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АВТОМОБІЛЬНИЙ
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УДК 311:656.13

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ
СТАТИСТИКИ АВТОМОБІЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТУ ЄВРОСТАТУ ТА УКРАЇНИ
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODOLOGY 

ROAD TRANSPORT STATISTICS  
OF EUROSTAT AND UKRAINE

Анотація. Розглянуто методологічні підходи до статистичних спостережень Євросоюзу діяльності автомобільного транспорту та викона-
но порівняльний аналіз відповідної методології щодо статистичних спостережень в Україні.
Ключові слова: статистика, бази даних, методологія, форми звітності, вибіркові обстеження, автомобільний транспорт.

Аннотация. Рассмотрены методологические подходы статистических наблюдений Евросоюза деятельности автомобильного транспорта 
и выполнен сравнительный анализ соответствующей методологии статистических наблюдений в Украине.
Ключевые слова: статистика, базы данных, методология, формы отчетности, выборочные наблюдения, автомобильный транспорт.

Abstract. Methodological approache to European Union statistical observations of road transport industry is described and comparative analysis of the 
methodology of statistical observation in Ukraine is performed.
The significance of statistical observations for the Economics, business science and other users is established.
The importance database for the National Transport Model is discribed. It is a powerful tool for analyzing, forecasting, feasibility studies of investment projects.
The main indicators of statistical reporting for road transport in Ukraine are analyzed. The gaps in the statistical data road transport have been identified. 
The table provides a clear demonstration of the comparison of Eurostat and Ukraine’s road transport methodology by type of indicators.
Differences in methodology with Eurostat in reporting areas were identified: rolling stock; enterprises, economic indicators and employment; road traffic; 
statistics of passenger road transport; freight road transport; domestic transport; international road freight transport; cabotage by road.
Conclusions and suggestions on converting positions and methodology of national statistics to Eurostat methodology have been provided. It is proposed to 
create a single electronic platform, accumulating all the various statistics on: carriers, routes, volumes and destinations of transportation, transport work, 
rolling stock, fuel costs, financial results of activity, investment activity, cross-border traffic, export-import, road accidents, etc. that will be accessible to all 
potential users of statistics.
Keywords: statistics, data base, methodology, reporting forms, sample surveys, road transport.
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Вступ
Відповідно до статті 355 та Додатку ХХІХ Уго-

ди про асоціацію між Україною та ЄС передба-
чається приведення методології статистичних 
спостережень України до методології Євростату 

та регулярне звітування України за основними 
показниками.

Наразі система статистичних спостережень 
на автомобільному транспорті України має сут-
тєві прогалини. За багатьма показниками база 
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даних неповна або дезагрегована, відсутня або 
недостовірна. У різних базах даних існують різні 
причини виникнення прогалин. Деякі статис-
тичні дані не ведуться (наприклад, вид ванта-
жу, місце відправлення та призначення вантажу 
під час внутрішніх перевезень автомобільним 
транспортом, кількість перевезених пасажирів 
легковим автотранспортом), інші – через зміни 
статистичних спостережень, коли форми статис-
тичної звітності були скорочені або втрачені (на-
приклад, МВС не звітує з 2013 р. про наявність 
колісних транспортних засобів); інших даних не-
має, наприклад, щодо транспортно-економічних 
зв’язків регіонів України, інтенсивності руху на 
автомобільних дорогах тощо.

Метою досліджень є здійснення порівняль-
ного аналізу методології статистики автомо-
більного транспорту Євростату та України та 
формулювання пропозицій щодо удосконален-
ня статистичних спостережень автомобільного 
транспорту в Україні.

Основна частина
Зростання економіки будь-якої країни знач-

ною мірою пов’язане з розширенням доступу 
людей і товарів (за допомогою транспорту) до 
основних елементів економічної системи. Ана-
лізування рівня розвитку економіки, прогнозу-
вання розширення та поглиблення економічних 
зв’язків можливе за допомогою інструментів 
статистики.

Аналіз статистичної інформації та досліджен-
ня публікацій за результатами статистичних спо-
стережень в галузі автомобільного транспорту  
є підґрунтям для:

- інформаційної підтримки органів держав-
ної влади та управління щодо прийняття ними 
макро- та мікроекономічних рішень, зокрема, 
пов’язаних з вантажними та пасажирськими пе-
ревезеннями;

- створення доступу до можливостей: стійкий 
транспорт і здатність спрогнозувати транспортні 
потоки на основі результатів статистичних спо-
стережень сприяють поліпшенню доступу до еко-
номічного та соціального добробуту, включаючи 
доступ до місць роботи, шкіл, медичних установ 
тощо в містах і сільській місцевості;

- аналізування доступності, зокрема, сільських 
регіонів: взаємозв’язок між транспортом і продо-
вольчою безпекою; транспортна інфраструктура 
(дороги, їх ремонт і будівництво) і транспортні 
послуги (наявність доступного громадського 
транспорту);

- дослідження рівня якості та вартості переве-
зень серед основних чинників, що впливають на 
економічне зростання, конкуренції між видами 
транспорту;

- дослідження обсягів та маршрутів пере-
везень дає змогу проводити техніко-економіч-
ні обґрунтування розвитку мережі автодоріг, 
отримання кредитів від міжнародних фінансо-
вих орга нізацій на реконструкцію та будівництво 
нових автомагістралей.

Новим могутнім інструментом аналізування, 
прогнозування, техніко-економічного обґрун-
тування інвестиційних проєктів є транспортне 
моделювання – від моделей міст до Національ-
ної транспортної моделі. Моделювання потребує 
великого обсягу інформації, адже що детальніша 
інформація, те достовірніше буде модель.

У кожній країні ЄС вже побудована Національ-
на транспортна модель та загальноєвропейська 
транспортна модель TRANS-TOOL [1]. Для її ство-
рення Єврокомісією спочатку були профінансо-
вані роботи із забезпечення співставної інформа-
ційної бази ETIS (European Transport Information 
System). 

Євростат веде широку інформаційну базу да-
них, яку щороку надає кожна країна ЄС. Вимоги 
до статистики автомобільного транспорту визна-
чаються низкою регламентів ЄС, що мають силу 
закону та забезпечують відповідальність за нена-
дання статистики чи відмову від анкетування [2].

В галузі автомобільного транспорту існують 
найбільші прогалини статистичної інформації 
адже власники автомобілів, як легкових, так  
і вантажних, не звітують про маршрут, обсяги 
перевезень, вид вантажу. До того ж в Україні 
відмінено ліцензування внутрішніх вантажних  
перевезень, що не дає змогу визначити кількість 
перевізників, їх парк тощо. 

Із гаслами дерегулювання протягом останніх 
років в Україні відмінили або максимально спрос-
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тили статистичну звітність на автомобільному 
транспорті. Форми державних статистичних спо-
стережень автотранспорту подано у табл. 1.

Таблиця 1
Форми державних статистичних спостережень 

автотранспорту в Україні

№ Назва форми Індекс та періо-
дичність

1. Звіт про перевезення 
автомобільним транспор-

том вантажів за видами 
вантажів та пасажирів  
за видами сполучення

№ 31-авто 
(квартальна)

2. Звіт про перевезення 
вантажів та пасажирів 

автомобільним  
транспортом

№ 51-авто  
(місячна)

3. Звіт про роботу авто-
транспорту

№ 2-тр (річна)

4. Обстеження фізичної 
особи-підприємця, що 

здійснює вантажні авто-
мобільні перевезення на 

комерційній основі

№ 51-вант  
(2 рази на рік)

5. Обстеження фізичної 
особи-підприємця, що 
здійснює пасажирські 
автоперевезення на 

маршруті

№ 51-пас  
(2 рази на рік)

Водночас достовірність та обов’язковість подачі 
статистичної звітності в Україні ніхто не контро-
лює. Оскільки орієнтовно 90 % автотранспортних 
підприємств мають до 10 автомобілів, то вони вва-
жаються малим бізнесом (хоча реально не завжди) 
та платять єдиний податок. Це не стимулює подачу 
достовірної статистичної звітності, адже фактичні 
доходи часто більші ніж передбачено Податковим 
кодексом для малого бізнесу (для платників подат-
ків за спрощеною системою оподаткування).

База даних про кількість транспортних засобів, 
що має надходити від МВС України після відміни 
технічних оглядів автомобілів  з 2013 р.  Держста-
ту України не надається. Із 2018 р. МВС України на 
своєму сайті розміщує інформацію про реєстрації 
автотранспортних засобів, що включає десятки 
тисяч рядків, однак отримати інформацію про 
парк автомобілів в Україні з неї неможливо. 

У 2017 р. внесені зміни у постанову Кабінету 
Міністрів України про статистику дорожньо-
транспортних пригод, згідно з якою МВС при-
пинило надавати Держстату України базу даних 
про ДТП. Хоча на сайті Патрульної поліції Украї-
ни інформація з 2017 р. про дорожню аварійність 
представлена достатньо повно. 

Тоді як статистична звітність в Україні згор-
тається, Євростат надає повну інформацію про 
діяльність автомобільного транспорту: про авто-
мобільний парк (його структуру за марками авто-
мобілів, віком, типом двигуна, видом палива), за 
кількістю автотранспортних підприємств, про їх 
працівників, інвестиції. В українській статистиці 
кількість працюючих, капітальні інвестиції облі-
ковуються загалом у розрізі діяльності наземного 
транспорту. Фінансові результати діяльності під-
приємств обліковуються сукупно за видом еконо-
мічної діяльності «Транспорт, складське господар-
ство, поштова та кур’єрська діяльність».

До того ж, більша частина автомобільних 
перевезень виконується відомчим автотранс-
портом, про що свідчать два кола статистики: 
щомісячна статистика збирається від автотранс-
портних підприємств, а річна статистика охоп-
лює всі підприємства, на яких експлуатуються 
автотранспортні засоби. 

Відсутня статистична звітність про інтенсив-
ність руху на дорогах України. 

Особливо вражає повнота статистичної інфо-
рмації Євростату з автомобільних вантажних 
перевезень: за видами вантажів, районами за-
вантаження та вивантаження, транзитом, за 
масою автомобіля, кількістю осей, порожнього 
пробігу. Таких статистичних даних в Україні не-
має (табл. 2). 

Така ситуація погіршується ще тим, що не всі 
національні оператори автомобільних перевезень 
звітують органам державної статистики або звіту-
ють не повною мірою. При цьому будь-яка відпо-
відальність в Україні за неподання статистичної 
звітності – фактично відсутня, на відміну від ЄС, де 
за невчасне подання або неподання статистичної 
звітності передбачені штрафні санкції. Намаган-
ня державних інституцій ввести в діюче законо-
давче поле України норми щодо відповідальності 
перевіз ників за ненадання статистичної звітності 
зазнавали краху під гаслами дерегуляції бізнесу.

Натомість саме бізнес-середовище має бути 
зацікавленим користувачем статистичних дослі-
джень та іншої аналогічної інформації про дія-
льність галузі, з метою визначення, наприклад, 
можливих прогалин у маршрутній мережі гро-
мадського транспорту; пошуку нових економіч-
них зв’язків; визначення регулярних транспорт-
них потоків; інформації щодо середньої вартості 
послуг на ринку; статистичних даних щодо кіль-
кості працюючих; обсягів капітальних інвестицій 
порівняно з іншими видами діяльності тощо. Такі 
дані можуть допомогти потенційним інвесторам 
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знайти своє конкурентне місце на ринку транс-
портних послуг, проаналізувати дійсний стан 
справ у галузі за допомогою інструментів ста-
тистичних спостережень.

В ЄС на пасажирському транспорті визнача-
ються обсяги перевезень легковими автомобі-
лями, цілі поїздок, про що статистика в Україні 
не ведеться.

Таблиця 2
Порівняння методології статистики Євростату та України в галузі автомобільного транспорту

№ Євростат Один. вим. Україна
ведуться (+)
відсутні (-)

1. Дорожня інфраструктура
1.1. Довжина автомобільних доріг державного значення тис. км (+)
1.2. Довжина автомобільних доріг місцевого значення тис. км (+)
1.3. Довжина автомобільних доріг за типом  

дорожнього покриття 
тис. км (+)

2 Рухомий склад од.
2.1. Рухомий склад (22 форми статистичної звітності  

за типом двигуна, за видом палива, віком, вагою)
од. (-) МВС веде базу 

даних, після 2012 р. 
дані відсутні

2.2. Рухомий склад (за типом двигуна, за видом палива,  
віком, вагою) – архів

од. (+)

2.3. Рухомий склад – нова реєстрація 
(16 форм статистичної звітності)

од. (+) база даних на 
сайті МВС, але не 

агрегована
2.4. Рухомий склад – нова реєстрація-архів  

(11 форм статистичної звітності)
од. (+)

3. Підприємства, економічні показники та зайнятість  
(road_ec)

3.1 Підприємства автомобільних перевезень вантажів,  
за кількістю працівників (road_ec_entemp)

од. (-)

3.2. Вантажні автотранспортні підприємства, за кількістю 
транспортних засобів (road_ec_entveh)

од. (-)
Дані до 2012р.

3.3. Зайнятість у підприємствах автомобільних перевезень 
вантажів за статтю (road_ec_empl_s)

осіб (-) Облік штатних 
працівників ведеть-
ся сукупно у розрізі 
діяльності наземно-

го транспорту
3.4. Обсяги перевезень вантажів автомобільним  

транспортом (road_ec_empl)
млнт (+) (2 кола звітності:

1 – комерційних під-
приємств,

2 – всіх підприємств, 
включаючи для 
власних потреб)

3.5. Інвестиційні та технічні витрати, за видами витрат  
(road_ec_invest)

млн грн (-)

4. Дорожній рух (road_tf)
4.1 Переміщення транспортних засобів на території країни, 

зареєстрованих транспортних засобів (road_tf_vehmov)
млн км (-)

4.2 Дорожній рух за типом транспортних засобів  
( (Road_tf_veh)

млн км (-)

4.3. Автомобільний рух на території країни за типом  
транспортного засобу та видом дорожнього руху  

(road_tf_road)

млн
автомобіле-км

(-)
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4.4 Автомобільний рух на території країни за типом та віком 
транспортного засобу (road_tf_vehage)

млн км (-)

5 Статистика пасажирського автомобільного 
транспорту(road_pa)

Реєстр МВС

5.1. Пасажирський автомобільний транспорт на території кра-
їни, за типом зареєстрованих транспортних засобів  

у країні, що звітує (road_pa_mov)

од. (+)

5.2. Пасажирський автомобільний транспорт  
за типом автобуса (road_pa) 

пас. (-)

6. Вантажні автомобільні перевезення (road_go)
6.1. Загальний обсяг автомобільних вантажних перевезень 

(road_go_tot)
млн т (+)

6.2. Підсумок річного автомобільного вантажного транспорту 
за видами експлуатації та транспорту (road_go_ta_tott)

(1 000 т, млн ткм, 
млн автомобіле-км)

(+)
автомобіле-км база 
даних не ведеться

6.3. Підсумок квартального перевезення вантажів  
автомобільним транспортом за видами експлуатації  

та транспорту (road_go_tq_tott)

(1 000 т, млн ткм, 
млн автомобіле-км)

(+)
автомобіле-км база  
даних не ведеться

6.4 Автомобільні вантажні перевезення, за видами вантажів 
та видом транспорту (road_go_ta_tg)

(1 000 т, млн ткм) (+)

6.5 Автомобільні вантажні перевезення за регіонами  
навантаження (road_go_ta_rl)

(1 000 т, млн ткм) (-)

6.6 Автомобільні вантажні перевезення за регіонами 
розвантаження(road_go_ta_ru)

(1 000 т, млн ткм) (-)

6.7 Автомобільні вантажні перевезення за автомобіле-км 
(road_go_ta_dc)

(1000 т, млнткм, млн 
автомобіле-км)

(-)

6.8 Автомобільні вантажні перевезення з розбивкою  
за видами вантажів (road_go_ta7dctg)

(1 000 т, млн ткм) (+)

6.9 Автомобільні вантажні перевезення за регіонами  
за видами вантажів (road_go_ta_dctg)

(1 000 т, млн ткм, 
млн автомобіле-км,)

(+)

6.10 Автомобільні вантажні перевезення за конфігурацією осі 
(road_go_ta_axle)

(млн ткм, млн 
автомобіле-км)

(+)
автомобіле-км база  
даних не ведеться

6.11 Автомобільні вантажні перевезення за віком  
транспортних засобів (road_go_ta_agev)

(млн ткм, млн 
автомобіле-км)

(-)

6.12 Автомобільні вантажні перевезення за максимальною  
допустимою вантажопідйомністю автомобіля  

(road_go_ta_mplw)

(1000 т, млн ткм, млн 
автомобіле-км)

(-)

6.13 Автомобільні вантажні перевезення  
за вантажопідйомністю автомобіля(road_go_ta_lc)

(млн ткм, млн 
автомобіле-км, 1 000 

поїздок)

(-)

6.14 Щорічний рух вантажних транспортних засобів, завантаже-
них та порожніх, за країнами, що звітують (road_go_ta_vm)

(млн автомобіле-км, 
1 000 поїздок)

(-)

6.15 Щорічні транзитні перевезення автомобільних вантажних 
транспортних засобів, за транзитними країнами, за заван-
таженням/ порожнім і МПЗВ, загальна кількість усіх країн, 

що звітують (Road_go_ta_trat)

(1000 т, 1 000 т м1) (-)
Cтатистичні  

спостереження
проводилися до 2010

6.16 Квартальні перевезення транзитних вантажів автомо-
більним вантажним транспортом за країнами, завантаже-
на / порожня, а також MPLW, загальна кількість усіх країн, 

що звітують (Road_go_tq_trat)

(1000 т, 1 000 т м) (-)

Таблиця 2. Продовження.

1 Метричні тонни. Одиниця виміру ваги, дорівнює 1 000 кілограм або, приблизно, 2 204,6 фунта.
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6.17 Щорічні транзитні перевезення автомобільних вантажних 
транспортних засобів, транзитна країна, з розбивкою  

за країною, що звітує (road_go_ta_tra)

(1000 т, 1 000 т м) (-)

6.18 Щорічні вантажні автомобільні перевезення небезпечних 
вантажів за видами небезпеки вантажі і за видами діяль-

ності (road_go_ta_dg)

(1 000 т, млн ткм, 
млн автомобіле-км)

(-)

6.19 Щорічні вантажні автомобільні перевезення за видами 
вантажу та дистанційним (road_go_ta_tcrg)

(1 000 т, млн ткм, 
млн автомобіле-км)

(-)

7 Внутрішні автомобільні вантажні перевезення
(road_go_nat)

7.1 Внутрішні річні автомобільні перевезення за групою  
вантажів та видом транспорту (road_go_na_tgtt)

(1000 т, млн ткм) (+)

7.2 Внутрішні річні автомобільні вантажні перевезення 
за дистанційним класом, видом транспорту та родом 

вантажів, починаючи з 2008 року (road_go_na_dctg)

(1000 т) (+)

7.3 Внутрішні річні автомобільні вантажні перевезення 
за назвою дистанційного класу та типу транспорту

(road_go_na_dctt)

(млн ткм) (-)

7.4 Внутрішні річні автомобільні вантажні перевезення 
за регіонами навантаження (NUTS 3) та за групою  

вантажів (road_go_na_rl3g)

(1000 т) (-)

7.5 Внутрішні річні автомобільні вантажні перевезення  
за регіонами вивантаження (NUTS 3) 

та групою вантажів, з 2008 року (road_go_na_ru3g)

(1000 т) (-)

8 Міжнародні автомобільні вантажні перевезення 
(road_go_int)

8.1 Міжнародні автомобільні вантажні перевезення за рік рт– 
вантажі, що вивантажуються за країнами, групами ванта-

жів та видом транспорту (road_go_ia_ugtt)

(1000 т) (+)

8.2 Міжнародні автомобільні вантажні перевезення за рік 
– вантажі, що вивантажуються за країнами, за видами 

транспорту (road_go_ia_utt)

(млнткм) (-)

8.3 Міжнародні автомобільні вантажні перевезення за рік – 
вантаж, завантажений за країнами, групами вантажів та 

видом транспорту (road_go_ia_lgtt)

(1000 т) (-)

8.4 Міжнародні автомобільні вантажні перевезення за рік – кра-
їна, де завантажується, за видами транспорту(road_go_ia_ltt)

(млнткм) (-)

8.5 Міжнародні автомобільні вантажні перевезення за рік 
за країнами, за видами транспорту (road_go_iq_utt)

(1 000 т, млн ткм) (-)

8.6 Міжнародні автомобільні вантажні перевезення  
за квартал – вантаж, завантажений за країнами, за видами 

транспорту (road_go_iq_ltt)

(1 000 т, млн ткм) (-)

8.7 Міжнародні автомобільні вантажні перевезення за рік  
за країною навантаження та розвантаження з розбивкою 

по країні, що звітує (road_go_ia_rc)

(1 000 т, млн ткм) (-)

8.8 Міжгалузеві автомобільні вантажні перевезення за зв’язками, 
групою вантажів та типом транспорту (road_go_cta_gtt)

(1 000 т) (-)

8.9 Міжгалузеві автомобільні вантажні перевезення за вида-
ми транспорту за квартал (road_go_ctq_tt)

(1 000 т, млн ткм) (-)

9 Каботаж автомобільним транспортом (road_go_cab)
9.1 Автомобільні каботажні перевезення за країнами, де від-

бувається каботаж – починаючи з 1999 року (Регламент 
(ЄС) 1172/98) (road_go_ca_c)

(1 000 т, 1000 ткм) (-)

Таблиця 2. Продовження.
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9.2 Автомобільний каботаж за країнами і країнами, в яких 
здійснюється каботаж – починаючи з 1999 року (Регла-

мент (ЄС)1172/98) (road_go_ca_hac)

(1 000 т, 1000 ткм) (-)

9.3. Щорічна статистика автомобільного транспорту за група-
ми вантажів та регіонами навантаження

(1 000 т, 1000 ткм) (-)

9.4. Вантажний каботаж за перевізниками за кожною країною (1 000 т, 1000 ткм) (-)

Таблиця 2. Продовження

Інформація з вантажних перевезень збирається 
на рівні економічних регіонів чи невеликих за те-
риторією країн (NUTS 2), на пасажирських переве-
зеннях – на рівні міст, агломерацій (NUTS 3) (рис. 1).

Рис. 1. Територіальний поділ ЄС за методологією Євростату

Різниця в методології статистичних спосте-
режень: в ЄС статистика базується на система-
тичних вибіркових обстеженнях підприємств та 
проведенні опитування підприємців, водіїв та па-
сажирів. Результати вибірки розповсюджуються 
на всю сукупність спостережень. Чому в Україні 
не застосовується така методологія? 

1. Вибіркові обстеження потребують чималих 
фінансових і людських ресурсів, якими не володіє 
Держстат України. Вперше в Україні в 2019 році  
в рамках Національної транспортної моделі ком-
панією Egis проведено масове опитування водіїв 
легкових, вантажних автомобілів та автобусів, 
пасажирів на основних автомагістралях, на авто-
вокзалах, залізничних вокзалах, в аеропортах, 
про цілі та маршрути поїздок, види вантажів, що 
дасть уявлення про основні пасажиропотоки, мо-
тиви поїздок. Також проходять опитування авто-
мобільних перевізників, експедиторів, стивідо-
рів в морських та річкових портах про обсяги та 
номенклатуру вантажів, маршрути перевезень.

Держстат України до 2014 р. надавав статис-
тику про обсяги експортно-імпортних і транзит-
них перевезень на основі митної статистики, яку 
обробляло Міністерство інфраструктури України. 
Цю статистику доцільно відновити.

2. Систематичні опитування на дорогах мають 
проводитися разом з Патрульною поліцією, адже 
повноваження зупиняти транспорт є у праців-

ників Міністерства внутрішніх справ України та 
Укртрансбезпеки. У останньої недостатньо люд-
ських ресурсів у регіонах.

3. Необхідно обладнувати автодороги лічиль-
никами руху, фотофіксаторами та підтримувати їх 
технічний стан. У країнах Європи статистика про 
трафік на дорогах збирається декілька раз на добу.

4. В Україні недостатньо традицій анкету-
вання, інтерв’ю, майже всі перевізники відмов-
ляються давати відповіді на запитання анкет, 
незважаючи на гарантію конфіденційності отри-
маної інформації та застосування її для укрупне-
ного, опосередкованого подання. 

5. Статтею 1863 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення передбачено адміні-
стративну відповідальність за порушення прове-
дення порядку подання або використання даних 
державних статистичних спостережень, зокрема 
й зі статистики транспорту, однак, в реальному 
житті цю вимогу ігнорують. 

Висновки
Порівняння методології статистики Євростату 

та України в галузі автомобільного транспорту, 
зокрема кількості основних показників, за якими 
ведеться статистична звітність діяльності галу-
зі дає можливість зробити висновки, що націо-
нальна статистика пропонує основні показники 
звітності на рівні 30 % від повноти та деталізації 
аналогічних даних Євростату. 

У межах імплементації Угоди про асоціацію 
Україна – ЄС актуальним та значимим є приведен-
ня позицій та методології української статистики 
до методології Євростату. Необхідно законодавчо 
затвердити зобов’язання за Державною службою 
статистики, Міністерством інфраструктури Украї-
ни, Міністерством внутрішніх справ організувати 
статистичні спостереження, зокрема – періодичні 
опитування за методологією Євростату. 

Нагальним питанням є встановлення відпові-
дальності перевізників за неподання чи подання 
недостовірної статистичної інформації або за-
провадження інших дієвих важелів (можливо, 
навпаки, стимулюючих, заохочувальних) з метою 
отримання найбільш наближеної до достовірних 
даних статистичної інформації, яку можна буде 
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застосувати для дійсної оцінки стану галузі та 
створення перспектив її розвитку на майбутнє. 

Необхідна зміна підходів щодо здійснення 
окремих статистичних спостережень, зокрема, 
стосовно виокремлення фінансових показни-
ків, показників руху робочої сили, показників 
інвестиційної діяльності тощо під час звітуван-
ня за видом економічної діяльності «Наземний  
і трубо провідний транспорт», а саме здійснення 
статистичних спостережень окремо галузі «Авто-
мобільний транспорт».

Необхідне широке інформування національ-
них операторів про законодавче гарантування 
конфіденційності інформації, відповідно до Зако-
ну України «Про державну статистику», яка буде 
надана окремими операторами ринку в рамках 
статистичних опитувань.

Необхідно обладнати автомагістралі лічиль-
никами руху (останні дані були в 2011 р.) та фо-
тофіксаторами, які одночасно є елементами ін-
телектуальних транспортних систем і є засобом 
попередження дорожніх заторів.

Державній службі статистики у співпраці з Мініс-
терством інфраструктури України, Міністерством 
внутрішніх справ, іншими органами виконавчої 
влади, які опікуються статистичною та іншою звіт-
ністю, пов’язаною з автомобільними перевезеннями 
пасажирів і вантажів, розширити перелік показників 
статистичних спостережень, відновити, актуалізува-
ти втрачені форми статистичної звітності.

Провести підготовчі заходи та створити єдину 
електронну платформу на базі Держстату Украї-
ни, акумулювавши всі статистичні дані стосовно 
діяльності транспорту, зокрема, автомобільного, 
наявні в органах виконавчої влади щодо: пере-
візників, маршрутів, обсягів та напрямків пере-
везень, транспортної роботи, рухомого складу, 
фінансових результатів діяльності, інвестицій-
ної діяльності, пропуску транспортних засобів 
через державний кордон, експортно-імпортних 
операцій, зовнішньоекономічної діяльності, до-
рожньо-транспортних пригод тощо, доступну 
для усіх потенційних користувачів статистики.

Наявність в національному законодавстві чіт-
ких положень про роль, права і сфери відповідаль-
ності державних відомств, що мають відношен-
ня до статистики, може значною мірою сприяти 
створенню та підтриманню функціювання ефек-
тивних інституціональних механізмів у цих відом-
ствах, а також механізмів співпраці між ними.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛІВ  

НА ФІЗИЧНІЙ МОДЕЛІ
EXPERIMENTAL STUDIES OF CAR PROPERTIES  

ON A PHYSICAL MODEL
Анотація. Присвячено розробці фізичної моделі автомобіля, оснащенню вимірювальною, реєструючою апаратурою та апаратурою дистан-
ційного керування, для експериментального дослідження властивостей автомобілів. Детально описана конструкція фізичної моделі та ви-
користаних електронних модулів, наведено посилання на прикладні бібліотеки та код першої частини програми з дистанційного керування. 
У майбутньому планується розробка математичної моделі руху легкового автомобіля та перевірка її адекватності під час проведення екс-
периментальних досліджень із маневреності на фізичній моделі. Отримані результати дадуть змогу вдосконалити не тільки математичну 
модель, а також експериментальну фізичну модель та перейти в подальшому до дослідження властивостей гібридних автопоїздів з актив-
ною причіпною ланкою.
Ключові слова: автомобіль, фізична модель, експеримент, дорожні поїзди, датчик, дистанційне управління, маневреність, стабільність.

Аннотация. Рассматриваются вопросы  разработки физической модели автомобиля, оснащенной измерительной, регистрирующей аппара-
турой и аппаратурой дистанционного управления, для экспериментального исследования свойств автомобилей. Приведено детальное опи-
сание конструкция физической модели и использованных электронных модулей, приведены ссылки на прикладные библиотеки и код первой 
части программы дистанционного управления моделью. В дальнейшем планируется разработка математической модели движения авто-
мобиля и проверка ее адекватности при проведении экспериментальных исследований по маневренности на физической модели. Полученные 
результаты смогут позволить усовершенствовать не только математическую модель, а также экспериментальную физическую модель  
и перейти в дальнейшем к исследованию свойств гибридных автопоездов с активным прицепным звеном.
Ключевые слова: автомобиль, физическая модель, эксперимент, автопоезда, датчик, дистанционное управление, маневренность, 
устойчивость.

Abstract. The article deals with the development of a physical model of a car equipped with measuring, recording and remote control equipment for 
experimental study of car properties. A detailed description of the design of the physical model and of the electronic modules used is given, links to application 
libraries and the code of the first part of the program for remote control of the model are given.
Atmega microcontroller on the Arduino Uno platform was used to manage the model and register the parameters. When moving the car on the memory 
card saved  such parameters as speed, voltage on the motor, current on the motor, the angle of  the steered wheel, acceleration along three coordinate axes 
are recorded.
Use of more powerful microcontrollers will allow to expand the list of the registered parameters of movement of the car. It is possible to measure the forces 
acting on the elements of the car and other parameters.
In the future, it is planned to develop a mathematical model of motion of the car and check its adequacy in conducting experimental studies on maneuverability 
on the physical model. In addition, it is possible to conduct studies of stability and consumption of electrical energy.
The physical model allows to quickly change geometric dimensions and mass parameters. In the study of highway trains, this approach will allow to 
investigate the various layout schemes of highway trains in the short term. It is possible to make two-axle road trains and saddle towed trains, three-way 
hitched trains of different layout.
The results obtained will allow us to improve not only the mathematical model, but also the experimental physical model, and move on to further study the 
properties of hybrid road trains with an active trailer link. This approach allows to reduce material and time costs when researching the properties of cars 
and road trains.
Keywords: car, physical model, experiment, road trains, sensor, remote control, maneuverability, stability.

Вступ
Експериментальні дослідження належать до 

основних засобів для одержання нових наукових 
знань, особливо в технічних науках. До їх основи 
закладено експеримент – науковий дослід або 
спостереження у точно контрольованих умовах. 

Вони дають змогу прослідкувати послідовно за 
його перебігом, керувати експериментом, прово-
дити його при повторенні в адекватних умовах. 
Від звичайного пасивного спостереження явищ 
експеримент відрізняється активним впливом до-
слідника на процес або об’єкт, які треба вивчити.

DOI: 10.33868/0365-8392-2019-4-260-10-16
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Головна мета експерименту – перевірка теоре-
тичних положень (підтвердження робочої гіпоте-
зи), накопичення числових значень параметрів 
для досліджуваних об’єктів, виявлення їх влас-
тивостей. Експеримент намагаються провести  
в стислі строки, з мінімальною витратою матеріа-
льних і трудових ресурсів.

Подібність фізичних процесів і систем широ-
ко використовується в техніці для дослідження 
методом моделювання. Відомі роботи В. П. Сахно,  
М. В. Дячука, Л. С. Абрамова та інших вчених при-
свячені використанню експериментальних моде-
лей в наукових дослідженнях [1, 2, 3].

У тих випадках, коли математичний розв’язок 
задачі ускладнено, а то й просто неможливе, ціл-
ком природним є звернення до експерименталь-
ного дослідження на моделях із подальшим пере-
рахунком отриманих результатів на натуру, яка 
є прототипом моделі. При цьому модель і натура 
повинні перебувати між собою у відношеннях по-
дібності [4–8].

Дослідження на моделях дає змогу приско-
рити або сповільнити процеси, які в природних 
умовах розвиваються зі швидкістю, що усклад-
нюють спостереження за ними. При проведенні 
експерименту безпосередньо на натурі майже 
завжди доводиться відмовлятися від активного 
пошуку оптимальних конструктивних рішень, бо 
це пов’язано зі значними витратами коштів, а не 
рідко і взагалі не можливо. 

Ці принципи полягають у дотриманні умов, 
які визначають співвідношення між параметра-
ми моделі та натури, а також правила перерахун-
ку досліджуваних величин із моделі на натуру  
і назад. Однак, відомо, що жодна модель не може  
з абсолютною точністю відтворити досліджува-
ний оригінал — для цього має бути повна їх то-
тожність. Тому під час моделювання намагаються 
зберегти в моделі принаймні ті характеристики 
натури, які є найбільш важливими у загальній 
картині фізичного процесу, забезпечуючи задану 
точність результатів (наприклад, при розрахун-
ку стрижневих конструкцій нехтують власною 
вагою, а під час проектування греблі насипу роз-
глядають як розподілене навантаження). Тому 
метою  досліджень є розробка фізичної моделі 
автомобіля, оснащеного вимірювальною, реє-
струючою апаратурою та апаратурою дистан-
ційного керування, для експериментального  
дослідження властивостей автомобілів.

Основна частина
Принцип механічної подібності може бути по-

кладений в основу побудови однотипних машин. 

Якщо яку-небудь машину прийняти за зразок 
(модель) та завдатися коефіцієнтом подібнос-
ті, то можна побудувати низку подібних машин. 
Закон механічної подібності повинен вказати 
ті масштаби, в яких потрібно змінити розміри 
різних частин, щоб отримати машини, подібні 
даному зразку. Вибір коефіцієнтів подібності ба-
зується на наступних механічних  міркуваннях:
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Теорія подібності охоплює всі механічні яви-
ща, які можуть бути різноманітні по відношенню 
до якої-небудь механічної величини. Наприклад, 
сили можуть залежати: 1) від часу, 2) від відстані, 
3) від швидкості, 4) від маси, 5) залишатися по-
стійними.

Для машин коефіцієнтом подібності можна 
визначити деяку механічну величину. При цьо-
му машини, подібні в одному відношенні, можуть 
виявитися не подібними в іншому, наприклад, 
нерівномірними. А так як міцність для машин 
має суттєве значення, то порушення подібності 
у відношенні до міцності повинно бути завжди 
перевірено і може мати рішуче значення для ви-
бору коефіцієнта подібності.

Фізичною моделлю автомобіля є зменшена 
копія об’єкта дослідження, наділена тими ж фі-
зичними властивостями, що і оригінал, і експе-
римент проводиться з моделлю. Для фізичної 
моделі не обов’язкова модель математична, отже, 
спрощуються розрахунки, а дані можна отриму-
вати безпосередньо з об’єкту дослідження, вико-
ристовуючи датчики, записуючі елементи тощо, 
а рух задавати виконавчими пристроями [9]. 

Розроблена модель легкового автомобіля для 
проведення експериментальних досліджень. 

Прототипом для фізичної моделі легкового 
автомобіля було обрано легковий автомобіль 
категорії М1 Daewoo Lanos 1.5. Це автомобіль із 
колісною формулою 4х2. Його повна маса 1595 кг, 
власна маса 1070 кг. Довжина складає 4237 мм, 
колія 1405 мм, база 2520 мм. 

Для розробки моделі передовсім потрібно ви-
значити розмірність елементів (розмірна чи без-
розмірна величина) і похідність (які величини 
будуть прийняті за базові, а які можна визначити 
з інших). Для вивчення механічних явищ достат-
ньо ввести три основні одиниці виміру: для до-
вжини, маси або сили і часу. Залежність одиниці 
виміру похідної величини від одиниць виміру ба-
зових величин можна подати у вигляді формули 
розмірності. Для визначення фізичної подібності 

ρ = mj = m   ΔV
Δt  = m

Δl
Δt2
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найбільше поширена на даний час система роз-
мірності СГС [9]. 

Рис. 1. Модель автомобіля з керованим колісним модулем

У цій системі розмірності всіх фізичних вели-
чин мають вигляд степеневого одночлена:
                   LlMmTt                                                          (1)

Під час розрахунку подібності прийнято ви-
користовувати π-теорему, згідно з якою для по-
будови моделі необхідно і достатньо p=n-k без-
розмірних величин, де n – кількість фізичних 
змінних, які описуються за допомогою k фунда-
ментальних фізичних величин. Із π-теореми ви-
пливає, що якщо дві динамічні системи описані 
однаковими диференціальними рівняннями, то 
рішення диференціальних рівнянь буде масштаб-
но незмінним за тих самих π групах. Щоб модель 
була динамічно подібна до оригіналу, величини 
цих π груп повинні бути однакові для обох сис-
тем. Базуючись на цій ідеї, можна підібрати пара-
метри моделі, відповідні реальним [9]. 

Масштаб для зменшення 1:18 визначений по 
базі. Колісна база шасі реального і зменшено-
го автомобіля є фіксованою. Довжина фізичної 
моделі автомобіля 235 мм, колісна база 137 мм, 
колія 117 мм. Розмір шин моделі розраховується 
прирівнюванням π групи, що відповідає розміру 
шин зменшеної копії, до π групи реального авто-
мобіля, що є:
 (R/l)оригіналу=(R/l)моделі    (2)

Розмір шин автомобіля 155/80 R13 або 175/70 
R13. Підставляючи значення оригіналу, отриму-
ємо Rмоделі = 38 мм. Ширина шин моделі тягача 
38 мм. Для обчислення маси моделі припускає-
мо, що густина моделі та оригіналу однакова, тоді  
з подібності:
 (ρl3/m)моделі=(ρl3/m)оригіналу  (3)
отримуємо споряджену масу фізичної моделі  
автомобіля 0,615 кг. 

За основу фізичної моделі взято шасі від гото-
вого автомобіля іграшки. Поворотом керованих 
коліс керує сервопривід Blade Inductrix, який при-
водить у рух поздовжню тягу рульової трапеції, 
котра повертає цапфи керованих коліс. Модель 
приводиться у рух одним колекторним електро-
мотором Motor (RC 473) з механічним редукто-
ром, від якого крутний момент передається на 
задню вісь. 

Швидкість руху та поворот керованих коліс 
фізичної моделі задається оператором за допо-
могою пульту керування реалізованого на базі 
Android пристрою. Команди з пульту передають-
ся по Bluetooth каналу через приймальний мо-
дуль до мікроконтролера Arduino Uno. Він, після 
обробки отриманих сигналів та виконання зада-
них алгоритмів руху, передає сигнал на драйвер 
електромоторів (рис. 3). Після підсилення керую-
чого сигналу за струмом відбувається керування 
електромоторами ведучої осі та керованих коліс. 
Мікроконтролер Arduino Uno дає змогу запрогра-
мувати необхідні дії роботи електромоторів на 
мові програмування С++. 

У даному разі програма складена так:  по-
перше, перевіряється наявність зв’язку з пуль-
том керування по Bluetooth каналу, при розриві 
з’єднання фізична модель припиняє виконання 
будь-яких попередніх команд і відразу зупиня-
ється. При відновлені зв’язку виконання команд 
починається з початку. Першим обробляється 
команда заданої швидкості руху; по-друге, па-
раметр повороту керованих коліс, якщо модель 
рухається прямо, то працює лише електромотор 
ведучої осі. Якщо ж надходить команда повороту 
керованих коліс і модель має повертати, то одно-
часно працюють обидва електромотори. 

Рис. 2. Розташування елементів на моделі автомобіля: 
1)  Arduino uno, 2) акселерометр ADXL345, 3) Bluetooth модуль HC – 
06, 4) Модуль SD карти пам’яті, 5) літієва батарея живлення 7,4В
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Рис. 3. Електрична схема транзисторного драйверу колекторного 
електромотора

Зважаючи на те, що модель розробляється для 
оцінки маневрених властивостей автомобіля за 
розробленою математичною моделлю з переднім 
керованим колісним модулем за руху з різними 
швидкостями, елементи підвіски не моделюються. 

Модель автомобіля оснащена таким прилад-
дям: 

1. Плата для програмування Arduino Uno із 
мікроконтроллером Atmel 328P. Arduino Uno 
побудована на мікроконтролері Atmel 328PU, 
зовнішній вигляд наведено на рис. 4, технічна 
харатеристика (табл. 1). Плата має 14 цифрових 
входів / виходів (6 з яких можуть використо-
вуватися як виходи ШІМ), 6 аналогових входів,  
1 послідовний порт UART, за небхідності можуть 
бути програмно задіяни інші цифорові порти, 
кварцовий генератор 16 МГц, USB коннектор, 
роз’єм живлення, роз’єм ICSP і кнопка переза-
вантаження. Для роботи необхідно підключити 
платформу до комп’ютера за допомогою кабелю 
USB або подати живлення за допомогою адапте-
ра DC. Arduino Uno сумісна з усіма платами роз-
ширення, розробленими для платформ Uno або 
Duemilanove. Для роботи необхідно підключити 
платформу до комп’ютера за допомогою кабелю 
USB або подати живлення за допомогою адаптера 
AC/DC або батареї [10].

На платформі Arduino Uno встановлено де-
кілька пристроїв  для забезпечення зв’язку  
з комп’ютером, іншими пристроями Arduino або 
мікроконтролерами. Atmel 328PU підтримують 
послідовний інтерфейс UART TTL (5В), що здій-
снюється виводами 0(RX) та 1 (TX). Установлена 
на платі мікросхема ATmega8U2 направляє да-
ний інтерфейс через USB, програми на стороні 
комп’ютера  «спілкуються» з платою через вір-
туальний СОМ порт. 

Середовищем розробки плат Arduino є багато-
платформовий Java-додаток, що заснований на 
мові Processing. Синтаксис даного середовища по-
дібний до С++, але використовує деякі додаткові 
бібліотеки. Після успішної компіляції програма 
передається у процесор засобами віртуального 
COM-порта. Вбудований у середовище розробки 
монітор дає змогу реалізувати зворотній зв’язок 
із платою у процесі виконання програми. Можли-
ва передача команд процесору, а також зчитуван-
ня і відображення даних.

Таблиця 1 
Технічна характеристика Arduino Uno

Параметр Значення
Розміри 68 х 53 х 15 мм
Частота 16 МГц

Флеш пам’ять 32Кб
Діапазон робочих температур -30 … +60 °С

Робоча напруга 7 … 12 В
Маса 55 г

2. Акселерометр ADXL345 – крихітний мікро-
потужний тривісний акселерометр з високою 
роздільною здатністю (13 біт). Діапазоном ви-
мірювання прискорення становить до ± 16 g. 
Результат вимірювання подається у вигляді 
16-розрядних чисел в додатковому коді та через 
цифрові інтерфейси SPI / I2C, чіп  [11].

Даний акселерометр ADXL345 ідеально підхо-
дить для використання в мобільних пристроях 
– він вимірює статичне прискорення (викликане 
гравітацією) в задачах визначення відхилення або 
динамічне прискорення, викликане рухом або уда-
рами. Заявлений високої чутливості акселерометр 
(4 • 10-3 g/LSB) дає змогу точно відслідковувати 
зміну відхилення менш ніж на 1.0 °. Режим зни-
женого енергоспоживання датчика дає змогу ре-
алізувати інтелектуальне управління живленням 
системи. Зовнішній вигляд датчика наведено на 
рис. 5, а технічна характеристика в табл. 2.

Калібрування чіпів ADXL здійснюється на 
фабриці до рівня точності, достатньої для біль-Рис. 4. Мікропроцесорна плата
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шості цілей. Для критичних сфер застосувань, 
де потрібна більша точність, можна встановити 
калібрування датчика самостійно.

Калібрування не змінює вихід датчика, але дає 
змогу визначити, який вихід датчика відповідає 
якій опорній осі та в якому напрямку. Знаючи це, 
можна визначити виправлену вихідну величи-
ну зчитування датчика. Методика калібрування 
докладно описана [12] для роботи з платою по-
трібно використовувати відповідні бібліотеки 
команд, їх можна завантажити за посиланнями 
[13, 14].

3. Bluetooth модуль HC–06, забезпечує безпро-
відне підключення Arduino Uno до інших при-
строїв по інтерфейсу bluetooth. Зовнішній вигляд 
модуля наведено на рис. 6, а його характеристи-
ка в табл. 3, [15, 16].

Модуль працює в пасивному режимі, тобто 
потрібно задати пошук на керуючому (Master) 
пристрої (ноутбук, телефон), знайти пристрій 
(за замовчуванням його ім’я linvor), після цього 
в Майстер-пристрої з’явиться послідовний порт, 

все що буде послано в нього з’явиться на вашому 
Arduino, і навпаки, все що Arduino надішле вам 
буде прийнято на вашому комп’ютері. Якщо не-
обхідно, можна підлаштувати параметри модуля 
за допомогою АТ команд [17]. Приклад роботи з 
модулем наведено у статті [18].

Рис. 6. Bluetooth модуль HC–06

Таблиця 3 
Технічна характеристика  
Bluetooth модуля HC – 06

Параметр Значення
Розміри 50х33 мм

Інтерфейси що підтримує SPI
Діапазон робочих температур -30 … +60 °С

Робоча напруга 5 … 10 В

Зручніше за все підключити модуль через пе-
рехідник USB-Serial до комп’ютера, підключитися 
терміналом до створеного послідовного порту на 
швидкості 9600 і спробувати відправити тесто-
ву АТ команду «AT» (важливо: надсилати треба 
саме великі літери, інакше модуль не відповість),  
у відповідь повинно прийти OK , якщо це так – 
все налаштовано правильно, якщо у відповідь 
нічого не прийшло, перевірте підключення, зо-
крема чи правильно підключені лінії Rx Tx, чи 
правильно подано харчування (при включенні 
на модулі буде блимати червоний світлодіод).

4. Модуль SD карти пам’яті, керування моду-
лем здійснюється за протоколом SPI. Містить 
вбудований лінійний стабілізатор напруги на 
3.3В AMS1117-3.3 Всі виходи SD модуля кар-
ти пам’яті підключені до штирьйового роз’єму  
і підписані. Плата має два отвори для кріплення. 
Зовнішній вигляд плати наведено на рис. 7, а її 
характеристика в табл. 4, [19]. Із прикладом на-

Рис. 5. Акселерометр ADXL345

Таблиця 2
Технічна характеристика акселерометрe 

ADXL345
Параметр Значення
Розміри 20х15мм

Диапазон вимірювання + / – 16g
Інтерфейси що підтримує I2C, SPI

Чутливість 13bit, 4 мг / LSB
Діапазон робочих температур -30 … +60 °С

Робоча напруга 3 … 5 В
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лаштування модуля карти пам’яті можна озна-
йомитися за посиланням [20].

Рис. 7. Модуль SD карти пам’яті

Таблиця 4
Технічна характеристика модуля SD карти 

пам’яті
Параметр Значення
Розміри 50х33 мм

Інтерфейси що підтримує SPI
Діапазон робочих температур -30 … +60 °С

Робоча напруга 5 … 10 В

5. Літієва батарея для живлення моделі авто-
мобіля з номінальною напругою 7,4 В.

Програмне забезпечення розробленої моде-
лі автомобіля складаєтся з програми записаної 
безпосередньо у мікроконтролер Arduino, після 
успішної компіляції програма керування модел-
лю передається у процесор засобами віртуаль-
ного COM-порта. Вона дозволяє діалог із корис-
тувачем, котрий вводить команди із сенсорного 
телефона або планшета та базі Android команди 
для виконання поворотів, зміни напрямку руху 
та швидкості. Вимірянні дані про кут поворо-
ту керованих коліс, швидкість, прискорення за 
трьома осями зберігаються на SD карту пам’яті 
в процесі руху.

Програма складається з двох функційних час-
тин, до першої частини програми належить код, 
який здійснює керування рухом та відповідає за 
обмін даними через Bluetooth канал із мобільним 
пристроєм. Код цієї частини детально описано 
в статті, доступній за посилання [21], інтерфейс 
програми показано на рис. 8. Додаток «Arduino 
Bluetooth RC Car» для встановлення на Android 
пристрої доступний для завантаження в Google 
Play за посиланням [22].

Рис. 8. Інтерфейс програми «Arduino Bluetooth RC Car»
У програмі керування використовуються зо-

внішні бібліотеки посилання, на які можна зна-
йти у описі кожної з плат розширення наведені 
вище. 

Друга частина коду є розробкою кафедри ав-
томобілів НТУ, вона здійснює реєстрацію параме-
трів руху моделі автомобіля, а саме прискорення 
за трьома координатними осями, кута повороту 
керованих коліс та швидкості моделі, в цифро-
вому вигляді на карту пам’яті. Надалі отримані 
данні обробляються на комп’ютері та будуються 
відповідні графічні залежності. 

Висновки
1. Розроблена самохідна масштабна модель 

автомобіля, що відтворює легковий автомобіль 
категорії М1, з керованим колісним модулем. 
Модель обладнана необхідною контрольно-ви-
мірювальною та апаратурою дистанційного ке-
рування. Програмне забезпечення моделі дає 
змогу реалізувати як ручне керування, так і за 
заданим алгоритмом управління керованою ві-
ссю та швидкістю моделі.

Надалі планується розробка математичної 
моделі автомобіля та перевірка її адекватності. 
Планується проведення досліджень пов’язаних 
з маневреністю автомобіля. 
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ДО ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  

В СИСТЕМІ BRT
TO THE COMPARATIVE ASSESSMENT OF VEHICLES FOR 

PASSENGER TRANSPORT IN THE BRT SYSTEM
Анотація. Виконано порівняльну оцінку метробусів різних компонувальних схем шляхом розв’язку вихідної системи диференціальних рівнянь. 
Встановлено, що за показниками маневреності метробуси напівпричіпної і причіпної компонувальних схем задовольняють вимоги норматив-
них документів. Водночас, за показниками стійкості, зокрема критичної швидкості руху, перевагу варто надати метробусу напівпричіпної 
компонувальної схеми. Для метробуса причіпної схеми запропоновані конструктивні заходи для підвищення критичної швидкості руху.
Ключові слова: метробус, рівняння руху, маневреність, стійкість, компонувальна схема, причіп, напівпричіп, система BRT. 

Аннотация. Выполнено сравнительную оценку метробусов различных компоновочных схем путем решения исходной системы 
дифференциальных уравнений. Установлено, что по показателям маневренности метробусы полуприцепной и прицепной компоновочных схем 
удовлетворяют требования нормативных документов. Вместе с тем, по показателям устойчивости, в частности критической скорости 
движения, предпочтение следует отдать метробусам полуприцепной компоновочной схемы. Для метробуса прицепной схемы предложены 
конструктивные меры для повышения критической скорости движения.
Ключчевые слова: метробус, уравнения движения, маневренность, устойчивость, компоновочная схема, прицеп, полуприцеп, система BRT. 

Abstract. BRT (Bus Rapid Transport) – the new high-speed bus or metro bus system is the result of the development of the public transit bus network. Compared 
to the metro, this project has clear advantages: lower cost of networking; lower cost of rolling stock; mobility etc. The rolling stock used in the BRT system is of two 
types: the first is a classic, double-decker bus with engine running on both diesel and gas fuel; the second option is a new generation bus with a hybrid electric-gas 
engine. These two variants are characteristic of articulated buses, 18 and 24 meters long. Along with the indisputable advantages of three-section articulated buses 
and trolleybuses (semi-trailer scheme), they also have disadvantages - worse maneuverability and stability of movement compared to two-section ones. In addition, 
the efficiency of such machines is closely linked to the passenger traffic, which may vary several times during the day. Therefore, it may be promising for trains in the 
composition of two (or three) buses or trolleybuses, working in a hitch (trailed scheme), whose passenger capacity is similar to articulated buses and trolleybuses. 
During the peak hours, a bus train operates, and in the inter-peak period, each bus is separate (parking of one bus on a dedicated site is possible). For this purpose, a 
comparative assessment of the metrobuses of the layout schemes was performed. It is established that, according to the maneuverability indicators, semi-trailer and 
trailed linkage metrobuses satisfy the requirements of regulatory documents. However, in terms of stability, in particular the critical speed of movement, preference 
should be given to a metro semi-trailer layout. Design measures for increasing the critical speed of the trailer are proposed for the tow truck.
Given that the stability of the metro is determined only in straightforward motion, in the future they must also be determined in unsteady modes of motion, in 
particular such modes as «turn», «jerk of the steering wheel», movement «snake», S-shaped turn, etc.  Each of these modes can be considered integration of the 
original system of equations.
Keywords: metrobus, motion equations, maneuverability, stability, layout, trailer, semi-trailer, BRT system.

Вступ
Система BRT (Bus Rapid Transport) – нова сис-

тема автобусного руху «Швидкісний автобусний 
транспорт» або Метробус є результатом розвитку 
мережі автобусного громадського транспорту. 
Порівняно з метро цей проєкт володіє характер-
ними перевагами: менша вартість створення 
мережі; менша вартість рухомого складу; мо-
більність, висока пасажиромісткість і ефективні 
платіжні системи, що забезпечують недорогий 
проїзд; висока швидкість пересування, що дає 
змогу метробусу перевозити вагому частку па-

сажиропотоку і сприяє зменшенню кількості 
автомобілів на дорогах міста і, відповідно, змен-
шенню викидів відпрацьованих газів; розшире-
на інформаційна система інформує пасажирів 
про розклад маршрутів тощо [1, 2]. 

Зручність, безпека і покращувана організація 
дорожнього руху – це далеко не все, що зможе 
дати пасажирам система швидкісного автобусно-
го транспорту. У цій системі пасажирські швид-
кісні автобуси пересуваються по спеціально ви-
ділених смугах. Вони відокремлені від проїжджої 
частини і обладнані закритими пасажирськими 
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станціями з платформами на одному рівні і під-
земними переходами.

Рухомий склад, що використовується в системі 
BRT, двох видів: перший – класичний, дволанковий 
автобус із двигуном, що працює як на дизельному, 
так і на газовому паливі; другий – автобус нового 
покоління з гібридним електро-газовим двигуном. 
Ці два варіанти притаманні зчленованим автобу-
сам, 18-ти і 24-метрової довжини, рис. 1 [3]. 

Поряд з незаперечними перевагами трисек-
ційних зчленованих автобусів і тролейбусів 
їм притаманні і недоліки – гірші маневреність  
та стійкість руху у порівнянні з двосекційними. 
Крім того, ефективність експлуатації таких ма-
шин тісно пов’язана з пасажиропотоком, який 
протягом дня може змінюватися в рази. 

Тому перспективним може стати автопоїзд  
у складі двох (або трьох) автобусів або тролейбусів, 
що працюють у зчіпці, пасажиромісткість яких ана-
логічна зчленованим автобусам і тролейбусам. У го-
дини пік працює автобусний поїзд, а у міжпіковий 
період – кожний автобус окремо (можлива стоянка 
одного автобуса на виділеному майданчику).

 Ще у 1973 р. Державним автотранспортним 
науково-дослідним інститутом (нині – ДП «Держ-
автотрансНДІпроект») разом з Київським авто-
мобільно-дорожнім інститутом (нині – НТУ) 
було розроблено конструкцію автопоїзда, що 
складався з двох автобусів ЛАЗ-695, що працю-
вали в зчіпці, рис. 2 [4]. Дослідна експлуатація 
такого автопоїзда на одному з маршрутів м. Киє-
ва показала його житєздатність. Проте поява  
у м. Києві у цей же час шарнірно-зчленованих ав-

тобусів Ikarus-180 стала причиною припинення 
їх експлуатації. Проте такі причіпні автопоїзди 
поряд з членованими або напівпричіпними мо-
жуть знайти своє застосування в системі BRT. 

Вибір та оптимізація параметрів триланкових 
автопоїздів різних компонувальних схем (далі – 
АТЗ) для всього спектру експлуатаційних швидко-
стей і навантажень вимагає наявності диферен-
ціальних рівнянь їх руху. Такі рівняння різного 
ступеня складності для вантажних АТЗ, що вра-
ховують різні параметри, наведені у роботах [5–6 
тощо]. Для дволанкових метробусів рівняння ви-
значення показників маневреності й стійкості руху 
наведені в роботах [7–9], а для триланкових – у ро-
ботах [10–11]. Так, у роботі [7] розроблено матема-
тичну модель триланкового автобусного поїзда у 
складі автобуса і двох причепів із рознесеними ося-
ми та керованими передніми осями причепів для 
поліпшення маневреності метробуса та визначені 
фактори, що впливають на критичну швидкість, як 
основного показника стійкості його руху. Ця ж мо-
дель за певних обмежень може бути використана  
і для автопоїзда напівпричіпної схеми, тобто така 
модель дасть змогу порівняти метробуси причіпної 
і напівпричіпної схем за маневреністю і стійкістю 
руху.

Метою роботи є порівняння пасажирських авто-
поїздів причіпної і напівпричіпної компонувальних 
схем за показниками маневреності та стійкості руху. 

Основна частина
 У роботі [5] записана система рівнянь, що 

описує плоскопаралельний рух триланкового 
причіпного автопоїзда, яка може бути застосо-
вана і для метробуса як напівпричіпної, так і при-
чіпної компонувальної схеми, рис. 3.

 а) б)
Рис. 3. Розрахункова схема метробуса: а) за напівпричіпною 
схемою, б) за причіпною схемою

Ці рівняння записані у вигляді:
m(u.+vω)=X1sinq1+Y1cosq1+Y2+YA–YBcosg1+XBsing1 ;
I1ω

 =YA–b(Y2cosq1 +X2sinq1)+c(YBcosg1)+M1+M2 ;   (1)I2ω
 
2=d1YB–b1Y3–b11(Y31cosq2 +X31sinq2)+c1YC–M3 ;

I3ω3=d2YB–b21Y41–b22(Y42cosq3 +X42sinq3)+M2–M3 ;

.

.

.

Рис. 1. Триланковий автобус в системі BRT

 Рис. 2. Автобуси ЛАЗ-695, що працюють в зчіпці



19Перевезення /

Реакції у точках з’єднання ланок метробуса за-
писані у вигляді [5]:
XC=m3n

.
3–m3ω3u3+X41+X42cosq32–Y42sinq32 ;

YC=m3u.
3+m3ω3n3–Y41+Y42cosq32–X42sinq32 ;

YB=m2n
.
2+m2ω2u2+m3n

.
3cosφ2–m3ω3u3+cosφ2X41+

+ cosφ2X42cosq32–cosφY42sinq32 – sinφ2m3u.
3–

– sinφ2m3ω3n3+sinφ2Y41+sinφ2Y42cosq32+ sinφ2Y42sinq32;
YB=m2u.2+m2ω2n2+sinφ2m3n

.
3–sinφ2m3ω3u3+              (2)+ sinφ2X42cosq32–sinφ2Y42sinq32+ cosφ2m3u.

3+
+cosφ2 m3ω3n3– cosφ2Y41–cosφ2Y42cosq32– cosφ2X42sinq32;
XA=–cosqm1n

.
1+cosqm1ω1u1–cosqX1+m1u.

1sinq+ 
+m1ω1u1sinq1–Y1sinq1 ;
YA=–sinqm1n

.
1+sinqm1ω1u1–sinqX1+m1u.1cosq+

+m1ω1u1cosq+Y1cosq.
Поздовжні сили на колесах осей автопоїзда 

визначені як:
                           Хі=Zi×kf ,                               (3)

Поперечні сили на колесах осей автопоїзда ви-
значені як:

                Yi =
     kidi;                                   (4)

   

У записаних рівняннях прийняті такі позна-
чення:
V – поздовжня складова швидкості центру мас 
автобуса;
a; b – відстань від центру мас автобуса до точок 
кріплення передньої (керованої) осі й його зад-
ньої осі); 
c – відстань від центра мас автобуса до передньої 
осі першого причепа;
d1 – відстань від центра мас першого причепа 
(другої ланки) до точки зчіпки з автобусом; 
d2 – відстань від центра мас другого причепа (тре-
тьої ланки) до точки зчіпки з першим причепом; 
mі, Jі – маса й центральний момент інерції ланок 
метробуса; 
vі, uі – поздовжня й поперечна проекції вектора 
швидкості центрів мас ланок метробуса; 
ωі – кутова швидкість ланок метробуса щодо вер-
тикальної осі;
θі – кут повороту керованих коліс (осей) ланок 
метробуса;
γі – кут складання ланок метробуса;
V – прискорення в поздовжньому напрямку; 
X1, X2, X3i, X4i; Y1,Y2, Y3i, Y4i   – поздовжні і поперечні 
сили на колесах осей метробуса; 
ki – коефіцієнт опору відведення коліс і-ої осі ме-
тробуса;
φ  – коефіцієнт зчеплення коліс метробуса  
з опорною поверхнею;

М1, М2, М3 – моменти опору повороту ланок ме-
тробуса;

Інтегрування вихідної системи рівнянь здій-
снено за допомогою програмного забезпечення 
Maple. При цьому під час визначення показни-
ків маневреності розглядалися такі режими, як 
коловий рух автопоїзда, поворот на 900 і 1800, а 
при визначенні показників стійкості – прямо-
лінійний рух.

Як вихідні приймалися такі параметри авто-
поїзда:
а=3,58; b=2,32; bb=0; c=4,71; со1=2,5; Lо=12;В =1.86; 
в1 =0,5 (за напівпричіпної схеми) і в1=2,9 (за при-
чіпної схеми); в12 =3,1; с1=3,9; с2=0,5 (за напівпри-
чіпної семи) і с2=2,9 (за причіпної схеми); L1 =6,2; 
в2 =0,5 (за напівпричіпної схеми) і в2 =2,9 (за при-
чіпної схеми); в22=3,1; d2=3,9; 
kf=0,02; L1=L2 =6,9; k1=130000; 
k2=220000;k3=180000; k31=110000; k32=130000; 
k41=110000; k42=130000;c1=1780; c2=1500; 
c3=1500; h1т=30; h2т =30; h3т =30; 
φі= 0,8; m1=9600; J1=27300; m2=m3=9600;
J2= J3=27300; f=0; V=0
θ1=0,35; θ2=θ3=f(φ i), φ 1=φ 2=φ 3=φ 4=0,8; V:=0; 
X1=X2=X31=X32=X41=X42=0. 

На рис. 4 наведені траєкторії руху метробу-
сів, виконаних за причіпною і напівпричіпною 
схемами.

При розв’язку системи рівнянь (1) були отри-
мані кути складання ланок метробуса, які визна-
чають траєкторії головних точок окремих його 
ланок, якими є точки, розташовані на опорній 
поверхні посередині задньої осі ланки. За траєк-
торіями головних точок визначалася габаритна 
смуга руху метробуса в криволінійному русі та 
критична швидкість руху в прямолінійному русі. 

 Аналіз наведених рисунків і результатів роз-
рахунку показує, що на етапі входження в поворот 
перший кут складання метробусів обох компону-
вальних схем майже однаковий. При цьому мак-
симальна розбіжність не перевищує 12,9 %, чого 
не можна сказати за другий кут складання, який 
майже на 65 % більший для метробуса за напів-
причіпної схеми. Це обумовлено як різною вели-
чиною бази причіпних ланок, так і передаточним 
відношенням приводу управління, яке для напів-
причіпної схеми складає uпр=1,0 (некерована при-
чіпна ланка), а для причіпної схеми uпр=0,6. 

 На круговій траєкторії перший кут складання 
обох метробусів, що розглядаються, майже одна-
ковий. Другий кут складання автопоїзда з роз-
несеними осями причепа менший у порівнянні 
з автопоїздом з наближеними осями на 11,38 %. 

1+ ki
2di

2

(φZi)2
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Пояснюється це тим, що перший і другий кути 
складання визначають собою ГСР автопоїзда, яка 
на усталеній круговій траєкторії для метробуса 
причіпної схеми менша, порівняно з метробусом 
напівпричіпної схеми на 13,71 %. 

 На вхідній і вихідній перехідній траєкторії 
більш помітна різниця у кутах складання ме-
тробуса причіпної і напівпричіпної схеми. Так, 
якщо метробус причіпної схеми закінчував пе-
рехідну траєкторію на шляху 19,5 м, то метробус 
напівпричіпної схеми – на шляху 32,9 м. Водночас 
метробуси обох компонувальних схем задоволь-
няють вимоги нормативних документів щодо 
маневреності. 

 За зміщеннями траєкторій головних то-
чок ланок метробуса визначалася і критична 
швидкість прямолінійного руху. За прийнятих 
вихідних даних визначена критична швидкість 
руху метробусів обох компонувальних схем, яка 
склала: для метробуса причіпної компонуваль-

ної схеми – 27,36 м/с; для метробуса напівпри-
чіпної схеми – 32,51 м/с. 

 Зважаючи на те, що критична швидкість ме-
тробуса причіпної схеми лежить в зоні можливих 
максимальних швидкостей руху, проаналізовані 
фактори, що можуть вплинути на її підвищення. 
Так, у роботі [11] показано, що на величину кри-
тичної швидкості руху автопоїзда суттєво впли-
вають його конструктивні параметри. Тому шля-
хом розв’язку системи диференціальних рівнянь 
руху причіпного автопоїзда було проаналізовано 
вплив коефіцієнтів опору відведенню коліс керо-
ваної осі автобуса, коліс керованої і некерованої 
осей причіпних ланок, відстані між центром мас 
автобуса і точкою його зчіпки з першою причіп-
ною ланкою, маси автобуса і причіпних ланок на 
величину критичної швидкості руху. При цьому 
встановлено:

 - на підвищення критичної швидкості руху 
метробуса позитивно позначається зменшення 

Рис. 4. ГСР метробусів різних компонувальних схем: а, б – причіпна схема; в, г – напівпричіпна схема

 а б

 в г
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коефіцієнта опору відведенню коліс керованих 
осей автобуса і причепів (наприклад, зменшен-
ням тиску повітря в шинах коліс цих осей); 

 - аналогічно до збільшення критичної швид-
кості руху метробуса призводить і підвищення 
коефіцієнта опору відведення коліс некерованих 
осей причіпних ланок, зменшення відстані між 
центром мас автобуса і точкою його зчіпки з пер-
шою причіпною ланкою;

 - збільшення маси автобуса і першого при-
чепа (напівпричепа) за умови незмінної загаль-
ної маси автопоїзда призводить до збільшення 
критичної швидкості руху автопоїзда, у той час 
як збільшення маси останнього причепа при-
зводить до її зменшення. Ці фактори необхідно 
враховувати під час експлуатації метробусів при-
чіпної компонувальної схеми.

Висновки
Виконана порівняльна оцінка метробусів різних 

компонувальних схем. Встановлено, що за показ-
никами маневреності метробуси напівпричіпної 
і причіпної компонувальних схем задовольняють 
вимоги нормативних документів. Водночас, за по-
казниками стійкості, зокрема критичної швидкості 
руху, перевагу варто надати метробусу напівпри-
чіпної компонувальної схеми. Для метробуса при-
чіпної схеми запропоновані конструктивні заходи 
для підвищення критичної швидкості руху.

 Зважаючи на те, що показники стійкості ме-
тробуса визначені тільки в прямолінійному русі, 
у подальшому їх необхідно визначити і в неуста-
лених режимах руху, зокрема у таких режимах як 
«поворот», «ривок рульового колеса», рух «змій-
кою», S-подібний поворот тощо. Кожен із наведе-
них режимів може бути розглянуто інтегруван-
ням вихідної системи рівнянь.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ 
ВІДМІННОСТЕЙ У ВИМОГАХ  

ДО КОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛІВ, 
ВИГОТОВЛЕНИХ ДЛЯ РИНКІВ  

РІЗНИХ КРАЇН
RESEARCH OF THE MAIN DIFFERENCES  

IN THE REQUIREMENTS FOR THE CONSTRUCTION  
OF VEHICLES MANUFACTURED FOR MARKETS  

OF DIFFERENT COUNTRIES
Анотація. Дослідження основних відмінностей у вимогах до конструкції КТЗ, виготовлених для ринків різних країн. Огляд основних нормативно-право-
вих актів, які стосуються допуску КТЗ до участі у дорожньому русі та їх державної реєстрації. Визначення основних відмінностей КТЗ, що були у вико-
ристанні та були виготовлені для ринків, відмінних від Європейського, на які потрібно звернути увагу до проходження сертифікації. Надання інформації 
та пояснень для громадян, які мають на меті придбати, або вже придбали транспортні засоби, що були у використанні та були виготовлені для ринків, 
відмінних від Європейського, щодо мінімальних вимог до конструкції таких транспортних засобів, необхідних для проходження перевірки та отриман-
ня сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження КТЗ. Визначення нормативно-правової бази, що регламентує процедуру індивіду-
ального затвердження КТЗ в Україні. Надання інформації про перелік вимог (технічних приписів), яким повинен відповідати транспортний засіб, що 
був у використанні, категорій M1 і N1 для проходження процедури індивідуального затвердження КТЗ. Визначення зобов’язань Органів із сертифікації  
в Україні щодо дотримання вимог європейських стандартів та законодавства України під час проведення процедури індивідуального затвердження 
КТЗ в Україні. Розробка та затвердження Висновку технічної служби щодо можливості застосування альтернативних технічних приписів для цілей 
індивідуального затвердження завершених КТЗ категорій M1 та N1, які виготовляються великими серіями в/або для країн, які не є державами-членами 
ЄС. Опис основних відмінностей об’єктів затвердження, на які потрібно звернути увагу до проходження сертифікації.
Ключові слова: сертифікація КТЗ, сертифікація автомобілів, призначених для ринку США, вимоги до автомобілів при проведенні сертифікації.

Аннотация. Исследование основных отличий в требованиях к конструкции колесных транспортных средств, изготовленных для рынков разных 
стран. Обзор основных нормативно-правовых актов, касающихся допуска ТС к участию в дорожном движении и их государственной регистра-
ции. Определение основных отличий ТС, бывших в употреблении, изготовленных для рынков, отличных от Европейского, на которые нужно обра-
тить внимание при прохождении сертификации. Предоставление информации и объяснений для граждан, желающим приобрести или уже при-
обрели транспортные средства которые были в употреблении и были изготовлены для рынков, отличных от Европейского, про минимальные 
требования к конструкции таких транспортных средств, соответствие которым необходимо для прохождения проверки и получения серти-
фиката соответствия по процедуре индивидуального утверждения колесных транспортных средств. Определение нормативно-правовой базы, 
регламентирующей процедуру индивидуального утверждения транспортных средств в Украине. Предоставление информации о перечне требо-
ваний (технических предписаний), которым должно соответствовать транспортное средство, бывшее в употреблении, категорий M1 и N1 для 
прохождения процедуры индивидуального утверждения колесных транспортных средств. Определение обязательств Органов по сертификации 
в Украине по соблюдению требований европейских стандартов и законодательства Украины во время проведения процедуры индивидуального 
утверждения колесных транспортных средств в Украине. Разработка и утверждение Заключения технической службы о возможности при-
менения альтернативных технических предписаний для целей индивидуального утверждения завершенных колесных транспортных средств 
категорий M1 и N1, которые изготавливаются большими сериями в/или для стран, которые не являются государствами-членами европейского 
союза. Описание основных отличий объектов утверждения на которые нужно обратить внимание до прохождения сертификации.
Ключевые слова: сертификация ТС, сертификация автомобилей предназначенных для рынка США, требования к автомобилям при проведе-
нии сертификации.

Abstract. Research of the main differences in the design requirements for wheeled vehicles manufactured for the markets of different countries. Review 
of the main legislative documents concerning the admission of RV to participation in road traffic and the state registration. Determination of the main 
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differences RV, which were in use and were made for markets other than European, which are required pay attention to certification. Providing information 
and explanations for citizens wishing to purchase or have already purchased vehicles that were in use and manufactured for markets other than European, 
about the minimum design requirements for such vehicles, compliance with which is necessary for passing the inspection and obtaining a certificate of 
conformity according to the procedure for individual approval of wheeled vehicles. Definition of legislative documents about regulating the procedure for 
individual approval of vehicles in Ukraine. Providing information on the list of requirements (technical regulations), which must conform to the vehicle, past 
in usage, M1 and N1 categories for passing the procedure of individual approval of wheeled vehicles. Determination of the obligations of certification bodies 
in Ukraine to comply with the requirements of European standards and legislation of Ukraine during the procedure for individual approval of wheeled 
vehicles in Ukraine. Development and approval Technical service reports on the possibility of applying alternative technical regulations for the individual 
approval of completed wheeled vehicles of categories M1 and N1, which are manufactured in large series in / or for countries that are not member states 
of the European Union. Description of the main differences between the objects of approval that you need to pay attention to before passing certification.
Keywords: RV certification, certification of cars intended for the US market, requirements for cars during certification.

Вступ
За останні роки (2016–2019) в Україні спо-

стерігається тенденція зростання кількості 
придбання колісних транспортних засобів (далі 
– КТЗ), що були у користуванні, у співвідношен-
ні до нових. Для реєстрації КТЗ, що був у корис-
туванні, та який підлягає державній реєстрації 
в територіальному органі з надання сервісних 
послуг МВС, їх власнику необхідно пройти про-
цедуру індивідуального затвердження КТЗ. Ця 
процедура потрібна для забезпечення безпечнос-
ті експлуатації КТЗ, передбачає підтвердження 
відповідності КТЗ певним вимогам (технічним 
приписам), зокрема безпеки, відповідно до зако-
нодавства України, створеного на базі європей-
ських стандартів. Вимоги стандартів США до КТЗ 
відрізняються від європейських.

Метою статті є інформування щодо відмін-
ностей у вимогах до конструкції КТЗ, виготовле-
них для ринків різних країн, які впливають на 
процедуру підтвердження відповідності та отри-
мання сертифіката відповідності щодо індивіду-
ального затвердження КТЗ.

Основна частина
Сьогодні при ввезенні до України КТЗ, з метою 

вільного обігу, що були у користуванні, необхідно 
отримати сертифікат відповідності, який є під-
твердженням відповідності конструкції та тех-
нічної придатності КТЗ до експлуатації. Зазначе-
ний сертифікат входить до переліку документів, 
які необхідні для першої державної реєстрації ав-
томобіля в територіальних органах із надання 
сервісних послуг МВС.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про 
дорожній рух» до участі у дорожньому русі до-
пускаються КТЗ, конструкція і технічний стан 
яких відповідають вимогам діючих в Україні 
правил, нормативів і стандартів, що мають сер-
тифікат, який підтверджує відповідність цим 
вимогам, укомплектовані у встановленому по-
рядку, а у разі, якщо КТЗ згідно з цим Законом 
підлягає обов’язковому технічному контролю, 
пройшов такий контроль. Згідно зі статтею 8 За-

кону України «Про автомобільний транспорт» 
сертифікація транспортних засобів здійснюєть-
ся з метою: 

– запобігання використанню КТЗ, надання 
робіт, послуг, небезпечних для життя, здоров’я 
людей та довкілля;

– сприяння споживачам у свідомому виборі 
КТЗ, робіт, послуг;

– створення умов для участі суб’єктів господа-
рювання в міжнародному економічному, науко-
во-технічному співробітництві.

Відповідно до п.1.4 Порядку затвердження 
конструкції транспортних засобів, їх частин та 
обладнання, затвердженого Наказом Мінінфра-
структури України від 17.08.2012 № 521 (далі 
– Порядок) індивідуальному затвердженню під-
лягає, зокрема, кожен КТЗ, що був у користуванні 
і підлягає першій державній реєстрації в Україні.

Перелік обов’язкових вимог (технічних при-
писів), яким повинен був відповідати КТЗ, що був 
у використанні, категорій M, N, O, L при проведен-
ні сертифікації, наведено у розділі V додатку 4 до 
Порядку. 

Положення Порядку, у частині встановлення 
технічних вимог, посилаються на такі докази під-
твердження відповідності, як випробування, про-
ведені випробувальними лабораторіями України, 
наявність марковань, протоколів випробувань, 
затверджень типу, нанесених/виданих відповід-
но до доданих до Женевської Угоди 1958 року 
Правил ЄЕК ООН або Регламентів чи Директив ЄС. 
Нормативні та нормативно-правові документи, 
які регулювали сертифікацію транспортних засо-
бів в державній системі сертифікації (УкрСЕПРО) 
протягом близько двадцяти років до переходу на 
оцінку відповідності згідно з Порядком, так само, 
як і перша редакція Порядку не передбачали ви-
знання доказів щодо відповідності транспортних 
засобів, виготовлених для ринків різних країн (в 
тому числі і ринку США), встановлених відповід-
но до інших ніж українська або європейська сис-
тем оцінювання та підтвердження відповідності 
транспортних засобів.
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Вимоги Угоди про прийняття єдиних техніч-
них приписів для колісних транспортних засо-
бів, предметів обладнання та частин, які можуть 
бути встановлені та/або використані для коліс-
них транспортних засобів, і про умови взаємно-
го визнання офіційних затверджень, виданих на 
основі цих приписів, 1958 року (далі – Женевська 
Угода 1958 року), до якої Україна приєдналась  
у 2000 році відповідно до Закону України  
№ 1448-ІІІ, та законодавства Європейсько-
го Союзу у різні часи були адаптовані під окре-
мі стандарти та регламенти, які застосовуються  
в окремих неєвропейських країнах, зокрема в США.

З другого боку, постачання на український 
ринок продукції автомобілебудування США, від-
повідність якої підтверджена за стандартами 
безпеки транспортних засобів США, є прийнят-
ним та привабливим шляхом оновлення парку 
транспортних засобів.

Таким же шляхом пішла і Україна. Адапта-
ція вимог та процедур оцінки відповідності 
до європейських була здійснена у два етапи. 
На першому етапі ДП «ДержавтотрансНДІпро-
ект», нотифікованою в ООН технічною службою 
(ідентифікаційний номер Е46/B), розроблено 
висновок щодо можливості застосування аль-
тернативних технічних приписів для цілей ін-
дивідуального затвердження завершених КТЗ 
категорій M1 та N1, які виготовляються вели-
кими серіями в/або для країн, які не є держа-
вами-членами ЄС (далі Висновок). Із метою 
реалізації положень зазначеного висновку Мін-
інфраструктури видало Наказ «Про прийняття 
до розгляду органами із сертифікації для ін-
дивідуального затвердження колісних транс-
портних засобів, партій частин та обладнання 
висновку технічної служби – ДП «Державто-
трансНДІпроект» щодо можливості застосу-
вання альтернативних технічних приписів для 
цілей індивідуального затвердження заверше-
них колісних транспортних засобів категорій 
М1 та N1, які виготовляються великими серія-
ми для країн, які не є державами-членами ЄС» 
від 18.11.2016 № 408, яким погодив прийняття 
до розгляду органами із сертифікації висновку 
технічної служби – ДП «ДержавтотрансНДІпро-
ект». Другим етапом стало прийняття наказу 
Міністерства інфраструктури України № 561 
від 23.11.2018 «Про затвердження Змін до По-
рядку затвердження конструкції транспортних 
засобів, їх частин та обладнання», основою яко-
го стали дослідження, проведені фахівцями  
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», та яким реалі-

зовані положення Висновку у Порядку. Ці зміни 
спрямовані на подальше наближення законо-
давства України у сфері технічного регулюван-
ня транспортних засобів до положень Директи-
ви 2007/46/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради від 5 вересня 2007 р., що встановлює межі 
для затвердження автотранспортних засобів та 
причепів до них, а також систем, компонентів 
та окремих технічних вузлів, призначених для 
таких транспортних засобів.

Також було передбачено імплементацію 
окремих положень Регламента Комісії (ЄС)  
№ 183/2011 від  22 лютого 2011 року, 
який вносить зміни до додатків IV та VI  
Директиви 2007/46/ЕС. Аналогічно змінам, вне-
сеним до Директиви 2007/46/ЕС, зміни, запро-
поновані наказом Міністерства інфраструктури 
України № 561 від 23.11.2018, спрямовані на 
спрощення процедур оцінки відповідності тран-
спортних засобів, які ввозяться до України з-поза 
меж держав-членів ЄС та договірних сторін Же-
невської Угоди 1958 року, зокрема США. 

У 2018 році наказ Міністерства інфраструк-
тури України № 561 від 23.11.2018 було заре-
єстровано в Міністерстві юстиції України за  
№ 1430/32882.

Завдяки виконаній роботі стало можливим 
офіційно отримати сертифікат для КТЗ, які 
виготовлені для ринків, відмінних від Євро-
пейського. Для отримання сертифікату відпо-
відності транспортний засіб повинен пройти 
процедуру підтвердження відповідності, яка 
включає в себе огляд, ідентифікацію та випро-
бування на відповідність технічним приписам  
з урахуванням альтернативних вимог відповід-
но до Порядку. 

Складовими частинами КТЗ, на які поширю-
ються зазначені альтернативні вимоги, зокрема, є: 

– ремені безпеки, їх кріплення та утримуючі 
пристрої;

– безпечне скло;
– пристрої освітлення, світлової сигналізації 

та органи їх керування;
– пристрої вимірювання швидкості (спідо-

метри).
Після проведення в ДП «ДержавтотрансНДІ-

проект» перевірок КТЗ виготовлених для рин-
ків, відмінних від європейського, було проана-
лізовано понад 6,5 тисяч складених протоколів 
щодо наявності зауважень та невідповідностей. 
В результаті проведеного аналізу було отри-
мано загальний розподіл невідповідностей 
за групами та визначено їх частку в загальній 
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кількості. Результати проведеного аналізу на-
ведено на рис. 1.

Рис. 1. Розподіл виявлених невідповідностей

Для полегшення проходження процедури 
підтвердження відповідності, отримання сер-
тифікату відповідності та подальшої безпечної 
експлуатації КТЗ в ДП «ДержавтотрансНДІпро-
ект» підготовлено пояснення до вищезгаданих 
зауважень та наведенні посилання на норматив-
но-правові акти які містять відповідні норма-
тивні значення.

Вимоги до ременів безпеки
Ремені безпеки і утримуючі пристрої, кріплен-

ня ременів безпеки унормовані Правилами ЄЕК 
ООН № 14, № 16 та ДСТУ 3649. Враховуючи аль-
тернативні технічні вимоги, стосовно кріплення 
ременів безпеки, КТЗ повинен відповідати одній 
з вимог:

Директива 76/115/EEC;
Федеральний стандарт безпеки транспортних 

засобів США FMVSS No. 210 (Кріплення ременів 
безпеки);

Стаття 22-3 JSRRV (Регламент Японії у сфері 
безпеки транспортних засобів).

Затвердження типу ременів безпеки згідно 
з Директивою 77/541/EEC не вимагається, але 
КТЗ повинен бути обладнаний ременями без-
пеки відповідно до вимог до точок кріплення, ви-
кладених у додатку XV Директиви 77/541/EEC. 
Кожен ремінь безпеки повинен мати позначення, 
яке повинне бути заводським маркованням та 
містити інформацію щодо їх кріплення (рис. 2).

Якщо КТЗ необхідно додатково обладнувати 
ременями безпеки, тип таких ременів безпеки 
має бути затверджений згідно з Директивою 
77/541/EEC або Правилами ЄЕК ООН № 16.

Згідно вимог п. 6.8.19 ДСТУ 3649:2010, ремені 
безпеки не повинні мати такі дефекти:

– надриви ременя, які видно неозброєним 
оком;

– замок не фіксується або не відкривається 
після натискання на кнопку блокувального при-
строю;

– ремінь не витягується чи не втягується  
в інерційну котушку та не блокується під час 
його різкого ривка.

Вимоги щодо безпечного скла
Скло повинне бути встановлене на КТЗ від-

повідно до Додатку 21 до Правил ЄЕК ООН  
№ 43. У США ці вимоги зазначені у федеральних 
стандартах безпеки транспортних засобів США 
US DOT FMVSS No. 205 і US DOT FMVSS No. 212. 
Скло повинне бути багатошаровим або загарто-
ваним. Не допускається встановлювати загар-
товане скло у якості вітрового і багатошарове 
з боків та ззаду.

Марковання для європейського ринку Марковання для ринку США
Рис. 2. Приклади марковання ременів безпеки
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Встановлення скла із пластику дозволяється 
тільки позаду середніх стойок КТЗ. Не дозволя-
ється наявність плівок, які зменшують проник-
нення світла нижче встановленого мінімуму, на 
склі, розташованому попереду відносно середніх 
стойок. Наявність марковання скла згідно з Ди-
рективою 92/22/EEC не вимагається.

Світлопропускання скла, яке встановлено на 
КТЗ, повинно відповідати таким вимогам: 

Найменування Світлопропускання, %  
(Норматив, не менше)

Вітрове скло: 75 (70*)
Скло бокове: 70 **
Заднє скло: 70 **

* – Вимога за Правилами ЄЕК ООН № 43-01. 
** – Для скла, що не входить до зони огляду  
з  місця водія,  за умови встановлення зо-
внішніх дзеркал з обох боків КТЗ допуска-
ється недотримання нормативного значення  
(відповідно до п. 6.8.7 ДСТУ 3649) 

Приклади марковання скла наведено на рис. 3.

Рис. 3. Приклади марковання скла

Вимоги до спідометра
Згідно з вимогами законодавства, спідометр 

повинен мати метричну систему відображення 
швидкості. Допускається використання комбі-
нованої шкали, яка відображає швидкість як  
в метричні системі одиниць – км/год, так і імпер-
ській – милі/год. Допускається роздільне відо-
браження швидкості в милі/год на аналоговому 
показнику спідометра і в км/год на цифровому. 
Зазначена вимога визначена у примітці 4 додатку 9 
до Порядку. Приклади пристроїв відображення 
швидкості наведено на рис. 4.

Вимоги до світлотехніки
Основними відмінностями світлотехніки КТЗ, 

затверджених згідно з Правилами ЄЕК ООН та 
КТЗ, сертифікованих за стандартами США, мо-
жуть бути:

– форма променю фар ближнього світла;
– колір передніх габаритів;
– відсутність бокових повторювачів поворотів;

Рис. 4. Пристрої відображення швидкості

– колір задніх покажчиків повороту;
– суміщення задніх покажчиків повороту та 

ліхтарів гальмування;
– відсутність заднього протитуманного ліхтаря;
– тонування додаткового ліхтаря гальмування;
– відсутність індикатора роботи передніх про-

титуманних фар;
– відсутність автоматичного коректора кута 

нахилу фар ближнього світла та омивача у фарах, 
в яких застосовано джерело світла, яке має на-
правлений світловий потік більше 2000 люмен 
(наприклад, газорозрядні джерела світла).

Загальні вимоги
Кількість, колір та розташування світлотехніки, 

встановленої на КТЗ, повинна відповідати вимогам 
діючого стандарту Правила ЄЕК ООН №48-03.

Уся світлотехніка, встановлена на КТЗ, пови-
нна мати заводське марковання.

Не допускається будь-якого нанесення по-
криття на елементи світлотехніки КТЗ (тону-
вання).

Будь-яка світлотехніка, яка була встановле-
на додатково з метою виконання європейських 
вимог, повинна відповідати призначенню, мати 
відповідне марковання, яке вказує на призначен-
ня елементу та марковання щодо затвердження 
типу даного елементу.

Допускається встановлення газорозрядних 
ламп лише у фари, які для цього призначені. Такі 
фари повинні мати марковання, що підтверджує 
їх призначення, омивач та автоматичний корек-
тор кута нахилу променю ближнього світла.

Не допускається використання ламп без цоколя 
та ламп з цоколем, яке має різьбове приєднання. 

Не допускається кріплення ламп без відповід-
ного патрону чи роз’єму.
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Усі органи керування світлотехнікою КТЗ, які 
встановлені додатково, повинні бути надійно 
закріплені та бути видимими та доступними  
з місця водія. 

Не допускається використання задніх габа-
ритних ліхтарів, покажчиків повороту та сиг-
налів гальмування лише на елементах кузова, 
які можуть бути прикриті (наприклад, кришка 
багажника).

       Фари ближнього світла
Повинні мати асиметричну форму променю та 

бути налаштовані згідно з вимогами заводу-ви-
готівника (рис. 5–7). 

Рис. 5. Приклад форми променю ближнього світла

Варіант 1

Варіант 2

Рис. 7. Приклади променю фар ближнього світла КТЗ, вироблених 
для ринків країн ЄС, які відповідають встановленим вимогам

        Передні габаритні ліхтарі
Повинні бути білого кольору. Не допускаєть-

ся використання денних ходових вогнів у якості 
габариту.

       Передні протитуманні фари
Повинні мати орган керування з відповідним 

символом, який позначає цей вогонь та мати ін-
дикатор його включення.

         Бокові повторювачі повороту
Повинні бути жовтогарячого кольору, надійно 

закріплені відповідно до вимог заводу-виготівни-
ка даного ліхтаря. Розміщення (кути встановлення, 
видимості та розташування відносно кузова КТЗ) 
повинні відповідати вимогам Правил ЄЕК ООН №48.

Рис. 6. Приклади променю фар ближнього світла КТЗ, вироблених 
для ринків, вимоги яких відмінні від вимог країн ЄС

        Задні покажчики повороту
Повинні бути жовтогарячого кольору та не 

повинні бути суміщеними з сигналом гальму-
вання. Не допускається одночасна робота по-
кажчиків повороту жовтогарячого та червоного 
кольорів.

       Ліхтарі гальмування
Повинні мати червоний колір. Не допуска-

ється одночасна робота сигналів гальмування 
червоного та жовтогарячого кольорів (рис. 8). 

Задні протитуманні ліхтарі
Повинні бути червоного кольору, мати окре-

мий орган кермування, мати відповідний символ 
та індикатор включення (жовтогарячого кольо-
ру). Розміщення повинне відповідати вимогам 
Правил ЄЕК ООН №48 (250-1000 мм над рівнем 
дороги).

Відмінності у вимогах щодо захисту довкілля 
в цій статті не розглядаються.
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Висновки
Проведені ДП «ДержавтотрансНДІпроект» до-

слідження питань, які виникають під час прохо-
дження процедури підтвердження відповідності 
та отримання сертифіката відповідності щодо 
індивідуального затвердження КТЗ, дали змогу 
створити підґрунтя для внесення змін у норма-
тивно-правову базу та імплементації окремих по-
ложень Регламента Комісії (ЄС) № 183/2011від 
22 лютого 2011 року, що дало змогу спростити 
процедуру оцінки відповідності транспортних 
засобів, які ввозяться до України з-поза меж дер-
жав-членів ЄС та договірних сторін Женевської 
Угоди 1958 року, зокрема США.

Наведені в статті результати здійсненого  
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» аналізу заува-
жень і невідповідностей, зафіксованих у про-
токолах перевірок КТЗ, дають змогу власникам 
ТЗ, виготовлених для ринків, відмінних від єв-
ропейського, підготувати (доопрацювати) свої 
автомобілі для успішного проходження проце-
дури підтвердження відповідності та отримання 

Рис. 8. Приклади внесення змін у конструкцію КТЗ з метою узгодження вимог

сертифіката відповідності щодо індивідуального 
затвердження КТЗ.

Існує велика кількість варіацій внесення змін 
до КТЗ з метою узгодження вимог різних рин-
ків використання, але головною метою є дотри-
мання таких вимог не тільки на стадії перевірки  
в спеціалізованих випробувальних лабораторіях, а й 
за умови подальшої експлуатації. Виконання зазна-
чених вимог сприятиме зменшенню ризиків дорож-
ньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків.
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ЩОДО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ 
АВТОМОБІЛЯ НА ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ

CONVERTING THE VEHICLE BY REPLACING  
THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE

Анотація. Розглянуто деяку порівняльну статистику розвитку та використання електромобілів на прикладі прода-
жів та прогнозування продажів у майбутньому таких авто у країнах, які розбудовуються за принципами сталої економі-
ки. Наведено приклади фінансового інвестування, яке вже відбувається та яке в найближчому майбутньому буде зроблене най-
більшими автовиробниками в розвиток та розповсюдження електромобілів у світі. Відображені кроки щодо забезпечення 
покращення екологічного стану в країнах (наприклад, заборона в’їзду до центру міста), розглянуто науково-прикладну проблему підви-
щення енергоефективності та екологічної безпеки експлуатації колісних транспортних засобів. Наведено основні та найбільш роз-
повсюджені схеми переобладнання автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння на автомобіль з електричним двигуном (шляхом за-
міни бензинового або дизельного двигуна на електричний), а також головні вимоги, яких потрібно дотримуватись для безпечного  
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використання та експлуатації таких переобладнаних електромобілів. Вирішення проблеми проводиться за рахунок обґрунтування до-
цільності переобладнання КТЗ шляхом заміни двигуна внутрішнього згоряння на електродвигун. На основі статистичних даних зібраних 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» про кількість виданих висновків науково-технічних експертиз щодо погодження можливості переоблад-
нання автомобіля з ДВЗ (бензиновим або дизельним) на автомобіль з електродвигуном (електромобіль) зроблені висновки про доцільність 
такого переобладнання.
Ключові слова: електромобілі, екологічна безпека, електродвигун, статистика, автомобіль, транспортний засіб шляхом заміни двигуна.

Аннотация. В данной статье рассмотрено некоторую сравнительную статистику развития и использования электромобилей на примере 
продаж и прогнозировании продаж в будущем таких автомобилей в странах, строящих свою политику по принципах устойчивой экономики. 
Приведены примеры финансового инвестирования, которое уже происходит и которое в ближайшем будущем будет сделано крупнейшими 
автопроизводителями в развитие и распространение электромобилей в мире. Отражены шаги по обеспечению улучшения экологического со-
стояния в странах (например, запрет въезда в центр города), рассмотрены научно-прикладную проблем у повышения энергоэффективности 
и экологической безопасности эксплуатации колесных транспортных средств. Приведены основные и наиболее распространенные схемы пе-
реоборудования автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на автомобиль с электрическим двигателем (путем замены бензинового 
или дизельного двигателя на электрический), а также основные требования, которые нужно соблюдать для безопасного использования и 
эксплуатации электромобилей. Решение проблемы проводится за счет обоснования целесообразности переоборудования колесного тран-
спортного средства путем замены двигателя внутреннего сгорания на электродвигатель. На основе статистических данных собранных  
ГП «ГосавтотрансНИИпроект» о количестве выданных заключений научно-технических экспертиз по согласованию возможности переобору-
дования автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (бензиновым или дизельным) на автомобиль с электродвигателем (электромобиль) 
сделаны выводы о целесообразности такого переоборудования.
Ключевые слова: электромобили, экологическая безопасность, электродвигатель, статистика, автомобиль, транспортное средство с за-
меной двигателя.

Abstract. This article looks at some comparative statistics on the development and use of electric vehicles (hereinafter referred to as EM) as an example 
of sales and future sales forecasts for EM in countries that focus on environmental conservation. Examples of financial investments already underway and 
to be made in the near future by the largest automakers in the development and distribution of EM in the world are given. Steps are taken to improve the 
environmental situation in countries (for example, the prohibition of entry into the city center), the scientific and applied problem of improving the energy 
efficiency and environmental safety of the operation of wheeled vehicles (hereinafter referred to as the CTE). The basic and more widespread schemes of 
conversion of the internal combustion engine car (hereinafter -ICE) to the electric motor car (by replacing the gasoline or diesel electric motor), as well 
as the main requirements that must be observed for the safe use and operation of the electric vehicle. The problem is solved by justifying the feasibility of 
re-equipment of the KTZ by replacing the internal combustion engine with an electric motor. On the basis of the statistics collected by the State Automobile 
Transit Research Institute on the number of issued conclusions of scientific and technical expertise regarding the approval of the possibility of conversion 
of a car with an internal combustion engine (gasoline or diesel) to a car with an electric motor (electric vehicle), the conclusions on the feasibility of such 
conclusion were made.
Keywords: electricvehicles, ecological safety, electricmotor, statistics provided, car, vehicle by replacing. 

Вступ
Електромобіль (далі – ЕМ) – автомобіль, що 

приводиться в рух одним або декількома елек-
тродвигунами з живленням від автономного 
джерела електроенергії (акумуляторів, палив-
них елементів тощо). ЕМ варто відрізняти від 
автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння 
(далі – ДВЗ) і електричною передачею крутного 
моменту на ведучі колеса, а також від тролейбу-
сів і трамваїв.

Сьогодні у розвинених країнах використання 
ЕМ в пріоритеті. За даними статистичних дослі-
джень ринок продажів автомобілів показує висо-
кий темп зросту саме ЕМ. Світовий парк ЕМ нині 
нараховує близько 850000 одиниць, український 
при цьому – всього лише 2000 ЕМ, але наразі іс-
нує тенденція щодо зростання їх кількості, осо-
бливо вона динамічна у сегменті вживаних авто.

Це свідчить про актуальність виробництва 
та реалізації ЕМ, адже на неї існує стабільний 
попит з боку споживачів. Це зумовлено такими 
факторами, як економічність, екологічність та 
зручність у використанні. Проте нині існують 
проблеми з наявністю розгалуженої мережі стан-
цій електричного живлення та складності в тех-
нічному обслуговуванні ЕМ.

Світовим лідером за показником розповсю-
дження ЕМ серед усіх типів авто є Норвегія – 
частка «зелених» машин становить близько  
24 % від загального обсягу продажів автомобілів 
у цій країні. На другому місці – Швеція з часткою 
ринку близько 3 % для машин з електротягою. 
За ними йдуть Ісландія, Нідерланди, Швейцарія, 
Франція, Бельгія, Австрія та Великобританія – на 
продаж ЕМ в цих країнах припадає понад 1 % від 
загального обсягу авторинку.

За прогнозами експертів Bloomberg New 
Energy Finance (BNEF), до 2021 року продажі 
ЕМ Tesla в США сягнуть 709 000 одиниць, за-
вдяки чому компанія обійде таких гігантів як 
Volkswagen і General Motors за сумарною кількіс-
тю проданих ЕМ.

Найбільший у світі автовиробник Volkswagen 
планує вкласти мільярди доларів у розроб-
ку нових ЕМ. Автогігант планує представити 
менш ніж за 15 років електроверсії усіх своїх 
моделей.

Концерн має намір вкласти понад 20 млрд 
євро в розвиток електрокарів у надії скласти 
конкуренцію Tesla та іншим виробникам, ство-
ривши масовий ринок ЕМ. Німецька компанія, 
чиї бренди включають Seat і Skoda, також за-
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явила, що розмістить замовлення на суму понад  
50 міль ярдів євро на батареї для живлення ЕМ.

Інший німецький виробник – Daimler заявив, 
що запропонує повністю електричні версії всіх 
своїх автомобілів Mercedes-Benz до 2022 року.

Концерн Daimler і контрольований владою 
КНР місцевий автовиробник BAIC підписали 
угоду про спільні інвестиції в розмірі 5 мільярдів 
юанів ($ 735 млн) в розвиток виробництва ЕМ  
у Китаї. Вочевидь Daimler не має наміру без бою 
здавати китайський ринок ЕМ своєму американ-
ському конкурентові – компанії Tesla.

Довгий час традиційний автовиробник Volvo 
відмовлявся від ЕМ і лише нещодавно заявив 
про відмову від машин з двигуном внутрішньо-
го згоряння. Компанія оголосила, що з 2019 року 
всі її автомобілі будуть оснащуватися електро-
двигунами. Електрифікація надалі буде основою 
бізнесу Volvo.

BMW. Появою нового суббренду «i» BMW Group 
заявила про початок виробництва інноваційних 
екологічних автомобілів. Компанія повідомила, 
що робить ставку на розвиток ЕМ і нових техно-
логій, а не на збільшення загальних продажів ав-
томобілів. Компанія оголосила про заміну автомо-
білів своєї флагманської 7-ї серії на електрокари 
iNext. Чотиридверний ЕМ був показаний громад-
ськості під час презентації в дизайнерській штаб-
квартирі BMW у Мюнхені. Автовиробник заявив, 
що машина надійде в продаж до 2021 року. Також 
концерн BMW AG додасть до сімейства свого суб-
бренду «i» новий електричний седан. Таким чином 
компанія намагається прискорити план переходу 
на автомобілі з живленням від батарей.

Міська влада деяких міст європейських країн 
 вже передбачає або планує у найближчий час за-
борону в’їзду у центр або самі міста автомобілів 
з дизелями, а з часом і бензиновими двигунами, 
таким чином змушуючи користуватись лише 
«екологічним» транспортом у найбільш населе-
них зонах.

Кроки України до ЕС, політика профільних 
міністерств та досвід країн-сусідів свідчать,що 
настане той час,коли ів Україні буде обмежене 
використання автомобілів з ДВЗ у деяких містах 
та використання ЕМ буде більш ефективним [5].

Основна частина
Як стати власником ЕМ в Україні? Купувати 

у іноземного виробника за ціну, яка переви-
щує майже удвічі вартість такого ж автомобіля  
з бензиновим двигуном або дизелем? Чи можли-
во є інші варіанти, більш бюджетні та доступні? 
В Україні кількість старих автомобілів з тради-

ційними ДВЗ доволі велика і одним з варіантів 
зменшення викиду шкідливих речовин у пові-
тря та зменшення споживання палив є їх пере-
обладнання в ЕМ шляхом заміни бензинового 
двигуна або дизеля на електричний, який при-
водиться в дію від енергії, що запасена в акуму-
ляторних батареях (далі – АКБ). На сьогодні це 
більш економний спосіб, ніж придбання нового, 
або такого ЕМ, що був у користуванні. Цей спосіб 
набуває все більшої популярності.

Зростання кількості серійних ЕМ також дає змо-
гу використовувати їх комплектуючі для переоб-
ладнання звичайних автомобілів з традиційними 
ДВЗ на ЕМ.

Якщо тенденція розвитку автомобілів у най-
ближчому майбутньому зрозуміла, то питання 
щодо експлуатації старих автомобілів лишається 
відкритим. 

За наявними в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
даними, які сформовані на підставі виданих про-
тягом останніх 5 років висновків науково-техніч-
ної експертизи щодо погодження можливості 
переобладнання колісних транспортних засобів 
(далі –КТЗ), кількість заявок на переобладнання 
КТЗ шляхом заміни ДВЗ на електродвигун (далі 
– ЕД) порівняно з 2014 роком зросла в декіль-
ка разів. Враховуючи, що цей процес розпочав-
ся порівняно недавно це свідчить про початок 
сталого життєвого циклу. У найближчому май-
бутньому варто очікувати суттєвого зростання 
кількості заявок. 

Отже, розглянемо основні та найбільш роз-
повсюджені схеми переобладнання автомобіля 
з ДВЗ на автомобіль з ЕД, а також головні вимоги, 
яких потрібно дотримуватись задля безпечного 
використання та експлуатації ЕМ. 

Для виконання переобладнання звичайного 
серійного автомобіля шляхом заміни штатного 
ДВЗ на ЕД потрібно, визначитись як із самим 
авто, яке буде переобладнуватись, так і з техніч-
ною частиною: конструкційною компоновкою, 
ЕД, системами керування, батареєю, тощо. Від 
технічних характеристик самого автомобіля 
(наприклад, спорядженої маси) залежить бага-
то факторів, що вплинуть на подальшу роботу 
та експлуатацію ЕМ.

Наступним етапом необхідно визначитись із 
типом ЕД та його потужністю. У якості ЕД для ЕМ 
застосовуються різні типи ЕД.

Розрізняють такі види ЕД:
ЕД за родом напруги живлення:
- змінного струму;
- постійного струму.
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ЕД за кількістю фаз мережі живлення:
- однофазний (з одною робочою обмоткою, 

підключається до однофазної межі струму);
- двофазний (має дві обмотки, зміщені у про-

сторі на 90 градусів);
- трифазний (підключається до трифазної ме-

режі струму, має 3 обмотки, магнітні поля яких 
розташовані під кутом 120 градусів).

ЕД за конструктивним виконанням:
- колекторний (перемикачем струму в обмот-

ках и датчиком положення ротора є той самий 
пристрій — щітково колекторний вузол. Працює 
переважно на постійному струмі, однак сучасні 
електродвигуни, так звані універсальні колек-
торні двигуни, можуть одночасно працювати на 
постійному та перемінному струмі);

- безколекторний (вентильні двигуни постій-
ного струму виконані у вигляді замкнутої систе-
ми з датчиком положення ротора, інвертором та 
перетворювачем координат).

ЕД за принципом роботи:
- синхронні (електромеханічна машина, в якій 

ротор обертається синхронно з магнітним полем 
перемінного струму);

- асинхронні (частота обертання ротора асинх-
ронного двигуна перемінного струму не співпа-
дає з частотою обертання магнітного поля, яке 
створюється струмом обмотки статора).

ЕД за способом збудження:
- із збудженням від постійних магнітів;
- із паралельним збудженням;
- із послідовним збудженням;
- із послідовно-паралельним збудженням.
Широке використання в 80-х роках минуло-

го сторіччя в ЕМ отримали двигуни постійного 
стуму з послідовним збудженням. Також, на рівні  
з ними, застосовувалися двигуни постійного сту-
му з паралельним збудженням, які дозволяють 
реалізувати режим рекуперації енергії при галь-
муванні, тобто повернення енергії гальмування 
у тягову батарею. 

А синхронні ЕД застосовуються доволі часто. 
Сьогодні цей тип ЕД найбільш розповсюджений 
на серійних гібридних та чисто електричних 
авто мобілях. Але для керування такими двигу-
нами контролер дещо дорожче, ніж для двигунів 
постійного струму, тому в одиничних екземпля-
рах ЕМ він застосовується рідко.

Синхронні ЕД можливо застосувати на ЕМ, але 
необхідно використовувати частотне регулюван-
ня. Їх недоліком є жорсткість пускових (старто-
вих) електромеханічних характеристик та не-
можливість реалізації рекуперування енергії.

Останнім часом все частіше використовують 
безколекторні ЕД на потужних постійних маг-
нітах з вентильним керуванням. Для керування 
ними потрібний потужний електронний блок ке-
рування на основі мікропроцесорних систем. Такі 
ЕД перспективні для використання в ЕМ, вони 
компактні, мають високу питому потужність на 
одиницю ваги, але їх застосування стримує ве-
лика вартість.

Також вибір ЕД за характеристиками маси, 
крутного моменту та частоти обертання ви-
хідного вала потрібно узгоджувати з характе-
ристиками трансмісії автомобіля. Показники 
тягово-швидкісних властивостей серійних і пе-
реобладнаних автомобілів визначаються шляхом 
розв›язку диференціального рівняння руху, яке 
записується у вигляді:

dυ. Ma. δоб=Pko
 – ΣPidt                                                           (1)

dυ
dt – де прискорення автомобіля, м/с2;
Мa– повна маса автомобіля, кг;
δоб – коефіцієнт, який враховує обертові маси 

автомобіля;
Pko – повна колова сила на ведучих колесах ав-

томобіля, Н;

ΣPi
– сума сил опору руху автомобіля, Н.

Під час переобладнання автомобілів необ-
хідно зберегти їх основні характеристики 
(наприклад, споряджена маса, максимальний 
крутний момент не повинні перевищувати по-
казники встановленні заводом-виробником). 
Змінюється лише повна колова сила на ведучих 
колесах автомобіля та коефіцієнт, який враховує 
його обертові маси. Повна колова сила на веду-
чих колесах визначається параметрами двигуна, 
трансмісії та ведучих коліс автомобіля. 

Як видно з рівняння (1), потужність двигуна, 
необхідна для руху автомобіля, залежить від масо-
во-вагових та габаритних характеристик автомо-
біля, умов експлуатації та бажаної швидкості руху.

Також необхідно враховувати вихідний ко-
ефіцієнт корисної дії (ККД) вузлів ЕМ: двигу-
на, редуктора головної передачі (за наявності), 
контролера, втрати на з’єднувальних дротах та 
контакторах тощо [2]. 

До основних параметрів технічної характе-
ристики як серійного, так і переобладнаного 
автомобіля, належить максимальна швидкість 
руху. Цю швидкість визначають за рівнянням 
балансу потужності автомобіля, яке записуєть-
ся у вигляді:
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υ3
maxkF+υ2

maxkƒGa+υmaxƒ0Ga – 1000NeηM=0,      (2)
де k – коефіцієнт опору повітря; F – площа 

проєкції автомобіля на площину, що перпен-
дикулярна поздовжній осі автомобіля, F=ВЧH; 
В – колія передніх коліс автомобіля; Н – висота 
автомобіля,м; kf – коефіцієнт, що враховує при-
ріст сили опору кочення автомобіля від швидко-
сті його руху, kf= 0,000036xх2; f0 – коефіцієнт опору 
кочення за швидкості автомобіля 1 м/с; Ga – сила 
тяжіння від повної маси автомобіля Maкг, GaН;  
Ne – максимальна потужність заданого типу дви-
гуна, кВт; ηм– коефіцієнт корисної дії трансмісії [2].

Далі необхідно визначитись із місцем розта-
шування ЕД в трансмісії ЕМ. Може бути декілька 
варіантів:

1) ЕД підключається безпосередньо до веду-
чого колеса;

2) ЕД підключається до осьового диференціа-
лу ведучого моста;

3) ЕД підключається до первинного валу ко-
робки передач (далі – КП).

Кожен із варіантів має свої переваги та недолі-
ки. Враховуючи, що зазвичай для переобладнання 
використовується серійний автомобіль, то най-
більше підійде третій варіант. В автомобілі вже 
існують всі вузли трансмісії для підключення ЕД. 

ЕД з’єднується через перехідну плиту (план-
шайбу) зі штатною КП автомобіля із збереженням 
орієнтації та співвісності валів. Використання КП 
дасть змогу ефективніше керувати автомобілем 
за різних режимів руху та є більш звичним для 
переважної кількості водіїв. Зчеплення можна  
і не застосовувати – синхронізатори КП та нави-
чки водіння дають змогу перемикати передачі  
й без нього, й більш того, ще й зменшить меха-
нічні втрати енергії на перемикання.

Силовий агрегат (ЕД з КП) має бути встанов-
лений без зміни основних точок його кріплен-
ня на штатні опори автомобіля. Конструкція 
перехідних елементів повинна забезпечувати 
необхідну жорсткість та надійність кріплення 
силового агрегату. Для керування роботою ЕД 
повинен бути встановлений відповідний регу-
лятор напруги та контролер керування регулято-
ром (електронна педаль). Максимальна напруга 
живлення ЕД має бути обмежена відповідно до 
його технічних характеристик. Система керу-
вання роботою ЕД повинна забезпечувати його 
сталу роботу за всіх режимів руху ЕМ.

У моторному відсіку не обхідно встановити та 
надійно закріпити АКБ для забезпечення жив-
лення штатних електроспоживачів ЕМ, таких як 
зовнішні світлові прилади, освітлення, привод 

склоомивача та склоочисників, вентилятор об-
дуву тощо, розраховані на напругу 12 В.

У моторному та, за необхідності,багажному 
відсіках чи під підлогою ЕМ необхідно обладна-
ти місця для встановлення та закріплення бло-
ків тягових АКБ. Означені відсіки повинні мати 
систему вентиляції для забезпечення відведення 
назовні газів, що можуть виділятися під час екс-
плуатації тягових АКБ. Від кількості тягових АКБ 
залежить запас ходу ЕМ, бо саме в них накопичу-
ється необхідна енергія для живлення ЕД. 

Розмаїття та характеристики тягових АКБ да-
ють змогу власнику самому вирішувати, які саме 
використовувати, але необхідно пам’ятати про їх 
вагу, бо від кількості застосованих тягових АКБ 
будуть зростати споряджена маса ЕМ та наванта-
ги на осі, перевищення яких не допустимо.

Пристрій для зарядки АКБ повинен бути роз-
рахований на відповідні силу струму та напругу. 

Силова проводка повинна бути виконана про-
водом із відповідним перетином, який має бути 
прокладений і захищений вогнестійким рукавом 
та надійно зафіксований на кузові автомобіля.

Силова електромережа повинна бути захи-
щена плавким запобіжником, розрахованим на 
відповідну силу струму та розташованим якнай-
ближче до тягових АКБ, а також обладнана меха-
нічним розмикачем («червона» кнопка).

Електромережа двигуна повинна бути захи-
щена встановленням електромагнітного контак-
тора, який повинен запобігати несанкціоновано-
му керуванню регулятором напруги.

В системі регулювання рухом транспортного 
засобу повинно бути передбачено наступне бло-
кування: 

виключення можливості початку руху при на-
жатому положенні приводу керування роботою 
регулятора напруги («педалі газу»);

відключення силової мережі у разі пробою ре-
гулятора напруги та зриву управління системи;

виключення можливості початку руху під час 
заряду тягових АКБ.

Транспортний засіб повинен бути обладнаний 
контрольною системою (індикатором) появи 
електричного потенціалу на корпусі. 

Датчики режимів роботи двигуна та тягових 
АКБ повинні бути сумісними з покажчиками на 
панелі приладів автомобіля.

Для контролю за електричними параметрами 
електромобіля повинен бути встановлений ам-
перметр та вольтметр або ваттметр (як приклад 
«Cycle Analyst», Канада; Power Watcher, Україна; 
або інші).
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Схема електрообладнання і електросхема 
з’єднань автомобіля повинні бути скориговані  
з урахуванням особливостей живлення спожива-
чів електроенергії автомобіля. Джерела електро-
енергії і поперечний переріз провідників повинні 
бути узгоджені з потужністю і режимами роботи 
споживачів. Електрообладнання повинне відпо-
відати ДСТУ ГОСТ 3940:2007.

Джгути проводів та окремі проводи системи 
електрообладнання повинні бути надійно закрі-
плені і не мати непередбаченого конструкцією 
контакту з деталями КТЗ. Ізоляція електропрово-
дів КТЗ повинна виключати можливість виник-
нення випадкових замикань проводів з «масою» 
КТЗ і між собою.

У разі, якщо на автомобілі встановлено гідро-
підсилювач керма, повинен бути застосований 
промислового виробництва та встановлений 
за вимогами виробника насос гідропідсилюва-
ча керма з електричним приводом, який за ха-
рактеристиками та продуктивністю відповідає 
штатному насосу автомобіля. Рульовий привод 
рульового керування у зборі, рульовий меха-
нізм у зборі, рульові тяги та важелі повинні бути 
встановлені у повному комплекті відповідно до 
конструкції автомобіля із забезпеченням усіх ви-
мог до їх встановлення, кріплення і необхідних 
регулювань. Доопрацювання складників рульо-
вого керування (окрім насоса гідропідсилювача 
керма) не допускається.

Контролювання технічного стану рульового 
керування КТЗ повинне виконуватись відповідно 
до вимог ДСТУ 3649:2010 (п. 7.2).

Не дозволено: самочинний поворот рульового 
колеса та (або) керованих коліс КТЗ з підсилюва-
чем рульового керування; осьовий люфт рульо-
вого колеса; рухомість рульової колонки в пло-
щинах, поздовжніх до її осі, картера рульового 
механізму та деталей рульового привода віднос-
но одне одного або шасі (кузова) КТЗ; підтікання 
робочої рідини в гідросистемі підсилювача; не-
затягнуті та не застопорені нарізні з’єднання де-
талей та вузлів рульового керування; наявність  
в рульовому керуванні і його приводі деталей та 
вузлів із залишковою деформацією, тріщинами, 
пошкодженнями та відремонтованих методами 
паяння чи зварювання; зазори в з’єднаннях важе-
лів поворотних цапф та шарнірах рульових тяг.

У разі, якщо на автомобілі встановлено ваку-
умний підсилювач гальм, то в гальмівній системі 
автомобіля повинен бути застосований промис-
лового виробництва вакуумний насос з елек-
тричним проводом, який розрахований на жив-

лення від бортової електромережі (12В), який за 
характеристиками та продуктивністю відповідає 
штатному вакуумному насосу автомобіля. Прин-
ципова схема, схема з’єднань, а також складники 
гідравлічного приводу гальмівних механізмів 
(окрім вакуумного насоса) переобладнаного ав-
томобіля повинні відповідати штатній конструк-
ції автомобіля і виконані двопровідною схемою 
згідно з Правилами ЄЕК ООН №13-10.

Регулятор гальмівних сил або обмежувачі 
тиску робочого тіла (за наявності) мають бути 
відрегульовані відповідно до експлуатаційної до-
кументації КТЗ.

З’єднувальні трубки гідравлічного гальмівно-
го приводу повинні бути суцільними. З’єднання 
елементів приводу повинні бути герметичними.

Не дозволено наявність деталей гальмівних 
систем із тріщинами і залишковою деформацією, 
відсутність герметичності гальмівного привода 
та непередбачений конструкцією контакт його 
трубопроводів з елементами КТЗ.

Стоянкова гальмівна система повинна бути 
відповідною ДСТУ 3649:2010. Орган керування 
стоянковою гальмівною системою має фіксува-
тись у всіх положеннях, передбачених конструк-
цією КТЗ.

Система сигналізації та контролю гальмівних 
систем повинна працювати відповідно до вимог 
експлуатаційної документації КТЗ.

Гальмівна система автомобіля повинна бути 
відповідною ДСТУ 3649:2010 та Правилам ЄЕК 
ООН №13-10.

Контролювання гальмівних систем автомо-
біля повинне виконуватися методом дорожніх 
або стендових випробувань відповідно до вимог 
ДСТУ 3649:2010.

Висновки
Найбільш оптимальний варіант для мінімі-

зації затрат на виготовлення ЕМ є переоблад-
нання серійного автомобіля з ДВЗ. У серійному 
автомобілі вже існують всі вузли трансмісії для 
підключення ЕД. Залишається лише виготовити 
перехідні елементи для з’єднання валів двигуна 
та КП, а також для кріплення ЕД, акумуляторів 
та елементів управління до кузова автомобіля. 

Існує велика кількість типів тягових АКБ для 
ЕМ, але не всі з них повністю відповідають за-
гальним вимогам при переобладнанні. Більш 
того, питання їх вартості для ЕМ дуже гостре. Тя-
гові АКБ є основною затратною частиною, тому 
питання мінімізації затрат на їх придбання та за-
міну займає одне з перших місць у розрахунках 
при переобладнанні на ЕМ.
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Наразі характеристики ЕМ більш придатні для 
його внутрішньо міського використання (з об-
меженою максимальною швидкістю та пробігом 
при порівняно гарній якості доріг), і це дає змогу 
знизити певні вимоги до деяких конструктивних 
характеристик при обранні автомобіля, який пе-
реобладнується на ЕМ.
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In order to improve the national terminology in the industry and simultaneously to coordinate it with international terms, we propose to the Ukrainian 
motor transport community to take part in compilation of specialized translation dictionary. The magazine «Avtoshlyakhovyk Ukrayiny», as indicated in the 
No 1 (253) 2018, have opened a new section, «Automotive Industry Dictionary», intended to publish our draft definitions of the most controversial terms in 
Ukrainian, with comments on their formation and scope and corresponding terms in other languages.
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Окрім одиночних транспортних засобів доро-
гами пересуваються різноманітні їх комбінації, 
які так само різноманітно називають у літературі 
та законодавстві: «автопоїзд», «[транспортний] 
состав [транспортних засобів]» [1], «склад тран-
спортних засобів» [2 ], «зчеп транспортних засо-
бів» [3], «комбінація транспортних засобів» [4], 
«сполука транспортних засобів» [5] тощо. Роз-
глянемо найбільш поширені терміни.

Найчастіше вживають термін «автопоїзд». 
За визначення [1] «Автопоїзд (транспортний 
состав) – механічний транспортний засіб, що 
з’єднаний з одним або кількома причепами за 
допо могою зчіпного пристрою». Термін виглядає 

відносно недавнім запозиченням із російської, 
проте слово «поїзд» зафіксовано, наприклад, ще 
в кінці 19 ст. у [6] на позначення залізничного 
потягу, а також (весільної) процесії. Корінь -їзд- 
характерний для слов’янських мов не тільки 
східнослов’янської гілки (пор. польськ. jazda 
«їзда», pojazd «поїзд», болг. язда, чеськ. jizda).  
А от «состав» – запозичення з російської мови. [7]

«Термін “комбінація транспортних засобів” 
означає з’єднані транспортні засоби, які перемі-
щуються дорогами як одне ціле.»[4]

«…[С]полука КТЗ – зчеплені транспортні засо-
би, які беруть участь у дорожньому русі, як єдине 
ціле» [5].
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За складом з’єднаних транспортних засобів 
можна виділити такі типи автопоїздів: з напів-
причепом, з причепом (-ами), напостійно з’єднані 
частини автобуса, тролейбуса («гармошкою»).

Відповідно до [8] для збирання статистичних 
даних запропоновано розрізняти «articulated 
vehicle» – тягач, з’єднаний з напівпричепом,  
і «road train» – дорожній транспортний засіб для 
перевезення вантажів, з’єднаний з причепом або 
з «articulated vehicle», до якого додатково приєд-
нано причіп.

Виходячи з наведеного вище, пропонуємо такі 
визначення:

Автопоїзд – транспорт-
ний засіб, з’єднаний  

з напівпричепом та/або 
причепом за допомогою 

зчіпного пристрою.

en 
fr
ru 

road train 
train routier
автопоезд 

(комбинация 
транспортных 

средств)
Комбінація транспорт-

них засобів – див.  
Автопоїзд

en 
fr
ru

combination 
vehicle

ensemble de 
véhicules

комбинация 
транспортных 

средств
Сполука транспортних 

засобів – комбінація 
напостійно з’єднаних 
транспортних засобів.

en 
fr
ru

articulated vehicle
véhicule articulé

сочлененное 
транспортное 

средство

Відповідно до визначень вище автопоїзд за-
пропоновано вживати як більш широке поняття, 
комбінацію транспортних засобів – як повний си-
нонім терміну «автопоїзд», а сполуку – на позна-
чення одного з типів комбінації.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНЬОГО 
БІТУМУ ТИПУ ГІЛЬСОНІТ ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА ДОРОЖНІХ БІТУМІВ
INVESTIGATING THE POSSIBILITY OF USING  
THE NATURAL BITUMEN OF GILSONITE TYPE  
FOR THE PRODUCTION OF ROAD BITUMEN

Анотація. Представлено результати дослідження бітумів, отриманих шляхом суміщення гудрону з природним бітумом типу гільсоніт.  
Виробництво бітумів шляхом суміщення гудрону з природним бітумом типу гільсоніт дає змогу отримати різні марки дорожніх бітумів за-
вдяки зміні вмісту природнього бітуму. Бітуми, отримані за даною технологією, є більш тепло- та тріщиностійкими, мають високу зчеплю-
ваність з мінеральним матеріалом та не схильні до технологічного старіння. 
Ключові слова: бітум, виробництво, еквів’язкі температури, природний бітум, суміщення.

Аннотация. Представлены результаты исследования битумов, полученные путем совмещения гудрона с природным битумом типа гиль-
сонит. Производство битумов путем совмещения гудрона с природным битумом типа гильсонит позволяет получить различные марки 
дорожных битумов за счет изменения содержания природного битума. Битумы, полученные по данной технологии, являются более тепло- и 
трещиностойкими, имеют высокое сцепление с минеральным материалом и не склонны к технологическому старению.
Ключевые слова: битум, производство, эквивязкие температуры, природный битум, совмещение.

Abstract. The heavy traffic combined with the adverse weather and climate factors which are characteristic for most of the year, makes high demands for 
asphalt concrete. The quality of asphalt concrete is largely determined by the properties of bitumen which plays the role of a binder which provides the 
formation of a monolithic composite road-building material from separate mineral grains.
Compound bitumen obtained by mixing the peroxidized bitumen with tar have the best ratio of all physico-chemical indicators, it is also possible the option 
to compound residual bitumen with oxidized. Oxidized bitumen obtained by the oxidation of tar or a mixture of tar with other petroleum products is 
characterized by low cohesive strength, poor adhesion and considerable aging.
The use of natural bitumen of gilsonite type is the most common method to improve the properties of bitumen. When introducing into the bitumen of this 
natural bitumen, its penetration at a temperature of 25° C is reduced, as well as the softening point is increased. In fact, the nature of the change in the 
properties of bitumen during introduction of natural bitumen is the same as during its oxidation. That is, natural bitumen can be used to produce road 
bitumen by compounding it with tar.
This paper presents the results of bitumen research obtained by combining tar with natural bitumen of gilsonite type. The production of bitumen by 
combining tar with natural bitumen of gilsonite type allows obtaining different grades of road bitumen by changing the content of natural bitumen. 
Bitumen obtained by this technology is more heat- and crack-resistant, have high adhesion to the aggregates and are not subjected to the technological 
aging. This bitumen has a higher softening point and a lower Fraass breaking point and therefore a higher plasticity interval.
Keywords: bitumen, production, equiviscous temperatures, natural bitumen, mixing.
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Вступ
Інтенсивний рух транспорту в поєднанні з не-

сприятливими погодно-кліматичними фактора-
ми (характернимим впродовж більшої частини 
року) висувають високі вимоги до асфальтобе-
тону [1]. Якість асфальтобетону значною мірою 
визначається властивостями бітуму, що відіграє 
роль зв’язуючого елементу, який забезпечує 
утворення з окремих мінеральних зерен моно-
літного композиційного дорожньо-будівельного 
матеріалу [2].

В Україні питання підвищення якості біту-
мів стоїть особливо гостро. Українські бітуми 
за своїми властивостями помітно відрізняють-
ся від в’яжучих, вироблених в країнах Західної 
Європи та США. Вони характеризуються мен-
шою когезійною міцністю, слабкою адгезією 
та значною зістареністю. Водночас бітуми, що 
застосовують в Україні, мають нижчу темпе-
ратуру крихкості та досить високу теплостій-
кість [3].

Це пояснюється природою сировини (в Украї-
ні використовують малосмолисті парафінисті на-
фти), а також технологією виробництва бітумів. 
У Західній Європі бітуми отримують з високосмо-
листих нафт шляхом глибокого відбору із мазуту 
або гудрону масляних фракцій – так звані залиш-
кові або дистиляційні бітуми. В Україні викорис-
товують окиснені бітуми, які одержують шляхом 
окиснення гудрону або суміші гудрону з іншими 
нафтопродуктами. 

Вважається, що найкраще співвідношення 
усіх фізико-хімічних показників мають компа-
ундовані бітуми, одержані змішуванням пере-
окисненого бітуму з гудроном, можливим також 
є варіант компаундування залишкового бітуму 
з окисненим.

Останніми роками широкого розповсюджен-
ня для поліпшення властивостей бітумів набуло 
використання природного бітуму типу гільсоніт 
[4–9]. При введенні в бітум даного природного 
бітуму відбувається зниження його пенетрації за 
температури 25 °С, а також зростання темпера-
тури розм’якшеності. Фактично характер зміни 
властивостей бітуму під час введення природно-
го бітуму є таким же як за умови його окиснення. 
Тобто природний бітум може бути використаний 
для виробництва дорожнього бітуму шляхом 
його компаундування з гудроном.

Метою дослідження було встановлення мож-
ливості виробництва дорожнього бітуму шляхом 
суміщення гудрону з природним бітумом типу 
гільсоніт. 

Основна частина
Під час проведення досліджень використову-

вали гудрон, виробництва ТОВ «Кіровоградська 
нафтова компанія», та природний бітум типу 
гільсоніт з родовища Юта (США).

Бітуми отримували шляхом змішування гу-
дрону з природним бітумом (в кількості 10 %, 
15 % та 20 % від маси гудрону) впродовж 2 год 
за температури від 160 °С до 165 °С з викорис-
танням лабораторного пропелерного змішувача. 
Після змішування кожне в’яжуче випробовували 
за показниками згідно з табл. 1.

Таблиця 1
Показники та методи випробування бітумів

Найменування  
показника Метод випробування

Глибина проникності 
голки (пенетрація)  

за температури 25 °С 
ДСТУ EN 1426 [13]

Температура 
розм’якшеності  

за кільцем і кулею
ДСТУ EN 1427 [14]

Розтяжність  
(дуктильність)  

за температури 25 °С
ГОСТ 11505 [15]

Розтяжність  
(дуктильність)  

за температури 0 °С
ГОСТ 11505 [15]

Температура крихкості ДСТУ EN 12593 [16]
Зчеплюваність  

з поверхнею щебеню ДСТУ 8787 [17]

Залишкова пенетрація ДСТУ Б EN 12607-1 [18]
Зміна температури 

розм’якшеності  
після прогріття

ДСТУ Б EN 12607-1 [18]

Еквів’язка температура ASTM D2493 /  
D2493M [11]

Інтервал пластичності -
Індекс пенетрації ДСТУ 4044 [10]

Властивості отриманих бітумів порівнювали 
з вимогами ДСТУ 4044 [10]. Результати випро-
бування бітумів представлено в табл. 2.

Під час змішування гудрону з 10 % природно-
го бітуму було отримано бітум, який за показни-
ком пенетрації належить до марки БНД 130/200, 
з 15 % природного бітуму – БНД 90/130, а з 20 % 
природного бітуму – БНД 60/90.

Результати випробування показують, що 
отримані бітуми за всіма показниками відпові-
дають вимогам ДСТУ 4044 [10]. 
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Значення температури розм’якшеності отри-
маних бітумів наближаються до верхньої межі 
вимог ДСТУ 4044, тобто отримані бітуми мають 
достатню теплостійкість. Температура крихкості 
отриманих бітумів є значно нижчою за вимоги 
ДСТУ 4044. Так, температура крихкості бітуму 
БНД 130/200 становить мінус 25 °С, БНД 90/130 
– мінус 22 °С, а БНД 60/90 – мінус 21 °С, при вимо-
гах ДСТУ 4044 – мінус 17 °С, мінус 15 °С та мінус 
12 °С, відповідно. Зважаючи на більше зростання 
температури розм’якшеності бітуму при збіль-
шенні вмісту природного бітуму в порівнянні  
з підвищенням його температури крихкості, 
збільшується інтервал пластичності бітуму. Для 
досліджуваних бітумів інтервал пластичності 
становить 67 °С, 69 °С та 73 °С, відповідно, тоді як 
для використовуваних в Україні бітумів інтервал 
пластичності становить близько 65 °С.

Отриманий бітум має вищу за вимоги 
ДСТУ 4044 розтяжність як за температури 25 °С, 

Таблиця 2
Результати випробування бітумів, отриманих змішуванням гудрону з природним бітумом типу гільсоніт

Найменування показника,  
одиниця вимірювання

Результати випробування 
бітуму марки

Вимоги ДСТУ 4044
до бітуму марки 

БНД
130/200

БНД
90/130

БНД
60/90

БНД
130/200

БНД
90/130

БНД
60/90

Глибина проникності голки 
(пенетрація) за температури 

25 °С, 0,1 мм 
160 101 73 від 131

до 200
від 91
до 130

від 61
до 90

Температура розм’якшеності  
за кільцем і кулею, °С 42 47 52 від 39

до 45
від 43
до 49

від 47
до 53

Розтяжність (дуктильність)  
за температури 25 °С, см ˃100 ˃100 ˃100 70, не менше 65, не менше 55, не менше

Розтяжність (дуктильність)  
за температури 0 °С, см 6,0 5,0 4,5 6,0, не мен-

ше
4,0, не мен-

ше
3,0, не мен-

ше

Температура крихкості, °С мінус 25 мінус 22 мінус 21 мінус 17, 
не вище

мінус 15, 
не вище

мінус 12, 
не вище

Зчеплюваність з поверхнею 
щебеню, бал 4,0 4,5 4,5 - - -

Залишкова пенетрація, % 68 74 75 50, не менше 55, не менше 60, не менше
Зміна температури 

розм’якшеності після 
прогріття, °С

5,4 4,2 3,5 7, не більше 6, не більше 6, не більше

Температура перемішування 
бітуму з мінеральним  

матеріалом, °С
143 – 148 150 – 155 161,5 –

167,5 - - -

Температура ущільнення  
асфальтобетонної суміші, °С 135 – 140 140 – 

144,5 150 – 155 - - -

Інтервал пластичності, °С 67 69 73 - - -

Індекс пенетрації мінус 
0,19

мінус 
0,15 0,25 від мінус 2,0 до 1,0

так і за температури 0 °С, а також відзначається 
високою зчеплюваністю з мінеральним матеріа-
лом та стійкістю до дії технологічних температур.

Основним призначенням дорожніх бітумів 
є виробництво асфальтобетонних сумішей. 
Для якісного перемішування бітуму з міне-
ральним матеріалом, бітум треба нагріти до 
такої температури, за якої він буде легко об-
волікати мінеральний матеріал. Відповідно до 
ASTM D2493 / D2493M [11] за температуру пе-
ремішування мінерального матеріалу з бітумом 
приймають температуру, за якої в’язкість бітуму 
становить від 0,15 Па·с до 0,19 Па·с, а за темпе-
ратуру ущільнення – від 0,25 Па·с до 0,31 Па·с. 
Визначений діапазон значень температури пере-
мішування бітуму з мінеральним матеріалом 
і температури ущільнення асфальтобетонних 
сумішей для бітуму марки БНД 130/200 стано-
вить відповідно (143 – 148) °С та (135 – 140) °С, 
БНД 90/130 – (150 – 155) °С та (140 – 144,5) °С, 
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БНД 60/90 – (161,5 – 167,5) °С та (150 – 155) °С. 
Верхня межа установленого діапазону темпера-
тури нагрівання бітуму марки БНД 60/90 при 
перемішуванні з мінеральним матеріалом є на 
12,5 °С вищою за відповідну температуру згідно 
з ДСТУ Б В.2.7-119 [12]. При цьому, верхня межа 
температури початку ущільнення асфальтобе-
тонної суміші є вищою всього на 5 °С. Близь-
кі результати отримуємо і для бітуму марки 
БНД 90/130.

Порівнюючи властивості отриманого бітуму 
з властивостями бітумів, що використовують  
в Україні (табл. 2), бачимо, що бітум, отриманий 

Рис. 1. Порівняння інтервалу пластичності бітумів

Таблиця 2
Порівняння властивостей досліджуваного  

бітуму з властивостями бітумів,  
що використовують в Україні

Найменування показника,  
одиниця вимірювання

Результати випробування бітуму марки

БНД 60/90 
(досліджува-

ний)

БНД 60/90 
(ВАТ

«Мозирський 
НПЗ»)

БНД 60/90
ПАТ

«Укртатнаф-
та»

БНД 60/90
PKN ORLEN

Глибина проникності голки (пенетрація) за 
температури 25 °С, 0,1 мм 73 73 72 73

Температура розм’якшеності за кільцем і ку-
лею, °С 52 48 49 47

Розтяжність (дуктильність) за температури 
25 °С, см ˃100 ˃100 ˃100 ˃100

Розтяжність (дуктильність) за температури 
0 °С, см 4,5 4,0 2,1 1,0

Температура крихкості, °С мінус 21 мінус 18 мінус 17 мінус 16
Інтервал пластичності, °С 73 66 66 63

Індекс пенетрації 0,25 мінус 0,81 мінус 0,57 мінус 1,09

суміщенням гудрону з природним бітумом, за 
близького значення пенетрації має вищу темпе-
ратуру розм’якшеності ніж бітуми, виробництва 
ВАТ «Мозирський НПЗ» (на 4,0 °С), ПАТ «Укртат-
нафта» (на 3,0 °С) та PKN ORLEN (на 5,0 °С), тоб-
то досліджуваний бітум є більш теплостійким. 
При цьому температура крихкості досліджува-
ного бітуму є на 3,0 °С нижчою за температуру 
крихкості бітуму, виробництва ВАТ «Мозирський 
НПЗ», на 4,0 °С – ПАТ «Укртатнафта» та на 5,0 °С –
PKN ORLEN. Відповідно інтервал пластичності до-
сліджуваного бітуму є значно більшим ніж інтер-
вал пластичності порівнювальних бітумів (рис. 1).
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Висновки
Проведеними дослідженнями встановлено 

можливість виробництва дорожнього бітуму 
шляхом суміщення гудрону з природним бітумом 
типу гільсоніт з родовища Юта. До того на кожні 
5 % введеного природнього бітуму відбувається 
підвищення температури розм’якшеності отри-
муваного бітуму на 5,0 °С, водночас підвищен-
ня температури крихкості бітуму відбувається 
менш інтенсивно, що дає змогу розширити його 
інтервал пластичності. Отриманий за представ-
леною технологією дорожній бітум є пластичним 
за низьких температур, стійким до дії технологіч-
них температур та відзначається високою адге-
зією до гранітного щебеню.

У порівнянні з бітумами, що використовують 
в Україні (виробництва ВАТ «Мозирський НПЗ», 
ПАТ «Укртатнафта» та PKN ORLEN), має вищу 
температуру розм’якшеності та нижчу темпера-
тури крихкості і, відповідно, більший інтервал 
пластичності. 

Подальші дослідження мають бути спря-
мовані на встановлення можливості викорис-
тання розробленого бітуму для виробництва 
модифікованих бітумів та асфальтобетонних 
сумішей.
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ВПЛИВ ТИПУ, СТРУКТУРИ  
ТА СТАНУ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ  
НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ДОРОЖНЬОЇ 
РОЗМІТКИ

THE INFLUENCE OF THE TYPE, STRUCTURE AND 
CONDITION OF ROAD COATING ON THE OPERATING 

PROPERTIES OF HORIZONTAL ROAD MARKING
Анотація. Розглянуто фактори, що впливають на функційну довговічність дорожньої розмітки, зокрема, тип, стан та структура поверхні 
покриття дороги. Наводяться результати досліджень впливу дорожнього покриття різними за типом на властивості світлоповертання 
та шорсткістю. Описано метод визначення ступеня зношування розмітки за площею та встановлено, що на дорогах із шорсткою поверхне-
вою обробкою зношування відбувається майже удвічі інтенсивніше.
Ключові слова: дорожня розмітка, зношування, поверхнева обробка, світлоповертання, фарба, шорсткість. 
 
Аннотация. Рассматриваются факторы, влияющие на функциональную долговечность дорожной разметки, в частности, тип, состояние 
и структура поверхности покрытия дороги. Приводятся результаты исследований влияния дорожного покрытия с различной шероховатос-
тью и различными по типу на свойства световозвращения. Описан метод определения степени износа разметки по площади и установлено, 
что на дорогах с шероховатой поверхностной обработкой износ происходит почти в два раза интенсивнее.
Ключевые слова: дорожная разметка, износ, краска, поверхностная обработка, световозвращение, шероховатость.

Abstract. The factors that influence on functional durability of the road marking, in particular, the type, quality, condition and surface structure of the road 
surface are considered in the article. The durability of the road marking will be significantly reduced on asphalt pavement with low quality bitumen or with a high 
content of bitumen in the mixture. As a result of bitumen fogging, the road marking loses its performance, especially affecting luminance and retroreflectivity.
The degree of pavement wear also affects the durability. Old, fragile pavement is unable to retain the road marking for a long time, so its service life will be 
extremely low.
The wear of road marking on the cement pavement is higher than on the asphalt pavement. This is due to the peculiarities of the interaction of pavements 
of different chemical nature with the road marking materials.
The article presents the results of studies of the effect of pavement with different roughness and different types on the properties of retroreflectivity. It is 
established that on the road sections with pavement having a rough surface treatment, retroreflectivity is reduced by 2-3 times in comparison with the 
asphalt pavement with a smooth surface. Also, the results of the studies showed that the wear of the road marking lines on the surface with high roughness 
after 3 months of operation is almost 2 times higher than the degree of road marking wear on the smooth surface.
On cement pavement the decrease of retroreflectivity occurs more intensively during the first months of operation. The areas with cement pavement wear 
faster than on those with smooth asphalt pavement, but not as intensively as the areas with surface treatment.
To ensure the durability of road marking on asphalt pavement with treated surface treatment and of cement pavement in comparison with the road 
marking on asphalt pavement with natural roughness, it is necessary to give preference to the road marking materials with higher viscosity (cold and hot 
plastics) or increase application of paint amount by 50-60 %, as well as increase the specific use of glass beads and of bigger fractions.
Keywords: road marking, wear, surface treatment, retroreflectivity, paint, roughness.
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Вступ
Одним із важливих засобів організації до-

рожнього руху є горизонтальна дорожня роз-
мітка. Забезпечення функційної довговічності 
дорожньої розмітки є одним із найбільш значу-
щих показників безпечного, безперебійного та 
комфортного руху транспортних засобів. Суттє-
вий вплив на функційну довговічність розмітки 
мають тип, якість, стан та структура поверхні 
покриття дороги [1–5]. Якщо покриття не від-
повідає встановленим нормам, то й розмітка на 
ньому буде швидко зношуватись та не матиме 
необхідних експлуатаційних властивостей. Зни-
ження довговічності розмітки спостерігається на 
асфальтобетонних покриттях з бітумами низької 
якості або з підвищеним вмістом бітума у суміші. 
Це призводить до випотівання бітуму на поверх-
ню та «закочуванню» розмітки [6].

Розмітка на таких ділянках втрачає свої екс-
плуатаційні показники, особливо це позначаєть-
ся на яскравості та світлоповертанні.

На довговічність впливає і ступінь зношуван-
ня покриття. Старе, крихке дорожнє покриття 
не в змозі утримати на собі розмітку довгий час, 
тому термін її експлуатації буде вкрай низький. 

На цементобетонному покритті зношування 
розмітки вище ніж на асфальтобетонному. Це 
обумовлено особливостями взаємодії дорожніх 
покриттів, що мають різну хімічну природу, з роз-
міточними матеріалами. 

На автомобільних дорогах як в Україні, так і 
в низці зарубіжних країн широкого поширення 
набула шорстка поверхнева обробка (далі – ШПО) 
покриття, що забезпечує збільшення коефіцієнта 
його зчеплення з колесом автомобіля, таким чи-
ном підвищуючи безпеку дорожнього руху. Крім 
того, ШПО виконує одночасно функції захисного 
шару і гідроізоляції, що уповільнює процес руй-
нування дорожнього покриття продовжуючи 
термін його служби.

Процес нанесення розмітки на дорожні по-
криття з ШПО має низку технологічних особли-
востей, порівняно з асфальтобетонним покрит-
тям з відносно гладкою поверхнею. Важливо 
відзначити, що для нанесення на шорстку по-
верхню розмічального матеріалу суцільним 
рівномірним шаром, потрібно збільшувати ви-
трати фарби і склокульок. Для виконання до-
рожньої розмітки на покритті з ШПО необхідне 
застосування спеціального комплекту машин  
і обладнання з метою більш ретельної підготов-
ки поверхні покриття до нанесення розмічаль-
ного матеріалу [2]. Це обумовлено тим, що в за-

Рис. 1. Ділянки автомобільної дороги, на яких спостерігається 
випотівання бітуму

глибленнях шорсткостей накопичується велика 
кількість пилу і інших забруднень і, таким чином, 
відбувається легке «виривання» шару розмічаль-
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ного матеріалу в процесі експлуатації дорожньої 
розмітки. Особливо такі дефекти є в місцях роз-
ташування крайових ліній, близьких до неукрі-
плених узбіч, на ділянках, розташованих в безпо-
середній близькості до перетину з ґрунтовими 
дорогами, з недостатньо забезпеченим водовід-
веденням, що призводить до значного зниження 
експлуатаційних показників і скорочення термі-
ну служби горизонтальної дорожньої розмітки. 
Все це викликає необхідність дослідження осо-
бливостей зміни основних характеристик до-
рожньої розмітки на асфальтобетонних покрит-
тях із ШПО в процесі її експлуатації в порівнянні  
з асфальтобетонним покриттям з природною 
шорсткістю.

Основна частина
Фахівцями ДП «ДерждорНДІ» проводились 

експериментальні дослідження, метою яких було 
порівняння експлуатаційних показників дорож-
ньої розмітки на асфальтобетонному покритті  
з ШПО і без неї, а також на покриттях різного 
типу (асфальтобетонне, цементобетонне).

Для встановлення залежності експлуата-
ційних характеристик розмітки від структури 
поверхні дорожнього покриття проводились 
інструментальні вимірювання основних показ-
ників осьової лінії дорожньої розмітки. Інстру-
ментальна оцінка первинних параметрів ліній 
розмітки була виконана відразу ж після нане-
сення до відкриття руху транспортних засобів.

Оцінці підлягали такі параметри: колір, кое-
фіцієнт світлоповертання, коефіцієнт яскравості 
за розсіяного денного та штучного освітлення, 
ступінь зносу розмітки. 

Для визначення коефіцієнтів світлоповертан-
ня та яскравості за розсіяного денного та штуч-
ногоу освітлення використовувався прилад ре-
трорефлектометр ZRM 1013. Колір визначався 
візуально.

Після нанесення коефіцієнти світлоповер-
тання розмітки на усіх дослідних ділянках від-
повідали вимогам ДСТУ 2587:2010 [7]. Варто 
зазначити, що безпосередньо після нанесення 
коефіцієнт світлоповертання розмітки на рівній 
поверхні дорожнього покриття майже в 1,5 рази 
вище ніж на дорожньому покритті з ШПО. Таке 
зниження ефекту світлоповертання зумовлено 
впливом «тіньової» зони освітлення розмітки  
в заглибленнях шорсткості світлом фар автомо-
білів у нічний час доби [4].

На колір та коефіцієнт яскравості за розсіяно-
го денного та штучного освітлення шорсткість 
покриття не має такого значного впливу. 

Надалі за контрольними ділянками здійсню-
вався експлуатаційний контроль через 1, 3, 6,  
8 місяців. 

У табл. 1 представлені значення коефіцієн-
тів світлоповертання на контрольних ділянках 
поздовжньої розмітки з асфальтобетонним до-
рожнім покриттям різної шорсткості. Як видно, 
на ділянці з покриттям із ШПО коефіцієнт світ-
лоповертання не відповідав вимогам норматив-
них документів вже після 3 місяців експлуатації 
(норма за ДСТУ 2587:2010 [7] – 100 мкд.лк-1.м-2). 
Коефіцієнт світлоповертання на покритті з ШПО 
знизився в 2-3 рази в порівнянні з асфальтобе-
тонним покриттям з гладкою поверхнею, такі 
дані підтверджують й інші експериментальні 
дослідження [5].

Таблиця 1 
Коефіцієнти світлоповертання  

на контрольних ділянках поздовжньої розмітки 
з асфальтобетонним дорожнім покриттям різної 

шорсткості, мкд.лк-1.м-2

Період  
проведення  
обстежень

Асфальтобе-
тонне покрит-
тя з гладкою 
поверхнею, 

шорсткість 0,47 
мм 

Асфальто-
бетонне 

покриття з 
поверхневою 

обробкою, 
шорсткість 

3,6 мм

нанесення 272 208
через 1 місяць 257 141
через 3 місяці 235 85

через 6 місяців 122 34
через 

8 місяців 33 -

У табл. 2 представлені результати коефіцієнтів 
світлоповертання на контрольних ділянках поздо-
вжньої розмітки з різним типом дорожнього по-
криття. Як видно, на цементобетонному покритті 
зниження світлоповертання відбувається більш 
інтенсивно в перші місяці експлуатації, розмітка 
не відповідала вимогам вже через 3 місяці.

Для забезпечення нормативних вимог до кое-
фіцієнта світлоповертання необхідно збільшен-
ня питомої витрати склокульок при нанесенні 
дорожньої розмітки на покриття з ШПО та на 
цементобетонне покриття на 50-70 % та засто-
сування склокульок більших фракцій (400-850), 
в порівнянні з дорожньою розміткою, що нано-
ситься на асфальтобетонне покриття з природ-
ною шорсткістю.

Визначення ступеня зносу горизонтальної до-
рожньої розмітки проводилося через 3 і 6 місяців 
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Таблиця 2 
Коефіцієнти світлоповертання на контрольних 
ділянках поздовжньої розмітки з різним типом 

дорожнього покриття, мкд.лк-1.м-2

Період  
проведення  
обстежень

Асфальтобетон-
не покриття, 

шорсткість 0,47 
мм 

Цементо-
бетонне 

покриття, 
шорсткість 

0,8 мм

нанесення 272 328
через 1 місяць 257 282

через 3 місяці 235 168

через 6 місяців 122 110
через  

8 місяців 33 43

після безпосереднього її нанесення на дорожнє по-
криття. Для визначення ступеня зносу ліній роз-
мітки по площі застосовувалася спеціальна палетка 
– прозора плівка розміром 180 × 240 мм з прямо-
кутною сіткою з комірками розміром 10 × 10 мм. Із 
цією метою палетка накладалася на очищену від 
забруднень лінію розмітки безпосередньо на авто-
мобільній дорозі. Потім проводилася її зйомка циф-
ровим фотоапаратом з подальшою обробкою отри-
маного зображення на персональному комп’ютері.

Експериментальні дослідження показали, 
що знос ліній дорожньої розмітки по площі 
на покриттях з ШПО, так само як і на покритті  
з порівняно гладкою поверхнею, після 3 місяців 
експлуатації не перевищує 50 %, що задоволь-
няє вимогам ДСТУ 3587-97 [8]. Однак, знос ліній 
дорожньої розмітки на покритті з ШПО після  
3 місяців експлуатації майже вдвічі перевищує 
ступінь зносу розмітки на покритті без ШПО. 
Знос дорожньої розмітки після 6 місяців експлу-
атації на покриттях з ШПО, так само як і без по-
верхневої обробки не відповідає вимогам ДСТУ 
3587-97 [8]. Втрата зносостійкості ліній розмітки 
на покриттях із ШПО пояснюється деякими осо-
бливостями механічного стирання самого захис-
ного шару поверхневої обробки.

На відміну від зносу ліній розмітки на глад-
кому асфальтобетонному покритті (рис. 2 а), 
що відбувається внаслідок стирання шару роз-
мічального матеріалу під дією транспорту [9], 
знос дорожньої розмітки на ШПО пов’язаний із 
стиранням кам’яного матеріалу, що застосовуєть-
ся для влаштування ШПО.

Початковим етапом зносу розмітки на ШПО 
є стирання розмічального матеріалу на поверх-

нях зерен кам’яного матеріалу (рис. 2 б). Потім 
стирання шару розмічального матеріалу відбу-
вається синхронно зі стиранням зерен кам’яного 
матеріалу поверхневої обробки, тому порода мі-
неральної частини, а також марка щебеню, що за-
стосовується при влаштуванні ШПО по міцності 
і зносу має суттєвий вплив на фактичний термін 
служби горизонтальної дорожньої розмітки. 

а)  

б)  

Рис. 2. Макрознімок осьової лінії розмітки після 3 місяців 
експлуатації на асфальтобетонному покритті: а) з природною 
шорсткістю; б) з шорсткою поверхневою обробкою

На ділянках із цементобетонним покриттям 
зношування відбувається швидше ніж на глад-
кому асфальтобетонному покритті, але не так 
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інтенсивно, як на покритті зі ШПО. Причинами 
більш швидкого зношування розмітки на цемен-
тобетонному покритті можуть бути:

- більш висока жорсткість цементобетону по-
рівняно з асфальтобетоном;

- більш слабка взаємодія розмічальних матері-
алів, виготовлених на органічній основі, з цілком 
неорганічним за своєю природою цементобето-
ном;

- вплив плівкоутворючих засобів догляду за 
свіжоукладеним бетоном;

- вік цементобетонного покриття.
Висновки

Проаналізувавши отримані результати 
можна зробити висновок, що для забезпе-
чення зносостійкості дорожньої розмітки на 
асфальто бетонному покритті з ШПО та на цемен-
тобетонному покритті в порівнянні з розміткою 
на асфальтобетонному покритті з природною 
шорсткістю під час нанесення розмітки необхід-
но віддавати перевагу розмічальним матеріалам 
з більшою в’язкістю (пластикам холодного та га-
рячого нанесення) або ж збільшувати витрату 
фарби на 50-60 %. 
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НОВИЙ СТАНДАРТ ЩОДО РОЗМІТКИ
Фахівцями відділу безпеки дорожнього руху ДП «ДерждорНДІ» завершено розроблення ДСТУ 2587:20ХХ «Безпека дорожнього руху. Роз-

мітка дорожня. Загальні технічні вимоги», остаточна редакція проєкту якого передана в національний орган стандартизації на прийняття  
в установленому порядку.

Цей стандарт був розроблений на заміну чинного ДСТУ 2587:2010 з метою осучаснення вимог щодо застосування дорожньої розмітки  
з урахуванням кращої світової практики та «Конвенції про дорожні знаки і сигнали».

В оновленому стандарті забезпечено:
- термінологічну сумісність з іншими нормативними актами та нормативними документами;
- основні показники і характеристики якості горизонтальної дорожньої розмітки, а також колір тимчасової горизонтальної розмітки 

приведено до вимог EN 1436;
- ширину розмітки 1.15 «Позначення зони, де проїзну частину перетинає доріжка для велосипедистів» приведено до вимог Конвенції 

«Про дорожні знаки і сигнали»;
- запроваджено нові види дорожньої розмітки, яка попереджає про наближення до наземного пішохідного переходу, транспортної розв’язки 

кільцевого типу, позначає місця зупинки таксі, трамваю, заправки електромобілів, проходження пішо- та велодоріжок, смуг для руху марш-
рутних транспортних засобів та велосипедистів, розмітку 1.18 доповнено стрілками, що позначають смуги для розвороту транспорту;

- розширено умови застосування розмітки 1.10.2 «Позначення місць, де заборонено стоянку транспортних засобів» та розмітки 1.22  
«Позначення наближення до пристрою примусового зниження швидкості» згідно з національним стандартом щодо загальних вимог до при-
строїв примусового зниження швидкості;

- деталізовано схеми влаштування розмітки 1.30 «Позначення місця для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю»;
- визначено необхідну площу розмітки;
- наведено схеми влаштування і приклади застосування розмітки.
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ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОЇ  
МЕТОДИКИ ЛАБОРАТОРНОГО 

ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ  
ПРУЖНОСТІ ЗВ’ЯЗНИХ ҐРУНТІВ  
ТА ЇХ РОЗРАХУНКОВОГО СТАНУ  

В ДОРОЖНІЙ КОНСТРУКЦІЇ (Частина 1)
BACKGROUND OF MODERN TECHNIQUES FOR 

LABORATORY DETERMINATION OF THE ELASTICITY 
MODULUS OF COHESIVE SOILS AND THEIR DESIGN 

CHARACTERISTICS IN THE ROAD STRUCTURE (Part 1)
Анотація. За результатами лабораторних штампових випробувань, зразків (d=150мм; H=180мм) насипних з ущільненням ґрунтів, що мають 
коефіцієнт водонасичення Sr≥0,85 в інтервалі значень показника текучості – 0,5≤Il≤0,25, робиться висновок про можливість визначення прак-
тично для кожного зразка, їх модулів деформативності (Епр; Ед), розрахункового критичного опору – Ro ґрунту і його найбільшої відносної де-
формації λmax.
Навантаження зразків здійснюється степеневим навантаженням із пропорційним (в 1,3 рази) збільшення тиску на зразок на кожному сте-
пені. У процесі випробування зразок не розвантажується, а доводиться до умовного руйнування, тобто непропорційного збільшення осадок 
штампа. Тривалість кожного степеня навантаження становить три хвилини.
Графіки параболічних функцій типу λ=aσb будують в логарифмічних координатах у вигляді двох відрізків прямих на обидва боки зламу. Показ-
ник степеню параболи «b» слугує для попередньої оцінки показника деформативності: для модуля пружності – b≈1,0±0,2; для модуля деформа-
ції – b≈2,0±0,5; для модуля текучості – b≥3,0.
Дається порівняння з аналогічними показниками деформативності інших будівельних і конструктивних матеріалів. Модуль пружності (Епр) 
має тільки ґрунт, який відповідає умовам стандартного ущільнення ρdmax>ρdωρ i ωo<ωρ; модуль деформації (Ед) має ґрунт коли 0<Il<0,5, а модуль 
текучості (Ет) має тільки ґрунт Il≥0,5. Природні структуровані ґрунти характеризуються модулем структурної міцності (Ест) в інтервалі 
0<Il< 0, який визначається за компресійними випробуваннями.
З метою зменшення витрати ґрунту і збільшення продуктивності робіт пропонується розглядати задачу визначення показників деформа-
тивності ґрунтів для розрахунку дорожніх одягів, як контактну, і тому зменшити висоту ґрунтових зразків із 180 мм до 40 мм.
Ключові слова: ґрунт, ґрунтова інженерна споруда, ущільнений ґрунт, розрахунковий стан, модуль пружності, критичний розрахунковий 
опір, найбільша відносна деформація. 

Аннотация. По результатам лабораторных штамповых испытаний, образцов (d = 150мм, H-180мм) насыпных с уплотнением ґрунтов, име-
ющих коэффициент водонасыщения Sr≥0,85 в интервале значений показателя текучести – 0,5≤Il≤0,25, делается вывод о возможности опред-
еления практически для каждого образца, их модулей деформативности (Епр; Ед), расчетного критического сопротивления – Ro грунта и ее 
наибольшей относительной деформации λmax.
Нагрузка образцов осуществляется ступенчатой нагрузкой с пропорциональным (в 1,3 раза) увеличенным давлением на образец на каждой 
ступени. В процессе испытания образец не разгружается, а доводится до условного разрушения, то есть непропорционального увеличения 
осадок штампа. Продолжительность каждой ступени нагрузки составляет три минуты.
Графики параболических функций типа λ=aσb строят в логарифмических координатах в виде двух отрезков прямых в обе стороны излома. 
Показатель степени параболы «b» служит для предварительной оценки показателя деформативности: для модуля упругости – b≈1,0 ± 0,2; 
для модуля деформации – b≈2,0 ± 0,5; для модуля текучести – b≥3,0.
Дается сравнение с аналогичными показателями деформативности других строительных и конструктивных материалов. Модуль упругос-
ти (Епр) имеет только грунт, отвечающая условиям стандартного уплотнения ρdmax>ρdωρ i ωo<ωρ; модуль деформации (Ед) имеет грунт 
когда 0<Il<0,5, а модуль текучести (Ет) имеет только грунт с Il ≥0,5. Природные структурированные почвы характеризуются модулем струк-
турной прочности (Ест) в интервале 0<Il< 0, определяемом компрессионными испытаниями.
С целью уменьшения расхода грунта и увеличения производительности работ предлагается рассматривать задачу определения показателей де-
формативности ґрунтов для расчета дорожных одежд, как контактную, и по этому уменьшить высоту пгрунтовых образцов с 180 мм до 40 мм.
Ключевые слова: ґрунт, ґрунтовое инженерное сооружение, уплотненный ґрунт, расчетное состояние, модуль упругости, критическое рас-
четное сопротивление, максимальная относительная деформация.

Abstract. According to the results of laboratory stamping tests, samples (d = 150mm; H=180mm) of bulk with soil compaction having a water saturation 
factor Sr≥0,85 in the range of values of fluidity index – 0,5≤Il≤0,25 , it is concluded that it is possible to determine practically every sample, their modulus of 
deformability (Епр; Ед), the calculated critical resistance – Ro of soil and its maximum relative deformation λmax.
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The loading of the samples is carried out by a step load with a proportional (1.3 times) increased pressure, such as at each stage. During the test, the sample 
is not unloaded but is subject to conditional destruction, that is, a disproportionate increase in the deposits of the die. The duration of each load is three 
minutes.
The graphs of parabolic functions of the type λ=aσb are plotted in logarithmic coordinates in the form of two segments straight on both sides of the fracture. 
The parameter of the degree of parabola “b” serves for preliminary estimation of the index of deformability: for the modulus of elasticity – b≈1,0 ± 0,2; for 
the modulus of deformation – b≈2,0 ± 0,5; for the yield modulus – b≥3.0.
The paper gives a comparison with similar indicators of deformability of other building and structural materials. The elastic modulus (Епр) has only a soil that 
meets the conditions of the standard seal ρdmax>ρdωρ i ωo<ωρ; the modulus of deformation (Ед) has a soil when 0<Il<0,5, and the modulus of fluidity (Ет) has only 
a soil Il ≥0,5. Natural structured soils are characterized by a modulus of structural strength (Est) in the range 0< Il < 0, which is determined by compression tests.
In order to reduce soil consumption and increase productivity, it is proposed to consider the task of determining soil deformability indices for the calculation 
of road clothing as a contact and therefore reduce the height of soil samples from 180 mm to 40 mm.
Keywords: soil, soil engineering structure, compacted soil, design condition, elastic modulus, critical design resistance, maximum relative deformation.

Вступ
Як свідчить наш досвід штампових лабора-

торних досліджень деформативних характе-
ристик штучно ущільнених зв’язних ґрунтів і 
аналіз літературних джерел, такі випробування 
дають змогу не лише досить просто і об’єктивно 
оцінювати значення модулів пружності чи мо-
дулів деформації, але і практично при кожному 
випробуванні визначати значення критичного 
розрахункового опору конкретного ґрунтового 
зразка (R0, МПа) та відповідну йому найбільшу 
відносну деформацію λmax, од. Водночас визріло 
усвідомлення необхідності суттєвого удоскона-
лення методики таких випробувань із метою як 
підвищення точності досліджень, так і приско-
рення їх виконання. Тому саме цій меті й присвя-
чена ця робота. 

Як свідчить аналіз окремих літературних 
джерел [10–14] подібні дослідження в сучасних 
умовах не виконувались, що також підтверджує  
і відсутність таких даних в сучасних норматив-
них документах щодо проєктування дорожніх 
конструкцій автомобільних доріг.

Основна частина
Розгляд питання варто розпочати з методики 

графічного представлення результатів таких ви-
пробувань. Відомо, що величина деформації (від-
носної деформації) ґрунтового зразка під штампом 
від величини питомого тиску на нього загалом має 
вигляд степеневої залежності, що є загальним ви-
разом параболічних залежностей (1):

y = axb                                                           (1)
де y – відносне переміщення (подовження, 

стискання або зменшення розмірів зразків, які 
випробовувались), од;

х – питомий тиск, напруження, МПа;
а, b – емпірічні коефіцієнти.

Однак для переважної більшості будь-яких 
конструктивних і будівельних матеріалів вона 
загалом не відповідає Закону Гука (прямо пропо-
рційна, лінійна залежність). Водночас на почат-

кових своїх ділянках вона може апроксимуватись 
формально лінійним відрізком (x>0; b=1).

Тому для практичної оцінки модулів пружнос-
ті різних матеріалів початкову ділянку паробили 
замінюють хордою, рис. 1 [1, С. 57, фіг. 26; 2, С. 
31, фіг. 7], чи навіть дотичною до неї у точці кри-
тичного опору – Ro [3, С. 299, рис. 10, 3-а]. Хоча із 
наведеної в останньому посиланні схеми цього і 
не видно, що може бути пов’язаним або із недо-
ліком перекладу, або з недоглядом самого автора 
цієї книги. У межах хорди модуль пружності роз-
глядають як сталу величину.

Відомо, що і раніше такі спроби вже неодно-
разово здійснювалися [4, С. 108; 5, С. 29, 56], але 
вони виявились недостатньо вдалими та не на-
були поширення в практиці як лабораторних, так 
і польових досліджень. Можливо це сталось через 
бажання одночасного представлення на одному 
графіку результатів багатьох випробувань і до 
того ж для ґрунтових зразків у різних їх станах. 
Тобто такі дані, зазвичай, брались для дуже ши-
рокого діапазону можливих значень показників 
деформативності в експерименті і для досить 
широкого діапазону фізичного стану ґрунтів. Це 
дуже ускладнювало конкретний аналіз, оскільки 
призводило до необхідності збільшення довжи-
ни шкал координат і при цьому втрачалися дуже 
суттєві деталі таких графіків. Тому більшість гра-
фіків деформативних випробувань конкретних 
ґрунтів у різних станах зазвичай подавались у 
звичайних координатах як, наприклад, у робо-
ті [6, С. 62-65]. Та перш ніж продовжити розгляд 
нової методики визначення показників дефор-
мативності ґрунтів покажемо, що представлення 
експериментальних даних саме в логарифмічних 
координатах може бути застосовано для будь-
яких конструктивних і будівельних матеріалів, 
властивості яких підпорядковуються степеневій 
залежності. 

Так на рис. 3 і рис. 4 у логарифмічних коорди-
натах показані початкові ділянки графіків діа-
грам розтягування рейкової сталі [1, С. 33-34] та 



49Дослідження /

стискання чавуну [1, С. 59]. Як бачимо, визначені 
за цими графіками значення модулів пружності 
та допустимі напруження на розтягування і стиск 

дуже добре збігаються з типовими табличними 
даними для цих матеріалів, як у книжках, так і в 
нормативних документах. Подібні графіки можна 

Рис. 1. Визначення пропорційно-лінійної частини степеневої 
залежності хордою згідно з [1, С. 57, фіг. 26]

Рис. 2. Варіанти можливих лінійно-пропорційних частин графіків 
ґрунтів різних станів (пружний, пластичний, текучий)

Рис. 3. Початкова частина діаграми розтягування рейкової сталі 
[1. С. 33–34]

Рис. 4. Початкова частина діаграми стискання чавуну [1, С. 59]
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отримати і для будь-яких інших більш-менш міц-
них металів. Питання оцінки коефіцієнтів запасу 
міцності будь-яких матеріалів, зокрема ґрунтів, у 
цій роботі не розглядаються.

Характерно, що таке представлення (у лога-
рифмічних координатах) дає змогу безпосеред-
ньо порівнювати між собою за пружними власти-
востями дуже широкий діапазон різноманітних 
матеріалів: від сталі, до ґрунтів, як це показано 
на рис. 5. Причому таке порівняння можна здій-
снювати не тільки якісно, але і кількісно, оскіль-
ки кожна із отриманих емпіричних залежностей 
має своє рівняння у певному інтервалі напру-
жень (питомого тиску). А ці рівняння досить 
точно можна визначити за експериментальни-
ми даними конкретних випробувань. Із різних 
рівнянь видно, що пружному стану матеріалів  
і ґрунтів відповідає показник степеня приблизно 
у межах b = 0,95-1,25; пластичному стану (модуль 
деформації) – b = 1,5-2.5, а текучому стану, коли 
b>2.5. Та ці значення можуть бути ще додатково 
уточненні в процесі майбутніх досліджень інши-
ми науковцями.

Ще дуже важливою особливістю представлен-
ня степеневих залежностей типу (1):
                                         λ = a ∙ pb, од                             (2)

                                 або e = a∙ sb, од                              (3)
Де: λ, e – відносні переміщення;

p – тиск, МПа;
s – напруження, МПа;
a, b – емпірічні коефіцієнти.
саме в логарифмічних координатах можна 

вважати те, що не всі експериментальні точки 
результатів лабораторних чи польових випро-
бувань варто враховувати під час математичної 
обробки таких залежностей.  Із рис. 3 видно (як  
і для дуже багатьох інших випадків аналізу даних 
безпосередніх випробувань або обробки даних 
літературних джерел), що, зазвичай, перша з то-
чок або перша і друга мають досить великі відхи-
лення від прямої лінії, щоб їх врахувати в розра-
хунку параметрів отриманих експериментальних 
залежностей. Такі відхилення найкраще можна 
пояснити саме прилаштуванням зразка, який 
досліджується, до лабораторного або польового 
пристрою, за допомогою якого він досліджується. 

Окрім того, варто зауважити, що чинне досі  
в багатьох роботах рівномірне збільшення величини 
тиску чи навантаження на зразок не є правильним: 
[1, С. 33; або 7, С. 20, табл. А. 1; або 8, С. 162]. На 
необхідність саме нерівномірного збільшення вели-
чини тиску під час дослідженнія показників, параме-
три яких підпорядковуються параболічній залежнос-
ті, вказує X. Шенк у роботі [9, С. 162]. Наш досвід 
свідчить, що для забезпечення більш рівномірних 
відстаней між експериментальними точками на гра-
фіках, під час дослідження ґрунтових зразків різного 

Рис. 5. Приклад безпосереднього порівняння пружніх властивостей суттєво різних матеріалів у логарифмічних координатах
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стану -0,5<Il<0,25 навантаження краще збільшувати 
у пропорції від 1,3 до 1,5, а тиск на зразок змінюва-
ти в інтервалах від 0,025 МПа до 0,1, та від 0,1 до  
1,0 МПа для різних станів.

До того ж, щоб для кожного зразка, який дослі-
джується, отримати конкретні значення величини 
критичного розрахункового опору ґрунтів (Ro, МПа) 
та відповідної йому найбільшої відносної деформації 
(λmax, од) як в лабораторних, так і в польових умовах, 
кожний дослід необхідно продовжувати до виникнення 
непропорційно великих деформацій зразка. Тоді в май-
бутньому, на основі статистичних узагальнень, можна 
буде перейти від певних довільних конкретних значень 
цих показників до статистично обґрунтованих, зокрема 
і з урахуванням їх можливих середніх квадратичних 
відхилень для певних станів різних ґрунтів.
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ЕФЕКТИВНИЙ ПІДХІД ВИЯВЛЕННЯ 
ДІЛЯНОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ  

ДЛЯ ПЕРШОЧЕРГОВОГО  
ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ІЗ БЕЗПЕКИ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ
EFFECTIVE APPROACH TO DETECTING ROADS FOR 
PRIORITY PLANNING FOR ROAD SAFETY MEASURES

Анотація. Окреслено основні підходи для визначення небезпечних ділянок доріг для першочергового планування заходів з безпеки дорожнього 
руху. Ефективність результату залежить від того, наскільки точно визначені ділянки, на яких передовсім необхідно впроваджувати заходи 
з підвищення безпеки дорожнього руху.
Доведено, що одним із важливих підходів із визначення небезпечних ділянок на дорогах за даними статистики ДТП, який пропонують автори, 
є метод виявлення ділянок (місць) концентрації ДТП.
Ключові слова: безпека дорожнього руху, методи аналізу, небезпечні ділянки дороги, місце концентрації ДТП, дорожньо-транспортна пригода.

Аннотация. Очерчены основные подходы в определении опасных участков дорог для первоочередного планирования мероприятий по безопас-
ности дорожного движения. Эффективность результата зависит от того, насколько точно определены участки, на которых в первую оче-
редь необходимо внедрять мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. 
Доказано, что одним из важных подходов по определению опасных участков на дорогах по данным статистики ДТП, который предложен 
авторами, является метод выявления участков (мест) концентрации ДТП.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, методы анализа, опасные участки дороги, место концентрации ДТП, дорожно-тран-
спортное происшествие. 
 
Abstract. The basic approaches for identifying dangerous road sections for prioritizing road safety measures are outlined. The effectiveness of the result 
depends on how well the areas where the road safety measures need to be implemented are identified. Suggestions for identifying dangerous places on 
the roads according to the statistics of traffic accidents using the methods of probability theory are given. On the basis of the analysis of statistics on 
roads with different number of adventures, limit values   of the admissible number of adventures on sections of roads of different length are established.
It is proved that it is necessary to create a comprehensive approach to solving a complex problem – improving road safety. Оne of the important approaches 
for the definition of dangerous road sections according to the data of road accidents, which is proposed by the authors, is the method of detection of sections 
(places) of concentration of road accidents (black spots).
The purpose of this article is to: introduce an approach in road safety management to reduce the number of road accidents and the severity of their 
consequences on Ukraine’s highways by first implementing measures to improve road conditions and improve road organization. The effectiveness of the 
result in reducing the number of traffic accidents depends on the areas so clearly identified that, in the first place, it is necessary to implement measures to 
improve road safety. That is why this approach was introduced in traffic safety management.
The purposeful financing of measures, aimed primarily at eliminating such sites, will help to reduce the number of road accidents and the severity of their 
consequences.
Keywords: road safety, methods of analysis, dangerous road sections, place of concentration of road accidents, black spots, road accident.

Вступ
Проблема аварійності на автомобільних дорогах 

є однією з основних у нашій країні [1]. Пріоритет-
ним завданням нашої держави загалом є створен-
ня належних умов для безпечного та комфортного 
користування автомобільними дорогами. 

Задля вирішення цього завдання в Україні діє 
програма Десятиліття дій з безпеки дорожнього 

руху, яка покликана вирішити одну з найбільших 
проблем людства – проблему масової смертності 
та травматизму на дорогах та має на меті зни-
ження рівня аварійності та кількості загиблих  
в дорожньо-транспортних пригодах (далі – ДТП) 
вдвічі за період до 2020 року.

У порівнянні з Європейськими країнами, стан 
безпеки дорожнього руху в Україні є вкрай неза-
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довільним через високий рівень смертності та 
дорожньо-транспортного травматизму. Відносна 
кількість загиблих в Україні у 7-10 разів більша, 
ніж у економічно-розвинених країнах Європей-
ського союзу [2, 3].

Дорожні підприємства можуть впливати на 
безпеку руху через покращання дорожніх умов та 
забезпечення належного утримання елементів 
автомобільної дороги і технічних засобів регу-
лювання дорожнім рухом.

Передбачити виникнення ДТП повністю не-
можливо, оскільки на їх виникнення впливає 
багато різних чинників [1]. Тому, необхідно 
створити всебічний підхід до вирішення склад-
ної проблеми – підвищення безпеки дорожнього 
руху.

У роботах [1, 4, 5] було проведено глибокий 
аналіз обставин скоєння ДТП на автомобільних 
дорогах загального користування України. У [5] 
пропонується досягти зниження рівня аварійнос-
ті за допомогою методики управління безпекою 
дорожнього руху та розробкою програм розви-
тку автомобільних доріг. Стверджується, що для 
отримання позитивного результату зі зменшен-
ня кількості ДТП та їх наслідків необхідно вивча-
ти причини виникнення аварійності, визначати 
ділянки її локалізації і вже потім обґрунтовано 
планувати заходи із ліквідації факторів, які збіль-
шують імовірність виникнення ДТП.

У роботі [6] окреслено основні чинники, що 
впливають на безпеку дорожнього руху. Пред-
ставлено основні методи аналізу ДТП, які дають 
змогу чітко визначити ділянки підвищеної не-
безпеки. За допомогою розподілу ДТП по довжині 
дороги з’являється можливість визначати ці ді-
лянки, а також ділянки, на яких дорожні умови 
мають домінуючий вплив на виникнення аварій-
ності, що важливо під час планування заходів із 
підвищення безпеки руху.

Доведено, що ефективність результату зале-
жить від того, наскільки точно визначені ділян-
ки, на яких передусім необхідно впроваджувати 
заходи з підвищення безпеки дорожнього руху.

Метою статті є впровадження підходу  
в управлінні безпекою дорожнього руху для зни-
ження кількості ДТП та тяжкості їх наслідків на 
автомобільних дорогах України шляхом першо-
чергового впровадження заходів із покращення 
дорожніх умов та удосконалення організації до-
рожнього руху.

Основна частина
Наразі існують різні підходи для виявлення 

небезпечних ділянок доріг. Серед них:

- оцінка безпеки руху за балами;
- аналіз статистичних даних методами теорії 

ймовірності;
- використання даних багатофакторного ко-

реляційного аналізу;
- аналіз епюри швидкостей руху (методи кое-

фіцієнтів безпеки й «шуму прискорення»);
- аналіз за допомогою коефіцієнтів відносного 

впливу окремих елементів дороги (метод коефі-
цієнтів аварійності);

- метод конфліктних ситуацій.
Оцінка безпеки руху за балами – один із най-

старших методів, що вже виходить із викорис-
тання. Прикладом може слугувати методика, що 
застосовувалася в Норвегії під час планування 
реконструкції доріг. Умови безпеки руху оціню-
вали сумою балів, що враховують сім характе-
ристик дороги: ширину покриття й узбіч, раді-
уси кривих у плані, видимість за умови обгону, 
близькість до дороги будівель на пришляховій 
смузі, наявність автобусних зупинок, видимість 
пересічень в одному рівні й рівність покриття.

Для кожного елемента була шкала балів, до 
того ж бал 10 відповідав сприятливим умовам 
руху дорогою. 

Аналогічні системи оцінки якості доріг сумою 
балів і з метою виявлення місць першочергової 
реконструкції пропонувалися у Великобританії, 
США й Франції. У СНД професори В. М. Сиденко,  
А. А. Рибальченко запропонували близький за 
ідеєю кваліметричний метод оцінки якості доро-
ги. У ньому комплексно враховувалися три групи 
факторів, що впливають на безпеку руху: 

- технічні (геометричні параметри дороги, 
умови руху);

- ергономічні (естетичні якості дороги, психо-
фізіологічні особливості сприйняття доріг воді-
ями);

- економічні, пов’язані з витратами на будів-
ництво й утримання дороги.

Системи комплексної оцінки безпеки руху за 
балами, що враховують не завжди, пов’язані один 
з одним вимоги до дороги, є умовними.

Пропозиції щодо виявлення небезпечних 
місць на дорогах за даними статистики ДТП із 
використанням методів теорії імовірності ви-
словлювалися неодноразово в деяких країнах. 
Вони виходили з передумови, що на дорозі з од-
наковим ступенем забезпечення безпеки руху 
протягом всього шляху, виникнення пригод є 
випадковою подією, що підпорядковується зако-
номірностям теорії імовірності. Обробка статис-
тичних даних про пригоди показала, що в таких 
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випадках кількість ділянок доріг рівної довжини 
з різним числом пригод відповідає біноміально-
му розподілу або розподілу Пуассона.

Ідея виявлення небезпечних ділянок на осно-
ві методів математичної статистики полягає  
в перевірці – чи є підвищена кількість пригод на 
окремих ділянках певного маршруту випадковою 
або це результат прояву систематичного впливу 
певних місцевих факторів, що ускладнюють умо-
ви руху. Для цього оцінюють за критеріями згоди 
розбіжність між імовірностями виникнення при-
год на розглянутій ділянці й на всій дорозі або об-
раній на ній свідомо безпечній еталонній ділянці.

Для оцінки того, чи є розходження імовір-
ностей свідченням невідповідності імовірності 
пригод на розглянутій ділянці розподілу для всієї 
дороги, використовують критерій згоди Пірсона.

На основі аналізу статистики на дорогах з різ-
ною кількістю пригод встановлено граничні зна-
чення припустимої кількості пригод на ділянках 
доріг різної довжини.

Незважаючи на математичну строгість, мето-
ди, засновані на математичній статистиці, мають 
такі недоліки:

- вони не можуть бути застосовні для оцінки 
проєктів нових доріг;

- аналіз безпеки руху виходить із середньої 
кількості ДТП, тобто до розряду небезпечних ді-
лянок належать тільки ті, які виділяються за по-
казниками кількості пригод над середнім рівнем 
аварійності. Однак, за умови використання даних 
для одного маршруту, цей середній рівень, ніби 
прийнятий за припустимий, може визначатися 
незадовільними умовами на всій дорозі. Отже, 
будуть визначатися найгірші ділянки з поганих;

- розподіл пригод на ділянках у часі відбува-
ється нерівномірно. Часто на дуже небезпечних 
ділянках дороги протягом років не виникає при-
год, які трапляються на вочевидь менш небез-
печних. Тому для надійності оцінки небезпеки 
ділянок на експлуатованих дорогах потрібно 
мати у своєму розпорядженні результати спо-
стережень протягом тривалого періоду часу, не 
менший трьох років;

- виділяючи з тим або тим ступенем надій-
ності особливо небезпечні ділянки, метод не дає 
змоги оцінити ефективність намічуваних заходів 
із підвищення безпеки руху.

Неодноразово пропонували використовува-
ти для визначення імовірної кількості пригод на 
різних ділянках доріг метод багатофакторного 
кореляційного аналізу. Для цього за даними про 
дорожні умови в місцях, де зосереджуються ДТП, 

складається система рівнянь, що охоплює всі 
фактори, які впливають, на думку дослідників, 
на виникнення пригод.

Встановлені за аналізом коефіцієнти віднос-
ного впливу на кількість ДТП (часткові коефіці-
єнти аварійності) для окремих характеристик 
плану та профілю дороги можуть бути викорис-
тані для вирішення завдань із підвищення без-
пеки руху на дорогах:

- виявлення на проєктованій або підлягаючій 
реконструкції дорозі ділянок, на яких сполучен-
ням елементів плану, профілю або пришляховою 
ситуацією створюються умови для підвищеної 
небезпеки виникнення ДТП;

- порівняльна оцінка рівнобіжних доріг і їх 
окремих ділянок щодо безпеки руху;

- оцінка порівняльної ефективності заходів 
щодо усунення підвищеної небезпеки руху на 
окремих ділянках;

- визначення гранично допустимої інтенсив-
ності руху, не пов’язаної з підвищеною небезпе-
кою ДТП.

Оскільки кожний частковий коефіцієнт аварій-
ності характеризує відносну імовірність виник-
нення пригоди на розглянутій ділянці через вплив 
погіршення дорожніх умов з однієї причини, що 
не залежить від інших факторів, їхній спільний 
вплив можна оцінити імовірністю пригод під дією 
декількох незалежних один від одного факторів 
добутком часткових коефіцієнтів – узагальненим 
(підсумковим) коефіцієнтом аварійності.

Підсумковий відносний коефіцієнт аварійності 
визначають на основі лінійного графіка досліджу-
ваної ділянки дороги. На графік наносять стислий 
план і профіль дороги з виявленням на них всіх еле-
ментів, що впливають на безпеку руху (подовжні 
похили, вертикальні криві, криві в плані, мости, 
населені пункти, що перетинають дороги й пішо-
хідні шляхи). У спеціальній графі виписують або 
зображують графічно фактичні відстані видимості.

Коефіцієнт аварійності є добутком часткових 
коефіцієнтів, що враховують вплив окремих еле-
ментів плану і профілю.

Метод коефіцієнтів аварійності можуть вико-
ристовувати:

- організації дорожньої служби для нанесення 
розмітки проїзної частини, що забороняє обгін із 
виїздом на смугу зустрічного руху; для нанесення 
розмітки проїзної частини, що забороняє обгін,  
і встановлення знаків обмеження швидкості;

- проєктні організації для оцінки забезпече-
ності безпечного руху при розробці проєктів но-
вого будівництва або ремонту доріг.
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Аналогічно методу коефіцієнтів безпеки, за-
сновано метод оцінки ступеня небезпеки окремих 
ділянок доріг за «шумом прискорення».

Складні ділянки доріг водії, неоднаково оціню-
ючи ступінь їх небезпеки, проїжджають із різни-
ми швидкостями. Відповідно різні й реалізовані 
при цьому в різних місцях ділянки прискорення. 
У теорії транспортних потоків висловлювалися 
пропозиції характеризувати ступінь неоднорід-
ності руху й інтенсивність зміни швидкостей на 
різних ділянках середньою квадратичною вели-
чиною реалізованих водіями прискорень, спо-
чатку сповільнення при в’їзді на ділянку, потім 
прискорення при виїзді з неї, називаючи цей по-
казник «шумом прискорення» (м/с2).

Складність використання методу «шуму при-
скорень» для практичних цілей пов’язана з необ-
хідністю вимірювання швидкостей для побудови 
графіка зміни швидкості під час проїзду ділянки 
дороги.

Метод конфліктних ситуацій виходить із пере-
думови, що ДТП завжди передують неодноразово 
виникаючі небезпечні ситуації, для запобігання 
яких один або обидва учасника руху повинні 
змінити режим руху автомобіля. Вважається, що 
конфліктною є виникаюча на дорозі ситуація, за 
якої автомобілі настільки зближуються, що коли 
їхній подальший рух залишиться незмінним,  
ризик зіткнення різко зростає. 

Метод конфліктних ситуацій може бути ви-
користаний як для дослідження існуючих доріг 
під час розробки заходів із реконструкції й з ме-
тою організації руху, так і під час проєктування 
розв’язок на нових дорогах [7]. 

Всі зазначені вище підходи використовують-
ся для виявлення небезпечних ділянок доріг для 
першочергового впровадження заходів із безпе-
ки дорожнього руху.

Ще одним із важливих підходів із визначення 
небезпечних ділянок на дорогах за даними ста-
тистики ДТП є метод виявлення ділянок (місць) 
концентрації ДТП. 

Згідно з СОУ45.2-00018112-007 [8], що наразі 
діє в Україні, до місць концентрації ДТП належать 
ділянки доріг протяжністю до 150 м у населеному 
пункті та протяжністю до 250 м за його межами, 
на яких протягом останніх трьох календарних ро-
ків кількість ДТП становить дванадцять та більше, 
за умови що відстань між сусідніми ДТП не пере-
вищує 150 м, або чотири та більше ДТП з потерпі-
лими, якщо відстань між сусідніми не перевищує 
300 м, а значення коефіцієнта пригод перевищує 
1,44 – за умови врахування всіх ДТП (з потерпіли-

ми та з матеріальним збитком), або 0,40 – за умови 
врахування ДТП тільки з потерпілими.

Коефіцієнт пригод (Кпр) – це відносний показник 
аварійності, який враховує кількість ДТП на 1 млн 
автомобіле-кілометрів пробігу. Іншими словами – це 
співвідношення виникнення певної кількості ДТП 
до інтенсивності руху на ділянці автомобільної до-
роги. Згідно з [8] залежно від величини даного по-
казника розрізняють малонебезпечні, небезпечні та 
дуже небезпечні місця (ділянки) концентрації ДТП.

Станом на 01.11.2019 р. на автомобільних до-
рогах державного значення України на обліку 
перебувало 62 місця концентрації (далі – МК) 
ДТП (рис. 1 ). 

Рис. 1. Частка ділянок (місць) концентрації ДТП по всій тереторії 
України в розрізі областей станом на 01.11.2019 р.

Порівняно з минулим роком кількість ДТП зни-
зилась на 17,9 %. Станом на 1 січня 2019 року кіль-
кість МК ДТП на автомобільних дорогах України 
становила 78 ділянок (рис. 2). 

Рис. 2. Динаміка ліквідації ділянок (місць) концентрації ДТП на 
автомобільних дорогах України

Із 2010 року на автомобільних дорогах Укра-
їни кількість МК ДТП зменшилась на 76 %.   
У 2010 році кількість МК ДТП на автомобільних 
дорогах України складала 263 ділянки, із них на 
дороги державного значення припадало 86 % – 
227 ділянок. Відповідно на дорогах місцевого 
значення було на обліку 36 ділянок (14 %).
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Із 2013 року територіальні автомобільні доро-
ги включені до переліку державних автомобіль-
них доріг, отже, відповідно МК ДТП, що перебу-
вали на обліку на дорогах місцевого значення, 
віднесено до державних доріг. 

Станом на листопад 2019 року більше поло-
вини існуючих МК ДТП, а саме 64 % припадає на 
міжнародні автомобільні дороги, на національні 
та регіональні автомобільні дороги припадає від-
повідно 25 % та 9 % (рис. 3). На територіальних 
автомобільних дорогах, а також на дорогах міс-
цевого значення МК ДТП відсутні. 

Рис. 3. Частка ділянок (місць) концентрації ДТП по Україні  
в розрізі доріг станом на 01.11.2019 р.

Із 62 ділянок малонебезпечні складають 84 %, 
небезпечні – 6 %, дуже небезпечні – 10 % (рис. 4).

 
Рис. 4. Розподіл існуючих ділянок (місць) концентрації ДТП  
за ступенем небезпеки

З існуючих МК ДТП 61 % (39 ділянок) станов-
лять ділянки, що взято на облік протягом остан-
ніх трьох років, включно з 2019 роком, 34 %  
(22 ділянки) – ділянки, які перебувають на обліку 
від трьох до 10 років, 3 % (2 ділянки) – ділянки, 
яким більше 10 років, майже 2 % (1 ділянка) – ді-
лянки, що перебувають на обліку більше 20 років. 

Згідно з Рекомендаціями по управлінню міс-
цями концентрації ДТП, розробленими міжна-
родним проєктом з безпеки дорожнього руху 

TRACECA [9], для ефективної роботи на МК ДТП 
їх загальна кількість повинна бути в приблиз-
них межах від 50 до 150 ділянок. У випадку, коли 
більшість (не менше 2/3) виявлених за певним 
критерієм ділянок ліквідовані, а умови руху на 
них покращені, варто переглядати існуючий кри-
терій.

Ефективність результату щодо зменшення 
кількості ДТП залежить від того, настільки точно 
визначені ділянки, на яких передусім необхідно 
впроваджувати заходи з підвищення безпеки до-
рожнього руху. 

Саме тому і було впроваджено даний підхід  
в управлінні безпекою дорожнього руху.

Висновки
Найбільш перспективним підходом в управ-

лінні безпекою дорожнього руху є виявлення 
ділянок (місць) концентрації ДТП та розробка 
заходів для ліквідації таких ділянок.

Ефективність результату щодо зменшення 
кількості ДТП залежить від того, настільки чітко 
визначені ділянки, на яких насаперед необхідно 
впроваджувати заходи з підвищення безпеки до-
рожнього руху. 

Цілеспрямоване фінансування заходів, на-
правлене передусім на ліквідацію таких ділянок, 
дасть змогу вплинути на зменшення кількості 
ДТП та тяжкості їх наслідків.
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БІОПЕРЕХОДИ
В полі зору міжнародних конференцій (ATTRA 2018, AEWRC 2019, CNIWEG 2019, DEBAUMA 2019), які відвідують фахівці ДП «ДерждорНДІ», 

неодноразово було питання безпечного переходу тварин (особливо великих) через проїзну частину автомобільних доріг. Цю проблему у світі 
вирішують по різному, але переважно будують спеціальні біопереходи. Враховуючи реальний стан автомобільних доріг в Україні, багатьом 
людям чомусь здається це незначною проблемою.

Однак, фахівці відділу екології та земляного полотна ДП «ДерждорНДІ» активно працюють в цьому напрямі й уже підготували практичні 
рекомендації для проєктування біопереходів у природних умовах України. Для підготовки таких рекомендацій було:

- вивчено закордонний досвід щодо проєктування та влаштування біопереходів для тварин;
- проаналізовано відомості про ДТП з участю тварин за останні п’ять років на дорогах України;
- створено інтерактивну карту місць концентрації ДТП за участю тварин.
За результатами проведеної роботи надано детальні пропозиції для проєктантів щодо:
- обов’язкового врахування можливих шляхів міграції тварин за певними ознаками;
- максимального збереження природного ландшафту;
- мінімізації негативного впливу автомобільної дороги на середовище існування тварин;
- конструктивних розмірів із влаштування біопереходів як надземних, так і підземних.
Вважаємо цей напрям досліджень перспективним і в українських реаліях, оскільки об’єкти капітального ремонту, реконструкції та нового 

будівництва обов’язково мають передбачати сучасні та ефективні проєктні рішення. Тому починаємо роботу над розробленням національного 
стандарту щодо вимог до проєктування біопереходів на автомобільних дорогах загального користування.
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Із 6 до 8 листопада в Києві проходив головний 
український форум дорожнього будівництва  
АВТОДОРЕКСПО. Форум став найбільшим за остан-
ні п’ять років в аспекті виставкової площі та кіль-
кості представлених компаній. А кількість фахів-
ців, які відвідали захід, зросла на 17 % у порівнянні 
з минулорічною подією. Масштаб експозиції, склад 
учасників і рівень ділової активності відбивали 
стан і перспективи розвитку галузі загалом.

17-й Міжнародний форум з проєктування, 
будівництва та утримання автомобільних доріг  
і мостів АВТОДОРЕКСПО показав велику і наси-
чену експозицію за участі 91 компанії з 8 країн 
світу, які представили більш ніж 150 брендів  
у 32 товарних категоріях. Площа експозиції від-
чутно збільшилася – цього року і в павільйоні, 
і на відкритому майданчику було більше техні-
ки та виставкових стендів, а кількість учасників 
зросла на 10 % у порівнянні з тогорічною подією. 
Така насичена експозиція закономірно виклика-

ла інтерес у фахівців – Форум відвідало понад 
2700 людей, що на 17 % перевищило показник 
2018 року. Як відзначили учасники, цього року 
серед відвідувачів було більше представників об-
ласних дорожніх служб і приватних будівельних 
підприємств з різних регіонів України.

На кількісний та якісний зріст АВТОДОР- 
ЕКСПО звернули увагу й офіційні особи, які взяли 
участь у церемонії відкриття заходу. Виконувач 
обов’язків голови Державного агентства авто-
мобільних доріг України Олег Федоренко зазна-
чив: «Я вважаю, що масштаб Форуму, який ми всі 
сьогодні спостерігаємо, відповідає тому обсягу 
фінансування, якого ми досягли за попередні роки. 
Такий ресурс потрібно вкладати з розумом. Тому 
я очікую, що сьогодні буде підписано дуже багато 
угод на постачання не тільки техніки, а, в першу 
чергу, технологій, які ми повинні застосувати на 
тій мережі доріг, яку маємо. Вважаю, що в Україні 
повинен розвиватися свій виробничий потенціал, 

ФОРУМ АВТОДОРЕКСПО –  
ЯК ПОКАЗНИК ПЕРСПЕКТИВ 

ЗРОСТАННЯ ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ
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як цементів, так і бітумів. Я переконаний, що за-
хищений Дорожній фонд дає впевненість і надію 
на те, що розвиток мережі доріг в Україні буде –  
в цьому впевнені і замовники, і підрядники».

Із цими завданнями успішно впорався форум 
АВТОДОРЕКСПО, що представив нові технології 
з усього світу.

Учасники АВТОДОРЕКСПО презентували най-
сучасніші рішення для галузі. Серед них – про-
відні компанії та світові бренди, такі як Bellator, 
Comap, Construction Equipment DG, E-Mak Makine, 
Hofmann, Impianti Gutherm, Kaeser Kompressoren, 
Marini Makina, Massenza International, Orlen 
Asfalt, Saint-Gobain Adfors, Volvo, Wirtgen Україна, 
Zeppelin Україна, Амако Україна, АСБУД-Україна, 
Астра, Дормаш Груп, Евроізол-Геосинтетикс, Єв-
роформат, ЕТС-Київ, Інформаційні Системи, Ко-
лор С.І.М., Кредо-Діалог, Кременчуцький Завод 
Дорожніх Машин, Лаккет, Оріон, Пластікс-Украї-
на, Пролог ТД, Реттенмайер Україна, Сигнал-Авто, 
СТІМ-Україна, Термінал-МК, Техкомплект, Трініті 
Груп, Фрегат, Юромаш та інші.

Експозиція АВТОДОРЕКСПО завжди викликає 
непідробний інтерес, адже тут наживо демон-
струється спецтехніка й обладнання для дорож-
ньої галузі: асфальтоукладальники, переванта-
жувачі, дорожні фрези, рециклери, екскаватори, 
асфальтні катки, компресори, зразки бар’єрних 
огороджень, а також пересувні лабораторії та 
контрольно-вимірювальне обладнання.

Компанія «WIRTGEN УКРАЇНА» представи-
ла одразу шість одиниць техніки: укладальник 
тонких шарів гарячого асфальтобетону для зами-
кання поверхні VÖGELE SUPER 1800-3 SprayJet, 
укладальник для звичайної укладки з попере-
днім розбризкуванням бітумної емульсії; пере-
вантажувач VÖGELE MT3000-2 Offset, призна-
чений для рівномірної подачі великої кількості 
матеріалу і безперебійного укладання із запасом 
суміші у 45 тонн і витратах 1200 т/год; високо-
продуктивну холодну фрезу WIRTGEN W100R 
для широкого кола завдань – від фрезерування 
верхнього шару до повного видалення дорожньо-
го покриття; а також пневмокатки HAMM HP 280, 

тандемні катки з двома вібраційними валами 
HAMM HD+ 110VV і HAMM HD 12VV.

Компанія «ЕТС», ексклюзивний дилер до-
рожньо-будівельної техніки Volvo CE в Україні, 
представила на відкритому майданчику гусе-
ничний асфальтоукладальник Volvo P7820D 
асфальтоукладальник ABG, оснащений елек-
тронною системою управління укладанням 
дорожнього покриття з менеджером налашту-
вань і шумозахищеним робочим місцем опера-
тора з круговим оглядом. Колісний екскаватор  
Volvo EW205D має добре збалансовану стій-
ку ходову частину з міцної сталі, вдосконалену 
електрогідравлічну систему і режим роботи ЕСО 
для більш ефективної витрати палива за висо-
кої продуктивності. Фронтальний навантажувач 
SDLG L956FH має подовжену колісну базу, що за-
безпечує його стабільність і стійкість при обсязі 
ковша в три кубометри і вантажопідйомності 
п’ять тонн.

Компанія «ZEPPELIN УКРАЇНА» демонстру-
вала асфальтоукладальник Cat SE50VT з роз-
ширюваним діапазоном укладання від 2,55 до 
5,0 м, який ідеально підходить для роботи на 
міських вулицях зі змінною шириною. Укладаль-
ник – це вібробрус, оснащений задніми напо-
внювачами і вібруючими плитами для стяжки,  
і вдосконаленою системою підігріву вібробрусу для 
швидкого і рівномірного нагрівання. Компанія та-
кож показала тандемні вібраційні катки: 3-тонний 
Cat CB32, Cat CB2.7 – ідеальну машину для роботи 
на невеликих паркувальних майданчиках, узбіч-
чях і додаткових смугах доріг, 9-тонний Cat CB7  
з інноваційною технологією кермового управління  
і прекрасним оглядом з місця оператора.

У павільйоні можна було бачити також ма-
кети й окремі компоненти асфальтозмішуваль-
них заводів, освітлювальні щогли, віброплити, 
заливальники тріщин, гудронатори, рецикле-
ри та інше обладнання, зразки матеріалів для  
армування, будівельну хімію, матеріали та маши-
ни для нанесення дорожньої розмітки, дорожні 
та сигнальні знаки, металеві відбійники, пласти-
кові загородження та багато іншого.
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Серед учасників цього року 25 % нових ком-
паній – це ще один рекорд АВТОДОРЕКСПО 2019. 
Так, новачок виставки – всесвітньо відомий ви-
робник компресорного устаткування KAESER 
KOMPRESSOREN представив кілька зразків 
компактних компресорів серії MOBILAIR. Вони 
використовуються на будівельних майданчиках 
і постачають стисненим повітрям різний пнев-
матичний інструмент. У лінійці MOBILAIR є мо-
делі з дизельним, бензиновим або електричним 
двигуном. Вони компактні, прості в управлінні  
й економно витрачають паливо.

Компанія Orlen Asfalt з Польщі вперше на 
форумі АВТОДОРЕКСПО презентувала свою про-
дукцію – дорожні і промислові бітуми, модифіко-
вані полімерами. Компанія є великим постачаль-
ником у 44 країни, зокрема у 20 країн Європи.

Польська компанія Full Maszyny Budowlane 
також вперше представила відомий бренд ас-
фальтних заводів – Intrame.

Компанія «Атмосфера Доріг» – ще один но-
вий учасник – запропонувала кілька моделей 
розпилювачів бітумної емульсії з системою піді-
гріву, які можуть встановлюватися у кузов будь-
якого вантажного автомобіля та керуватися  
з пульта управління.

Турецькі виробники, яких у цьому році було 
одразу 7, представили широкий асортимент рі-
шень: асфальтобетонні заводи E-Mak, заводи 
італійської марки Marini, заводи з модифікації 
бітумів та емульсій Massenza, дробарки та гро-
хоти, сортувальні машини, конвеєри, мобільні  
і стандартні АБЗ, системи автоматизації, дорожні 
знаки, інформаційні покажчики і багато іншого.

На майданчик Форуму у цьому році поверну-
лася всесвітньо відома марка AMMANN, яка цьо-
го разу була представлена на стенді офіційного 
дилера – компанії «ЮРОМАШ». AMMANN (Швей-
царія) – один із найбільших світових виробників 
установок для виробництва асфальтових і бетон-

них сумішей, бітумних емульсій і машин для до-
рожнього будівництва.

Широко на виставці були представлені  
і геосинтетичні матеріали. Компанія «Капонір-
Груп» представила лінійку георешіток зі скло-
волокна Adfors GlasGrid®, яка містить в собі 
кілька типів матеріалів, спеціально розробле-
них для нового будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту асфальтобетонних по-
криттів на дорогах і вулицях, мостах і тунелях, 
місцях паркування, а також при ремонті навколо 
каналізаційних люків.

Великим інтересом відвідувачів користували-
ся також компанії, що пропонують обладнання 
та послуги для інженерно-вишукувальних робіт, 
обробки аналітичних даних.

Не бракувало також пропозицій для органі-
зації руху і його безпеки. Компанія Hofmann, 
провідний німецький виробник, який здобув 
міжнародне визнання, демонстрував невели-
кі машини ручного управління для дорожньої 
розмітки, а також машини на базі вантажних 
автомобілів, демаркаційні та сушильні уста-
новки.

Данська компанія Borum Industri – один зі 
світових лідерів з виробництва дорожньо-роз-
мічальних машин представила техніку для нане-
сення холодної фарби, гарячого термопластику, 
спрей-пластику або двокомпонентного матеріалу.

Дізнатися про нові розробки українських  
і закордонних фахівців, розібратися у тонкощах 
різних технологій можна було також і на Між-
народній науково-практичній конференції «Су-
часні матеріали й технології для будівництва та 
ремонту автомобільних доріг», організованій  
ДП «ДержДорНДІ». У цьому році захід предста-
вив велику дводенну програму на 42 доповіді від 
представників науки й бізнесу, за участю спікерів 
із Німеччини, Польщі та Чехії.

Компанія «ЕТС» провела презентацію «Досяг-
нення ідеального дорожнього покриття за до-
помогою техніки Volvo CE», яку провів експерт 
світового рівня Мохамед Джаммул.

Міжнародний форум АВТОДОРЕКСПО в чер-
говий раз підтвердив свій статус головного ви-
ставкового заходу галузі – справжньої масштаб-
ної події для учасників ринку. За 17 років він став 
дієвою можливістю для ділового партнерства за-
мовників і постачальників у сфері дорожнього 
будівництва, адже саме тут презентуються тех-
нології й машини, які уже за кілька місяців за-
стосовуються на українських дорогах.

За матеріалами www.avtodorexpo.ua


