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Корисна модель належить до галузі дорожнього будівництва і може бути використана при 
будівництві нових автомобільних доріг та їх ремонті для відділення проїжджої частини доріг від 
пішохідних тротуарів та узбіч, а також майданчиків, газонів тощо. 

Відомий бордюр з природного каменю [ГОСТ 32018-2012. Изделия строительно-дорожные 
из природного камня. Технические условия. - М.: Стандартинформ, 2014], який виготовляється з 5 

гірських порід. 
Недоліком відомого бордюру з природного каменю є велика трудомісткість виготовлення і 

висока вартість виробництва. 
Найближчим за технічною суттю, є бордюр з бетону [ГОСТ 32961-2014. Дороги 

автомобильные общего использования. Камни бетонные. Технические требования. - М.: 10 

Стандартинформ, 2015], який має форму паралелепіпеда, на лицьовій поверхні якого 
виконаний скіс, який з'єднується з верхньою поверхнею по радіусу. 

Недоліком відомого бордюру з бетону є схильність до руйнування під впливом перепаду 
температур і високої вологості, що знижує його міцність та термін експлуатації. 

В основу корисної моделі поставлена задача створення бордюру універсального, в якому за 15 

рахунок використання нового матеріалу досягається підвищення стійкості до атмосферних 
впливів, що приводить до підвищення міцності та терміну експлуатації. 

Поставлена задача вирішується тим, що бордюр універсальний, який має форму 
паралелепіпеда, на лицьовій поверхні якого виконаний скіс, який з'єднаний з верхньою 
поверхнею по радіусу, виготовлений з полімеркомпозиційного матеріалу, де як матриця 20 

використаний вторинний поліетилен. 
Корисна модель пояснюється кресленням, на якому представлено загальний вигляд 

бордюру універсального з полімеркомпозиційного матеріалу. Бордюр універсальний у вигляді 
паралелепіпеда 1 з полімеркомпозиційного матеріалу на лицьовій грані 2 має скіс 3. Скіс 3 
з'єднаний з верхньою поверхнею 4 по радіусу. 25 

Бордюр універсальний з полімеркомпозиційного матеріалу не поглинає вологу і не схильний 
до руйнування в атмосферних умовах перепаду температур, що підвищує його міцність та 
термін експлуатації. 

Для виробництва бордюру з полімеркомпозиційного матеріалу використовують відходи 
поліетилену промислових підприємств, а також поліетилен з побутових відходів, який 30 

скидається в навколишнє середовище у великих кількостях. 
Використання вторинного поліетилену при виробництві бордюрів універсальних значно 

знижує забруднення навколишнього середовища і поліпшує екологію. 
Бордюри з полімеркомпозиційного матеріалу можуть бути встановлені уздовж проїжджої 

частини доріг відповідно до будівельних норм, а також при будівництві майданчиків, газонів 35 

тощо.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Бордюр універсальний, який має форму паралелепіпеда, на лицьовій поверхні якого виконаний 40 

скіс, який з'єднаний з верхньою поверхнею по радіусу, який відрізняється тим, що він 
виготовлений з полімеркомпозиційного матеріалу, де як матриця використаний вторинний 
поліетилен. 
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