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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

ГЕОРЕШІТКИ ПОЛІМЕРНІ ЖОРСТКІ ТРИВІСНООРІЄНТОВАНІ.  

Загальні технічні вимоги 

Highways 

POLYMER GEOGRIDS ARE RIGID THREE-DIMENSIONAL. 

General technical requirements 

 

Чинний від 20ХХ-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт поширюється на георешітки полімерні жорсткі 

тривісноорієнтовані (далі - георешітки), призначені для стабілізації, 

армування і поділу конструктивних шарів на об'єктах транспортної 

інфраструктури (автомобільні дороги, штучні споруди, аеродроми, 

залізниці, стоянки транспорту, термінали) та гідротехнічних споруд. 

1.2 Застосування цього стандарту передбачається організаціями і 

підприємствами незалежно від форм власності, які виконують роботи з 

проектування і будівництва об'єктів транспортної інфраструктури та 

гідротехнічних споруд. 

1.3 Вимоги щодо безпечності продукції, які спрямовані на безпеку 

життя, здоров'я громадян та збереження довкілля, викладено в розділі 7. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, 

нормативні акти та нормативні документи: 

ДСТУ 8607:2015 Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи 

випробування 

ДСТУ EN ISO 7500-1:2017 Матеріали металеві. Калібрування та 

повірка машин для статичних одновісних випробувань. Частина 1. 

Випробувальні машини на розтягування та стиснення. Калібрування та 
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повірка силовимірювальних систем (EN ISO 7500-1:2015, IDT; ISO 7500-

1:2015, IDT) 

ДСТУ EN ISO 10319:2007 Геотекстиль. Метод випробування на 

розтягнення широкою смугою (EN ІSO 10319:1996, ІDT) 

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні 

умови (ГОСТ 427-75) 

ДСТУ 4179-2003. Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови 

(ГОСТ 7502-98, MOD) 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, 
перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації –
 каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними 
покажчиками національних стандартів. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено 
зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті використано терміни, встановлені у Законі 

України «Про автомобільні дороги» (земляне полотно, автомобільна 

дорога, штучні споруди); ДСТУ 8607 (вузол, ефективність вузла, ребро); 

ДСТУ EN ISO 10319 (межа міцності, деформація за максимального 

навантаження). 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять: 

3.1 георешітка полімерна жорстка тривісноорієнтована 

Рулонний полімерний геосинтетичний матеріал пористої структури 

з жорсткими вузловими точками і наскрізними чарунками (отворами) 

трикутної форми, що забезпечує задану ізотропну жорсткість і міцність 

3.2 елементарний трикутник георешітки 

Рівнобічний трикутник, утворений трьома суміжними ребрами 

3.3 елементарний шестикутник (гексагон) георешітки 

Рівнобічний шестикутник, утворений шістьома суміжними 

елементарними трикутниками 
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3.4 крок елементарного шестикутника 

Відстань, що вимірюється між двома паралельними його ребрами 

3.5 напрямок середини ребра георешітки 

Напрямок бісектриси між двома суміжними ребрами елементарного 

трикутника 

3.6 радіальна жорсткість георешітки 

Відношення міцності до деформації, визначеної при заданих 

значеннях деформації в цьому ж напрямку 

3.7 ізотропність георешітки 

Однорідність показників георешітки в різних напрямках 

3.8 зернистий матеріал 

Будівельний матеріал, що складається з окремих зерен, які не 

мають між собою зчеплення (щебінь, гравій, пісок) 

3.9 конструктивний шар об’єкту 

Шар, що розташований вище поверхні ґрунту, який виконує одну 

функцію або більше у складі об’єкту 

3.10 стабілізація геотехнічних конструкцій 

Підсилення механічних властивостей геотехнічних конструкцій і 

незв'язних матеріалів за допомогою блокування (заклинки) зміщення 

зерен чарунками георешітки 

3.11 армування геотехнічних конструкцій 

Підсилення георешіткою механічних властивостей геотехнічних 

конструкцій і незв’язних матеріалів 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

В цьому стандарті прийняті наступні познаки: 

В – дійсна ефективна ширина зразка, м; 

Е – ефективність вузла георешітки, %; 

F – навантаження при фіксованій деформації, кН; 
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J – радіальна жорсткість в одному з чотирьох напрямків тестування 

(згідно рис.3), кН/м; 

Jс – середня радіальна жорсткість при фіксованій деформації, кН/м; 

Jсі – (i=1, 2, 3, 4) – середня жорсткість тестових зразків у кожному з 

чотирьох напрямків при фіксованій деформації, кН/м; 

jі – (i=1, 2, ..., 5) – середня жорсткість п’яти тестових зразків у 

кожному з чотирьох тестових напрямків при 0,5 % деформації, кН/м; 

kж0,5 – коефіцієнт радіальної жорсткості при фіксованій деформації 

0,5 %; 

n – загальна кількість тестових зразків; 

Тр – середня міцність ребра при розтягу, кН; 

Трі – міцність ребра для i-го зразка, кН; 

Ту – середня міцність вузла при розтягу, кН; 

Туі – міцність вузла i-го зразка, кН; 

Ɛ – фіксоване відносне подовження, прийняте рівним 0,5 % при 

приймально-здавальних випробуваннях, під час періодичних 

випробувань та для ідентифікації георешітки – 2 %. 

В цьому стандарті прийняті наступні скорочення: 

ГР – гексагональна георешітка; 

ГРT – гексагональна георешітка, що з’єднана термічним шляхом з 

нетканим геотекстилем; 

ЗВТ – засоби вимірювальної техніки. 

5 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ 

5.1 Георешітка являє собою рулонний геосинтетичний матеріал 

пористої структури з наскрізними чарунками (отворами) трикутної 

форми, утвореними ребрами і вузлами. Полотно георешітки 

складається з безлічі елементарних шестикутників, з кроком  

(66 – 120 ) мм (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схематичне зображення георешітки та її вузол 

 

5.2 Георешітки можуть мати термічно прикріплений нетканий 

геосинтетичний матеріал (ГРТ). 

5.3 Георешітки класифікуються за поверхневою щільністю, 

розміром трикутних чарунок (кроком шестикутника), товщиною ребер та 

наявністю термічно прикріпленого нетканого геосинтетичного 

матеріалу. 

 

6 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

6.1 Георешітки повинні бути виготовлені з полімерних матеріалів 

екструзивних марок, переважно з поліпропілену, з додаванням 

технічного вуглецю не менше 2 %. При цьому допускається додавання 

власних відходів виробництва однієї і тієї ж марки первинного полімеру, 

що використовується при виготовленні продукту. 

6.2 Зовнішній вигляд георешітки наведено на рисунку 2. На 

полотні георешітки не допускаються розриви, розшарування і сторонні 

включення. На георешітці не повинно бути місць з відірваним 

(пошкодженим) геосинтетичним матеріалом. 
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Рисунок 2 – Зовнішній вигляд георешітки 

 

6.3 Георешітки поставляють в рулонах, який складається з одного 

полотна. За погодженням із споживачем можлива поставка георешіток в 

мірних частках. Георешітки повинні бути щільно намотані в рулони. 

Торці рулонів повинні бути рівними. Допускаються виступи на торцях 

рулону висотою не більше 100 мм. 

6.4 Характеристики георешіток повинні відповідати вимогам, що 

наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Технічні вимоги до георешіток 

 Показники  Нормативні значення 
показників 

1 2 3 4 5 

1 Поверхнева щільність, г/м2, не 
менше 

150 – 
170 

171 – 
230 

231 – 
280 

2 Крок шестикутника (допустиме 
відхилення), мм 

60 – 80 
(±4) 

80 – 100 
(±4) 

100 – 120 
(±6) 

3 Допустиме відхилення у 
розмірі ребер, мм ± 2 

4 Межа міцності за чотирма 
основними напрямками: 
уздовж полотна – 0°; 30° і 60° 
до подовжнього напряму; 
поперек полотна - 90° (рис. 3), 
кН/м, не менше 12 16 20 
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Кінець таблиці 1 

1 2 3 

5 Деформація за максимального 
навантаження за чотирма 
основними напрямками (0°, 
30°, 60°, 90°),%, не більше 15 

6 Середня радіальна жорсткість 
при деформації 0,5 %, кН/м, не 
менше 200 315 450 

7 Середня радіальна жорсткість 
при деформації 2 %, кН/м, не 
менше 140 225 300 

8 Коефіцієнт ізотропності 
радіальної жорсткості, не 
менше 0,60 0,65 0,60 

9 Ефективність вузла, %, не 
менше 90 

 

 

а б в г 

Рисунок 3 – Чотири основні напрямки дії навантаження при 

випробуваннях на міцність при розтягу та визначенні відносного 

подовження при максимальному навантаженні:  

а – напрямок «середини ребра» 0ﾟ (вздовж полотна); б – напрямок «ребра» 30ﾟ; в – 

напрямок «середини ребра» 60ﾟ; г – напрямок «середини ребра» 90ﾟ (поперек 

полотна 

 

6.5 Міцність георешітки після механічного впливу визначеної за 

4.3.10 ДСТУ 8607 або при пробному укладанні на об'єкті, що 

споруджується, повинна бути не менше 80 % від значень п.4 таблиці 1. 

6.6 При маркуванні на рулон в будь-який його частини повинен 

бути прикріплений ярлик, на якому вказані такі дані: 
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– найменування або товарний знак підприємства-виготовлювача; 

– умовне позначення георешітки; 

– маса брутто рулону; 

– поверхнева щільність; 

– крок шестикутника георешітки; 

– номер партії (замовлення); 

– дати виготовлення. 

6.7 Маркування має бути виразним, без виправлення 

інформаційних даних. 

7 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

7.1 Небезпека забруднення довкілля у результаті функціонування 

дорожнього комплексу оцінюється рівнем її можливого негативного 

впливу на атмосферу, ґрунти, ґрунтові та поверхневі води, рослинність, 

тварин та людей. 

 

8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ 

8.1 Зовнішній вигляд георешітки перевіряють візуально на 

відсутність розривів, розшарувань та сторонніх включень. 

8.2 Якість намотування георешітки в рулони перевіряють виміром 

виступів на торцях рулону з використанням вимірювальної металевої 

лінійки за ДСТУ ГОСТ 427. 

8.3 Визначення геометричних параметрів георешітки 

8.3.1 Ширину полотна георешітки визначають на початку і кінці 

рулону з використанням рулетки за ДСТУ 4179. За значення показника 

ширини приймають середнє арифметичне двох вимірювань. 

8.3.2 Довжина полотна в рулоні або розміри георешіток в мірних 

частках повинні відповідати розмірам, зазначеним у супроводжуючих 

документах.  
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8.3.3 Крок шестикутника і розмір чарунок повинен відповідати 

вимогам, наведеним у таблиці 1 цього стандарту. Відбір проб для 

визначення кроку шестикутника виконують згідно з п.8.15. 

8.4 Поверхневу щільність георешітки визначають згідно п.4.2.1 

ДСТУ 8607 на трьох зразках, що мають не менше трьох вузлів в 

довжину і не менше п'яти в ширину. Розріз полотна георешітки уздовж і 

поперек проводять точно по середині сторін чарунок. Розмір 

виготовленого зразка визначають металевою лінійкою по  

ДСТУ ГОСТ 427. Поверхневу щільність обчислюють діленням маси 

зразка в грамах на площу зразка в квадратних метрах. Отримане 

значення округлюють до цілого числа.  

8.5 Визначення показників міцності та деформації георешітки 

виконують відповідно до п.8.10.4.1. Відбір проб виконують відповідно до 

п.8.10.2. 

8.6 Ефективність вузла георешітки визначають відповідно до 

п.8.10.4.6. Відбір проб для визначення ефективності вузлів георешітки 

виконують відповідно п.8.10.3. 

8.7 Проведення випробувань з визначення додаткових механічних, 

технологічних та експлуатаційних властивостей виконують відповідно 

до вимог ДСТУ 8607 з урахуванням положень цього стандарту. 

8.8 Контроль упаковки і маркування проводять візуально. 

8.9 Засоби вимірювання 

8.9.1 Для визначення показників георешітки про випробуваннях 

необхідно використовувати ЗВТ, які пройшли повірку або калібрування.  

8.10 Відбір проб для контрольних випробувань георешітки 

8.10.1 Проби при випробуваннях георешіток вирізають з полотна 

(рулону) георешітки. При відборі проб розрізи полотна проводять по 

середині сторін вічок (ребер). 
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8.10.2 Відбір проб і виготовлення зразків для визначення міцності 

та деформації георешітки проводять з урахуванням наступних 

положень: 

Полотно георешітки тестують в чотирьох напрямках: уздовж 

полотна (0°), поперек полотна (90°), під кутом 30° і 60° до подовжньому 

напряму (рисунок 3). Кількість зразків у кожному напрямку виконують з 

урахуванням вимог таблиці 2. 

Таблиця 2 – Об’єм вибірки матеріалів для проведення 

випробувань 

Кількість матеріалу в партії, м2 Число одиниць у вибірці, шт. 

до 5000 3 

більше 5000 3 і додатково 1 на кожні наступні 
5000 м2 

 

Георешітки мають різні розміри чарунок, тому зразки для 

випробувань будуть мати різні розміри (таблиця 3). 

Таблиця 3 – Номінальні розміри зразків георешіток для 

визначення міцності при розтягу, відносного подовження при 

максимальному навантаженні і радіальній жорсткості. 

Крок 
шестикутника, мм 

Номінальні розміри зразків, мм 

Довжина для напрямків 
середини ребра/ребра 

Ширина для напрямків 
середини ребра/ребра 

60 – 80 132/162 216/264 

80 – 100 160/160 276/240 

100 – 120 160/190 240/240 

 

Ширина всіх зразків георешіток, які проходять випробування, 

повинна становити не менше 200 мм.  

8.10.3 Відбір проб для визначення ефективності вузлів георешітки 

Щоб встановити ефективність вузла, слід проводити випробування 

в трьох напрямках 30° / 21°, 90° / 270°, 15° / 315°. Кожен зразок повинен 

містити три вузли і два повних ребра (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Схема відбору зразків для випробування на міцність 

ребра і міцність вузла 

 

8.10.3.1 У кожному напрямку випробують чотири зразки, всього 

дванадцять тестових зразків для однієї марки георешітки. Слід 

випробувати два повних комплекти по дванадцять зразків: один 

комплект для випробування «міцність одного ребра» і один комплект 

для випробування «міцність вузла». 

8.10.3.2 Для визначення поверхневої щільності георешітки (маси 

на одиницю площини) вирізують одну пробу георешітки з розмірами: по 

ширині - на всю ширину полотна; по довжині - 1 пог.м полотна. 

8.10.3.3 При відборі проб для визначення кроку шестикутника 

рівномірно по площі полотна вирізають три проби площею 2 м2 

(рисунок 5). З проб вирізають елементарні зразки таким чином, щоб в 

кожному з трьох основних напрямків 0° / 180 °, 6° / 240°, 12° / 300° було 

розміщено три повторюваних шестикутника. 
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Рисунок 5 – Схема відбору проб з полотна георешітки 

 

8.10.4 Проведення випробувань 

8.10.4.1 Визначення міцності та деформації георешітки 

Визначення показників міцності та деформації георешітки 

визначають відповідно до 9.1 та 9.2 ДСТУ EN ISO 10319. Випробування 

з визначення деформації при максимальному навантаженні виконують в 

чотирьох характерних радіальних напрямках полотна георешітки: 

уздовж полотна (0°), поперек полотна (90°), а також під кутом 30° і 60° 

відносно поздовжнього напрямку (див. Рисунок 3). 

Обладнання (пристрої) для випробування георешітки повинні 

відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 7500-1. 

Затискачі, що застосовуються в пристрої, повинні мати довжину 

робочої поверхні не менше 200 мм. Зусилля затиску повинне бути 

достатнім, щоб не виникало прослизання випробуваного зразка. Тиск 

має бути таким, щоб уникнути пошкодження зразка георешітки. 

Кількість зразків у кожному напрямку визначається з урахуванням 

вимог таблиці 2. Розміри контрольних зразків вибирають відповідно до 

вимог таблиці 3. 
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Радіальну жорсткість, кН/м, визначають в кожному з чотирьох 

напрямків тестування георешітки при фіксованій деформації за 

формулою: 



100(1/B)F
J


        (1) 

де F – навантаження при фіксованій деформації, кН; 

В – дійсна ефективна ширина зразка, м; 

Ɛ – фіксована деформація,%. 

8.10.4.2 Фіксовану деформацію під час періодичних випробувань і 

для ідентифікації георешітки приймають рівною 2 %. 

8.10.4.3 Середню радіальну жорсткість, кН/м, при фіксованій 

деформації обчислюють як середнє арифметичне радіальної жорсткості 

в чотирьох тестових напрямках. 

 ),,,(
4

1
J 4321C CCCC jjjj      (2) 

де j (i = 1, 2, 3, 4) – середня радіальна жорсткість тестових зразків 

в кожному з чотирьох напрямків при фіксованій деформації. 

8.10.4.4 Коефіцієнт радіальної жорсткості при фіксованій 

деформації 2 % обчислюють як відношення мінімальної жорсткості до 

максимальної при деформації 2 % в чотирьох тестових напрямках 

),,,min(

),,,max(
К

4321

4321
Ж2,0

iiii

iiii

jjjj

jjjj
      (3) 

де j (i = 1, 2, ..., 5) – середня жорсткість п'яти тестових зразків в 

кожному з 4 обов'язкових тестових напрямків при деформації 2%. 

8.10.4.5 У протокол з тестування включають наступну інформацію: 

– посилання на даний стандарт; 

– дані для повної ідентифікації тестового зразка; 

– радіальна жорсткість при деформації 2 % в кожному напрямку 

тестування; 

– середня радіальна жорсткість при деформації 2 %; 
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– коефіцієнт ізотропності радіальної жорсткості при деформації 

2 %; 

8.10.4.6 Визначення ефективності вузлів георешітки 

Ефективність вузла георешітки характеризує здатність вузла 

передавати навантаження від одного ребра до інших ребер, що 

виходять з цього вузла. Ефективність вузла дорівнює відношенню 

максимального навантаження, що діє на вузол (міцність вузла), до 

максимального навантаження на одне ребро (міцність ребра). 

Для визначення міцності одного ребра тестовий зразок затискають 

в двох вузлових точках (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Загальний вигляд типових затискачів для випробування 

міцності одного ребра. 

8.10.4.7 Для визначення міцності вузла затискають ребра з 

кожного боку вузла, і навантаження прикладається до вільного ребра, 

що виходить з цього вузла (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Загальний вигляд типових затискачів для випробування 

міцності вузла: верхній затискач вузла у відкритому (а) та закритому (б) 

положеннях; нижній затискач (в). 

 

8.10.4.8 Відбір проб для визначення ефективності вузлів 

георешітки виконують відповідно до п.8.15.2. Щоб встановити 

ефективність вузла, слід проводити випробування в трьох напрямках 

30° / 210°, 90° / 270°, 150° / 315°. Кожен зразок повинен містити три 

вузли і два повних ребра (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Типовий зразок для випробувань міцності одного ребра і 

міцності вузла 

Ребро 

Вузол 

Затискачі Довжина 

зразку 

http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P0172&doc_id=1200127286
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У кожному напрямку потрібно розглядати чотири зразки, що в 

підсумку дасть 12 тестових зразків для випробування «міцність одного 

ребра» і 12 тестових зразків для випробування «міцність вузла». 

8.10.4.9 Проведення випробування 

Міцність одного вузла 

Зразок закріплюють по центру в затискачах зусиллям, при якому 

виключені прослизання або розрив зразка під час тесту (див. рисунок 6). 

Встановлюють постійну швидкість деформації зразка, яка 

дорівнює 10 % довжини випробуваного зразка в хвилину. 

Регулюють контактні поверхні вузла у верхньому затискачі так, 

щоб чотири ребра кутової частини були затиснуті, не впливаючи і не 

торкаючись вузла, і зразок при цьому залишався в центрі затиску 

(рисунок 7, а). 

Затягують верхній затискач оптимально для запобігання 

прослизання або розриву (рисунок 7, б). 

Встановлюють нижню частину зразку в центр нижнього затискача і 

затягують до необхідного рівня (рисунок 7, в). 

Встановлюють постійну швидкість деформації зразку, яка 

дорівнює 10% довжини випробуваного зразка в хвилину. 

Запускають пристрій і прикладають навантаження до розриву 

зразку. Фіксують максимальне навантаження на зразок. 

Виконують випробування для всіх 12 зразків. При наявності ознак 

прослизання зразка в затискачі або отримання результатів значно 

нижче середнього значення інших зразків слід анулювати результат і 

випробувати додатковий зразок. 

8.10.5 Обробка результатів випробувань 

8.10.5.1 Середню міцність ребра Т, кН, обчислюють за формулою 





n

i

PiP T
n

T
1

1
       (4) 

де Т – міцність ребра для i-го зразка, кН; 



прДСТУ 

17 

n – загальна кількість тестових зразків (n = 12, тобто чотири зразки 

для кожного з трьох випробувальних напрямків). 

8.10.5.2 Середню міцність вузла Т, кН, обчислюють за формулою 





n

i

YiY T
n

T
1

1
        (5) 

де Т – міцність вузла для i-го зразка, кН; 

n – загальна кількість тестових зразків (n = 12, тобто чотири зразки 

для кожного з трьох випробувальних напрямків). 

8.10.5.3 Ефективність вузла георешітки, Е (%), обчислюють за 

формулою 

100
P

Y

T

T
E        (6) 

8.10.5.4 У протокол з тестування включають наступну інформацію: 

– посилання на даний стандарт; 

– дані для повної ідентифікації випробувального зразка; 

– середня міцність одного ребра; 

– середня міцність вузла; 

– ефективність вузла. 

9 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 

9.1 Георешітку транспортують в рулонах усіма видами 

транспортних засобів, які забезпечують збереження матеріалів і 

упаковки, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на 

даному виді транспорту. 

9.2 Георешітки зберігають в рулонах в горизонтальному 

положенні, попереджуючи вплив прямих сонячних променів, механічний 

і хімічний вплив. 

9.3 Не допускається складування понад 15 рулонів георешіток по 

висоті і розміщення зверху інших вантажів і матеріалів. 
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9.4 Георешітки намотують в рулони. Допускається застосовувати 

інші види упаковки, що забезпечують збереження георешіток в процесі 

транспортування і зберігання. 

 

10 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ 

10.1 Застосування та експлуатацію георешіток проводять 

відповідно до нормативних документів і проектної документації. 

10.2 При стабілізації і армуванні шарів з зернистих матеріалів 

георешітки слід розташовувати між верхнім шаром з зернистого 

матеріалу і нижнім підстилаючим шаром (місцевий ґрунт, пісок, відсів 

або щебінь). 

10.3 Підготовка поверхні для укладання матеріалу повинна 

включати прибирання сторонніх предметів та рослинних залишків, 

проведення попереднього планування поверхні у відповідності до 

проектних вимог. 

10.4 При укладанні георешітки на підготовлену поверхню, її 

необхідно злегка розтягнути при розмотування для уникнення 

хвилеутворення. 

10.5 При з'єднанні рулонів як в поздовжньому, так і в поперечному 

напрямках, необхідно укладати їх з перекриттям не менше 30 см (5-ти 

чарунок решітки) при хорошій несучої здатності основи і може досягати 

60 см на слабих основах (Вимоги щодо влаштування перекриття 

повинні бути відображені в проектній документації). З'єднання в зоні 

перекриття не вимагають ніякого додаткового закріплення, тому що 

решітки добре зчеплюються між собою під дією насипного матеріалу. 

10.6 Використовуючи навантажувач (або іншу техніку), почати 

засипку георешітки. Засипка решітки і наступне розрівнювання 

насипного матеріалу за допомогою грейдера (бульдозера) повинно 

проводитися методом «від себе». Насипний матеріал повинен бути 

рівномірно розподілений по поверхні георешітки. Товщина шару 
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насипного матеріалу повинна бути вказана в проекті. Не допускати рух 

техніки безпосередньо по поверхні георешітки. Мінімально допустима 

товщина насипного матеріалу, коли може бути дозволений рух 

транспорту, – 150 мм. 

10.7 Катком (віброкотком, виброплитой) забезпечити достатнє 

ущільнення кожного конструктивного шару. 

10.8 Передбачуваний термін служби георешіток в природному 

ґрунті при показнику pH = 4 – 11 становить 100 років при температурі 

ґрунту не вище плюс 15 °С і 50 років при температурі не вище плюс 

25 °С за умови дотримання всіх вимог даного стандарту і проектної 

документації [1, 4]. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1 Закон України «Про дорожній рух»  

2 Закон України «Про автомобільні дороги» 

3 ДБН В.2.3-4:2015 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. 

Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво; 

4 ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення 

робіт з національної стандартизації 

5 ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила 

розроблення, викладання та оформлення національних нормативних 

документів (ISO/IEC Directives Раrt 2:2011, NEQ) 

6 ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та 

визначення понять; 

7 ДСТУ ISO 10318-2002 Геотекстиль. Словник термінів (ISO 

10318:1990, IDT); 

8 ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги. Застосування 

геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги. 


