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Обсяг освітнього компоненту: 

Короткий зміст освітнього компоненту: 

 Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття фахівцями 
основних понять про технології ресайклінгу та підсилення дорожніх 
одягів, придбання знань про сучасний стан технологій ресайклінгу та 
підсилення конструкцій дорожніх одягів і про напрямки їхнього розвитку. 
 Предметом вивчення навчальної дисципліни є технологічні режими 
влаштування шарів дорожніх одягів за технологією ресайклінгу та 
підсилення конструкцій дорожніх одягів з використанням армуючих 
матеріалів. 
 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є 
теоретична та практична підготовка фахівця з наступних питань: 

- володіти основами методів дослідження, аналізу, діагностики та 
моделювання властивостей композиційних матеріалів, отриманих за 
технологією ресайклінгу, фізичних і хімічних процесів в них і в 
технологіях отримання, навичками їх використання в дослідженнях і 
розрахунках; 

- володіти навичками використання методів проектування складу 
регенерованих сумішей, оцінки і оптимізації технологічних процесів і 
властивостей армуючих матеріалів після впливу технологічних факторів; 

- вміти використовувати на практиці сучасні уявлення про 
технології ресайклінгу, композиційні та армуючі матеріали для 
підсилення дорожніх одягів. 

Короткий зміст дисципліни. Загальні терміни та визначення. 
Класифікація технологій ресайклінгу. Технологія холодного ресайклінгу 
бітумовміщуючих шарів дорожнього одягу безпосередньо на дорозі. 
Технологія холодного ресайклінгу бітумовміщуючих шарів дорожнього 
одягу в спеціальних змішувачах. Проектування складу сумішей з 
використанням різних видів в'яжучих для технології холодного 
ресайклінгу бітумовміщуючих шарів. Технологія гарячого ресайклінгу 
асфальтобетонних шарів дорожнього одягу безпосередньо на 
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дорозі.Технологія гарячого ресайклінгу асфальтобетонів з шарів 
дорожнього одягу в асфальтозмішувачах. Структура та властивості 
композиційних матеріалів виготовлених за технологією холодного 
ресайклінгу. Методи оцінки властивостей композиційних матеріалів 
виготовлених за технологією ресайклінгу. Ущільнення композиційних 
матеріалів отриманих за технологією холодного ресайклінгу. Основні 
фактори та їх вплив на технологічні режими і властивості композиційних 
матеріалів виготовлених за технологією ресайклінгу. Комбіновані в'яжучі 
та їх вплив на структуру та властивості композиційних матеріалів 
виготовлених за технологією холодного ресайклінгу. Основні напрямки 
підсилення конструкцій дорожніх одягів з використанням армуючих 
матеріалів. Геосинтетичні матеріали для армування конструкцій дорожніх 
одягів. Функції армуючих матеріалів та особливості їх розташування в 
конструкціях дорожнього одягу. Фіброармування дорожньо-будівельних 
матеріалів. Армування конструкцій дорожнього одягу композиційною 
арматурою. 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: Технологія 

будівництва автомобільних доріг; Експлуатація автомобільних доріг; 

Будівельне матеріалознавство; Організація, планування та управління 

будівництвом автомобільних доріг. 

Методи навчання, форми та методи оцінювання: Лекції, 

консультації, розповідь, бесіда, дискусія. Рейтингова оцінка з дисципліни та 

її переведення в оцінки за національною шкалою і шкалою ECTS 

здійснюється згідно з Положенням про оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти ХНАДУ. 
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