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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настанова з проектування та влаштування  
нежорсткого дорожнього одягу  

з використанням геосинтетичних матеріалів 
 

Guidelines for design and installation 
flexible pavement 

using geosynthetic materials 
 

Чинні від ХХ-ХХ-201Х 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

1.1 Цей стандарт встановлює технічні вимоги до проектування та 
влаштування нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг загального 
користування із застосуванням геосинтетичних матеріалів, а саме АСМ, геоґрати 
та геотекстиль.   

1.2 Цей стандарт застосовують при розробленні проектних рішень, 
нормативних документів, альбомів типових конструкцій, програмного 
забезпечення, а також можуть застосовуватись для науково-технічного 
супроводу згідно з ДБН В.1.2-5 та при оцінці міцності нежорстких дорожніх 
одягів і проектуванні їх посилення. 

1.3  Вимоги цього стандарту є обв’язковими для застосування на дорогах, 
незалежно від форм власності та підпорядкування.  

 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 
У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи: 
ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації 
ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень 
ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря 

населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами 
НАПБ А.01.001-2004  Правила пожежної безпеки в Україні 
НАПБ Б.01.008-2004  Правила експлуатації вогнегасників  
НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне  

навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в 
установах та організаціях України 
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НАПБ Б.03.001-2004  Типові норми належності вогнегасників 
НАПБ Б.06.001-2003 Про затвердження переліку посад, при призначенні на 

які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної 
безпеки, та порядку їх організації 

НАПБ Б.06.005-97 Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення 
вогнегасниками 

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту 

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці 

НПАОП 63.21-1.01-09  Правила охорони праці під час будівництва, 
ремонту та утримання автомобільних доріг 

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
дорожнього господарства 

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов 
и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні 
правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого 
обладнання) 

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень 

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд 

ДБН А.2.2-3-2012  Склад та зміст проектної документації на будівництво 
ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві. 

Основні положення 
ДБН В.1.1-12:2006  Будівництво у сейсмічних районах України 
ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні 

положення проектування 
ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення 

та затоплення 
ДБН В.1.2-2:2006  Навантаження і впливи. Норми проектування 
ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 

об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів 
ДБН В.1.2-6-2008  Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір 

та стійкість 
ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека 
ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги 

безпеки 
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ДБН В.1.4-1.01-97  Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні 
ДБН В.1.4-2.01-97 Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів 

будівництва 
ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина 

II. Будівництво 
ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів 
ДБН В.2.5-28-2006  Природне і штучне освітлення  
ДБН В.2.5-56:2010  Системи протипожежного захисту 
ДСТУ 4044-2001  Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови 
ДСТУ 7237-2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура 

видів захисту 
ДСТУ 8607:2015 Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи випробування 
ДСТУ Б А.3.2-8:2009  CСПБ. Ремонт міських доріг і тротуарів. Вимоги 

безпеки 
ДСТУ Б А.3.2-9:2009 CСПБ. Ремонт міських мостів, шляхопроводів і 

тунелів. Вимоги безпеки 
ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи 

вимірювання освітленості 
ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи 

випробування на горючість 
ДСТУ Б В.2.7-119-2011  Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і 

асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови 
ДСТУ Б В.2.7-127:2006  Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і 

асфальтобетон щебенево – мастикові. Технічні умови 
ДСТУ Б В.2.7-129:2006  Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. 

Технічні умови 
ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, 

модифіковані полімерами. Технічні умови 
ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 СНББ. Настанова. Основи проектування 

конструкцій (EN 1990:2002, IDT) 
ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 Настанова з улаштування земляного полотна 

автомобільних доріг 
ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008  ССБП. Електробезпека. Гранично допустимі 

значення напруг дотику і струмів (ГОСТ 12.1.038-82, IDT) 
ДСТУ ISO 10318-2002 Геотекстиль. Словник термінів (ISO 10318:1990, 

IDT) 
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

(ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) 
ГОСТ 12.1.005-88  ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до  повітря 
робочої зони) 
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ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні 
вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения 
концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря  
робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин 
індикаторними трубками)  

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методам 
измерения концентраций вредных веществ (ССБП. Повітря  робочої зони. 
Вимоги до методів вимірювання концентрацій шкідливих речовин) 

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического 
электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної 
електрики. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ 
и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. 
Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і 
методи їх визначення) 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги 
безпеки) 

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 
безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.4.004-74  Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. 
Технические условия (Респиратори фільтруючі противогазові РПГ-67. Технічні 
умови) 

ГОСТ 12.4.016-83 Одежда специальная защитная. Номенклатура 
показателей качества (Одяг спеціальний захисний. Номенклатура показників 
якості) 

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. 
Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. 
Загальні технічні вимоги) 
 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють 
згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації – каталогом національних 
нормативних документів і щомісячними 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 
 
Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті  та визначення позначених 

ними понять: 
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3.1 армуючий синтетичний матеріал – синтетичний матеріал, який 
використовують для армування шарів нежорсткого дорожнього одягу у вигляді 
геоґраток, геотекстилю чи геокомпозиту на основі полімерів, який 
використовують для армування шарів нежорсткого дорожнього одягу. 
 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 
4.1 У цьому стандарті застосовано такі познаки: 

 
Таблиця 4.1 – Графічні познаки геосинтетичних матеріалів  
 

 
Познака 

Назва матеріалу 
укр. англ.

 Геотекстиль Geotextile 

 Геоґрати Geogrid 

 Геокомпозит Geocomposite 

 
Таблиця 4.2 – Умовні познаки функцій 

Познака Назва функції 
укр. англ. укр. англ.
А R Армування Reinforcement

 
4.2 У цьому стандарті застосовано такі cкорочення: 
АСМ – армуючий синтетичний матеріал; 
ГМ – геосинтетичний матеріал;  
ГР – геоґратки;  
ГТ – геотекстильні матеріали. 
 
5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
5.1  Армування та підсилення нежорсткого дорожнього одягу 

виконуюють геосинтетичними матеріалами, а саме: армування шарів покриття – 
армуюючим синтетичним матеріалом та скляними або базальтовими 
геоґратками; нижні конструктивні шари недорсткого дорожнього одягу – 
полімерними, скляними або базальтовими геоґратками та геотекстилем. 

5.2  Застосування ГМ дозволяє зменшити витрату дорожньо-
будівельних матеріалів, матеріалоємкість дорожньої конструкції, скоротити 
строки будівництва, енерговитрати на будівельних та ремонтних роботах, 
транспортні витрати, підвищити експлуатаційну надійність і строки служби 
дорожньої конструкції чи окремих її елементів. Це досягається за рахунок 
армування (підсилення дорожнього одягу в результаті перерозподілу ГМ в 
конструктивних шарах напружень при дії транспортних навантажень та власної 
ваги), дренування (прискорення відводу води) чи гідроізоляції (зменшення 
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притоку води до конструктивних шарів поверхневих чи ґрунтових вод 
розглядається, якщо ГМ виконує одночасно функцію захисту та армування), та 
захисту (запобігання взаємопроникнення/перемішуванню матеріалів 
конструктивних шарів, в тому числі в якості фільтра). 

5.3 Проектування дорожньої конструкції із застосуванням ГМ включає 
конструювання та розрахунки (на стійкість, міцність, довговічність) з 
обґрунтуванням варіантів для вибору найбільш економічного для заданих умов 
виконують відповідно до ДБН В.1.2-2, ДБН В.1.2-5, ДБН В.1.2-6, ДБН В.1.2-7, 
ДБН В.1.2-12, ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5,  ДСТУ-Н Б В.1.2-13, [2] та інших 
нормативних документів. 

5.4 Вихідні дані для проектування дорожньої конструкції повинні 
включати: 
- функціональні вимоги, проектний строк служби конструкції, рівень надійності 
і необхідний коефіцієнт запасу конструкції; 
- умови навантаження конструкції під час будівництва і експлуатації; 
- ґрунтово-геологічні, гідрогеологічні і погодно-кліматичні умови району 
будівництва; 
- фізико-механічні та розрахункові характеристики матеріалів і ґрунтів, які 
будуть використані в конструкції; 
- режим експлуатації конструкції і експлуатаційні обмеження; 
- техногенно – геологічні чинники, що можуть мати місце з часом. 

5.5   Для прийняття оптимальних проектних рішень щодо розташування 
дороги потрібно розробляти варіанти траси дороги з порівнянням відповідно до 
4.4.3 ДБН В.2.3-4. Якщо відповідними техніко-економічними розрахунками 
обґрунтовано реконструкцію ділянок автомобільних доріг І-б, II і III категорій, 
які проходять через населені пункти, такі дороги слід проектувати відповідно до  
ДБН 360 та ДБН В.2.3-5. 

5.6 Технічні рішення при проектуванні автомобільних доріг повинні 
забезпечувати високу транспортно-експлуатаційну якість дороги, ефективну 
охорону навколишнього природного середовища, безпеку дорожнього руху за 
мінімальних матеріальних та фінансових витрат.  

5.7 Склад та зміст проектної документації для будівництва, ремонту та 
реконструкції автомобільних доріг потрібно визначати відповідно до            
ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.1-12, ДБН В.1.1-24, ДБН В.1.1-25, ДБН В.1.2-2,             
ДБН В.1.2-5, ДБН В.1.2-6, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-12, ДСТУ-Н Б В.1.2-13 та 
інших нормативних документів. 

5.8 Питання про доцільність і ефективність використання армуючих 
прошарків при будівництві автомобільної дороги необхідно вирішувати на основі 
техніко-економічного порівняння традиційного і пропонованого варіантів 
дорожніх конструкцій з обов’язковим врахуванням темпів виконання робіт, 
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транспортних затрат, витрат праці і матеріалів, очікуваних термінів служби 
дороги. 

5.9 Термін служби ГМ повинен перевищувати термін служби 
конструкції, в яких вони застосовуються. 

5.10 Ефективність застосування дорожніх конструкцій з армуючими 
прошарками із ГМ оцінюють шляхом їх техніко-економічного порівняння з 
традиційними конструктивними рішеннями. 
 

6 АРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ НЕЖОРСТКОГО 
ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ГЕОСИНТЕТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ПРИ 
НОВОМУ БУДІВНИЦТВІ 

 
6.1 Загальні положення 
6.1.1 Рішення по використанню ГМ в нежорсткому дорожньому одязі 

повинні забезпечувати максимальне використання комплексу їх експлуатаційних 
властивостей для повної реалізації можливостей ГМ. 

6.1.2 Армування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при новому 
будівництві направлено на підвищення міцності дорожньої коснтрукції. Воно 
може виконуватися введенням армуючого прошарку у вигляді АСМ чи 
базальтових геоґраток. 

6.1.3 При армуванні асфальтобетонних шарів дорожнього одягу АСМ чи 
базальтову геоґратку вкладають безпосередньо під шар асфальтобетону , який 
буде вважатися армованим, тобто буде мати підвищені міцнісні та деформаційні 
властивості у порівнянні із традиційними. В цьому випадку армуючий прошарок 
укладається тільки в межах ширини проїзної частини. 

6.1.4 При підсиленні асфальтобетонних шарів покриття ГМ мінімальна 
товщина шару асфальтобетону над прошарком повинна бути не меншою 6 см над 
базальтовою геоґраткою або 8 см над АСМ. 

 
6.2 Конструювання покриття та основи дорожнього одягу  
6.2.1 Конструювання покриття та основи дорожнього одягу виконують 

відповідно до типових схем згідно з рисунками 6.1 – 6.4. 
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а) одинарне армування 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   
 
                                  б) подвійне армування 

 
Рисунок 6.1 – Схеми армування зернистих шарів 

 

 

 
Рисунок 6.2 – Схеми армування дорожнього одягу з влаштуванням 

підсилюючого та фільтруючого прошарків 
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а) для тришарових асфальтобетонних покриттів 

 

 
б) для двошарових асфальтобетонних покриттів 

 

 
 

в) для асфальтобетонних шарів, що вкладаються на зернистий шар, 
оброблений орагнічним в’яжучим 

 
Рисунок 6.3 – Схеми армування асфальтобетонних шарів 
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Рисунок 6.4 – Схема армування зернистих та асфальтобетонних шарів 

 
6.3  Розрахунок зернистих шарів основи та асфальтобетонних шарів 

армованих геосинтетичними матеріалами при новому будівництві 
6.3.1 Розрахунок дорожніх одягів з армуючими синтетичними 

матеріалами та геогратками за допустимим пружнім прогином 
6.3.1.1 У монолітних шарах дорожнього одягу – з асфальтобетону, полімер-

асфальтобетону, матеріалів і ґрунтів, укріплених комплексними і неорганічни-ми 
в'яжучими, та ін. – напруження, що виникають при прогині одягу під дією 
повторних короткочасних навантажень не повинні викликати порушення струк-
тури матеріалу й призводити до утворення тріщин, тобто повинна бути забез-
печена умова: 

 
Кмц       Rзг /r ,                                                (6.1) 

 
де Кмц – необхідний коефіцієнт міцності з урахуванням заданого рівня 

надійності (таблиця 3.1); 
 Rзг – гранично допустиме напруження розтягу матеріалу, шару з 

урахуванням втоми; 
 r – найбільше напруження розтягу, у розглянутому шарі, що вста-

новлюється розрахунком.
6.3.1.2 Найбільше напруження розтягу r при згині в монолітному шарі 

обчислюють за допомогою номограм, побудованих на основі вирішення задачі 
теорії пружності про шаруватий напівпростір. 

У проектуванні дорожніх одягів зустрічаються два характерних випадки: 1) 
монолітний шар або кілька суміжних шарів з однотипних монолітних мате-ріалів 
знаходяться у верхній частині дорожнього одягу – це асфальтобетонні і подібні 
їм покриття, асфальтобетонні основи, розташовані безпосередньо під 
асфальтобетонним покриттям; 2) монолітний шар, розташований у товщі до-
рожнього одягу – різного роду монолітні основи. 

5.3.1.3 Покриття з асфальтобетону й дьогтебетону розраховувати на розтяг 
при згині можна за допомогою номограми (рисунок 6.6 [2]). Номограма зв'язує 
відносну товщину покриття h1 /D (горизонтальна вісь) і відношення модуля 



                                                                                                                            прДСТУ ХХХХ:201Х 
 

14 
 

пружності матеріалу покриття до загального модуля на поверхні основи Е1 /Езаг.осн 
(криві на номограмі) з максимальним напруженням розтягу r при згині в 
матеріалі покриття від місцевого навантаження рівного 1 МПа (верти-кальна 
вісь). Значення діаметра D круга, рівновеликого площі контакту колеса з 
покриттям, приймається згідно з ДБН В.2.3-4. Номограма складена для найбільш 
небез-печного випадку, коли не забезпечене достатнє зчеплення покриття з 
основою. 

6.3.1.4 При розрахунку на згин шарів асфальтобетонної основи, що підсти-
лає асфальтобетонне покриття, слід увесь пакет шарів з асфальтового бетону 
приймати за один еквівалентний шар. У цьому випадку модуль пружності екві-
валентного шару товщиною, що дорівнює загальній товщині пакета, необхідно 
визначати за формулою (6.20) [2], а розраховувати на виконання нерівності (6.1) 
у нижньому шарі асфальтобетонної основи. 

6.3.1.5 Проміжні монолітні шари одягу можна розраховувати за 
номограмою (рисунок 6.7) [2]. При цьому багатошарову конструкцію попередньо 
слід привести до тришарової, де середнім буде монолітний шар, що 
розраховується (див. шар 3 на рисунку 6.7) [2]. Номограма пов’язує відносну 
товщину двох верх-ніх шарів тришарової системи (h1+h2)/D і розтягуючі 
напруження r від разо-вого навантаження в нижній точці шару, що 
розраховується, під центром наван-таженої площі (де ці напруження досягають 
найбільшого значення) при різних співвідношеннях модулів пружності шарів E1 

/E2 (криві на номограмі) і Е2 /Е3 (промені на номограмі). Повне значення 
розтягуючих напружень r обчислюється за формулою (6.25) [2]. 

6.3.1.6 Для визначення розтягуючих напружень у монолітних шарах, крім 
номограм (рисунки 6.6, 3.7) [2], можуть бути використані атестовані у відповід-
ному порядку рішення та комп’ютерні програми. Такі програми та рішення 
повинні давати можливість виконувати розрахунки з необхідною точністю та 
узгоджуватися з результатами розрахунків за номограмами (рисунки 6.6, 6.7) [2]. 

6.3.1.7 Допустимі розтягуючі напруження при згині асфальтобетону: 
 

Rдоп = Rр ,                                                  (5.2) 
 

де  Rр  –  розрахунковий опір розтягу при згині з урахуванням повторної дії 
навантажень за формулою (6.17) [2]. 

6.3.1.8 Армоване покриття чи армований еквівалентний монолітний шар 
розраховують на згин у такій послідовності: 

6.3.1.8.1 Обчислюють h1 / D при одношаровому покритті або Σhі,а / D 
(асфальтобетонне покриття на основі з асфальтобетонних шарів), а потім за 
знаходять середній модуль пружності пакета шарів з асфальтобетону за фрмулою 
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∑
                                          (6.3) 

 
де п - кількість шарів дорожнього одягу; 
Еі - модуль пружності ї-го шару; 
h - товщина і-го шару. 

6.3.1.8.2 Модуль пружності армованого асфальтобетонного шару 
(асфальтобетонний шар над армуючим синтетичним матеріалом) визначається за 
слідуючою методикою: 

а) визначають лінійний коефіцієнт ефективності армування за формулою: 
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 ,                                     (6.4) 

 
де б/а  – коефіцієнт Пуасона асфальтобетонного шару, б/а  = 0,3; 
 аЕ   – лінійний модуль пружності армуючого прошарку, %; 
 а  – коефіцієнт Пуасона армуючого прошарку, а  = 0,4; 
 б/аE   – модуль пружності асфальтобетонного шару, %. 

б) лінійний модуль пружності армуючого синтетичного матеріалу aE  

вимірюють у відсотках та визначають за формулою: 
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,
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,                                       (6.6) 

 
де Ra,N – розтягуюче напруження армуючого синтетичного матеріалу  з 

урахуванням його втоми, кН/м; 
       p  – відносне подовження, що відповідає моменту, коли асфальтобетон і 

армуючий синтетичний матеріал працюють спільно, %;
        500 – коефіцієнт приведення розмірностей. 

 
Допустима міцність армуючого синтетичного матеріалу при розтягу через 

N циклів прикладання навантаження визначається за формулою: 
 

)1(4321,, vсрpNa CtAAAARR  ,             (6.6а) 
 

де Rp,ср – середнє розтягуюче напруження армуючих синтетичних 
матеріалів до моменту спільної роботи композиту - асфальтобетон 
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та армуючий синтетичний матеріал - при однократному 
прикладанні навантаження, кН/м (відповідно до таблиць   5.1 – 5.3);

 A1 – коефіцієнт зменшення міцності від втоми при динамічній дії 
навантаження від початкової міцності А1, після N циклів 
прикладання навантажень, у залежності від відносного 
видовження (відповідно до рисунків 5.1 – 5.2); 

 A2 – коефіцієнт пошкоджень армування при транспортуванні та 
вкладанні, A2 = 0,75;

 A3 – коефіцієнт стиків, перекриття й з'єднання, A3 = 1,00 при наявності 
перекриття та/або з’єднання полотен;

 A4 – коефіцієнт впливу навколишнього середовища, A4 = 0,90;
 t – коефіцієнт нормованого відхилення (Стьюдента), t4 = 1,64.
 

 Примітка. Спільна робота композиту відповідає моменту коли починає проростати 
магістральна тріщина або відбувається відшарування матриці і гратки. 

Значення середнього розтягуючого напруження Rр,cp від відносної 
деформації для різних типів армуючих синтетичних матеріалів наведені в 
таблицях 6.1 – 6.3. 
 

Таблиця 6.1 – Значення розрахункових параметрів армуючих синтетичних 
матеріалів із поліефірних волокон  

Відносне подовження 
εр, % 

Середнє розтягуюче 
напруження, кН/м 

Січний модуль 
пружності, кН/м 

Коефіцієнт варіації, 
% 

1 2 3 4
0,50 3,44 424 15,00
1,00 7,13 509 10,00
1,50 9,73 548 7,66
2,00 11,61 574 4,39
2,50 13,44 581 3,77
3,00 15,51 588 3,61
3,50 17,86 593 3,46
4,00 20,46 601 3,27
4,50 23,31 608 3,06
5,00 26,37 609 2,83
5,50 29,77 617 2,61
6,00 33,22 618 2,37
6,50 36,81 623 2,25
7,00 40,38 630 2,18
7,50 44,21 636 2,18
8,00 48,29 640 2,17
8,50 52,22 648 2,07
9,00 56,47 651 1,48
9,50 60,01 657 1,44

Примітка. При розрахунку за критерієм згину приймається відносне подовження  армуючих 
синтетичних матеріалів із поліефірних волокон ε = 9,0 %.
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Таблиця 6.2 – Значення розрахункових параметрів армуючих синтетичних 
матеріалів із полівінілспиртових волокон   

Відносне подовження 
εр, % 

Середнє розтягуюче 
напруження, кН/м

Січний модуль 
пружності, кН/м 

Коефіцієнт варіації, % 

0,50 6,07 1261 11,27
1,00 8,44 861 7,59
1,50 10,45 707 6,63
2,00 13,20 668 5,94
2,50 16,72 675 5,36
3,00 20,96 704 4,80
3,50 25,89 745 4,29
4,00 31,38 789 3,86
4,50 37,35 835 3,55
5,00 43,88 882 3,50
5,50 51,16 931 3,71
6,00 58,26 973 3,55

Примітка. При розрахунку за критерієм згину приймається відносне подовження армуючих 
синтетичних матеріалів із полівінілспиртових волокон  ε = 5,5 %.

 
Таблиця 6.3 – Значення розрахункових параметрів армуючих синтетичних 

матеріалів із скловолокна  
Відносне подовження 

εр, % 
Середнє розтягуюче 
напруження, кН/м 

Січний модуль 
пружності, кН/м 

Коефіцієнт варіації, % 

0,50 8,1 1623 2,00
1,00 16,8 1679 1,27
1,50 25,3 1689 1,04
2,00 33,0 1651 1,33
2,50 39,2 1567 1,75
3,00 43,1 1435 2,26
3,50 44,0 1257 2,81
4,00 41,3 1032 3,34
4,50 34,2 759 3,86

Примітка. При розрахунку за критерієм згину приймається відносне подовження склогратки    ε = 3,5 
%». 

 
Коефіцієнт зменшення міцності від втоми А1 визначають: 

- для армуючих синтетичних матеріалів із високостійкого поліефіру за 
рисунком 6.5,  

- для армуючих синтетичних матеріалів із полівінілспирту за рисунком 6.6. 
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Рисунок 6.5 – Значення коефіцієнту зменшення міцності від 

втоми A1 в залежності від відносного видовження ε для АСМ із високостійкого 
поліефіру 

 

 
 

Рисунок 6.7 – Значення коефіцієнту зменшення міцності від втоми A1 в 
залежності від відносного видовження ε для АСМ із полівінілспирту 
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в) визначають площу епюри модуля пружності армованого асфальтобе-
тону в межах активної зони армування: 
 

 
H

a dzzEF
0

,                                               (6.7) 

 
де     zE    –   зміна модуля пружності в межах активної зони армування, що 

визначається із залежності: 
 

 
 














 H

z
еф

б/а eln
H

z
EzE

1
1


,                           (6.8) 

 
де    Н    –   товщина актиної зони армування, що визначається за формулою: 
 

d,H  51 ,                                                (6.9) 
 
де     d    –   ромір максимальної кам’яної фракції в асфальтобетоні, см. 

Товщину активної зони армування Н приймають в залежності від 
розташування армуючого синтетичного матеріалу в конструкції. Якщо армуючий 
синтетичний матеріал знаходиться: 

- між двома шарами крупнозернистого асфальтобетону, Н = 60 мм; 
- між двома шарами дрібнозернистого асфальтобетону, Н = 30 мм; 
- між верхнім шаром дрібнозернистого та нижнім шаром 

крупнозернистого асфальтобетону, Н = 40 мм. 
При вирівнюванні існуючого покриття шаром піщаного асфальтобетону, 

якщо армуючий синтетичний матеріал знаходиться знизу: 
- між шаром крупнозернистого асфальтобетону і піщаного 

асфальтобетону, Н = 50 мм; 
між шаром дрібнозернистого асфальтобетону і піщаного асфальтобетону,            
Н = 20 мм 

г) визначають площу епюри модуля пружності неармованого асфальто-
бетону в межах активної зони армування: 
 

 
H

б/ан dzzЕF
0

.                                          (6.10) 

 
д) визначають коефіцієнт ефективності армування за модулем пружності: 
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нa
а
еф FF .                                               (6.11) 

 
е) модуль пружності армованого асфальтобетонного шару товщиною h 

визначається із залежності: 
 

 
h

HhЕНЕ
E
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ефа
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.                               (6.12) 

 
6.3.2 Визначення коефіцієнта ефективності армування для 

асфальтобетонного шару при розрахунку на розтяг при згині 
 

6.3.2.1 Коефіцієнт ефективності армування по міцності визначається за 
слідуючою методикою: 

а) визначають лінійний коефіцієнт ефективності армування за залежністю 
(5.4). 

б) визначають площу епюри міцності армованого асфальтобетону в ме-жах 
активної зони армування: 
 

 
H

a dzzRF
0

,                                              (6.13) 

 
де     zR    –   зміна міцності в межах активної зони армування, визначається із 
залежності: 
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,                         (6.14) 

 
де    Н   –   товщина актиної зони армування, визначається за (6.9). 

в) визначають площу епюри міцності неармованого асфальтобетону в 
межах активної зони армування: 
 

 
H

лабн dzzRF
0

.                                         (6.15) 

 
г) визначають коефіцієнт ефективності армування по міцності: 
 

нa
а
еф FF .                                           (6.16) 
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6.3.3 Розрахунок дорожніх конструкцій з армуючимм прошарками 
 
6.3.3.1 Розрахунок дорожніх конструкцій з армуючими прошарками у 

верхній частині (активна зона земляного полотна, нижні конструктивні шари 
дорожнього одягу) проводять у два етапи.  

На першому етапі розраховують конструкцію без прошарків (дорожній 
одяг проїзної частини дороги розраховують відповідно до [2]. 

     На другому етапі після призначення виду матеріалів, кількості і товщин 
шарів проводять коректування (зменшення) товщин, що відповідає посиленню 
конструкції в результаті застосування геосинтетичних матеріалів. При цьому: 

- оцінюють відповідність застосованого геосинтетичного матеріалу 
вимогам по деформативності; 

-    виконують розрахунки; 
     -  оцінюють відповідність міцності допустимим у конструкції напруженням. 

При зменшенні товщин шарів проводять також повторний розрахунок 
дорожнього одягу на опір зсуву в грунтах, малозв’язних матеріалах і опору 
розтягу при згині монолітних шарів у відповідності до [2], причому при 
розрахунку дорожнього одягу на опір зсуву величину активних напружень 
зсуву в ґрунті, розташованому безпосередньо під армуючим геосинтетичним 
прошарком (ґрунт земляного полотна, пісок підстиляючого шару), зменшують 
у 1,2 рази. 
 6.3.3.2 Коректування товщин і кількості шарів дорожнього одягу 
проводять відповідно до 6.3.3.4, якщо геосинтетичний матеріал виконує 
функцію армуючих прошарків при умові, що Есм не менше 350 Н/см і 
задовольняється умова: 

, см 0,5 Е ,                                            (6.17) 

 
де 0,01 - коефіцієнт приведення розмірностей; 
f - коефіцієнт, що залежить від методики визначення Есм, (f = 1 для 

методик, що передбачають проведення випробувань в умовах складного 
напруженого стану, f = 2 – у інших випадках); 

Есм - умовний модуль пружності геосинтетичного матеріалу, Н/см; 
δ - товщина геосинтетичного матеріалу, см; 
Е0 - модуль пружності на поверхні розташованих під геосинтетичним 

матеріалом грунтових шарів (відповідно до 6.3.3.4), МПа. 
6.3.3.3 Якщо 150 ≤ Есм < 350 Н/см і прошарок із геосентитичного 

матеріалу укладають на контакті “крупнофракційний матеріал (щебінь, гравій) 
- ґрунт” модуль пружності на поверхні ґрунту без розрахунку підвищують у 1,2 
рази. Коректування товщин в такому випадку не виконують, а кінцевий ефект 
від застосування геосинтетичного матеріалу досягається за рахунок 



                                                                                                                            прДСТУ ХХХХ:201Х 
 

22 
 

збільшення міжремонтних термінів служби. 
6.3.3.4 Коректування товщин проводять слідуючим чином: 

- приводять до двошарової призначену конструкцію дорожнього одягу 
(рисунок 6.3 а), границею між шарами якої є прошарок геосинтетичного 
матеріалу (рисунок 6.3 б). Верхній шар має параметри (позначення на рисунку 
6.3):     

Рисунок 6.3 - Схеми для розрахунку 

Нижній шар має модуль пружності Е0, що дорівнює модулю пружності 
на поверхні роташованих під геосинтичними матеріалами грунтових шарів. 
Значення Е0 знаходять по номограмі (рисунок 6.3 [2]). При укладанні 
геосинтетичного матеріалу безпосередньо на поверхню земляного полотна Е0 
дорівнює модулю пружності грунту земляного полотна. Визначають загальний 
модуль пружності на поверхні покриття дорожнього одягу: 

 
 

Езага Езаг ,                                                           (6.18) 

 
де α1(2) - коефіцієнт посилення.  
Далі зменшують товщину одного із шарів дорожнього одягу до дотримання 

умови: 
	

Езага Епотр,                                                          (6.19) 
 

так як  
	

Езага Езаг Епотр.                                                   (6.20) 
 
Для цього виходячи з нового значення модуля пружності на поверхні 

покриття Еазаг, послідовно зверху вниз з використанням номограми (рисунок 
6.3 [2]) визначають значення модулів пружності на поверхні кожного шару 
дорожнього одягу аж до шару, товщину якого передбачається зменшити. По 
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тій же номограмі знаходять його умовну товщину hi, при знайденому новому 
(збільшеному) значенні модуля пружності на поверхні цього шару і 
скоректоване значення цієї товщини hаi із виразу: 
 

2 .                                                    (6.21) 
 

 
6.3.3.5 Перевірку міцності прошарку геосинтетичного матеріалу проводять 

у всіх випадках (незалежно від величини Есм) на дію будівельних і 
експлуатаційних навантажень відповідно до критерію: 

, , Р Есм
Е

̅ розр
, Кр ,                               (6.22) 

 

де σа, Rрозр - відповідно напруження, що виникають в геосинтетичному 
матеріалу від дії колісного навантаження, і розрахункове значення міцності 
геосинтетичного матеріалу, МПа; 

0,01 - коефіцієнт приведення розмірностей; 
        1,9 - коефіцієнт, що залежить від співвідношення коефіцієнтів Пуассона 
грунту μ0 і геосинтеичного матеріалу μсм (прийнято μ0 = μсм =0,3); 

Р - питомий тиск від колеса розрахункового автомобіля, МПа;  
	̅- безрозмірний параметр; 
Кр - коефіцієнт, що визначається з виразу: 
 

,                                                    (6.22) 

 
де n = 0,7 для поліамідних і поліефірних, n = 0,4 для поліпропіленових та 
поліетиленових геосинтетичних матеріалів (вводиться, якщо геосинтетичний 
матеріал виконує функцію армуючого прошарку); т=1,2 (вводиться при 
укладанні геосинтетичних матеріалів на контакті з крупнофракційним матеріалов 
- ґрунт); 

R р  - міцність геосинтетичного матеріалу, Н/см; 
δ  - товщина прошарків геосинтетичних матеріалів. 
При перевірці міцності надію будівельних навантажень приймають К=1, а 

параметри На  та Еаср - рівними параметрам шару, що безпосередньо відсипається 
на геосинтетичний матеріал. 
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6.4 Обмеження при влаштуванні армованих шарів дорожнього одягу 
      6.4.1 Обмеження при армуванні зернистих шарів 

6.4.1.1 Мінімальний розмір вічка геоґратки повинен становити (⅔)d від 
максимальної фракції зернистого матеріалу. 

6.4.1.2 Мінімальна товщина шара над ґраткою 15см.  
6.4.1.3 Армування зернистих шарів в кислотних та лужних середовищах 

повинно виконуватись геоґратками стійкими до  кислотних та лужних 
середовищ. 

6.4.1.4 Висота падіння каменю на полотно не повинно перевищувати 1,5 для 
фракції більше 40мм. 

 
6.4.2 Обмеження при армуванні асфальтобетонних шарів 
6.4.2.1 Вибір типу АСМ виконують із співвідношенням між розмірами вічок 

АСМ  lвіч. та найбільшим  діаметром  часток  заповнювача  dmax асфальтобетонної 
суміші, яка укладається поверх АСМ: 
- для крупнозернистого асфальтобетону складає lвіч/dmax ≥ 1,0; 
-     для дрібнозернистого асфальтобетону та ЩМА складає lвіч/dmax ≥ 2,0. 

6.4.2.2 Температура асфальтобетонної суміші, яку вкладають поверх АСМ, 
не повинна перевищувати допустиму температуру нагріву сировини, з якої 
виготовлений АСМ.  

6.4.2.3 Поверхнева щільність підложки геосинтетичної гратки має бути не 
більше ніж  60 г/м2. Підложка не повинна перешкоджати зчепленню між шарами 
для умов забезпечення зсувостійкості та міцності при новому будівництві та 
повинна контрольовано зменшувати зчеплення до допустимого значення не 
менше ніж 0,35 МПа при боротьбі з відображеними тріщинами. 

6.4.2.4 Заборонено вкладати АСМ ближче ніж 10см від краю (кромки) 
покриття для запобігання потрапляння води в тіло асфальтобетону. 

6.4.2.5 Заборонено вкладати АСМ в місцях розгону та гальмування. 
 

6.5 Влаштування армованих шарів дорожнього одягу 
6.5.1 Влаштування ГМ в асфальтобетонних шарах 
6.5.1.1 Технологічний процес влаштування ГМ складається із наступних 

операцій: 
- підготовка шару на який вкладається ГМ 
- розлив бітумної емульсії в кількості 0,5 – 1,0 л/м2 
- укладання синтетичного матеріалу  
- влаштування шару з авсфальтобетону над ГМ. 

6.5.1.2 При підготовці існуючого асфальтобетонного покриття його 
очищують від пилу та бруду. Поверхня покриття повинна бути сухою. 

6.5.1.3 При наявності на асфальтобетонному покритті руйнувань на 
окремих ділянках (лущення, осідань, вибоїн) їх усувають шляхом ямкового 
ремонту і розливу бітуму марок БНД 130/200 у кількості 0,6 – 0,9 л/м2 покриття. 
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При глибині нерівностей чи глибині колій на старому покритті більше 1 – 3 
см їх варто попередньо заповнити асфальтобетонною сумішшю й 
ущільнити.Товщина вирівнюючого шару в ущільненому стані повинна бути не 
меншою 0,3 см для дрібнозернистого асфальтобетону та не меншою 5,0 см для 
крупнозернистого. 

При необхідності влаштування посилення існуючого покриття з матеріалів, 
оброблених неорганічним в’яжучими, чи зруйнованого цементобетонного 
покриття, спочатку влаштовують вирівнюючий шар з піщаного асфальтобетону 
товшиною в ущільненому стані не менше 3 – 5 см. 

6.5.1.4 ГМ доставляють на будівельний майданчик у рулонах. 
Розвантаження рулонів виконується вручну або за допомогою кранів. Рулони ГМ 
тимчасово складують на узбіччі, розташовуючи таким чином, щоб відстань 
підношення рулонів до місця розкладки не перевищувала 25 – 50 м. 

6.5.1.5 При укладанні ГМ на всю ширину проїзної частини рулони 
розкладаються паралельно осі дороги, починаючи з крайки проїзної частини (на 
віражі від внутрішньої крайки). В процесі розкочування рулонів стежать за 
паралельністю полотен ГМ, не допускаючи утворення складок. 

Якщо необхідно, то можуть бути використані спеціальні засоби для 
прикріплення ГМ до нижнього шару, наприклад, анкери. При розкочуванні 
рулонів доцільно створювати напруження полотен ГМ, порядку 2 %. 

Полотна ГМ розкочують таким чином, щоб поздовжні стики, що 
улаштовують напуском, не збігалися зі смугою накату. Ширина напуску між 
поздовжніми краями полотен повинна бути 10 – 15 см, торцями полотен від 20 
до 25 см. 

Якщо ширина проїзної частини не кратна ширині полотен ГМ, то за рахунок 
цієї різниці забезпечується сполучення укріплювальних смуг чи узбіч із 
проїзною частиною. 

6.5.1.6 Технологія влаштування покриття з асфальтобетонну, армованого 
ГМ при розширенні дорожнього одягу, де ГМ укладається на ширину одного 
рулону, аналогічна приведеній вище. Для того, щоб забезпечувалась передача 
зусиль від існуючої конструкції на нову конструкцію, необхідно створити деяке 
попереднє напруження в армуючому матеріалі як по ширині, так і по довжині. 

6.5.1.7 Укладання гарячої асфальтобетонної суміші починається 
беспосередньо після укладання ГМ в суху погоду при температурі повітря не 
нижче 5 °С. 

Товщина шару, що укладається, з гарячої асфальтобетонної суміші повинна 
бути не меншою 5 см в ущільненому стані. 

Ущільнення асфальтобетонної суміші й обробка поверхні виконується за 
звичайною технологією. 

 
6.5.2 Влаштування армованої зернистої основи 
6.5.2.1 Дорожні одяги з зернистою основою (покриттям), армованою ГМ, 

влаштовують згідно з [2]. При цьому враховують деякі особливості, пов’язані з 
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укладанням і закріпленням ГМ і відсипанням на нього щебеню. 
Усі технологічні операції по влаштуванню конструктивних шарів 

виконуються з використанням машин і механізмів; ручна праця допускається 
лише при укладанні рулонного ГМ і скріпленні окремих полотнищ. 

6.5.2.2 Роботи з улаштуванням шарів, розташованих нижче і вище 
армованої зернистої основи, ведуться відповідно до [2]. 

6.5.2.3 Влаштування армованої зернистої основи включає: 
- планування і ущільнення підстилаючого грунту земляного полотна чи 

додаткового шару основи; 
- тарнспортування до місця робіт, укладання ГМ та при необхідності 

з'єднання; 
- улаштування зернистої основи (покриття) в один чи два шари. 
6.5.2.4 Роботи проводять на довжині захватки не менш 100 м. Наприкінці 

робочої зміни весь прошарок повинен бути перекритий верхнім шаром. 
6.5.2.5 При підготовці основи необхідно провести перевірку відповідності 

її розмірів і вертикальних відміток проектним даним. При  необхідності роблять 
профілювання основи з наданням відповідних поздовжнього і поперечного 
похилів. 

6.5.2.6 Перед укладанням прошарку необхідно видалити з поверхні 
грунтової основи всі гострі камені, які можуть порушити цілісність ГМ. 

6.5.2.7 Розвантаження рулонів і їх тимчасове складування виконується 
бригадою робітників з 2 – 3 чоловік. 

6.5.2.8 ГМ вкладають, як правило, вздовж осі дороги шляхом розкочування 
рулонів вручну за допомогою спеціальних пристосувань або ланкою з двох – 
трьох дорожніх робітників. Роботи з розкочування рулонів починають з низової 
сторони стосовно стоку води. Спочатку вкладають крайні смуги , пересуваючись 
до осі дороги, тобто для І категорії дороги при односхилому поперечному 
профілі – з однієї низової сторони. 

Після розкочування перших метрів край полотна (по ширині) притискають 
двома – трьома анкерами (стержні діаметром 3 – 5 мм) довжиною від 15 до 20 см 
з загнутим під прямим кутом верхнім і загостреним нижнім кінцями. При 
подальшому розкочуванні полотна розрівнюють з невеликим поздовжнім 
натягненням і кріплять анкерами через 10 - 15 м (через 2,0 – 2,5 м при 
влаштуванні прошарку із ГМ на слабкій основі). Кріплення необхідне, щоб 
уникнути зміщення полотна від дії вітру , для запобігання зміщень при вкладанні 
верхнього шару, а також для збереження невеликого попереднього натягнення 
ГМ. Полотна вкладають з перекриттям не менше як 0,15 м та при необхідності 
додатково з'єднують. При влаштуванні прошарку з ГМ на основі насипу, 
складеній слабкими грунтами, величина перекриття має бути не менше 0,4 м. 

6.5.2.9 Укладання полотен в поперечному напрямі виконують, якщо 
необхідно забезпечити однакову міцність прошарку по ширині насипу і 
неможливості забезпечити надійне з'єднання окремих полотен між собою. 
Величина перекриття полотен в цьому випадку повинна бути не менше як 0,3 м; 
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полотна кріплять до грунту анкерами, що встановлюють вздовж перекриття 
через 2,0 – 2,5 м. 

6.5.2.10 Відсипання на ГМ матеріалу наступного шару необхідно 
здійснювати з таким розрахунком, щоб ГМ знаходився під дією сонячного 
проміння не більше як 5 год. Перед відсипанням перевіряють якістю укладеного 
прошарку шляхом візуального огляду і фіксації його суцільності, величини 
перекриття і якість стикування полотен. Також візуально оцінюють якість самого 
ГМ. За результатами огляду складають акт на приховані роботи, де наводять 
результати огляду, дані про постачальника і характеристики ГМ, вказані на 
етикетках рулонів.  

6.5.2.11 Відсипання зернистого матеріалу автомобілями здійснюється без 
наїзду на незахищену поверхню прошарку. Розподіл і розрівнюапння матеріалу 
верхнього шару виконують за схемою “від себе” з використанням бульдозера, 
автогрейдера чи іншого механізму з переднім відвалом. Найменша товщина 
шару, що розподіляється, повинна бути в 1,5 рази більшою від найбільш великих 
часток кам'яного матеріалу, але не менше 20 см. 

Ущільнення шару виконують за типовою технологією. Колії, що 
утворюються при укоченні глибиною 1/3 товщини шару, повинні бути засипані 
матеріалом цього шару. Ознаками закінчення ущільнення є: відсутність хвиль 
перед котком і припинення просідання шару, помітного на око. 

 
7 АРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ 

НЕЖОРСТКОГО ТИПУ ГЕОСИНТЕТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ПРИ 
РЕМОНТІ ТА РЕКОНТСРУКЦІЇ 

 
7.1 Загальні положення 
7.1.1 Вимоги цього розділу поширюються на проектування та виконання 

робіт із армування асфальтобетонних покриттів геоґратками, геокомпозитами 
або іншими армуючими синтетичними матеріалами (АСМ), які використовують 
для влаштування дорожнього одягу нежорсткого типу. 

АСМ застосовують: 
-   для перерозподілу зусиль в конструкції дорожнього одягу;  
- для підвищення довговічності та запобігання тріщиноутворенню в 

асфальтобетонних шарах;  
- для підвищення несучої здатності та збільшення терміну служби 

конструкції в цілому; 
-   для запобігання утворенню відображених тріщин в покритті на 

тріщинувато-блочній основі. 
Завдяки застосуванню АСМ в пакеті асфальтобетонних шарів досягають: 
-  зменшення колійності;  
-  зменшення тріщиноутворення від втоми;  
-  зменшення товщини шарів підсилення; 
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-  зменшення кількості відображених тріщин. 
7.1.2 Перед влаштуванням покриття необхідно повністю закінчити 

спорудження основи дорожнього одягу, яка повинна відповідати вимогам            
21.1 – 21.4 ДБН В.2.3-4. Для посилення та реконструкції автомобільних доріг 
конструювання і розрахунок виконують за методикою згідно з 7.2 і 7.3 цього 
стандарту. 

7.1.3 Для проектування підсилення дорожньої конструкції за допомогою 
АСМ враховують такі вихідні дані: аналіз типів дефектів існуючого покриття, їх 
кількість і значимість; фактичну і перспективну інтенсивність руху та склад 
транспортного потоку для встановлення сумарної приведеної до розрахункової 
осі інтенсивності руху; міцність, жорсткість (деформативність), товщину і 
неоднорідність існуючого та нових шарів конструкції; спосіб укладання АСМ; 
тип в’яжучого і зчеплення АСМ із асфальтобетонними шарами. Розташування в 
конструкціях матеріалів, кількість необхідних шарів встановлюють згідно з 
вимогами до несучої здатності запроектованої конструкції та міцності АСМ 
згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.3-32 та 7.2 цього стандарту. 

7.1.4 Функції   АСМ   при   ремонтах   дорожньої   конструкції   i   методи   
їх з’єднання   з   конструктивними   шарами    визначають   відповідно   до   таблиць  
7.1 i 7.2. 

 
Таблиця 7.1 – Функції АСМ, призначених для ремонтів асфальтобетонних 
покриттів 

Вид АСМ 

Функція 

армування

поглинання напруження (при 
значному видовженні та 

контрольованому зменшенні 
зчеплення) 

ізоляція від 
вологи та 
опадів 

Геотекстиль оброблений 
бітумом 

- ХХ XX 

Ґратки Х, ХХ1) - X2)

Геокомпозит (підложка+ґратка) Х, ХХ1) XX XX
1) ефективність армування залежить від виду матеріалу та температури шарів на контакті з АСМ. 
2) використовують тільки для полімерних граток або ґраток із скловолокна, оброблених органічним 

в’яжучим із закріпленням дюбелями на поверхні. 
Примітка. X  матеріал ефективний; XX  матеріал дуже ефективний. 
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Таблиця 7.2 – Способи з’єднання АСМ з конструктивними шарами 

Вид АСМ 

Спосіб з’єднання 

розлив бітуму
в кількості 

0,650,85 кг/м2

розлив бітуму в 
кількості 

0,851,2 кг/м2 

розлив 
бітумної 
емульсії в 
кількості 

0,91,6 кг/м2

прибивання 
цвяхами або 
дюбелями 

самоприли-
пання 

Геотекстиль  +    
Ґрати +  + + + 
Геокомпозит 
(підложка+ґратка) + + +   

      
7.2 Вимоги до сумісної роботи АСМ та асфальтобетонних шарів 
7.2.1 АСМ повинен бути з’єднаний з асфальтобетонними шарами. 

Ефективне використання АСМ можливе тільки при умові високої якості 
з’єднання шарів підсилення. 

7.2.2 За необхідності вирівнювання поверхні, особливо після фрезерування, 
вкладають шар асфальтобетону мінімальної товщини. Для підгрунтовки i 
приклеювання АСМ використовують бітуми БНД 60/90 або БНД 90/130 згідно з 
ДСТУ 4044, бітум модифікований полімером згідно ДСТУ Б В.2.7-135 або 
швидкорозпадну  катіонну  емульсію  ЕК–Ш концентрацією від 60% до 65%  
згідно ДСТУ Б В.2.7-129 або емульсію модифіковану полімерами ЕКМ – Ш. 

7.2.3 Витрата в’яжучого повинна повністю забезпечувати просочування 
АСМ та якісне їх приклеювання до нижніх та верхніх шарів. В  таблиці 7.3 
приведено орієнтовні норми витрат бітуму при влаштуванні армуючих 
прошарків.  

7.2.4 Орієнтовна витрата матеріалів для приклеювання АСМ становить: 
бітуму – від 0,65 кг/м2 до 1,20 кг/м2, бітумної емульсії – від 0,9 кг/м2 до 1,60 кг/м2. 
Витрата залежить від стану основи, типу армуючого матеріалу, виду в’яжучого, 
способу розподілу підгрунтовки,   температурного   режиму   влаштування   
покриття   тощо.    

7.2.5 В’яжучі потрібно нагрівати до робочої температури розливу згідно з 
ДНБ В 2.3–4. Підгрунтовку наносять так, щоб забезпечити рівномірне 
розподілення в`яжучого. Емульсію розподілюють тонким суцільним шаром. 
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Таблиця 7.3 – Норми витрат бітуму для підгрунтовки 
Клас 
шорст-
кості 

Шорсткість покриття 
за методом піщаної 

плями, мм 

Текстура покриття 
основи 

Орієнтовна норма витрат бітуму для 
підгрунтовки АСМ, кг/м2

ґраток геокомпозитів
4 0,81,2 Крупнозерниста 0,90–1,15 0,95–1,20 
3 0,40,8 Середньозерниста 0,85–1,10 0,90–1,15 
2 0,20,4 Дрібнозерниста 0,75–1,05 0,80–1,10 
1 < 0,2 Піщана 0,65–1,00 0,70–1,05

Примітка 1. Норми витрат бітуму уточнюють на місці виконання робіт за результатами пробної 
приклейки АСМ. Методика оцінки сили зчеплення АСМ з основою наведена в додатку В. 
Примітка 2. При розподілі бітуму розбризкуванням форсунками норма витрат може бути зменшена.  
Примітка 3. Для якісного розподілення в’яжучого необхідно розділити його на дві частини: 2/3 від 
загальної витрати – під АСМ, а решту розподілити поверх укладеного АСМ. 

 
7.2.6 Вимоги до укладки асфальтобетонних шарів 
7.2.6.1 На укладений АСМ вкладають асфальтобетонний шар, згідно з 

розрахунком, товщиною, в залежності від дорожньо-кліматичної зони України, 
але: 

- не  менше ніж 12 см для зони У-І;  
- не менше ніж 10 см для зон У- ІІ – У-ІІІ;  
- не менше ніж 8 см для зон У-ІV.  
7.2.6.2 Для будівництва магістральних вулиць та доріг високої якості i доріг 

з рухом великовантажних транспортних засобів, які є причиною утворення колій 
i відображених тріщин, слід використовувати щебенево-мастиковий 
асфальтобетон (ЩМА) згідно з ДСТУ Б В.2.7-127 та традиційні склади згідно з 
ДСТУ Б В.2.7-119, приготовлені з використанням або з добавкою природного 
асфальту, або з бітуму, модифікованого полімерами згідно з ДСТУ Б В.2.7-135.  

                                                                                                                         
 7.2 Конструювання покриття дорожнього одягу із застосуванням 
геосинтетичних матеріалів 

7.2.1 Конструювання дорожнього одягу із застосуванням геосинтетичних 
матеріалів виконують відповідно до типових схем згідно з рисунками 7.1 – 7.8. 
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а) з влаштуванням нового суцільного асфальтобетонного шару 

 

 
б) без влаштування нового суцільного асфальтобетонного шару 
 

 
в) план 

Рисунок 7.1 – Схеми армування локальних тріщин 
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а) з влаштуванням нового суцільного асфальтобетонного шару 

  

 
б) без влаштування нового суцільного асфальтобетонного шару 
 

 
в) план 

Рисунок 7.2 – Схеми армування сітки тріщин 
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а) з влаштуванням нових асфальтобетонних шарів 

 
б) з влаштуванням вирівнюючого та нового асфальтобетонних шарів 

 

 
в) з влаштуванням двох нових асфальтобетонних шарів 

 
Рисунок 7.3 – Схеми підсилення існуючих конструкцій дорожнього одягу 
 

 
а) локальне армування над деформаційними швами 
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б) локальне армування над деформаційними швами 
 

 
 

в) суцільне армування асфальтобетонного шару 
 

 
 

г) суцільне армування асфальтобетонного шару 
 
Рисунок 7.4 – Схеми армування напівжорсткого типу при їх реконструкції 
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Рисунок 7.5 – Схема армування конструкції при поширенні проїзної 

частини 
 

 
 
Рисунок 7.6 – Схема армування асфальтобетонних шарів після ресайклінгу 
 

 
 
а) армування асфальтобетонного шару 
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б) армування зернистого шару 

 
Рисунок 7.7 – Схеми армування при переведенні конструкцій з жорсткого 

типу на нежорсткий тип 

 
 
Рисунок 7.8 – Схема армування при ремонту пов’язанного з прокладанням 

комунікацій 
 
7.3 Розрахунок покриття дорожнього одягу з застосуванням 

геосинтетичних матеріалів 
 
7.3.1 Розповсюдження тріщини в конструкції 
7.3.1.1 Швидкість розповсюдження тріщини в конструкції з армованого і 

неармованого асфальтобетонного покриття визначають за формулою (7.1): 
 

nKA
dN

dc
 ,     (7.1) 

 
де dc/dN – швидкість зростання тріщини довжиною с за один цикл 

навантаження N (див табл. 7.4); 
ΔK – значення коефіцієнта інтенсивності напруження (визначають згідно з 

формулами 7.10, 7.11); 
А, n – константи асфальтобетону (для неармованої конструкції Анеарм., nнеарм.; 
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для армованої – Aарм., nарм.). 
7.3.1.2 Кількість циклів навантажень до руйнування h для заданої товщини 

шару підсилення розраховують за формулою (6.2): 
 

dN

dc
h

N 

.

      (7.2) 

 
7.3.1.3 Константу Анеарм. для неармованої конструкції розраховують за 

формулою (6.3): 
 

naa
неармA  1010. ,    (7.3) 

 
де а0 = -2,36; а1 = -1,14. 
7.3.1.4 Константу Аарм. для асфальтобетонних шарів підсилення армованих 

ґратками, розраховують за формулою (12.4): 
 

... неармовармарм AkA 
.    (7.4) 

 

7.3.1.5 Значення коефіцієнта kарм. для різних типів АСМ наведено в таблиці 
7.4. 
 
Таблиця 7.4 – Значення коефіцієнта kарм 

Матеріал для армування kарм. 
Швидкість зростання тріщини, dN/dc, 

міліметрів за цикл
Без армування 1,00 2,0×10-4 
Нетканинний геотекстиль 0,75 1,5×10-4 
Ґратки: 
  поліпропіленові 

 
0,40 

 
0,8×10-4 

  поліетилентетрафталатові 
(поліефірні) 

0,33 6,6×10-5 

  скляні  0,50 1,0×10-5 
  полівінілспиртові  0,35 7,0×10-5 

 
7.3.1.6 При індивідуальному проектуванні відповідальних конструкцій 

дорожнього одягу константу матеріалу n, що характеризує розповсюдження 
тріщини в асфальтобетоні,  визначають  експериментально  або  розраховують  за  
формулою (7.5): 

,
2




m
n      (7.5) 
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де m – коефіцієнт приведення, визначають як кут нахилу m кривої, за 
відношенням логарифму часу навантаження logtн до логарифму модуля 
пружності асфальтобетону logЕаб згідно з рисунком 7.5. 

 

 
 
Рисунок 7.5 – Схема для визначення коефіцієнта приведення m за 

залежністю між логарифмом logЕаб модуля пружності асфальтобетону і 
логарифмом часу навантаження logtн (tн – тривалість одного циклу навантаження) 
 
γ – коефіцієнт, що розраховується за формулою 7.6: 

 
  .

4
.

34 ln1001,11067,61058,334,0exp бітаббітаб ЕЕEE   ,   (7.6) 

 
де Ебіт – модуль пружності бітуму, МПа; 
Еаб – модуль пружності асфальтобетону, МПа; 

Примітка. exp(x) = ex, де е = 2,71828 (основа натурального логарифму). 
7.3.1.7 Модуль пружності бітуму розраховують за формулою (7.7): 
 

  5368,07
. )(exp10157,1 TTІПE КіКбіт    ,   (7.7) 

 
де τ – тривалість навантаження, с (формула дійсна в межах від 0,01 с до 1,00 

с; для швидкості руху транспортних засобів 60 км/год τ =0,1 с); 
IП – індекс пенетрації бітуму, визначений згідно з ДСТУ 4044; 
ТКіК – температура розм’якшення бітуму, °С; 
T – температура випробування, °С. 
7.3.1.8 Модуль пружності асфальтобетону Е залежить від об’ємної частки 

(концентрації) мінеральних складових Vмс, та бітуму Vбіт., залишкової пористості 
асфальтобетону, типу суміші та інших чинників, які визначають за даними 
лабораторних випробувань згідно з [2]. Можливе використання аналітичних 
залежностей для розрахунку модуля пружності асфальтобетону Е  в залежності 
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від в’язкості бітуму, його технології отримання (окислений чи дистильований) і 
складу асфальтобетонної суміші. 

7.3.1.9 В розрахунках значення показника степені n=nакм.=nнеакм. та 
константи матеріалу А, залежно від дорожньо–кліматичної зони України (ДКЗ) 
згідно з ДБН В.2.3-4, приймають рівним: 

 n = 3,5; А = 4,467×10-7 для Південної ДКЗ (зони У-IV, південний берег 
Кримського півострова); 

 n = 4,5; А = 3,236×10-8  для Центральної, Південної та Західної ДКЗ (зони 
У-II, У-III, У-IV); 

 n = 7,0; А = 4,571×10-11 для Північної ДКЗ (зона У-I). 
7.3.1.10 Армування конструкцій за допомогою АСМ не змінює значення n, 

тобто: 
 

.. неармарм nn 
.     (7.8) 

 
7.3.2 Схема розрахунку конструкції з АСМ при посиленні 
7.3.2.1 В якості розрахункової приймають двошарову конструкцію, шари 

якої зчеплені між собою: покриття (товщиною h, з приведеним модулем 
пружності E) на основі (загальний модуль пружності на поверхні основи Es). 
Навантаження від колеса, що діє на конструкцію, характеризується 
розрахунковим тиском р колеса на покриття і розрахунковим діаметром області 
контакту D. У зв'язаному шарі є тріщина, яка росте знизу до верху шару, й у даний 
момент довжина тріщини дорівнює с.   

7.3.2.2 Розглядають  два  випадки  прикладання  навантаження  згідно  з 
рисунком 7.6: 

а) навантаження розташоване над тріщиною довжиною с (рисунок 7.6 а), 
яка поширюється через дію напружень розтягу при згині; 

б) навантаження, розташоване з однієї сторони від тріщини. Причиною 
поширення тріщин є перерізуючі сили (рисунок 7.6 б). 

 

а) при згині (в повздовжньому напрямку) б) при перерізуючому зусиллі (в 
поперечному напрямку)

 
Рисунок 7.6 – Схема розрахунку конструкції дорожнього одягу з тріщиною

D
p

hE c
sE

D
p
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7.3.2.3 Розрахунок полягає у визначенні швидкості поширення тріщини, 
через монолітний шар. Напружений стан у вершині тріщини К описують за 
допомогою коефіцієнта інтенсивності напружень KI, який залежить від 
напружень σ і довжини тріщини с: 

 
)( cfKI  .     (7.9) 

7.3.2.4 Схематичний розподіл напружень у пластині з тріщиною наведено 
на рисунку 7.7. 

 

 
 

Рисунок 7.7 – Схема розподілу напружень у пластині з тріщиною 
 
7.3.2.5 Навантаження відповідно до схем згідно з рисунком 7.6 обчислюють 

з використанням коефіцієнтів інтенсивності напружень ΔKb та ΔKs відповідно за 
формулами (7.10) і (7.11). 

7.3.2.6 Значення коефіцієнта інтенсивності напружень ΔKb для розтягу при 
згині: 

 

3

2
2

2
sin

2
exp

h

D

pkK bb









 












 ,    (7.10) 

 
де kb  безрозмірний коефіцієнт інтенсивності напружень, визначають за 

таблицею 12.5; 
p – питомий тиск від колеса, МПа; 
exp(x) = ex, де е = 2,71828 (основа натурального логарифму); 
β – коефіцієнт приведення (за формулою 7.12); 
D – діаметр відбитку колеса, м); 
h – товщина покриття, м. 
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Таблиця 7.5 – Значення коефіцієнтів ks та kb для розрахунку коефіцієнта 
інтенсивності напружень  
Відношення 

с/h 
ks  при зчепленні між блоками1) kb при зчепленні між блоками

слабкому середньому великому слабкому середньому великому
1 2 3 4 5 6 7
0 0,200 0,18 0,11 0,485 0,485 0,485

0,1 0,300 0,25 0,20 0,700 0,620 0,600
0,2 0,400 0,35 0,26 0,750 0,700 0,590
0,3 0,500 0,45 0,35 0,720 0,620 0,470
0,4 0,600 0,55 0,43 0,620 0,510 0,260
0,5 0,730 0,65 0,51 0,440 0,300 -
0,6 0,860 0,76 0,60 0,200 - -
0,7 1,050 0,94 0,69 - - -
0,8 1,300 1,13 0,81 - - -
1 2 3 4 5 6 7

0,9 1,535 1,33 0,93 - - -
1,0 1,850 1,52 1,04 - - - 

1) Ділянка асфальтобетонного покриття обмежена по контуру тріщинами або швами, в якій 
один із розмірів (довжина або ширина) менше ніж 2,5 м 
Примітка 1. Слабкому значенню відповідає зчеплення між суміжними блоками з шириною 
шва або розкриттям тріщини більше ніж 6 мм, середньому від 3 мм до 6 мм; великому менше 
ніж 3 мм. 
Примітка 2. Зчеплення між блоками доцільно визначати за величиною зміни відношення 
прогину над тріщиною ft  до прогину f на відстані більше ніж 2,5 м від тріщини. Відношення ft  
до f більше ніж 1,5 відповідає слабкому зчепленню між блоками, від 1,16 до 1,49 середньому, 
а менше ніж 1,15 – великому. 

 
7.3.2.7 Значення коефіцієнта інтенсивності напружень ΔKs для 

перерізаючого зусилля: 
 

 

h

D

pkK ss 























4

sin
2

exp1

,   (7.11) 

де 

3

55,0

1

E

E

h
s


 ,     (7.12) 

 

де ks  безрозмірний коефіцієнт інтенсивності напружень, визначають за 
таблицею 7.5; 

Es – загальний модуль пружності на поверхні основи, МПа (визначений в 
результаті штампових випробувань чи за розрахунком згідно з [2]); 

E – ефективний модуль пружності пакету шарів дорожнього одягу, МПа. 
7.3.2.8 Швидкість зростання тріщини і кількість циклів до руйнування 

неармованого шару асфальтобетону розраховують за формулами (7.3) і (7.4) з 
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використанням значень А = Анеарм. та n=nнеарм., а для армованого шару 
асфальтобетону – приймаючи А = Аарм. та n=nарм.. 

7.3.2.9 Ефективність застосування АСМ оцінюють порівнянням 
розрахованих термінів служби (кількості циклів до руйнування N) армованих і 
неармованих конструкцій. 

7.3.3 Методика приведення багатошарової конструкції до двошарової 
моделі 

7.3.3.1 Багатошарову конструкцію існуючого дорожнього одягу, для якого  
проектується посилення, приводять до більш простої двошарової моделі. При 
цьому всі зв’язані шари приводять до одного шару, еквівалентного за жорсткістю. 
Ця схематизація відповідає поширенню тріщин у всіх монолітних шарах. В 
розрахунках модуль пружності шару посилення, шару існуючого асфальтобетону 
і монолітної основи приводять до єдиного приведеного (ефективного) модуля 
пружності E (див. рисунок 7.8). 

 

 
 

Рисунок 7.8 – Схема конструкції дорожнього одягу з існуючим покриттям з 
асфальтобетону на тріщинувато-блочній основі, укріпленій цементом 

 
7.3.3.2 Для варіанту посилення асфальтобетоном існуючого 

асфальтобетонного дорожнього покриття з тріщинами, влаштованого над 
неукріпленою основою, приведення виконують згідно з рисунком 6.9. У цьому 
разі ефективний модуль E розраховують для об'єднаного пакету шарів посилення 
Еср1 разом з існуючими шарами асфальтобетонного покриття і основи Еср2. 
Загальний модуль пружності Es на поверхні основи розраховують за методикою, 
наведеною у [2]. 
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Рисунок 7.9 – Схема конструкції дорожнього одягу з неукріпленою основою  
 
7.3.3.3 Для обох випадків (рисунки 7.8 і 7.9) довжину тріщини с приймають 

рівною товщині тріщинувато-блочних монолітних шарів h, тобто c= h. За 
наведеними схемами існуючі багатошарові конструкції приводять до 
двохшарової системи. 

7.3.4 Визначення ефективного модуля пружності монолітних шарів 
конструкції дорожнього одягу й ефективного модуля неукріплених шарів основи 

7.3.4.1 Для встановлення ефективного модуля пружності E монолітних 
шарів, у яких поширюється тріщина, й загального модуля пружності Es 
неукріплених шарів, що підстиляють монолітні  шари, використовують чотири 
методи: 

 обчислення E і Es, за результатами польового вимірювання пружного 
прогину згідно з 7.3.5; 

 призначення модуля різних шарів, за результатами лабораторних 
випробувань згідно з 7.3.6; 

 розрахунок за формулами або номограмами для заданих значень часу 
дії навантаження та температури; 

 використання табличних значень. 
7.3.4.2 Модуль пружності асфальтобетону та матеріалів монолітного шару 

визначають в залежності від стадії проектування та необхідного рівня надійності 
відповідно до таблиці 7.6. 
 
Таблиця 7.6 – Умови визначення модуля пружності асфальтобетонних шарів 
покриття та монолітних шарів основи 

Рівень надійності, Н Метод визначення модуля пружності шару
0,97 і більше стендові та лабораторні випробування. Польові обстеження.
від 0,95 до 0,97 номограми або аналітичні залежності. 
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менше ніж 0,95 номограми або аналітичні залежності. 
 
7.3.5 Зворотна процедура обчислення модуля пружності 
7.3.5.1 Модуль пружності шару дорожнього одягу може бути розрахований 

за результатами виміру пружного прогину при динамічних випробуваннях з 
використанням падаючого вантажу, (наприклад, дефлектометра) або 
випробуванням статичним навантаженням (за допомогою балки Бенкельмана  
тільки для монолітних шарів, або штампових випробувань  для монолітних, 
зернистих шарів та ґрунту земляного полотна). 

7.3.5.2 Значення прогину, визначені дефлектометром або балкою 
Бенкельмана, приводять до розрахункової швидкості навантаження (0,1 с або    
600 с) та розрахункової температури (+10 °С), а загальний пружний прогин 
корегують з урахуванням вологості розташованих нижче шарів основи та ґрунту 
земляного полотна, приводячи значення до розрахункового періоду. 

7.3.5.3 Приймаючи навантаження при випробуваннях дефлектометром з 
падаючим вантажем Q = 50 кН (p = 0,7 MПa), максимальний прогин f0 і прогин 
поверхні  в   4 – 6 точках на відстані з кроком 300 мм від центра прикладання 
навантаження, виконують розрахунки для різної сумарної товщини зв'язаних 
шарів h при різних значеннях E та Es. 

7.3.5.4 При обчисленні модуля пружності шару за прогином поверхні 
покриття, враховують вплив температури покриття на шари, що містять 
органічне в’яжуче (асфальтобетонні шари основи та покриття). Для цього 
величину прогину приводять до розрахункової температури. Температуру 
асфальтобетонного покриття та температуру посередині і внизу шарів, що 
містять органічне в'яжуче, визначають одночасно з визначенням прогину. 

7.3.5.5 Модуль двошарової системи може бути визначений при відомому 
значенні пружного прогину поверхні в 4 – 6 точках (чаша прогину), і відомій 
товщині об'єднаних монолітних шарів h згідно з рисунком 7.10. 
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Рисунок 7.10 – Схема визначення модуля пружності двошарової системи з 
вимірюванням прогину поверхні покриття 

 
7.3.6 Визначення модуля пружності шару з використанням лабораторних 

випробувань 
7.3.6.1 Після визначення модулів пружності різних шарів розраховують 

приведений модуль пружності для верхнього асфальтобетонного шару і 
зв’язаних шарів основи та загальний модуль пружності на поверхні неукріплених 
шару основи і земляного полотна за методикою [2]. 

7.3.6.2 При використанні АСМ з підложкою (геокомпозитів) не повинно 
відбуватися зменшення сили з’єднання між шарами асфальтобетону та армуючим 
прошарком.  

7.3.6.3 Для забезпечення сумісної роботи шарів сила зчеплення (міцність на 
зсув) повинна бути не менше ніж 0,35 МПа. 

 
7.4 Обмеження при улаштуванні армованих шарів покриття 

дорожнього одягу з застосуванням геосинтетичних матеріалів 
 
7.4.1 Ефективність армування конструкції з використанням АСМ 

зменшується разом із зростанням жорсткості шарів дорожнього одягу та 
зменшенням відношення модуля пружності АСМ до модуля пружності шару 
дорожнього одягу. 

7.4.2 Недопустимим є укладання шарів АСМ на основу з блочними 
тріщинами з нестійкими кромками, які обламуються та викришуються в процесі 
виконання робіт. Роботи потрібно проводити виключно при сухій погоді. 
Заборонено вкладати АСМ мокрим, на мокру поверхню або залишати на ніч без 
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перекриття асфальтобетонним шаром. В разі зволоження АСМ в період 
зберігання його необхідно просушити. 

7.4.3 За неможливості наявним обладнанням технологічно забезпечити 
нормативну витрату в’яжучого для підгрунтовки (відповідно до таблиці 7.3), 
рівномірність його розподілу або якість приклеювання АСМ, необхідно 
відмовитися від застосування АСМ. В якості матеріалу для підгрунтовки 
перевагу слід віддавати гарячому бітуму модифікованому полімерами, та 
катіонній емульсії, модифікованій полімерами.  

7.4.4 Максимальний поздовжній похил при укладанні АСМ не повинен 
перевищувати 30 о/оо для автомобільних доріг I – II категорії та 40 о/оо для доріг   
III – IV категорій. 

7.4.5 Температура асфальтобетонної суміші 
7.4.5.1 Температура асфальтобетонної суміші, яку вкладають поверх АСМ, 

не повинна перевищувати допустиму температуру нагріву сировини, з якої 
виготовлений АСМ.  

7.4.5.2 Температура асфальтобетонної суміші, яку вкладають поверх 
армуючого матеріалу Тукл повинна відповідати умові: 

  
 плукл ТT ,     (7.13) 

 
де Тпл – температура плавлення полімеру, з якої виготовлений армуючий 

матеріал; 
Δ – запас на попередження термодеструкції, приймається від 15 оС до 20 оС. 
7.4.5.3 Покриття та основи дорожнього одягу з армованого асфальтобетону 

слід влаштовувати в суху погоду. Укладання гарячих асфальтобетонних сумішей 
потрібно проводити весною при температурі повітря не нижче плюс 5 °С, восени 
не нижче плюс 10 °С. У разі застосування для насичення i приклеювання АСМ 
емульсій, модифікованих полімерами (термоеластопластами та латексами) згідно 
з ДСТУ Б В.2.7-135, температура повітря повинна бути не нижче ніж 15 °C, a 
температура оброблюваної конструкцій дорожнього одягу повинна бути не 
нижче ніж 10 °C. 

7.4.6 Заборонено рух транспортних засобів по розкладеному АСМ за 
виключенням технологічного транспорту. Технологічний транспорт повинен 
рухатися з малою швидкістю, без різкого гальмування, розгону та поворотів. 

7.4.7 Поверхнева щільність підложки геосинтетичної гратки має бути не 
більше ніж  60 г/м2. Підложка не повинна перешкоджати зчепленню між шарами 
для умов забезпечення зсувостійкості та міцності при новому будівництві та 
повинна контрольовано зменшувати зчеплення до допустимого значення не 
менше ніж 0,35 МПа при боротьбі з відображеними тріщинами. 
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7.5 Влаштування армованих геосинтетичними матеріалами шарів 
конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу 

 

7.5.1 Вимоги до матеріалів 
7.5.1.1 При використанні АСМ в асфальтобетонних покриттях додаткові 

вимоги до матеріалів шарів конструкції дорожнього одягу не висуваються. 
Органічні в’яжучі, що  застосовують для підґрунтовки повинні відповідати  
вимогам: бітуми  ДСТУ 4044,  бітумні  емульсії  ДСТУ Б В.2.7-129,  
модифіковані  бітуми    ДСТУ Б В.2.7-135. Асфальтобетонні суміші та 
асфальтобетон повинні задовольняти вимогам ДСТУ Б В.2.7-119. Щебенево-
мастикові суміші та асфальтобетон повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-
127. 

7.5.1.2 В якості АСМ використовують ґратки та композитні армуючі 
матеріали відповідно до вимог нормативних документів та законодавства. 

7.5.1.3 Для армування асфальтобетонного покриття нежорстких дорожніх 
одягів використовують АСМ на основі полімерних волокон (таблиця 7.7). 
 
Таблиця 7.7 – Характеристики волокон для виробництва АСМ 
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1 2 3 4 5 6 7 
Поліпропілен 
(філамент і нитка) 
(для підложки) 

4,8-7,0 4,8-7,0 0,91 3,0 6 від 160 оС до 170 оС

Поліефір 
Філамент нормальної 
міцності при розриві 

4,0-5,0 4,0-5,0 

1,22 
або 
1,38 

 

0,4 або 
0,8 

 

4-5 
 

від 250 оС до 290 оС 
 

Філамент високої 
міцності при розриві 

6,3-9,5 6,2-9,4 

Нитка нормальної 
міцності при розриві 

2,5-5,0 2,5-5,0 

Нитка високої 
міцності при розриві 

5,0-6,5 5,0-6,4 

Поліамід 
Поліамід 66 
(філамент нормальної 
міцності при розриві 

3,0-6,0 2,6-5,4 
1,14 

 
4,0-4,5 

 
5,5 

 
приблизно 260 оС 
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Кінець таблиці 12.7 
1 2 3 4 5 6 7

Поліамід 66 
(філамент високої 
міцності при розриві) 

6,0-9,5 5,0-8,0 

 
   

Поліамід 66 (нитка) 3,5-7,2 3,2-6,5
Поліамід 6 (філамент) 6,0-9,5 5,0-8,0 4,5 

4,5 
5,0 
5,0 

не нижче 210 оС 
Поліамід 6 (нитка) 2,5 2,0 від 160 оС до 220 оС

 
7.5.1.4 Вибір типу АСМ виконують із співвідношенням між розмірами 

вічок АСМ  lвіч. та найбільшим  діаметром  часток  заповнювача  dmax 
асфальтобетонної суміші, яка укладається поверх АСМ: 
- для крупнозернистого асфальтобетону складає lвіч/dmax ≥ 1,0; 
-     для дрібнозернистого асфальтобетону та ЩМА складає lвіч/dmax ≥ 2,0. 

7.5.1.5 Для забезпечення максимального зв’язку шарів асфальтобетону, між 
якими укладають АСМ, відношення площі зайнятої ребрами АСМ до загальної 
площі ґраток (відкритість структури) повинно бути більше ніж 75 %. 

7.5.1.6 Для армування рекомендовано використовувати АСМ з міцністю не 
менше ніж: 
- для доріг I та II категорії - 50 кН/м; 
-      для доріг III  IV категорії - 40 кН/м. 

7.5.1.7 Фізико-технічні   показники   АСМ, геоґраток та геотекстилів   
наведено   в  додатку А.  

7.5.2 Основні технологічні операції з улаштування асфальтобетонних 
покриттів армованих синтетичним матеріалом 

7.5.2.1 Роботи виконують за типовими технологічними картами та 
включають такі операції: 

 підготовка основи згідно з 7.5.2.3; 
  розливання органічних в’яжучих (в’язкого бітуму або бітумної емульсії) 

згідно з 7.5.2.4; 
 укладання та закріплення АСМ згідно з 7.5.2.5; 
  повторне розливання в’яжучого та прикатування легким 

пневмоколісним котком (за необхідності) згідно з 7.5.2.6; 
 влаштування асфальтобетонного покриття згідно з 7.5.2.7. 
7.5.2.2 Перераховані операції виконують в одну зміну з плануванням 

мінімально можливої довжини потоку (не більше ніж 60 м), застосовуючи 
існуючий парк машин у загоні. Величина змінної захватки повинна бути кратною 
довжині полотна АСМ в рулоні. 

7.5.2.3 Підготовка основи під АСМ 
7.5.2.3.1 Основа з асфальтобетону повинна бути відремонтована, суха 

(перед розливом бітуму або зволожена при розливі бітумної емульсії (згідно з     
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таблицею 7.8)), очищена від масних плям, слідів розмітки, нафти, рослинності, 
піску, пилу, бруду, гравію, щебеню тощо. Ділянки з дефектами типу 
“крокодилова шкіра” повинні бути замінені на всю глибину асфальтобетонного 
шару. 

7.5.2.3.2 На нижній шар асфальтобетону наносять підгрунтовку згідно з 
7.2.2 з витратою відповідно до таблиці 7.3. Для рівності в поздовжньому та 
поперечному напрямках нижній шар вирівнюють за допомогою фрезерування 
або профілювання.  
 
Таблиця 7.8 – Час витримування до укладки АСМ при використанні 
підгрунтовки із швидкорозпадної бітумної емульсії 

Температура повітря, 
С 

Стан основи основи при розливі бітумної емульсії
Суха Помірно волога Волога 

1520 2 год. 3 год. 4 год. 
2030 1 год. 2 год. 3 год. 

більше ніж 30 0,5 год. 1 год. 2 год.
 
7.5.2.3.3 Волосяні тріщини на поверхні основи шириною менше ніж 3 мм, 

які не потребують попередньої обробки, можуть бути тільки очищені. Перед 
укладанням АСМ поперечні тріщини шириною більше ніж 3 мм і поздовжні 
тріщини довжиною більше ніж 3 м і шириною більше ніж 5 мм прочищають або 
обробляють фрезою з послідуючим заповненням піщаним асфальтобетоном чи 
бітумною мастикою або заклеюють бітумно-полімерною стрічкою. 

7.5.2.3.4 Коефіцієнт варіації загального модуля пружності на поверхні 
існуючого покриття, ділянки що підлягає ремонту, не повинен перевищувати 18 
% для доріг I категорії, 20 %  для ІІ категорій та (24–28) %  для ІІІ–V категорій. 

7.5.2.3.5 На підготовлену основу вкладають вирівнюючий шар 
асфальтобетону мінімальної товщини або влаштовують тонкошарове покриття. 
АСМ укладають між шарами асфальтобетону. 

7.5.2.4 Влаштування підґрунтовки з органічного в’яжучого 
7.5.2.4.1 Не пізніше ніж за 6 год до початку укладання асфальтобетонної 

суміші шар дорожнього одягу, що розташований нижче, необхідно обробляти 
(підґрунтувати) будь-яким органічним в'яжучим: в'язким бітумом  або бітумною 
емульсією.  

7.5.2.4.2 Для підґрунтовки застосовують в’язкі бітуми марок БНД 60/90 або 
БНД 90/130 чи бітум, модифікований полімерними добавками, або 
катіоноактивну модифіковану бітумну емульсію, швидкорозпадну, концентрації 
від 60 % до 65 %. Підґрунтовку наносять рівномірно в кількості, необхідній для 
повного просочення АСМ. Витрата бітуму від 0,65 кг/м2 до 1,20 кг/м2; витрата 
емульсії від 0,9 кг/м2 до 1,6 кг/м2. 

7.5.2.4.3 Температура  в’язкого  бітуму  для  підґрунтовки  повинна  
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становити від 140 0С до 160 0С, модифікованого бітуму від 150 0С до 170 0С, а 
бітумної емульсії не повинна перевищувати 70 0С. 

7.5.2.4.4 Ширина нанесення в’яжучого повинна перевищувати ширину 
полотна АСМ (на 0,15 … 0,20) м. Час між розлиттям бітуму і укладанням АСМ 
вибирають з урахуванням забезпечення максимального прилипання АСМ до 
основи. Орієнтовний час витримування емульсії до розпаду визначають 
відповідно до таблиці 12.8. 

7.5.2.4.5 Якщо застосовують бітум, який містить розріджувач, то АСМ 
розкладають після випаровування розріджувача. Якщо використовують емульсію 
бітумну, модифіковану еластомером, то геокомпозит (сітка+підложка) 
розкладають відразу після розливу емульсії для максимального просочення 
підложки, що прискорить розпад емульсії. 

7.5.2.4.6 При температурі дорожного покриття вище ніж +35 0С укладку 
АСМ слід здійснювати захватками від 25 м до 30 м, оскільки емульсія швидко 
розпадається та не забезпечує якісне просочення АСМ. Час витримування до 
укладання АСМ може становити від 15 хв до 20 хв. 

7.5.2.4.7 Після нанесення бітуму відразу укладають АСМ. 
7.5.2.5 Укладання АСМ 
7.5.2.5.1 Рулони розкочують рівно без перекосів і складок АСМ, з 

невеликим подовжнім натягненням – близько 10 cм на кожні 5 м ділянки  (0,2 %). 
7.5.2.5.2 Полотна АСМ вкладають з відступом 10 cм від бічної кромки 

дорожнього покриття. Напуск уздовж полотна геосинтетика повинен бути від 10 
см до 20 см і поперек полотна від 15 см до 25 см. Кінець раніше укладеного 
рулону геосинтетика повинен накривати початок наступного рулону в напрямку 
укладання асфальтобетону. Під час армування декількох смуг руху напуски 
полотен в поперечному напрямку не повинні співпадати. Заборонено перекриття 
в поздовжньому напрямку полотен АСМ в межах смуги накату. 

7.5.2.5.3 В місці перекриття полотна АСМ, в залежності від якості його 
просочення, можуть бути додатково підґрунтовані. Допускається додаткове 
прикріплення АСМ до основи присипанням гарячою асфальтобетонною 
сумішшю або дротяними скобами, цвяхами чи дюбелями вручну, з кроком по 
ширині полотна від 0,50 м до 0,75 м на початку розкочування рулону АСМ, та по 
довжині від 1,5 м до 3,0 м в залежності від умов укладання, швидкості вітру, 
якості приклеювання та типу асфальтоукладача. Після прикріплення АСМ до 
основи за необхідності виконують прикочування полотен із полімерних АСМ 
легкими котками на пневматичних шинах. Для армуючих матеріалів на основі 
базальтових та скляних волокон прикочування заборонено. 

7.5.2.5.4 Полотна АСМ, які укладають в місцях поворотів проїзної частини 
дорожнього полотна, повинні бути відповідно розмічені i розрізані на сегменти, 
а в місцях проходження інженерних мереж (колодязі, лотки тощо) – відповідно 
вирізані. 
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7.5.2.6 Повторний розлив в’яжучого і прикочування 
При великих ухилах або недостатній в’язкості емульсії чи при низькій 

температурі бітуму та холодній поверхні дорожнього покриття допускається 
повторне розливання в’яжучого. У такому разі спочатку розливають близько 2/3 
необхідної кількості в’яжучого, укладають АСМ (за необхідності прикочують 
двома-чотирьма проїздами легкого котка на пневматичних шинах) і поверх АСМ 
наносять решту органічного в’яжучого до повного і рівномірного покриття 
поверхні полотна геосинтетика. 

7.5.2.7 Укладання АСМ в асфальтобетонні шари 
7.5.2.7.1 Асфальтобетонні шари влаштовують відразу після укладання 

АСМ за типовою технологією асфальтоукладачами на гусеничному чи 
пневмоколісному ходу. Транспортні засоби, що заїжджають на АСМ для 
підвезення асфальтобетонної суміші, повинні рухатись прямолінійно, без різких 
поворотів, різкого гальмування та різкого рушання з місця. 

7.5.2.7.2 АСМ повинен бути стійким до дії температури не нижче 170 оС 
(крім підложки, що може розплавлятися). Температура поверхні 
асфальтобетонної основи перед укладанням покриття повинна бути від 5 оС до  
60 оС. 

7.5.2.7.3 Край асфальтобетонного шару в поперечному напрямку, після 
укладання, не повинен співпадати з місцем перекриття полотен АСМ. 

7.5.2.7.4 Шари асфальтобетонного покриття повинні мати постійну 
товщину.  

7.5.2.7.5 Коефіцієнт варіації товщини Ch не повинен перевищувати 
граничне значення, яке визначають за формулою (6.14): 

 

3

20

h
Ch  ,       (7.14) 

 
де h – проектна товщина асфальтобетонного шару над АСМ, см. 

7.5.3 Ремонт та розширення конструкцій дорожніх одягів 
7.5.3.1 Поверхневий (неглибокий) ремонт поперечних відображених 

тріщин з використанням АСМ застосовують для уповільнення розвитку 
відображених тріщин в асфальтобетонних шарах, коли крайки тріщин достатньо 
міцні, a фрезерування шарів покриття на всій довжині ділянки не обов’язкове 
якщо площа окремих  руйнувань менша 10% від загальної площі поверхні 
покриття. 

7.5.3.2 Порядок виконання поверхневого ремонту (рисунок 7.11): 
 локальне фрезерування асфальтобетонного шару покриття вздовж 

тріщини смугою шириною l м і на глибину, яка на 3 см перевищує товщину 
верхнього шару асфальтобетонного покриття; 
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 розкриття тріщини фрезою до ширини не менше 12 мм i глибини 15 мм 
та заповнення тріщини емульсією або мастикою; 

 за необхідності влаштування вирівнюючого шару із дрібнозернистого 
асфальтобетону і його укочування; 

 розливання підгрунтовки по фрезерованій поверхні або шару 
вирівнювання; 

 укладання АСМ та за необхідності з додатковим закріпленням згідно з 
7.5.2.3; 

 герметизація вертикальних стінок фрезерованої смуги бітумом, 
емульсією, мастикою або самоклеючими полімер-бітумними стрічками; 

 заповнення місця фрезерування асфальтобетонною сумішшю (з 
врахуванням зміни ущільнюваності при укоченні асфальтобетону); 

 ущільнення асфальтобетонної суміші до необхідного коефіцієнта 
ущільнення Кущ=0,98. 

 

 
 

Рисунок 7.11 – Схема поверхневого ремонту поперечних відображених 
тріщин та аварійний ремонт 

 
7.5.3.3 Ремонт відображених тріщин з використанням АСМ застосовують в 

разі недостатньої міцності основи (розтріскана основа, укріплена цементом, 
пісний бетон, цементобетон дроблений віброрезонансним методом тощо), 
недостатньої міцності крайок та недостатньої несучої здатності конструкції. Цей 
ремонт може включати заміну основи та може бути використаний для локальних 
ремонтів тріщин втоми (тріщини типу "крокодилова шкіра"). 

7.5.3.4 Порядок виконання ремонту (рисунок 6.12): 
 локальне фрезерування шару (шарів) асфальтобетонного покриття 

вздовж тріщини смугою шириною 2 м на глибину, яка на 3 см нижче шару 
покриття; 
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 фрезерування нижніх шарів конструкції дорожнього одягу на ширину 
не менше ніж 1 м і до глибини шарів основи, які мають недостатню міцність; 

 ремонт або заміна матеріалу основи щебенем, укладеним способом 
заклинювання або щебеневими сумішами оптимального складу; 

 відновлення нижньої фрезерованої частини конструкції (шириною не 
менше від 1 м до 2 м в залежності від типу обладнання) матеріалами, подібними 
до суміжних зв’язаних шарів для забезпечення однорідності за міцністю; 

 підготовка основи під АСМ згідно 7.5.2.3; 
 розподілення (розлив або розбризкування) підгрунтовки та укладання 

шарів АСМ; 
 герметизація вертикальних стінок фрезерованої смуги бітумом, 

емульсією, мастикою або самоклеючими полімер-бітумними стрічками. 
 

 
 

Рисунок 7.12 – Схема ремонту наскрізних тріщин у конструкції дорожнього 
одягу 

 
7.5.3.5 Для підсилення конструкції новим асфальтобетонним шаром поверх 

відремонтованого місця вкладають полотно АСМ шириною 3 м на підгрунтовку 
(див. рис. 7.13). 
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Рисунок 7.13 – Схема ремонту наскрізних тріщин та підсилення конструкції 
дорожнього одягу новими асфальтобетонними шарами 

 
7.5.3.6 Використання АСМ при поширенні конструкції дорожнього одягу 

або перебудові узбіччя, має за мету запобігання утворенню на поверхні проїзної 
частини поздовжніх тріщин, відображених тріщин або поздовжніх швів в місцях 
з’єднання існуючої проїзної частини з конструкцією дорожнього одягу на ділянці 
розширення або укріплення узбіччя. Спосіб розширення конструкції дорожнього 
одягу  або укріплення узбіччя з використанням АСМ виконують згідно з 
рисунком 7.14. 

 

 
Рисунок 7.14 – Схема поширення конструкцій дорожнього одягу з 

використанням АСМ (вигляд у поперечному напрямку) 
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7.5.3.7 Порядок виконання робіт: 
 розбирання або виконання холодного фрезерування існуючого узбіччя до 

відмітки, передбаченої проектом, із зняттям шарів основи; 
 влаштування сходинок в існуючій конструкції для одержання 

запроектованого поширення (див. рисунок 7.14); 
 вирівнювання шарів покриття проїзної частини після фрезерування, 

шаром з асфальтобетонної суміші; 
 укладання нових конструктивних шарів поширення полотна проїзної 

частини або укріплення узбіччя основи проїзної частини після її вирівнювання до 
проектної відмітки; 

 розливання на поверхнях розширення та проїзної частини органічного 
в’яжучого (бітуму, модифікованого полімерами, в’язкого чи рідкого бітуму або 
емульсії еластомеробітумної катіонної) в кількості, необхідній для приклеювання 
АСМ.  

7.5.4.8 Ширина смуги розливу повинна бути на 0,2 м  0,3 м більшою ніж 
ширина смуги АСМ, що укладають; 

 укладення АСМ на місце з’єднання проїзної частини та поширення 
виконують одразу після розливу шару органічного в’яжучого; ширина смуги 
геосинтетика повинна перевищувати не менше 1 м в кожну сторону з’єднання; у 
разі потреби, АСМ необхідно прикріпити до основи за допомогою цвяхів або 
дюбелів; 

 перекривання всієї проїзної частини i місце розширення проїзної частини 
або укріплення узбіччя покриттям з нового асфальтобетонного шару (шарів). 

 
8 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ПРИ РОБОТІ З 

ГЕОСИНТЕТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ  
 
8.1 Вимоги безпеки і охорони праці  
 
8.1.1 Геосинтетики повинні відповідати вимогам нормативних документів 

на продукцію та законодавству України. 
8.1.2 Геосинтетичні матеріали при звичайних умовах є: 
- нетоксичними речовинами;  
- не викликають  подразнень верхніх дихальних шляхів та шкіри.  
8.1.3 За ступенем впливу на організм людини відносяться до мало 

небезпечних речовин (IV клас) згідно з ГОСТ 12.1.007. Робота з ними не вимагає 
особливих засобів індивідуального захисту. 

8.1.4 В процесі робіт з використанням геосинтетичних матеріалів необхідно 
дотримуватись вимог безпеки згідно з ГОСТ 12.3.002,           НПАОП 63.21-1.01, 
СП 1042, ДБН А.3.2-2, ДСТУ 4044, ДСТУ Б А.3.2-8 та ДСТУ Б А.3.2-9. 
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8.1.5 Групу горючості полімерних геосинтетичних матеріалів визначають 
згідно з ДСТУ Б В.2.7-19. Полімерні геосинтетичні матеріали повинні належати 
до групи горючих матеріалів не нижче ніж Г2. 

8.1.6 Під час роботи з геосинтетичними матеріалами необхідно 
дотримуватись вимог пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.004, НАПБ А 01.001. 
Перед початком робіт проводять інструктаж з правил пожежної безпеки (ППБ) 
згідно з НАПБ Б.02.005 та НАПБ Б.06.001. Навчання та перевірка знань з питань 
пожежної безпеки слід проводити відповідно до вимог НАПБ Б.02.005. 

8.1.7 Виробничі, складські та інші приміщення повинні бути обладнані 
автоматичними системами пожежогасіння та пожежної сигналізації відповідно 
до ДБН В.2.5-56 та первинними засобами пожежогасіння відповідно до 
НАПБ А.01.001. 

8.1.8 Оснащення приміщень первинними засобами пожежогасіння 
потрібно здійснювати згідно з НАПБ А.01.001 та НАПБ Б.03.001, транспортних 
засобів, задіяних в роботах – згідно з НАПБ Б.06.005. 

8.1.9 При роботі з полімерними геосинтетиками при температурі, що 
перевищує температуру їх плавлення, місця роботи повинні бути забезпечені 
первинними засобами пожежогасіння відповідно до 8.1.5 НАПБ А.01.001. 

8.1.10 Експлуатацію вогнегасників слід здійснювати згідно з 
НАПБ Б.01.008. 

8.1.11 При загорянні геосинтетичних матеріалів їх необхідно гасити тонко 
розпиленим струменем води, піною, вогнегасним порошком. 

8.1.12 При роботі з полімерними геосинтетиками за температури, що 
перевищує температуру їх плавлення (наприклад, при укладанні гарячого 
асфальтобетону або при термозварюванні) можливе виділення летких продуктів 
термоокислювальної деструкції, що містять у своєму складі органічні кислоти, 
карбонільні з’єднання, в тому числі формальдегід і ацетальдегід, оксид вуглецю 
та інші токсичні речовини. При цьому необхідно дотримуватись вимог 
нормативних документів та нормативно-правових актів з пожежної безпеки та 
загальних правил безпеки. 

8.1.13 Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони  
8.1.13.1  Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинні 

перевищувати їх гранично допустимих концентрацій (таблиця 13.1), відповідно 
до вимог ГОСТ 12.1.005. 
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Таблиця 8.1 – Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі 
при укладці асфальтобетонної суміші 

Назва речовини 

Гранично 
допустима 

концентрація, 
мг/м3 

Клас  
небезпеки 

Дія на організм людини 

Формальдегід 0,5 2 Викликає подразнення слизової 
оболонки очей та дихальних шляхів Ацетальдегід 5,0 3

Оксид вуглецю 20,0 4 
Викликає запаморочення, шум в вухах, 
почуття слабкості 

Оцтова кислота 5,0 3 
Викликає подразнення верхніх 
дихальних шляхів 

 
8.1.13.2  Контроль вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони 

виконують згідно з ГОСТ 12.1.016 та ГОСТ 12.1.014. 
8.1.14 Під час робіт на проїзній частині без припинення руху 

автотранспортних засобів місце робіт має огороджуватись знаками згідно з 
НПАОП 63.21-1.01. 

8.1.15 Дозволені рівні сумарної питомої активності природних 
радіонуклідів в заповнювачах до асфальтобетону, згідно з ДБН В.1.4-1.01 та ДБН 
В.1.4-2.01, не повинні перевищувати показників для 1 класу. Роботи з 
приготування органічних в'яжучих матеріалів з добавками потрібно виконувати 
згідно з ДСТУ Б А.3.2.5. 

8.1.16 При роботі з геосинтетичними матеріалами обладнання та 
механізми, що задіяні у виробничому процесі, повинні відповідати вимогам 
безпеки згідно з ДСТУ 7237, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002; засоби захисту від 
статичної електрики – ДСТУ ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.044 та 
ГОСТ 12.4.124; гігієнічний контроль промислової вібрації необхідно 
здійснювати згідно з ДСН 3.3.6.039. Безпека виробничих процесів та обладнання 
повинні відповідати СП 1042 та ГОСТ 12.3.002. 

8.1.17 Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати 
вимогам ДСН 3.3.6.042. Місця виконання робіт з геосинтетичними матеріалами 
позначаються знаками безпеки згідно з [17]. Освітленість робочих місць повинна 
відповідати вимогам ДБН В.2.5-28 і ДСТУ Б.В.2.2-6, контроль здійснюють згідно 
з ДСТУ Б В.2.2-6. Закриті приміщення, де проводять роботи з геотекстилями та 
віднесеними до геотекстилю виробами, повинні бути забезпечені приливно-
витяжною вентиляцією згідно з  ДСТУ Б А.3.2-12, СНиП 2.04.05. 

8.1.18 При роботі з геосинтетичними матеріалами забезпечення та 
користування спеціальним одягом здійснюють згідно з ГОСТ 12.4.004, ГОСТ 
12.4.016, НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 63.21-3.03 та [3].  

8.1.19 Навчання та перевірку знань з питань охорони праці потрібно 
проводити відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12. 
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8.1.20 При роботі з геосинтетичними матеріалами слід дотримуватися 
правил охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення 
хімічними та біологічними речовинами відповідно до ДСП 201. 

 
8.2. Вимоги до охорони навколишнього середовища 

 8.2.1 Проектування дорожніх об’єктів із використанням геосинтетичних 
матеріалів повинно здійснюватися відповідно до вимог нормативних документів. 
При будівництві дорожніх об’єктів потрібно забезпечити виконання вимог з 
охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних 
ресурсів, обліку найближчих та віддалених екологічних, економічних, 
соціальних, демографічних наслідків будівництва.  
 8.2.2 При техніко-економічному обґрунтуванні проекту слід враховувати 
сучасний рівень науково-технічного прогресу і гранично-допустимі 
навантаження на навколишнє природне середовище як у будівельний, так і в 
експлуатаційний періоди і передбачати надійні і ефективні заходи попередження 
і усунення забруднення навколишнього природного середовища, раціональне 
використання і відтворення природних ресурсів, оздоровлення навколишнього 
природного середовища. 
 8.2.3 При проектуванні та будівництві дорожніх об’єктів із використанням 
геосинтетичних матеріалів повинні бути повністю враховані реальні потреби в 
електроенергії та водопостачанні відповідного регіону, рельєф місцевості для 
розміщення об’єкта, заходи з максимального збереження земель і лісів, 
населених пунктів, пам’яток природи, історії та культури, ефективної охорони 
рибних запасів, своєчасної утилізації деревини та родючого шару ґрунтів під час 
розчищення і затоплення ложа водосховища, та недопущення негативних змін у 
навколишньому природному середовищі. 
 8.2.4 При проектуванні не слід застосовувати ґрунтові та неґрунтові 
матеріали, а також технології, що спричиняють хімічне, фізичне і біологічне 
забруднення навколишнього середовища.  
 8.2.5 При розробці проектів для будівництва і реконструкції автомобільних 
доріг та інших дорожніх об’єктів із використанням геосинтетичних матеріалів 
техніко-економічні і транспортно-експлуатаційні характеристики об’єкта 
проектування потрібно вирішувати в комплексі з питанням захисту 
навколишнього природного середовища та раціонального використання 
природних ресурсів. 

  8.2.6 До змісту проекту має входити окремий розділ "Оцінка впливу на 
навколишнє середовище (ОВНС)", який розробляється згідно з вимогами   ДБН 
А.2.2-1, ДБН А.2.2-3, ДБН В.2.3-5 та [4] з урахуванням положень нормативно-
правових актів у галузі охорони навколишнього природного середовища та 
екологічної безпеки. Матеріали ОВНС необхідно розробляти на основі 
екологічних, геозооботанічних, інженерно-геологічних, санітарно-гігієнічних та 
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інших необхідних натурних та лабораторних досліджень на базі сучасних 
методик і технічних засобів. 
 8.2.7 З метою оптимізації проектних робіт та процедури ОВСН всі дорожні 
об’єкти поділяють на три екологічних класи. Вимоги до проектування таких 
об’єктів наведено в ДБН В.2.3-4. 
 8.2.8 При проектуванні автомобільних доріг із використанням 
геосинтетичних матеріалів оцінці впливу на навколишнє середовище підлягають 
усі джерела впливу автомобільних доріг на навколишнє середовище, крім 
технологічних процесів будівництва та утримання. 
 8.2.9 При розробці матеріалів ОВНС потрібно порівнювати кількісні 
показники забруднення навколишнього природного середовища 
відпрацьованими газами, твердими викидами, шумом, іншими факторами дії 
транспортних засобів на навколишнє природне середовище з гранично 
допустимими концентраціями забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 
водоймищах і ґрунтах та іншими санітарно-гігієнічними нормами, що 
встановлені для відповідної території. 
 8.2.10 При проектуванні реконструкції дорожніх об’єктів слід порівнювати 
існуючий вплив об’єкта на навколишнє природне середовище з впливом на нього 
після проведення реконструкції. 
 8.2.11 При проектуванні автомобільних доріг, дорожніх споруд, об’єктів 
дорожнього сервісу тощо із використанням геосинтетичних матеріалів перевагу 
віддають рішенням, що мінімально впливають на навколишнє природне 
середовище. 

8.2.12 У разі перевищення встановлених для відповідної території 
санітарно-гігієнічних норм забруднення, суттєвого втручання в біосистеми на 
прилеглих територіях потрібно передбачати відповідні санітарно-захисні, 
природоохоронні, інженерні та технічні заходи: будівництво шумозахисних 
екранів, застосування дорожніх покриттів, на яких шум при проїзді автомобілів 
має найменшу величину, влаштування водовідвідних та водоочисних споруд, 
посадку спеціальних зелених насаджень, влаштування біопереходів, 
регулювання режимів руху автотранспорту, влаштування відповідного покриття 
та укріплення узбіч для зниження пилоутворення тощо. 

8.2.13 При зберіганні, транспортуванні, застосуванні та при здійсненні 
робіт із використанням геосинтетичних матеріалів не відбувається забруднення 
води, ґрунту, а також надходження канцерогенних та мутагенних речовин в 
навколишнє природне середовище.  
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Додаток А 
(довідковий) 

  
Технічні властивості геосинтетичних матеріалів для армування 

нежорсткого дорожнього одягу 
 

Таблиця А.1 – Технічні властивості армуючих синтетичних матеріалів для 
нового будівництва 

В
ид

 м
ат
ер
іа
лу

 

М
іц
ні
ст
ь 
на

 р
оз
тя
г 

кН
/м

, з
гі
дн
о 
з 
Д
С
Т
У

 
86

07
 

В
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ж
ен
ня

 п
ри
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зт
яг
у,

 %
, з
гі
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о 
з 

Д
С
Т
У

 8
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7 

Р
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м
ір
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іч
ок

, м
м

 

М
ат
ер
іа
л 
во
ло
ко
н 

вз
до
вж

 

по
пе
ре
к 

вз
до
вж

 

по
пе
ре
к 

до
пу
ст
им

ий
 

ві
дх
ил

 

АСМ - 1 50 50 10 10 +2 

35 х 35;  
45 х 45  

 
ПоліетилентетрафталатАСМ - 2 100 100 10 10 +2 

 АСМ - 3 50 50 6 6 +1 
Полівініловий спирт  

 АСМ - 4 100 100 6 6 +1 

 
    Таблиця А.2 – Технічні властивості для типових базальтових   матеріалів 

для нового будівництва 

В
ид

 м
ат
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іа
лу

 

М
іц
ні
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ь 
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зт
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, 
кН

/м
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Д
С
Т
У
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В
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ж
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%

,  
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7 

Р
оз
м
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, м
м

 

М
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іа
л 
во
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н 

вз
до
вж
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пе
ре
к 

 

вз
до
вж

 

по
пе
ре
к 

до
пу
ст
им

ий
 

ві
дх
ил

 

АСМ - 1 50 50 3,5 3,5 +0,5 35 х 35;  
45 х 45 

Базальт з бітумним 
покриттям АСМ - 2 100 100 3,5 3,5 +0,5 
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    Таблиця А.3 – Технічні властивості для типових геограток для нового 
будівництва 

Вид 
матеріалу 

Міцність на розтяг, 
кН/м, згідно з 
ДСТУ 8607 

Видовження 
при розтягу, 
%, згідно з 
ДСТУ 8607 

Коефіцієнти запасу 
 

Матеріал волокон 
вз
до
вж

 

до
пу
ст
им

ий
 

ві
дх
ил

 

по
пе
ре
к 

до
пу
ст
им

ий
  

ві
дх
ил

 

вз
до
вж

 

по
пе
ре
к 

по
вз
уч
іс
ть

 
м
ат
ер
іа
лу

 (
А

1)
 

по
ш
ко
дж

ен
ня

 п
ри

 
вк
ла
да
нн
і м

ат
ер
іа
лу

 
(А

2)
 

з'
єд
на
нн
я 
ву
зл
ів

 
м
ат
ер
іа
лу

 (
А

3)
 

до
вг
ов
іч
ні
ст
ь 

м
ат
ер
іа
лу

 (
А

4)
 

ГР.Тк.-1 60 -5 60 -5 
10  2 10  2 

    
Поліетилентетрафт
алат з ПВХ 
покриттям

ГР.Тк.-2 90 -10 90 -10 
10  2 10  2 

    
Поліетилентетрафт
алат з ПВХ 
покриттям

ГР.Тк.-3 110 -10 110 -10 
10  2 10  2 

    
Поліетилентетрафт
алат з ПВХ 
покриттям

ГР.Тк.-4 60 -10 60 -10 
10  2 10  2 

    
Поліетилентетрафт
алат з полімерним 
покриттям

ГР.Тк.-5 90 -10 90 -10 
10  2 10  2 

    
Поліетилентетрафт
алат з полімерним 
покриттям

ГР.Тк.-6 110 -10 110 -10 
10  2 10  2 

    
Поліетилентетрафт
алат з полімерним 
покриттям

ГР.Тк.-7 55 -5 55 -5 
5  1 5  1 

    
Полівініловий 
спирт з ПВХ 
покриттям

ГР.Тк.-8 90 -10 90 -10 
5  1 5  1 

    
Полівініловий 
спирт з ПВХ 
покриттям

ГР.Тк.-9 110 -10 110 -10 
5  1 5  1 

    
Полівініловий 
спирт з ПВХ 
покриттям
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Таблиця А.5 – Технічні властивості армуючих синтетичних матеріалів для 
при ремонті та реконструкції 

В
ид

 м
ат
ер
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лу

 

М
іц
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оз
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г 
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/м

, з
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С
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по
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ре
к 

вз
до
вж

 

по
пе
ре
к 

до
пу
ст
им

ий
 

ві
дх
ил

 

АСМ - 1 40 40 10 10 +2 
35 х 35;  
45 х 45  

 
ПоліетилентетрафталатАСМ - 2 50 50 10 10 +2 

 АСМ - 3 50 50 6 6 +1 Полівініловий спирт  

 
    Таблиця А.6 – Технічні властивості для типових скляних та базальтових   

матеріалів при ремонті та реконструкції 

В
ид

 м
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/м
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У
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ов
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во
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ко
н 
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вж

 

по
пе
ре
к 

 

вз
до
вж

 

по
пе
ре
к 

до
пу
ст
им

ий
 

ві
дх
ил

 

АСМ - 1 50 50 3,5 3,5 +0,5 35 х 35;  
45 х 45 

Скло з бітумним 
покриттям АСМ - 2 100 100 3,5 3,5 +0,5 

АСМ - 3 50 50 3,5 3,5 +0,5 35 х 35;  
45 х 45 

Базальт з бітумним 
покриттям АСМ - 4 100 100 3,5 3,5 +0,5 
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Таблиця А.7 – Термостійкість (робоча температура) АСМ різного сировинного 
складу 

Тип волокна Поліефірні 
Скловолокна з 
бітумним 
покриттям 

Полівінілспиртові 

Робоча температура зразка 
АСМ, C 

160 200 160 
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Додаток Б 
(довідковий) 

 
Бібліографія 

 
1. ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Застосування геосинтетичних матеріплів у 

дорожніх конструкціях. Основні вимоги. 
2. ГБН В.2.3-37641918-559:2019 Дорожній одяг нежорсткий. Проектування 
3. Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262 
4. ГБН В.2.3-218-007:2012 Екологічні вимоги до автомобільних доріг. 

Проектування 


