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Постановка проблеми
На сьогодні основними способами влаштування

дорожньої розмітки згідно з ДСТУ 2587:2010 є фар-
бування спеціальними машинами проїзних частин
фарбами, пластичними масами; також розмітка вла-
штовується способом укочування полімерних
стрічок ручними або самохідними котками. 

Проте такі способи не можуть забезпечити довг-
отривалу роботу дорожньої розмітки через техноло-
гічні особливості її нанесення; згідно ДСТУ
2587:2010, терміни зносостійкості фарб складають 6
місяців, пластичних мас – 1 рік, полімерних стрічок
– 3 роки. Через такі терміни експлуатації значно зни-
жується рівень безпеки руху на ділянках, де розмітка
частково або повністю відсутня.

Аналіз останніх досягнень і публікацій
У роботі вивчалися сучасні стандарти та акаде-

мічні роботи, які стосуються безпеки руху та
фізичних властивостей окремих матеріалів.

Виклад основного матеріалу
Загальною проблемою влаштування розміток є

недостатня тривалість її сталої роботи на покритті
автодоріг. Як наслідок, дорожня розмітка не виконує
повністю функції із забезпечення безпеки руху у
зв'язку із частковою або повною своєю відсутністю,
наприклад взимку, коли світовий день значно менший
і потреба у зоровому орієнтуванні водіїв та пішоходів
збільшується у рази. Це пов'язано з двома основними
факторами: матеріали, які використовуються, та спо-
соби їх влаштування. На жаль, існуючі нормативи не
враховують тип дорожнього покриття при виборі
способів влаштування розмітки. Наприклад, на тако-
му особливому типі покриття, як бруківка, завдяки
низькій адгезії кам'яних матеріалів та фарб, плас-
тичних мас та стрічок, розмітка тримається не більше
ніж 2-3 тижні. Слід зауважити, що такий тип покрит-
тя притаманний центральним історичним частинам
великих міст (таких як Київ, Львів, Одеса тощо), що
у свою чергу збільшує у рази знаходження у цих
місцях пішоходів, у тому числі туристів. Тобто ймо-
вірність виникнення аварійних ситуацій за участю
пішоходів зростає.

При нанесенні дорожньої розмітки адгезія лако-
фарбового матеріалу до покриття автодороги – най-
більш важливий параметр, що має вплив на довго-
вічність розмітки. Задовільна адгезія матеріалу може

бути забезпечена лише при умові ретельного очищен-
ня покриття від бруду, жиру тощо. Також для забезпе-
чення адгезії необхідно досягнути заданої товщини
матеріалу [1]. 

Адгезія представляє собою відворотну термоди-
намічну роботу сил, що направлені на розподіл приве-
дених в контакт двох різнорідних (гетерогенних)
фаз. Описується рівнянням Дюпре [2]:  

Wα=σ13+σ23+σ12 (1)

де Wα – зворотна робота адгезії на границі
розділу фаз, σ13 – поверхнева енергія на границі
Тверда поверхня – Газ (ТГ), σ12 – поверхнева енергія
на границі Рідина – Газ (РГ), σ23 – поверхнева
енергія на границі Тверда поверхня – Рідина (ТР).

Робота адгезії пов'язана з енергією Гіббса – мат-
ематичною величиною, яка дорівнює змінам
внутрішньої енергії системи в ході хімічної реакції;
вона показує, яка частина від  повної внутрішньої
енергії може бути використана для хімічних перет-
ворень або отримана в їх результаті в заданих умовах,
та яка дозволяє встановити принципову можливість
протікання хімічної реакції в заданих умовах; матем-
атично – це термодинамічний потенціал наступного
виразу [3]:

G=U+PV–TS (2)

де U – внутрішня енергія, Р – тиск, V – об'єм, T –
абсолютна температура, S – ентропія. 

Практично всі ці параметри враховано у
існуючому ДСТУ 2587:2010, а саме: визначено об'єм
розмічального матеріалу, який повинен бути в межах
довжини, ширини та товщині ліній, температурний
режим та вологість також обумовлені стандартом; не
врахованим є тільки тиск, при якому здійснюється
безпосередньо нанесення матеріалу. Такий параметр,
як тиск відповідає максимальним технічним можли-
востям маркувальних машин. В середньому він скла-
дає 200 бар. Проте, якщо такий тиск задовольняє по-
требам нанесення розмітки на асфальтобетонні
покриття, його не достатньо для нанесення матеріалу
на бруківку; як наслідок, фарба через низьку адгезію
тримається на покритті лише кілька тижнів. 

З метою забезпечення безпеки руху на ділянках
доріг, що мають покриття у вигляді бруківки, запро-
поновано новий спосіб влаштування розмітки 1.14.3
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(Позначення нерегульованого пішохідного переходу
у місцях з підвищеною вірогідністю виникнення
ДТП) на проїзній частині кольоровими фігурними
елементами червоного та білого кольорів, що у свою
чергу дає можливість забезпечити її наявність на
проїзній частині більш тривалий період.

Усвідомлюючи, що стандартні фігурні елементи
мощення (ФЕМ) не можуть бути використані на
проїзній частині доріг, виникла необхідність ретельн-
ого підбору технічних параметрів нового матеріалу.
Запропоновані зразки ФЕМ перевірялися  в лабора-
торіях Інноваційно-технологічного центру ТОВ
"Бетон-комплекс" та Головному випробувальному
центрі ДП "ДерждорНДІ".

Лабораторні тестування показали наступні резу-
льтати:

– визначення стиранності бетону – 0,41 г/см2 ,
що задовольняє вимогам ДСТУ Б.В 2.7-145:2008
"Будівельні матеріали. Вироби бетонні неармовані.
Технічні умови" (не більше 0,7 г/см2);

– визначення морозостійкості бетону – втрата
міцності склала 3,2%, що відповідає нормативній
документації (не більше 5%). Марка за морозо-
стійкістю склала F 200;

– визначення водопоглинення бетону склало
2,7%, що відповідає вимогам ДСТУ Б.В 2.7-145:2008
"Будівельні матеріали. Вироби бетонні неармовані.
Технічні умови" (не більше 6%);

– визначення міцності бетону на розтяг при
згині складає 5,4 МПа, що відповідає класу бетону за
міцністю на розтяг при згині Вtb 4,0, та задовольняє
вимогам ДСТУ Б.В 2.7-145:2008 "Будівельні матеріа-

ли. Вироби бетонні неармовані. Технічні умови"; міц-
ність на стик складає 44,4 МПа, що відповідає класу
бетону В35 з урахуванням коефіцієнту варіації 8%;

– визначення коефіцієнту зчеплення – 0,50 –
0,52, що задовольняє вимогам ДСТУ 3587-97 (табл. 3,
вимога – не менш ніж 0,30). 

– За підсумками тестувань була визначена опти-
мальна товщина ФЕМ, яка впорається із динамічни-
ми навантаженнями від коліс транспортних засобів
– 12 см.  

Технологічно процес влаштування розмітки виг-
лядає, як локальна заміна існуючої бруківки на ФЕМ
підвищеної міцності, які в умовах виробництва поф-
арбовані у необхідні кольори. В якості експерименту
вперше така розмітка була влаштована на вул. Богда-
на Хмельницького у м. Києві. Виробники надали
гарантію якості матеріалу протягом 10 років (Рис. 1).

Слід зазначити, що на сьогодні у центральній
частині м. Києва вже влаштовано 12 таких переходів.
За результатами роботи було отримано патент на
корисну модель "Спосіб влаштування горизонтал-
ьної дорожньої розмітки на проїзній частині доріг та
вулиць" [4].

Висновки
У роботі проведено аналіз проблеми нанесення

дорожньої розмітки на бруківці, зроблено спробу по-
яснити природу низької адгезії лакофарбових мате-
ріалів та брукованого каміння. Запропоновано лока-
льно проводити заміну бруківки на різнокольоровий
ФЕМ; проведено іспити ФЕМ на відповідність існу-
ючим стандартам. 

Рис. 1. Влаштування дорожньої розмітки за допомогою ФЕМ на 
вул. Богдана Хмельницького, 2016 рік
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