-
пах – від розвантаження щебеню до укладання суміші у шар шнеком асфальтоукладача – дозволить 
прогнозувати можливу зміну складу асфальтобетонних сумішей у відношенні до проектного і 
знаходити конструктивні рішення технологічних ліній переміщення мінеральних складових, пере-
мішування, вивантаження суміші в транспортні засоби, їхнього транспортування, вивантаження в 
приймальний бункер асфальтоукладача, а також пересування у вузлах асфальтоукладачів, завдяки 
яким рівень сегрегації асфальтобетонних сумішей може бути знижений.
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ПРО НАЙВАЖЛИВІШИЙ НЕДОЛІК ЧИННОГО МЕТОДУ СТАТИЧНОГО 
ЗОНДУВАННЯ ЯК ПОЛЬОВОГО МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ ҐРУНТІВ

Анотація. У роботі доводиться, що незважаючи на технічні можливості сучасного обладнання для ста-
тичного зондування і наявність сертифікатів придатності метод статичного зондування не забезпечує 
більшості задекларованих ДСТУ Б В.2.1-9-2002 випробувань, крім хіба що визначення глибини залягання 
покрівлі скельних, грубоуламкових або щільних піщаних ґрунтів.
Ключові слова: автомобільна дорога, польові методи, статичне зондування, результати вимірювань, 
недоліки методу.

Аннотация. В работе показано, что невзирая на технические возможности современного оборудования 
для статического зондирования и наличия сертификатов соответствия метод статического зонди-
рования не обеспечивает большинства задекларированных ДСТУ Б В.2.1-9-2002 испытаний, кроме разве 
что определения глубины залегания кровли скальных, крупнообломочных или плотных песчаных грунтов.
Ключевые слова: автомобильная дорога, полевые методы, статическое зондирование, результаты 
измерений, недостатки метода.

Abstract. The paper proves that despite significant technical perfection of modern equipment for static sensing and 
availability of Certificates of Conformance, the method of static sensing does not provide the majority of the tests 
declared by the State Standard DSTU B V.2.1-9-2002, except for those designed for determining the occurrence 
depth of top of rock, coarse soils or dense sandy soils.
Keywords: road, field methods, static sensing, measurement results, the shortcomings of the methods.

ВСТУП

Аналіз загальної ситуації на багатьох ділянках 
будівництва як транспортної інфраструктури, 

так і окремих будівельних об’єктів, свідчить, що дані 
випробувань, отримані методом статичного зонду-
вання, який як допоміжний використовують для екс-
траполяції даних, отриманих за допомогою бурових 
свердловин, не зовсім відповідають реальному стану 
ґрунтів і дуже часто суттєво занижують їхню фактичну 
несну здатність. Оскільки такий аналіз вимагає залу-
чення досить об’ємного графічного матеріалу, в цій 
роботі обмежимося прикладами лише для декількох 
досліджених об’єктів без надання конкретної назви. 
Водночас треба мати на увазі, що не тільки автор 
статті, але й інші зацікавлені фахівці, користуючись 
викладеним тут підходом, можуть самостійно підтвер-
дити слушність зроблених висновків.

Автор пропонує впровадити у нову редакцію 
ДСТУ Б В.2.1-9 [1] представлену у цій роботі гра-

фічну інтерпретацію даних статичного зондування 
та їхнього аналізу, а також змінити саму концепцію 
цього стандарту. У його новій редакції статичне і 
динамічне зондування, залишаючись допоміжними 
методами геотехнічних вишукувань, повинні стати 
провідними методами визначення саме просторової 
мінливості як шарів і лінз ґрунтів, так і їхнього стану. 
Це необхідно для більш цілеспрямованого вибо-
ру місць відбирання зразків ґрунтів для подальших 
лабораторних випробувань, а також місць розташу-
вання дослідних майданчиків і глибини проведення 
польових випробувань ґрунтів іншими методами, 
наприклад, пресіометрії.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Для аналізу використано паспорти статичного 

зондування, отримані в результаті обстежень природ-
них основ деяких об’єктів транспортної інфраструкту-
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ри, які складені як зв’язними, так і різного виду піща-
ними ґрунтами. Хоча самі паспорти тут і не наводять-
ся, з метою зменшення друкованого об’єму роботи, 
фахівцям добре відомо, що для зв’язних ґрунтів у 
пластичному стані (TL = 0 – 1,0) графіки статичного 
зондування здебільшого являють собою слабо-хви-
лясту малоінформативну вертикальну лінію (рис. 1 
а) або [2 с. 157 рис. 86, 87]. Для піщаних же ґрунтів, 
залежно від їхнього виду і щільності залягання, така 
лінія навпаки дуже кострубата згори до низу (рис. 2 
а) або [2 с. 157 рис. 88], але теж не відзначається 
особливою інформативністю. І все це незважаючи 
на те, що саме графіки, схеми та рисунки зазвичай 
сприймаються значно краще за таблиці чи формули. 
Також у паспортах часто наводять числові значення 
лобового опору ґрунтів індентору – qc, МПа, та тертя 
по бічній поверхні так званої муфти тертя – fs, кПа.

Одночасно в паспортах для кожних двадцяти 
сантиметрів глибини зондувальних свердловин авто-
матично роздруковуються значення таких показників 
механічних властивостей ґрунтів, як кут внутрішнього 
тертя – φ, зчеплення – с, кПа та модуль деформа-
ції – Ед, МПа, а також назва ґрунту та його стан (у 

а) q
â
c, МПа в) q

_

â
c, МПа

Рис. 1. Чинний і пропоновані варіанти представлення 
показників статичного зондування на геотехнічному 

розрізі з переважанням зв’язних ґрунтів:  
а) у традиційній Європейській інтерпретації, зокрема і 

ДСТУ Б В.2.1-9; б) у вигляді стовпчикової діаграми;  
в) у вигляді усереднених значень показника  

в інтервалах (тобто в шарах і лінзах реальних 
ґрунтів), але зі статистично відмінними 

властивостями

значеннях показника текучості IL). Але ці значення 
є дуже сумнівними, оскільки не прописана проце-
дура визначення кореляційної залежності саме до 
результатів випробовування зразків ґрунтів, узятих із 
пройдених перед тим поруч бурових свердловин. А 
зараз ця кореляція здійснюється згідно з невідомими 
залежностями, визначеними фірмами-виробниками 
зондувального обладнання і схованих у відповідних 
розрахункових програмах. Водночас зовсім не йдеть-
ся про такі важливі показники, як вологість чи густина 
ґрунтів, що було б значно природнішим. Отже, такий 
підхід у використанні даних статичного зондування не 
є достатньо обґрунтованим, незважаючи на широку 
практику його застосування, як у країнах ЄС, так і 
в Україні, де він є адаптованим та гармонізованим 
з міжнародними і європейськими стандартами серії 
ISO та CEN: ДСТУ ISO 22476-2:2008 та ДСТУ ISO 
22476-3:2008 і є чинним згідно з національним стан-
дартом ДСТУ Б В.2.1-9. Окрім того, усі ці стандарти 
не є обов’язковими для використання, а лише довід-
ковими, і їхня наявність не заперечує можливості по-
дальшої роботи над удосконаленням методик аналізу 
даних статичного зондування з метою досягнення но-
вих більш об’єктивних результатів у результаті аналізу 
будови інженерно-геологічних розрізів.

а) q
â
c, МПа в) q

_

â
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Рис. 2. Чинний і пропоновані варіанти представлення 
показників статичного зондування на геотехнічному 
розрізі з переважанням піщаних ґрунтів: а) у тради-

ційній Європейській інтерпретації, зокрема в ДСТУ Б 
В.2.1-9; б) у вигляді стовпчикової діаграми; в) у вигляді 
усереднених значень показника в інтервалах (тобто в 
шарах і лінзах реальних ґрунтів), але із статистично 

відмінними властивостями
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На думку автора, необхідно спочатку зосереди-

тись не на автоматичному розрахунку даних для яки-
хось кореляційних залежностей певних показників 
механічних властивостей ґрунтів при інженерно-гео-
логічних вишукуваннях, а на можливості оцінки саме 
мінливості геотехнічного розрізу, для чого цілком 
достатньо таких показників статичного зондуван-
ня, як лобовий опір ґрунтів індентору – qс = f (H), 
МПа та опір по бічній поверхні муфти тертя – fs = f 
(H), кПа, які безпосередньо визначаються у процесі 
випробовувань.

На рис. 1 б і рис. 2 б, як було згадано рані-
ше в [3 с. 32; 4 с. 230], ті ж самі безпосередньо 
виміряні значення показників статичного зонду-
вання представлені спочатку у вигляді стовпчико-
вих діаграм, а потім (рис. 1 в та рис. 2 в) у вигляді 
певних інтервалів глибини зондувальних сверд-
ловин з уже усередненими за цими інтервалами 
значеннями показників статичного зондування. І, 
що дуже важливо, для кожного із цих інтервалів 
тепер можна розраховувати такі статистичні по-

№

шару

 qс,

МПа

S2,

МПа

S,

МПа

кv,

ч.од

ρ,

ч.од

кількість 
вимірів n, од h,м H1,м H=Нуст-Н1,м

1 2,1 – – – – 1 0,6 0,6
2 10,0 0,850 0,76 0,08 0,034 5 1,4 2,0
3 0,6 0,091 0,30 0,51 0,192 7 2,0 4,0
4 2,8 0,320 0,56 0,20 0,143 2 0,4 4,4
5 12,7 2,950 1,72 0,14 0,061 5 1,2 5,6
6 3,6 1,550 1,24 0,34 0,244 2 0,4 6,0
7 10,6 0,460 0,68 0,06 0,028 5 1,2 7,2
8 16,8 4,910 2,22 0,13 0,050 7 1,4 8,6
9 20,8 4,530 2,13 0,10 0,032 10 2,8/ 11,4

10 15,5 3,400 1,84 0,12 0,060 4 0,8 12,2
11 36,7 6,400 2,53 0,07 0,026 7 1,6 13,8
12 40,0 – – – – 8 1,6 15,4

казники, як: дисперсія – S2, середнє квадратичне 
відхилення – S; коефіцієнт варіації kv; показник 
оцінки точності розрахунку вибірки – ρ та кількості 
вимірів, які враховані у кожному інтервалі глиби-
ни – n, (табл. 1) у статистичних розрахунках. На 
жаль, масштаби графіків у журнальній статті не 
дозволяють більш виразно показати той факт, що 
частина конкретних значень отриманих показни-
ків будь-яких зондувальних досліджень у процесі 
аналізу графіків відкидається як така, що значно 
відхиляється, тобто ці значення можна вважати 
помилковими з тих чи інших причин, але масштаби 
графіків, запропоновані у новій редакції стандарту, 
відповідають таким вимогам. Отже, в подальшому 
аналізі геотехнічного розрізу є змога оперувати не 
тільки теоретичними (одиничними) статистичними 
показниками надійності (0,95; 0,85), прийнятими 
для параметрів qс та fs, а з урахуванням реальних 
для кожного інтервалу глибини значення квадра-
тичних відхилень – S у кожній точці зондування чи 
визначеному шару ґрунту.

Т а б л и ц я  1
Середні значення показників qc та параметри їхньої неоднорідності  

у визначених інтервалах за глибиною точки зондування № 6  
на геотехнічному розрізі з переважанням піщаних ґрунтів (рис. 2 в)

Накладаючи безперервні графіки опору ґрунтів 
зондуванню на геотехнічний розріз, нескладно отри-
мати більш-менш реальне уявлення про мінливість 
будови цього розрізу та властивості ґрунтів, які його 
складають.

З одного боку, тепер збільшується обґрунтова-
ність вибору місць проходки розвідувальних буро-
вих свердловин і глибини відбору зразків ґрунтів, 
а з іншого, аналіз отриманих геотехнічних розрізів 
дозволяє більш серйозно замислитись над досто-
вірністю представлення реального геотехнічного 
розрізу на основі методу статичного зондування 
ґрунтів.

На розрізі (рис. 3) з переважанням зв’язних ґрун-
тів одразу видно велику товщу слабких (тобто із не-

великою несною здатністю) ґрунтів (qс ≤ 1,1 МПа). 
Модуль їхньої деформації, згідно з чинними кореля-
ційними залежностями, не перевищує 5 МПа, а це 
вимагає влаштування саме пальового фундаменту і 
краще, якби це були палі стійки. 

З іншого боку, виникає певний сумнів, а чи на 
справді маємо таку слабку основу? Чи не занижують 
дані статичного зондування несну здатність ґрунтів? 
Бо ж буквально поруч (50 – 100 м) стоїть уже досить 
давно побудований шляхопровід над залізницею, і 
насип висотою близько семи метрів, які не мають 
деформацій, що були б обумовлені недостатньою 
міцністю основи. Водночас малоймовірно, щоб фун-
даменти цього шляхопроводу раніше будувалися на 
15-метрових палях-стійках.
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Рис. 3. Геотехнічний розріз з переважанням зв’язних ґрунтів,  
побудований за усередненими значеннями показника qс, МПа

Рис. 4. Геотехнічний розріз з переважанням зв’язних ґрунтів,  
побудований за усередненими значеннями показника fs, кПа

Рис. 5. Геотехнічний розріз з переважанням піщаних ґрунтів,  
побудований за усередненими значеннями показника qс, МПа
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Не сприяють довірі до методу статичного зон-

дування й інженерно-геологічні розрізи, побудовані 
на основі аналізу розподілу значень показника fs  по 
глибині зондувальних свердловин, рис. 4. Найперше, 
що тут привертає увагу (Т.З.4), досить часта і різка 
на деяких глибинах зміна середніх значень показ-
ника fsІ. У зв’язку з цим виникає питання можливого 
суттєвого впливу механічних похибок у процесі вимі-

рювання цього показника. І чи справді відбувається 
вимірювання саме тертя ґрунту по поверхні муфти 
тертя чи вимірюється щось інше? Отже, уже сама 
по собі побудова інженерно-геологічних розрізів за 
даними безпосередніх вимірів опору ґрунтів конусу 
чи поверхні муфти тертя у статичному зондуванні 
дає поштовх для більш ретельного наступного ви-
вчення цих явищ.

ВИСНОВКИ 

Аналізуючи стан ґрунтових основ за допомогою методу статичного зондування як допоміжного 
методу до даних бурових вишукувань, краще користуватись не традиційним безперервними 
лініями графіків qс = fs (Н), а стовпчиковими діаграмами qс = f (Н). Статистичний аналіз окремих 
інтервалів таких діаграм одразу дозволяє більш ефективно оцінювати просторову мінливість 
властивостей ґрунтів і, відповідно, здійснювати вибір місць проходження бурових свердловин 
і глибини відбору зразків.
Пропонується рекомендувати такий підхід у новій редакції ДСТУ Б В.2.1-9.
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БЕЗПЕКА ПІШОХОДІВ НА ДОРОГАХ
Анотація. Проведено аналіз ДТП за видом «Наїзд на пішохода», визначено першочергові засоби захисту 
пішоходів на дорогах для зниження рівня їхнього травматизму.
Ключові слова: автомобільна дорога, безпека руху, пішохід, дорожньо-транспортна пригода. 

Аннотация. Выполнен анализ ДТП по виду «Наезд на пешехода», определены первоочередные меропри-
ятия по защите пешеходов на дорогах для снижения уровня их травматизма. 
Ключевые слова: автомобильная дорога, безопасность движения, пешеход, дорожно-транспортное 
происшествие.

Abstract. Analysis of “automobile – pedestrian” accident type is fulfilled; priority measures to protect pedestrians 
on the roads targeted at reducing the level of injury are defined.
Keywords: road, traffic safety, pedestrian, road accident.

ВСТУП

У 2010 році стартувала програма Генеральної 
асамблеї ООН «2011-2020 роки – Десяти-

ліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху». 
Ця програма присвячена питанню глобальної кризи 
у сфері безпеки дорожнього руху і покликана зу-
пинити або повернути назад тенденцію зростання 
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числа випадків смерті і травм у результаті дорож-
ньо-транспортних подій. За даними ООН, щороку по 
всьому світу в дорожньо-транспортних пригодах гине 
1,3 млн. людей (понад 3 000 осіб на день) і майже 
половина з них – це пішоходи. Ще 20-50 мільйонів 
людей у результаті ДТП отримують несмертельні 
травми, які стають причинами втрати працездатності 
та повноцінного способу життя.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
У травні 2011 року Україна приєдналася до Гло-

бальної ініціативи Організації Об’єднаних Націй – Де-
сятиліття дій з безпеки дорожнього руху, яка покли-
кана вирішити одну з найбільших проблем людства 
– проблему масової смертності та травматизму на 
дорогах. 

У ДП «ДерждорНДІ» проводиться моніторинг 
ДТП на дорогах загального користування за дани-
ми Управління безпеки дорожнього руху Департа-
менту превентивної діяльності Національної поліції 
України. За результатами моніторингу виявляються 
найбільш суттєві проблеми в організації дорожнього 
руху, яка повинна гарантувати безпеку як водіїв, так 
і інших учасників дорожнього руху. 

За 2015 рік на дорогах загального користування 
України сталося 6 257 ДТП із постраждалими, в яких 
загинуло 1 817 та поранено 8 589 людей [1]. Слід за-
значити, що такий вид ДТП, як «Наїзд на пішохода» 
займає друге місце серед усіх видів ДТП із постраж-
далими на дорогах загального користування (рис. 1).

швидкості», а серед пішоходів – «Неочікуваний вихід 
на проїзну частину» та «Перехід у невстановленому 
місці».

Для зменшення кількості загиблих у ДТП на 
автомобільних дорогах загального користування 
необхідно насамперед впровадити заходи захисту 
пішоходів та покращити видимість дорожньої обста-
новки. Пішоходи – примхливі учасники дорожнього 
руху, які часто не користуються незручно розташо-
ваними переходами, а іноді і зручними теж. Тому 
завданням дорожніх служб є упередження таких 
порушень шляхом упорядкування пішохідного руху; 
покращення видимості пішохідних переходів (знаків, 
розмітки) та забезпечення зовнішнього освітлення в 
зоні наземних пішохідних переходів; влаштування 
острівців безпеки; встановлення пішохідного огоро-
дження тощо. 

Влаштування острівців безпеки на пішохідному 
переході підвищує безпеку пішохода (скорочує зону 
конфлікту пішохода та автомобіля, є прихистком для 
пішохода) і змушує водія бути обачнішим і знизити 
швидкість автомобіля. 

Зовнішнє освітлення є невід’ємною складовою 
системи облаштування пішохідних переходів, оскіль-
ки це комфорт і безпека учасників дорожнього руху 
у темний час доби.

Рис. 1. Розподіл кількості ДТП за видами  
пригод за 2015 рік

У 2015 році сталося 1 213 ДТП із постраждали-
ми за видом «Наїзд на пішохода», в яких загинуло 
527 та поранено 804 людини. Варто наголосити, що 
більшість ДТП за видом «Наїзд на пішохода» вини-
кає у темну пору доби. При цьому зростає і тяжкість 
наслідків від ДТП (рис. 2).

Виникнення такого виду ДТП, як «Наїзд на пішохо-
да», зумовлене порушеннями Правил дорожнього руху 
як самими пішоходами, так і водіями (рис. 3). 

Найбільшу частку порушень ПДР, зафіксованих 
у місцях скоєння ДТП за видом «Наїзд на пішохо-
да», серед водіїв складає «Перевищення безпечної 

Рис. 2. Розподіл ДТП за порами доби за видом  
пригод «Наїзд на пішохода» у 2015 році

Рис. 3. Розподіл порушень Правил дорожнього руху  
у разі виникнення ДТП за видом «Наїзд на пішохода»  

за 2015 рік
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Враховуючи, що понад 80 % необхідної інфор-

мації водій отримує через зорове сприйняття, будь-
яке поліпшення умов видимості дозволяє підвищити 
безпеку дорожнього руху. На жаль, через обмежений 
бюджет часто приймається рішення про відключення 
зовнішнього освітлення на автомобільних дорогах у 
нічний час, що призводить до зростання аварійності. 
Тому для зниження затрат на влаштування та утри-
мання освітлення варто впроваджувати закордонний 
досвід з облаштування освітлення пішохідних пере-
ходів на сонячних батареях, як це було зроблено у 
Черкаській області (рис. 4).

Також варто звернути особливу увагу на засоби 
примусового зниження швидкості автомобілів, оскіль-
ки перевищення швидкості є основною причиною на-
їздів на пішохода. Такими пристроями можуть бути 
«лежачі поліцейські», які використовуються в Україні. 
До пристроїв примусового зниження швидкості можна 
віднести і шикани (рис. 5) та пішохідні переходи, які 
підняті над проїзною частиною (рис. 6). Такі пристрої 
широко застосовуються в країнах Європи [3].

Рис. 4. Влаштування зовнішнього освітлення  
пішохідного переходу біля с. Ладижинки  

на 230 кілометрі автодороги М-05 Київ – Одеса [2]

Рис. 5. Приклади влаштування шикан  
(європейська практика)

Рис. 6. Пішохідні переходи, підняті над проїзною 
частиною

Рис. 7. Напрямна доріжка із тактильними  
орієнтирами, влаштована перед наземним  

пішохідним переходом

Не слід забувати і про безпеку маломобільних 
учасників дорожнього руху (людей похилого віку 
та осіб із фізичними вадами). Для врахування по-
треб людей із вадами зору необхідно влаштовувати 
тактильні покриття на пішохідних переходах та на 

підходах до них, біля закладів та підприємств, де 
присутні люди з обмеженими фізичними можливос-
тями або в місцях, визначених за поданими заявками 
громадян, державних чи громадських організацій 
тощо (рис. 7) [3]. 

ВИСНОВОК

Найголовнішим є те, що забезпечення безпеки пішоходів здебільшого залежить від самих пішоходів. 
Варто бути уважними та відповідальними, дотримуватись Правил дорожнього руху та проводити 
навчальну роботу з дітьми про безпеку на дорозі, а також вживати заходів для привертання уваги 
водія під час переходу проїзної частини. Бути помітним у темряві пішоходам допоможуть світло-
відбивачі. Одяг чи взуття зі світлоповертальними елементами мають стати невід’ємним атри-
бутом будь-якого пішохода, а особливо, маленьких учасників дорожнього руху в темну пору доби.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ  
НА РЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ

Анотація. Розглянуто особливості порядку проїзду регульованих перехресть відповідно до вимог Правил 
дорожнього руху України. Запропоновано зміни до нормативних документів з метою уникнення дорож-
ньо-транспортних пригод через подвійне тлумачення положень Правил дорожнього руху.
Ключові слова: правила дорожнього руху, перехрестя, світлофор, перехрещення, проїзна частина, 
сигнал.

Аннотация. Рассмотрены особенности порядка проезда регулируемых перекрестков в соответствии 
с требованиями Правил дорожного движения Украины. Предложены изменения в нормативных докумен-
тах во избежание дорожно-транспортных происшествий из-за двойственного толкования положений 
Правил дорожного движения.
Ключевые слова: правила дорожного движения, перекресток, светофор, пересечения, проезжая часть, 
сигнал.

Abstract. The features of the order of driving on regulated intersections in accordance with the requirements of 
the Ukrainian road traffic rules are considered. Proposed changes to the regulatory documents to avoid traffic 
accidents due to the double interpretation of road traffic rules provisions.
Keywords: traffic rules, intersections, traffic light, crossings, traffic signal, signal.

ВСТУП
За даними Управління безпеки дорожнього руху 

Національної поліції [1], протягом 2016-го року на те-
риторії України порушення правил проїзду перехресть 
стало причиною 16367 дорожньо-транспортних пригод 
(ДТП) з постраждалими, що становить близько 10% 
від усіх ДТП. У цих пригодах загинули 50 та отримали 
тілесні ушкодження 2146 осіб. Очевидно, що аварій, 
у яких немає потерпілих, сталося набагато більше, 
однак специфікою транспортних правопорушень є 
те, що тяжкість наслідків визначається зазвичай не 
наміром винної особи (оскільки абсолютна більшість 
ДТП стається з необережності), а збігом обставин [2], 
тому в аналогічній ситуації не можна розраховувати 
на повторність тих самих легких наслідків. 

Зважаючи на те, що більшість водіїв не є про-
фесіоналами, нормативні документи, що визначають 
їхню поведінку під час керування джерелом підви-
щеної небезпеки, повинні мати чіткий та зрозумілий 
зміст, що виключає подвійні тлумачення та не вима-
гає спеціальної підготовки для повного розуміння.

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД ТА ПОСТАНОВКА 
ПРОБЛЕМИ 

Положення ПДР стосовно правил проїзду регу-
льованих перехресть викладені у поточній редакції 
так, що створюють передумови для різного їхнього 
тлумачення водіями транспортних засобів, а це, в 
свою чергу, може стати причиною ДТП. Зокрема, 
перехрестя, відповідно до ПДР [3], це – місце пере-
хрещення, прилягання або розгалуження доріг на 

одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком 
заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг.

У разі, якщо вулиці, які перетинаються, мають 
дві та більше проїзних частин, відділених широкою 
розділовою смугою, водій не може визначити, чи це 
одне велике перехрестя, чи два невеликих, розта-
шованих поруч. На розділових смугах можуть розмі-
щуватися нежитлові приміщення, малі архітектурні 
форми, зелені насадження, що ускладнює сприй-
няття водієм широкої вулиці з розділовою смугою 
як цілісного елементу вулично-дорожньої мережі. 
У випадку введення регулювання на такому пере-
хресті, відповідно до п. 16.8 ПДР, заборонні сигнали 
світлофорів-дублетів, розташованих на виїзді з пере-
хрещення проїзних частин, не діють на транспортні 
засоби, що перебувають на території цього перехре-
щення. При цьому, відповідно до чинних нормативів, 
допускається розташування світлофорів-дублетів на 
території перехрестя і за перехрестям [4].

У ПДР відсутня інформація, де саме на пере-
хресті встановлюється основний світлофор, а де 
дублет. Таким чином, створюються умови, коли водій 
не може визначити (особливо в темну пору доби та 
за умов недостатньої видимості), які саме світло-
фори регулюють рух, де саме розміщено основний 
або світлофор-дублет, якщо перехрестя має кілька 
перетинів проїзних частин.

Пункт ПДР 16.2 формулюється у такій редакції: 
«На регульованих і нерегульованих перехрестях во-
дій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати 
дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на 
яку він повертає, а також велосипедистам, які руха-
ються прямо в попутному напрямку». Двозначність 
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такого формулювання полягає в тому, що пішо-

хідний перехід або велодоріжка можуть перетинати 
проїзну частину, на яку повертає водій, і поза межами 
перехрестя (після завершення заокруглення краю 
проїзної частини). Саме такі рекомендації містяться 
у [5]: вказується, що пішохідний перехід повинен від-
ставати від уявного продовження межі паралельної 
йому проїзної частини на 5 м у бік кварталу, аби за-
безпечити можливість зупинки транспортних засобів, 
які виконали поворот та пропускають пішоходів, без 
блокування першої смуги руху на проїзній части-
ні, паралельній пішохідному переходу. Також при 
віддаленні переходу транспортні засоби проїздять 
його по прямій траєкторії, що зменшує небезпеку 
потрапляння пішохода до «сліпої зони». На прак-
тиці, особливо на магістральних вулицях, за умови 
збільшення ширини технічної смуги між проїзною 
частиною та тротуаром або пролягання між ними 
трамвайних колій, тротуар може бути віддалений від 
паралельної йому проїзної частини настільки, що пе-
ретинатиме перпендикулярну йому проїзну частину 
ще до початку заокруглення її меж.

Отже, вимоги пункту 16.2 ПДР на водія тран-
спортного засобу не розповсюджується, якщо водій 
повертає на перехресті, а пішохід перетинає проїзну 
частину до початку уявних заокруглень її країв у та-
кому напрямку. Тому на практиці водії кожен для себе 
(на свою користь) обирають уявну межу перехрестя.

МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Порядок дотримання водіями світлофорних 

сигналів наведений у чинній редакції ПДР у дуже 
складній формі: «Водій, який виїхав на перехрещен-
ня проїзних частин згідно із сигналом світлофора, 
що дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому на-
прямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді. 
Проте, якщо на перехрестях перед світлофорами на 
шляху руху водія є дорожня розмітка 1.12 (стоп-лі-
нія) або дорожній знак 5.62, він повинен керуватися 
сигналами кожного світлофора». 

На перехрестях, де в одному напрямі руху є 
кілька стоп-ліній, можлива несинхронна робота світ-
лофорів, що керують рухом за напрямами регулю-
вання, які проходять через них. За таких умов ство-
рюється небезпека помилкового сприйняття водієм 
світлофорного сигналу, що належить до додаткової 
стоп-лінії [6] за світлофорний сигнал, що належить 
до вхідної стоп-лінії (рис. 1).

Ускладнення у сприйнятті та розумінні викладених 
моментів створюють пряму небезпеку для учасників 
дорожнього руху, а також суттєво обмежують межі 
ефективного застосування засобів та методів опера-
тивної організації та регулювання дорожнього руху на 
складних перехрестях. Необхідно виробити чіткі й зро-
зумілі учасникам дорожнього руху та фахівцях у галузі 
його організації формулювання, які б повністю відпові-
дали вимогам інших нормативних документів України 
в галузі організації та безпеки дорожнього руху.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІН 
ДО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Для спрощення формулювань та уникнення не-
порозумінь, спричинених різними трактуваннями, 
пропонується викласти п. 16.8 Правил дорожнього 
руху у такій редакції: «У межах одного перехрестя 
водій повинен керуватися сигналами лише першого 
за ходом свого руху світлофора, а також першого 
після кожної розмітки 1.12 (стоп-лінії) та кожного 
дорожнього знаку 5.62 «Місце зупинки».

З метою ефективної реалізації запропонова-
ної редакції п. 16.8 необхідно змінити визначений 
у [4] підхід до встановлення світлофорів-дублетів 
на перехрестях, де в одному напрямі руху є кілька 
стоп-ліній. Потрібно визначити, що встановлення 
світлофорів-дублетів лише перед перетинами про-
їзних частин є в такому разі обов’язковим. Крім того, 
розташування основних світлофорів та дублетів слід 
здійснювати в одну лінію, аби, поєднавши їх візуаль-
но, водії навіть за відсутності розмітки 1.12 змогли 
бачити місце зупинки на будь-якій смузі руху. 

Слід зазначити, що роль світлофора полягає не 
лише в тому, аби регулювати проїзд стоп-лінії та кри-
тичної точки [7], а й у тому, щоб за відсутності дорож-
ньої розмітки позначати місце зупинки на заборонний 
сигнал. Застосування з цією метою дорожнього знаку 
5.62 «місце зупинки» слід вважати крайнім заходом, 
оскільки його контраст яскравості є суттєво нижчим 
порівняно зі світлофорним сигналом, а його розта-
шування за 5 м від світлофора [8] 

Рис. 1. Розташування та сигнали світлофорів- 
дублетів вхідної та додаткової стоп-ліній
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здебільшого затуляє від водія світлофорний сиг-

нал, тому на практиці остання норма ігнорується 
фахівцями, знак розміщується в одному перерізі 
проїзної частини зі світлофором. 

Суттєвою особливістю є те, що режим роботи 
світлофорів за рознесення стоп-ліній може змінюва-
тися залежно від цілої групи факторів [6], при цьому 
розташування світлофорних сигнальних пристроїв 
залишається незмінним, тому наведені вище ре-
комендації слід виконувати за будь-якого режиму 
роботи світлофорів за напрямами регулювання по 
вхідній та додатковій стоп-лініях.

Оскільки універсальною ознакою перехрестя, яку 
водії об’єктивно спроможні виявити, є лише заокруг-
лення проїзних частин, то визначення перехрестя слід 
формулювати так. «Перехрестя – це перехрещення, 
злиття, розгалуження проїзних частин в одному рівні, 
межами якого є уявні лінії між точками початку за-
округлення протилежних меж кожної з цих проїзних 
частин під час руху до перехрестя (якщо одна з меж 
проїзної частини не закруглюється, то межа перехре-
стя проводиться перпендикулярно до неї)». 

У такому разі виникає інша суперечність: навіть 
найвужча розділова смуга шириною 2 м [9], наявна 
на одній з вулиць, що перетинаються, може розділя-
ти перехрестя на два. Допустивши таке формулю-
вання, отримуємо, що сигнали світлофора поширю-
ються лише на частину перехрещення двох вулиць 
(до розділової смуги), а наступна частина (наступне 
перехрестя) вже є нерегульованим для водія, який 
на нього заїжджає (рис. 2).

Допустити такої ситуації теж не можна, оскільки 
в такому випадку поворот ліворуч на зелений сигнал 
основної секції світлофора із пропуском зустрічного 
потоку вже буде виглядати як проїзд першого пере-
хрестя на дозвільний сигнал, а наступного – як не-
регульованого. Поворот ліворуч у напрямі стрілки 
додаткової секції, ввімкненої разом із основним зеле-
ним сигналом, у такому разі втрачає пріоритетність на 
другому перехресті (після проїзду розділової смуги).

У такій ситуації вирішальним є наявність заок-
руглення розділової смуги та його конфігурація. У 
разі відсутності заокруглення розділової немає і то-
чок його початку, а отже, поділу перехрестя на два 
менших не відбувається (рис. 3). 

Якщо зі в’їзду на перехрестя або у виїзд з пере-
хрестя відбувається рух лівоповоротних транспорт-
них потоків, межа проїзної частини повинна мати 
заокруглення відповідно [9]. Однак, якщо немає не-
обхідності розділяти перехрестя на два розділовою 
смугою, то конфігурація краю проїзної частини (бор-
дюру, дорожнього обладнання або дорожньої роз-
мітки) не повинна мати елементу прямої форми, аби 

Рис. 2. Межі перехресть з прямими  
вставками у розриві розділової смуги

Рис. 3. Межі перехрестя без прямих вставок  
у розриві розділової смуги

запобігти утворенню небажаної «межі перехрестя» 
– точки початку заокруглення межі проїзної частини. 

Для уникнення двозначного прочитання п. 16.2 
ПДР вимогу щодо пропуску велосипедистів та пі-
шоходів під час виконання повороту та розвороту 
перенести до розділу 10 «Початок руху та зміна 
його напрямку» слід викласти в такій редакції: «Під 
час виконання повороту чи розвороту водій мусить 
дати дорогу пішоходам, що переходять проїзну ча-
стину, на яку він виїздить, та велосипедистам, що 
перетинають її».
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ВИСНОВКИ

У ході проведеного аналізу положень ПДР України та ДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні» 
виявлено декілька пунктів, вимоги яких мають неоднозначне тлумачення, що, в свою чергу, 
негативно впливає на безпеку дорожнього руху. 
Запропоновані зміни просто й чітко визначають поняття «перехрестя», спираючись на дорож-
ні умови, що їх водій може об’єктивно виявити та на основі дослідження яких можна ухвалити 
вмотивоване рішення про винуватця ДТП у разі її скоєння.
Визначено чіткий порядок проїзду регульованих перехресть з кількома стоп-лініями в одному 
напрямку руху.
Запропоновано зміни до порядку встановлення світлофорів-дублетів на таких перехрестях, 
введення яких дозволить підвищити рівень інформаційного забезпечення водіїв та уникнути 
випадків помилкового сприйняття сигналів, що належать до різних напрямів регулювання руху.
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Народився ювіляр 16 грудня 1932 року на Полтавщині. У 1933 році родина Воло-

шиних переїхала до Харківської області, де пережила два роки окупації. Закінчивши 
семирічку, Микола Петрович вступив до Харківського автотранспортного техніку-
му мінавтошосдору УРСР, який закінчив 1951 року з відзнакою. Логічним продовжен-
ням стало навчання в Харківському автомобільно-дорожньому інституті на авто-
мобільному факультеті (1951-1954 рр.). 

Свій трудовий шлях Волошин розпочав головним інженером транспортного 
підприємства, згодом керував Харківським міським виробничим трестом пасажир-
ського автотранспорту, був генеральним директором ВО «Харківавтотехобслу-
говування», заступником начальника об’єднання «Укравтотехобслуговування». У 
1982 році обійняв посаду начальника пасажирського управління Міністерства тран-
спорту УРСР, а через три роки став заступником Міністра транспорту України.

Доля часто ставила складні завдання перед ювіляром: він брав участь у Другій 
світовій війні, є учасником ліквідації наслідків техногенної катастрофи на ЧАЕС першої категорії, у свій 
час приймав надважливі інженерні рішення щодо відновлення Вірменії після землетрусу.

Ми, науковці автомобільного транспорту, знаємо Миколу Петровича як високопорядну, чесну люди-
ну, відповідального фахівця та керівника, і будемо завжди вдячні за спільну ефективну працю. Бажаємо 
міцного здоров’я на многії літа, наснаги та сил, мирного неба, родинного затишку!

Редколегія НВЖ «Автошляховик України»
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