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_______________________________________________________________ 

Чинний від 201_-__-__     

 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт установлює перелік показників, які використовують для оцінки деформаційних 

властивостей дорожніх конструкцій, вимоги до методів і засобів їх визначення під час операційного та 

приймального контролю, а також при під час оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільних 

доріг. 

1.2 Вибір методів та приладів для використання з метою контролю якості та отримання 

розрахункових характеристик матеріалів на різних етапах життєвого циклу конструкції дорожнього одягу 

повинен ґрунтуватись на умові простежуваності параметрів контролю, що використовуються, від етапу 

проєктування конструкції до оцінки її технічного стану в процесі експлуатації. 

1.3 Під час операційного та приймального контролю будівництва земляного полотна та шарів 

основи дорожнього одягу визначають статичний та/або динамічний модуль деформації. Ця операція 

вводиться як додаткова при оцінці придатності земляного полотна та шарів основи для влаштування 

наступних шарів разом з визначенням коефіцієнта ущільнення згідно з ДБН В.2.3-4 та ДСТУ Б В.2.1-12. 

Значення коефіцієнта ущільнення показує, наскільки щільність кожного конкретного ґрунту близька до 

стантартної, але не дає можливість кількісно оцінити несну здатність матеріалу. 

1.4 Проєктну документацію слід супроводжувати вказівками щодо методу виконання вимірювань 

модуля деформації (статичний чи динамічний). При відсутності вказівок щодо методу вимірювань, 

перевагу віддають статичному методу, з використанням динамічного методу для накопичення даних. 

1.5 При оцінці міцності дорожніх конструкцій з метою подальшого використання результатів 

оцінки як вихідних даних для проектування дорожніх конструкцій за ГБН В.2.3-37641918-559:2019 

визначають загальний статичний модуль пружності дорожньої конструкції. Його використовують для 

визначення коефіцієнта міцності, значення якого потрібне для оцінки відповідності міцності дорожньої 

конструкції вимогам руху і призначення ремонтних заходів. 

1.6 При оцінці транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг визначають загальний 

динамічний модуль пружності та динамічні модулі пружності окремих конструктивних елементів 

дорожньої конструкції з використанням короткочасного тестового навантаження, наближеного до 

експлуатаційного з оцінкою параметрів деформації поверхні конструкції за чашею прогину. Метод 

використовують для визначення відповідності міцності дорожньої конструкції вимогам руху, призначення 

ремонтних заходів, оцінки залишкового ресурсу конструкції. 

 



ДСТУ ХХХХ:202Х 

2 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи: 

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво 

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

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного 

визначення максимальної щільності 

ДСТУ Б В.2.8-19:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рівні будівельні. 

Технічні умови. 

 
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни, встановлені у ДСТУ Б А.1.1-100: навантаження статичне, одяг 

дорожній, дорожня основа, додатковий шар основи, покриття дорожнє, проїзна частина, ремонт 

капітальний, шар основи додатковий, деформаційні  характеристики  дорожнього одягу, модуль  

пружності  дорожнього одягу.  

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними 

понять. 

3.1 дорожня конструкція  

Конструкція, що включає дорожній одяг, земляне полотно та ґрунтову основу  

3.2 земляне полотно  

Частина дорожньої конструкції, що будується  з місцевих або привозних ґрунтів та вкладається на 

ґрунтову основу з місцевого ґрунту природного залягання. У виїмках земляним полотном може бути 

ґрунтова основа. Верхні шари земляного полотна та ґрунтової основи можуть бути укріплені  

3.3 деформаційні характеристики дорожньої конструкції  

Характеристики, що визначають залежність деформації дорожньої конструкції від дії зовнішнього 

навантаження: загальний модуль пружності; загальний модуль деформації; відношення загального 

модуля деформації при другому навантаженні до загального модуля деформації при першому 

навантаженні: загальний динамічний модуль деформації; максимальний загальний динамічний модуль 

деформації; відношення загального динамічного модуля деформації до загального максимального 

динамічного модуля деформації. 

3.4 штампові випробування дорожніх конструкцій  

Випробування, які полягають у навантаженні встановленого на поверхню дорожніх конструкцій 

штампу і вимірюванні вертикальної деформації поверхні конструкції в залежності від величини 

прикладеного навантаження. 

3.5 статичні штампові випробування 

Штампові випробування, при яких здійснюють статичне навантаження жорсткого штампу за 

допомогою домкрату, встановленого під раму чи елемент конструкції нерухомих вантажного автомобіля 

чи дорожньої машини. Тривалість дії статичного навантаження вимірюється хвилинами  

3.6 динамічні штампові випробування 

Штампові випробування, при яких здійснюють динамічне ударне навантаження жорсткого штампу 

за допомогою падаючого  вантажу, тривалість дії якого вимірюється сотими долями секунди  
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4 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ 

 

4.1 Загальні положення  

4.1.1 Визначення модуля пружності дорожньої конструкції виконують під час польових 

випробувань, які проводять, у розрахунковий період. Початок розрахункового періоду орієнтовно 

співпадає з датою переходу середньодобової температури повітря через 0 С навесні. Орієнтовні строки 

початку та закінчення розрахункового періоду для усіх областей України та тривалість проведення 

випробувань наведені в додатку А. 

4.1.2 Перед випробуваннями за даними паспорту та попередніх обстежень автомобільну дорогу 

розподіляють на характерні ділянки, що відрізняються категорією, типом дорожнього одягу, конструкцією 

дорожнього одягу, ґрунтом земляного полотна, рельєфом місцевості, інженерно-геологічними умовами, 

характером зволоження та ступенем стікання води згідно з 6.1.4 ДБН В.2.3-4, деформаціями та 

руйнуваннями проїзної частини, приведеною інтенсивністю та складом руху.  

4.1.3 На кожній характерній ділянці дороги вибирають не менше ніж 5 поперечників на кілометр. 

На стадії передпроєктних вишукувань кількість поперечників має бути не менше ніж 20 на кілометр. У 

кожному поперечнику визначають загальний модуль пружності дорожньої конструкції. 

4.1.4 Шляхом обробки результатів, отриманих в поперечниках, згідно з 4.7 визначають загальний 

фактичний модуль пружності характерної ділянки дороги. 

4.2 Засоби та допоміжні пристрої 

4.2.1 При визначенні загального статичного модуля дорожньої конструкції пружності  в 

поперечнику застосовують: 

- метод статичних навантажень за допомогою жорсткого штампа. Як допоміжні пристрої 

використовують вантажний автомобіль чи дорожню машину, які дають можливість забезпечити 

розрахункові навантаження на штамп в залежності від категорії дороги та типу дорожнього одягу згідно з 

ДБН В.2.3-4 та відстань від найближчого колеса до центру штампа не менше 1,7 м Замість прогиномірів 

можуть бути використані високоточні нівеліри та гідростатичні прогиноміри які дають змогу вимірювати 

прогин з точністю 0,01 мм; 

- метод статичного навантаження колесом автомобіля з розрахунковими параметрами 

навантаження з  використанням прогиномірів. Як допоміжний пристрій використовують вантажний 

автомобіль, який дає можливість забезпечити розрахункові параметри навантаження в залежності від 

категорії дороги та типу дорожнього одягу згідно з ДБН В.2.3-4. Замість прогиномірів можуть бути 

використані високоточні нівеліри та гідростатичні прогиноміри, які дають змогу вимірювати прогин з 

точністю до 0,01 мм; 

- інші методи, прилади та пристрої. 

4.2.2 При визначенні загального динамічного модуля пружності та динамічних модулів пружності 

окремих конструктивних елементів дорожньої конструкції використовується метод короткочасного 

навантаження в оцінкою параметрів чаші прогину. 

4.2.3 Невизначеності вимірювань за допомогою вищезазначених приладів мають бути відомі з 

певною ймовірністю і не повинні виходити за встановлені для цих вимірювань межі. 
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4.3 Готування до випробувань 

4.3.1 При визначенні пружного прогину в поперечнику методом статичного навантаження за 

допомогою жорсткого штампа: 

- встановлюють дорожню машину чи вантажний автомобіль на рівну ділянку дорожнього одягу. 

Поздовжній похил поверхні покриття не має перевищувати 35 ‰; 

- у випадку використання автогрейдера опусткають його передній відвал на опорну поверхню для 

фіксації машини в поздовжньому напрямку і загальмовують колеса ручним гальмом. У випадку 

використання вантажного автомобіля підкладають упорні башмаки під колеса для фіксації машини в 

поздовжньому напрямку і загальмовують колеса ручним гальмом;   

- місце встановлення  штампа вибирають за умови, щоб відстань від нього  до коліс автогрейдера 

чи вантажного автомобіля не була меншою ніж 1,7 м; 

- місце встановлення  штампа (під гідроциліндром) посипають піском і розрівнюють його тонким 

шаром товщиною (1 – 3) мм;  

- встановлюють штамп з гідроциліндром на поверхню покриття так, щоб вертикальна вісь 

гідроциліндра орієнтовно проходила через опорну п’яту штампу та точку контакту гідроциліндра з 

дорожньою машиною чи вантажним автомобілем; 

- з допомогою ручного насоса піднімають  шток гідроциліндра до точки контакту з дорожньою 

машиною чи вантажним автомобілем; 

- встановлюють опорну п’яту прогиноміра на штамп та індикатор переміщення на прогиномір. 

4.3.3 При визначенні пружного прогину в поперечнику методом статичного навантаження колесом 

розрахункового автомобіля з використанням прогиномірів: 

-встановлюють вантажний автомобіль на рівну ділянку дорожнього одягу. Поздовжній похил 

поверхні покриття не повинен перевищувати 35 ‰. Загальмовують колеса ручним гальмом; 

- встановлюють прогиномір на покриття так, щоб підп’ятник щупа опирався на покриття у центрі 

між задніми спареними колесами автомобіля; 

- встановлюють датчик переміщення на прогиномір. 

4.3.4. Готування до визначення пружного прогину в поперечнику з використанням електронного 

прогиноміра здійснюють відповідно до [8]. 

4.4 Визначення загального статичного модуля пружності дорожньої конструкції в 

поперечнику 

4.4.1 При визначенні пружного прогину в поперечнику методом статичного навантаження за 

допомогою жорсткого штампа: 

- з допомогою гідравлічного насоса здійснюють розрахункове статичне навантаження дорожньої 

конструкції;  

- після затухання деформації дорожнього одягу, коли відлік по індикатору переміщення  

змінюється не більше ніж на 0,01 мм за (20-30) с, відлік iо записують в журнал вимірювання прогинів, 

форма якого наведена в додатку Б;  

- шляхом скидання тиску в гідравлічному насосі здійснюють розвантаження дорожньої конструкції; 

- після затухання зворотної деформації, коли відлік за індикатором переміщення змінюється не 

більше ніж на 0,01 мм за (20-30) с, відлік за індикатором переміщення i записують в журнал вимірювання 

прогинів, форма якого наведена в додатку Б;  
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- повторюють чотири попередні операції. Якщо два отримані значення прогинів відрізняються між 

собою не більше ніж на 10 %, вимірювання закінчують і визначають середнє значення прогину, яке 

приймається як значення пружного  прогину li для поперечника. Якщо ця умова не виконується, 

вимірювання слід продовжити. 

4.4.2 При визначенні пружного прогину в поперечнику методом статичного навантаження колесом 

розрахункового автомобіля з використанням прогиномірів:  

- після затухання деформації дорожнього одягу, коли відлік за датчиком переміщення змінюється 

не більше ніж на 0,01 мм за (20 – 30) с, відлік iо записують в  журнал вимірювання прогинів, форма якого 

наведена в додатку Б; 

- автомобіль переміщують вперед на відстань (5 – 7) м; 

- після затухання деформації дорожнього одягу, коли відлік за індикатором годинникового типу 

змінюється не більше ніж на 0,01 мм за (20 – 30) с, відлік за індикатором і записують в журнал 

вимірювання прогинів форма якого наведена в додатку Б. Пружний прогин визначають як різницю відліків 

до і після від’їзду автомобіля; 

- прогиномір переміщують до місця стоянки автомобіля і повторюють наведені вище операції. 

Якщо два отримані значення прогинів відрізняються не більше ніж на 10 %, вимірювання закінчують і 

визначають їх середнє значення, яке приймається як значення пружного прогину li для поперечника. У 

випадку, коли два отримані значення прогинів відрізняються між собою більше, ніж на 10 %, 

випробування продовжують. 

4.4.3 Визначення загального модуля пружності  в поперечнику методом динамічного 

навантаження здійснюють відповідно до [4,5,6,7]. 

4.4.4 Визначення загального модуля пружності дорожньої конструкції в поперечнику з 

використанням електронного прогиноміра здійснюють відповідно до [8]. 

4.5 Опрацювання результатів при визначенні загального статичного модуля пружності 

дорожньої конструкції в поперечнику 

4.5.1 При визначенні пружного прогину в поперечнику методом статичного навантаження за 

допомогою жорсткого штампа значення загального модуля пружності Епр в поперечнику визначають за 

формулою: 

Еф =
𝐾𝑞∙𝑝∙𝐷∙(1−𝜇

2)

𝑙зв
,      (4.1) 

де Кq – коефіцієнт, що залежить від характеру передачі навантаження на покриття; 

при випробуваннях за допомогою жорсткого штампу Кq = 0,25 π, за допомогою 

колеса розрахункового автомобіля Кq = 0,25. Можливе введення в розрахунок 

інших значень Кq при відповідному обґрунтуванні; 

 р – розрахунковий тиск на покриття, МПа; 

 D – діаметр штампа, м;  

  – коефіцієнт Пуассона (  = 0,30); 

 lпp – пружний прогин поверхні дорожньої конструкції, м.  

4.6 Оформлення результатів визначення загального статичного модуля пружності 

дорожньої конструкції в поперечнику 

Форма акту визначення  загальних модулів пружності наведена в додатку В.  
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4.7 Невизначеності вимірювань 

4.7.1 Розширена невизначеність при вимірюванні деформації дорожньої конструкції чи її шару - 

0,01 мм при коефіцієнті охоплення k=2  за ймовірності P=0,95 при допущенні рівномірного розподілу. 

4.7.2 Розширена невизначеність при вимірюванні тиску, що передається штампом на поверхню, -  

0,1 МПа при коефіцієнті охоплення k=2  за ймовірності P=0,95 при допущенні рівномірного розподілу. 

4.8 Обробка результатів випробувань для визначення фактичного  загального модуля 

пружності дорожньої конструкції характерної ділянки дороги 

Фактичний  загальний модуль пружності дорожньої конструкції характерної ділянки дороги в 

цілому обчислюють за формулою:   

,
100

2RMntR

n
Еф








  
(4.2) 

де  n – кількість поперечників, шт.; 

t - нормоване відхилення, значення якого приймають для доріг I  та II категорії t = 1,45;  для доріг III 

і нижче категорій  t = 1,282; 

,
100

1





n

i iЕ
R  

 
(4.3) 

2
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100
















n

i iЕ
M  

 
(4.4) 

Еi - значення загального модуля пружності в і – му поперечнику, МПа.  

Приклад обробки результатів наведено у додатку Е.  

4.9 Визначення динамічного модуля пружності 

4.9.1 При визначенні загального динамічного модуля пружності та динамічних модулів пружності 

окремих конструктивних елементів дорожньої конструкції в якості тестового слід використовувати 

навантаження, що за параметрами відповідає розрахунковому. 

4.9.2 Визначення динамічних модулів пружності відбувається з використанням методу скінчених 

елементів, теорії пружності, методу еквівалентних товщин та ін. опис яких не є предметом даного 

стандарту. 

4.9.3 В якості вихідних даних для розрахунку використовуються часова залежність тестового 

навантаження, що прикладається до поверхні конструкції та параметри деформації поверхні конструкції. 

4.9.4 Конструктивні особливості обладнання, що використовується для визначення динамічних 

модулів пружності, залежать від виробника обладнання та його комплектації. 

4.9.5 Тестове навантаження передається на поверхню конструкції через огумлений 

цільнометалевий або багатосекційний штамп, діаметром 300 мм або 450 мм. 

4.9.6 Оцінка параметрів деформації поверхні конструкції виконується в центральній точці 

прикладання тестового навантаження а також у точках, кількість та розташування яких залежить від 

конструкції устаткування та задач, що вирішуються. 

 
5 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦІЇ 

 

5.1 Загальні положення 

5.1.1 Оцінку деформаційних властивостей ґрунтових основ, шарів земляного полотна та 

дискретних шарів дорожнього одягу здійснюють при статичних чи динамічних штампових випробуваннях. 
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Перевагу надають статичним штамповим випробуванням як таким, що дають найбільш об’єктивні 

результати. 

5.2 Вибір поперечників для випробувань 

5.2.1 При контролі ґрунтової основи з місцевого ґрунту природного залягання та поверхні кожного 

технологічного шару земляного полотна вибирають поперечники, розміщені на кожній змінній захватці 

роботи ущільнюючої техніки не рідше ніж через 100 м.  

5.2.2 При контролі верхнього шару земляного полотна та основ дорожнього одягу поперечники 

вибирають не рідше ніж через 50 м. 

5.2.3 Над трубами, в конусах та в місцях сполучення земляного полотна з мостами  поперечники 

розміщують не рідше ніж через (5 - 10) м. При засипці труб поперечники розміщують також над кожною 

пазухою.   

5.3 Вибір точок випробувань при операційному контролі 

5.3.1 При операційному контролі випробування проводять в точках поперечника,  розміщених під 

віссю розділювальної смуги, під віссю проїзної частини,  на відстані від 1,5 м до 2,0 м від кожної брівки та 

в проміжних точках, які розміщені під зовнішньою смугою накату кожної смуги руху проїзної частини. 

5.3.2 При контролі площ,  майданчиків точки  випробувань обирають з умови 1 точка на 100 м
2
.  

Додатково випробування проводять в точках, розміщених в місцях в’їзду та виїзду з площ, майданчиків.  

5.3.3 Точки випробувань наносяться на схему ділянки будівництва, яка додається до акту 

випробувань ґрунтової основи,  кожного технологічного шару земляного полотна та основи дорожнього 

одягу. 

5.3.4 При операційному контролі статичні штампові випробування виконують як мінімум в одній з 

точок поперечника. В інших точках поперечника, а також при засипці пазух труб, статичні випробування 

можуть бути замінені динамічними штамповими випробуваннями. 

5.4 Вибір точок випробувань при приймальному контролі 

5.4.1 При приймальному контролі ґрунтової основи верхнього шару земляного полотна та основи 

дорожнього одягу статичні штампові випробування виконують в точках поперечника, які розміщені під 

зовнішньою смугою накату кожної з крайніх смуг руху проїзної частини.  

5.4.2 При приймальному контролі площ і майданчиків  на  200 м
2
  виконують одне статичне 

штампове випробування. Додатково випробування проводять в точках, розміщених в місцях в’їзду та 

виїзду з площ, майданчиків. 

5.5 Проведення статичних штампових випробувань для отримання залежності осідання 

штампу від тиску при двох послідовних навантаженнях- розвантаженнях 

5.5.1 Умови випробувань 

5.5.1.1 Статичні штампові випробування доцільно виконувати для оцінки властивостей 

ущільнених основ та шарів земляного полотна та незв’язних шарів дорожнього одягу влаштованих з 

ґрунтів та сумішей мінеральних матеріалів. При цьому не допустимо виконувати випробування шару при 

наявності часток матеріалу, що за діаметром перевищують одну четверту частину діаметру штампу. 

5.5.1.2 У випадку наявності верхнього прошарку матеріалу з властивостями, що відрізняються від 

властивостей шару внаслідок зміни вологості, розшарування, переущільнення, розпушування та ін., такий 
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прошарок має бути видалений перед випробуванням. Щільність матеріалу в процесі випробувань має 

залишатись максимально незмінною. 

5.5.1.3 Для дрібнозернистих ґрунтів (напр. мули, глини) статичні штампові випробування можуть 

бути виконані та оцінені задовільно, лише якщо ґрунт знаходиться в твердій консистенції. У разі сумнівів 

консистенцію випробовуваного ґрунту слід визначати на різних глибинах до глибини, що нижче поверхні 

на величину діаметру штампу. 

5.5.2 Засоби та допоміжні пристрої 

5.5.2.1 Побудова залежності осідання штампу від тиску при двох послідовних навантаженнях-

розвантаженнях здійснюється за допомогою штампу, обладнання для створення навантаження, 

вимірювального обладнання, баласту.  

5.5.2.2 Для проведення статичних штампових випробувань використовуються штампи діаметром 

300 мм, 600 мм та 762 мм. 

5.5.2.3 Обладнання для створення навантаження включає в себе гідравлічний насос, гідравлічний 

циліндр та шланг з мінімальною довжиною 2 м, який з’єднує насос з циліндром. Обладнання має 

забезпечувати можливість ступінчатого прикладання навантаження. 

5.5.2.4 Для забезпечення правильного прикладання навантаження, гідравлічний циліндр повинен 

мати шарнір та бути захищеним від вивертання. Мінімальний хід штоку циліндру має становити 150 мм. 

5.5.2.5 Висота комплекту обладнання для створення навантаження під час випробувань не 

повинна перевищувати 600 мм. Для компенсації різниці висот транспортних засобів, що 

використовуються як баласт, повинні бути передбачені елементи, що дозволяють збільшити початкову 

довжину гідравлічного циліндру щонайменше до 1000 мм. Повинні бути передбачені відповідні засоби 

для запобігання вигинам цих елементів. 

5.5.2.6 Вимірювальне обладнання включає в себе обладнання для вимірювання величини 

навантаження, обладнання для вимірювання осідання штампу, датчик вимірювання переміщення. 

5.5.2.7 Обладнання для вимірювання величини навантаження може бути розташоване між 

штампом та гідравлічним циліндром та реєструвати безпосередньо величину навантаження або бути 

розташоване в гідравлічній системі та реєструвати тиск з подальшим розрахунком величини 

навантаження. Обладнання повинне забезпечувати вимірювання з максимально допустимою похибкою 

1 % від максимального навантаження, що використовується при випробуванні. Тиск на поверхню шару 

повинен реєструватись з роздільною здатністю не менше ніж 0,001 МПа для штампу 300 мм і не менше 

ніж 0,0001 МПа для штампів 600 мм і 762 мм. 

5.5.2.8 В якості обладнання для вимірювання величини осідання штампу рекомендується 

використовувати прогиномір або вимірювальну балку. Також можуть бути використані високоточні 

нівеліри  та гідростатичні прогиноміри, які дають змогу вимірювати прогин з точністю до 0,01 мм. 

5.5.2.9 Відстань між центром штампу та найближчою опорою обладнання для вимірювання 

величини осідання штампу повинна бути від 1,5 м до 1,6 м для прогиноміру та не менше 1 м для 

вимірювальної балки. 

5.5.2.10 Похибка вимірювання величини осідання штампу не повинна перевищувати 0,04 мм при 

діапазоні вимірювання 10 мм при використанні штампів діаметром 300 мм та 600 мм, та 15 мм при 

використанні штампу діаметром 762 мм. 
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5.5.2.4 Як баласт використовують вантажний автомобіль чи дорожню машину, які дають 

можливість забезпечити навантаження на штампове обладнання як мінімум на 10 кН більше ніж 

максимальне навантаження, потрібне для проведення випробувань. Відстань між крайкою штампу та 

найближчою точкою опори баласту повинна становити не менше ніж 0,75 м для штампу діаметром                  

300 мм, не менше ніж 1,10 м для штампу діаметром 600 мм та менше ніж 1,30 м для штампу діаметром 

762 мм. 

5.5.3 Готування до випробувань, проведення випробувань, опрацювання і оформлення 

результатів 

5.5.3.1 Поверхня шару, що підлягає випробуванню, має бути вирівняна для забезпечення 

щільного прилягання штампу. Неущільнений матеріал необхідно видалити. 

5.5.3.2 При необхідності, для отримання рівної поверхні слід влаштувати тонкий прошарок 

(товщиною лише кілька міліметрів) сухого середньозернистого піску або гіпсової пасти. При використанні 

гіпсової пасти випробування не повинні починатися, поки гіпс не схопиться.  

5.5.3.3 Встановити штамп на поверхню і круговими рухами в горизонтальній площині здійснити 

притирання його до поверхні шару. 

5.5.3.4 Встановити на штамп гідравлічний циліндр з контролем його вертикальності і за 

допомогою з’єднувального шлангу підключити його до гідравлічного насоса. 

5.5.3.5 Підняти шток гідравлічного циліндру  до упору в елемент вантажного автомобіля чи 

дорожньої машини. Необхідно контролювати стабільність положення штампу та гідравлічного циліндру 

протягом випробування. 

5.5.3.6  Перед початком випробування показники датчика сили та датчика переміщення повинні 

бути встановлені на нуль (або поточні показники прийняті за нуль), після чого слід виконати попереднє 

навантаження, що відповідає тиску 0,01 МПа при використанні штампу 300 мм або 600 мм, та тиску 

0,005 МПа при використанні штампу 762 мм. Тривалість попереднього навантаження повинна становити 

не менше 30 с. Після завершення циклу попереднього навантаження слід встановити на нуль датчики 

переміщення (осідання штампу). 

5.5.3.7 Максимальне навантаження та/або максимальне необхідне осідання штампу 

встановлюються в залежності від цілей випробування, а також властивостей матеріалу та діаметру 

штампу. 

5.5.3.8 Для визначення модуля деформації, EV, навантаження слід прикладати не менше ніж за 

шість етапів, приблизно рівними кроками, до досягнення необхідного максимального тиску. Кожен етап 

навантаження необхідно виконати протягом однієї хвилини. Розвантаження необхідно виконувати в три 

етапи, до 50%, 25% та приблизно 2% від максимального навантаження. Після розвантаження слід 

виконати наступний (2-й) цикл навантаження, в якому, навантаження слід збільшувати лише до 

передостанньої стадії першого циклу (так, щоб не було досягнуто навантаження 1-го циклу). 

5.5.3.9 При збільшенні та зменшенні навантаження має пройти 120 с після досягнення 

попередньої стадії навантаження до початку наступної стадії. При випробуваннях основи дорожнього 

одягу достатньо витримувати навантаження протягом 60 с. Протягом цього періоду необхідно 

підтримувати постійне навантаження. Величина осадки штампу за датчиком переміщення реєструється в 

кінці кожного етапу завантаження (Додаток Г). 
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5.5.3.10 Для визначення модуля деформації ґрунтів земляного полотна та шарів дорожньої 

конструкції доцільно використовувати штамп діаметром 300 мм, а навантаження збільшувати до 

досягнення тиску 0,5 МПа. Якщо спочатку досягнуто осідання штампу 5 мм, тиск, виміряний на цьому 

етапі, приймається як максимальний тиск. Для штампу діаметром 600 мм граничні значення становлять 

0,25 МПа (для тиску) і 8 мм (для осідання), а для штампу 762 мм - 0,2 МПа і 13 мм. 

5.5.3.11 Якщо випробування проходить з відхиленням від очікуваної схеми (наприклад, якщо 

штамп швидко нахиляється або швидко опускається), матеріал на місці випробування слід перекопати на 

глибину, рівну діаметру плити. У разі виявлення будь-якої локальної неоднорідності (наприклад, каменів 

або матеріалу різної консистенції) це слід зареєструвати. 

5.5.3.12 Для того, щоб визначити модуль реакції ґрунтової основи, kS, для використання при 

проектуванні дорожніх та аеродромних конструкцій, слід використовувати штамп діаметром 762 мм. 

Попереднє навантаження 0,005 МПа повинно підтримуватися до тих пір, поки швидкість осідання штампу 

не стане менше 0,02 мм/хв. Потім навантаження слід прикладати з кроком, що створює тиск 0,04 МПа, 

0,08 МПа, 0,14 МПа і 0,2 МПа. На кожному етапі навантаження слід підтримувати до тих пір, поки 

швидкість осідання штампу не стане менше 0,02 мм/хв. Навантаження можна зменшувати з однією 

проміжною стадією при тиску 0,08 МПа. 

5.5.3.13 Будується залежність осідання штампу від тиску штампу на поверхню шару, що 

випробується (крива осідання штампу) для двох циклів завантаження (рис. Г.1). Крива осідання штампу 

повинна бути проведена через точки вимірювання першого циклу навантаження та повторного циклу 

навантаження. Точки з циклу розвантаження повинні бути з'єднані по прямій. Цикли завантаження та 

розвантаження повинні бути ідентифіковані стрілками, спрямованими у відповідному напрямку. 

5.5.3.14 Звіт про випробування повинен містити таку інформацію: 

- місце проведення випробування; 

- діаметр штампу; 

- тип обладнання для реєстрації величини осідання штампу, включаючи коефіцієнт важеля, якщо 

це доречно; 

- тип матеріалу шару; 

- тип матеріалу нижче розташованого шару; 

- погодні умови, включаючи температуру; 

- час і дата вимірювань; 

- особа, яка проводить вимірювання; 

- будь-які спостереження, зроблені під час вимірювань; 

- величини осідання та відповідні тиски; 

- криві осідання штампу; 

- результати розрахунку; 

- де це необхідно, опис поверхні шару під штампом після випробувань. 

5.5.3.15 Розрахунок модуля деформації, EV, за першим та другим циклом навантаження повинен 

базуватися на кривих осідання штампу. Вони обчислюються за допомогою багат’очлена другого ступеня 

відповідно до рівняння (5.1): 

 =     1 ∙      ∙   
 ,      (5.2) 
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де    – середній тиск штампу на поверхню шару, МПа; 

  – осідання штампу, мм; 

   – константа багаточлена другого ступеня, мм; 

 1 – константа багаточлена другого ступеня, мм / МПа; 

   – константа багаточлена другого ступеня, мм / МПа
2
. 

5.5.3.16 Для того, щоб визначити константи першого циклу завантаження, першим етапом 

першого циклу завантаження (етап завантаження 0 у таблиці Г.1) слід знехтувати. Для визначення 

констант другого циклу завантаження слід враховувати перший етап другого циклу завантаження (етап 

завантаження 9 у таблиці Г.2). Для того, щоб розрахувати константи багаточлена на основі виміряних 

значень з першого та другого циклів навантаження, слід вирішити нормальні рівняння (додаток Д). Якщо 

для визначення модуля деформації використовується комп’ютерна програма, вона перевіряється на 

прикладі розрахунку, наведеному в додатку Г. 

5.5.3.17 Модуль деформації, EV, в МПа, слід розраховувати за формулою: 

 

  =  , ∙  ∙
1

    2∙     
,      (5.3) 

   – модуль деформації, в МПа; 

  – радіус штампу, мм; 

      – максимальний середній тиск штампу за перший цикл навантаження, в МПа. 

5.5.3.18 Для позначення модуля деформації при першому циклі навантаження використовується 

підстрочний індекс 1 (  1), для модуля деформації при другому циклі навантаження – підстрочний індекс 

2  (   ). Максимальний середній тиск штампу за перший цикл навантаження       також 

використовується для визначення параметрів другого циклу навантаження (додаток Г). 

5.5.3.19 Розрахунок модуля реакції ґрунтової основи виконують за залежністю: 

 

  =
  

  
=  

  

 ,  1  
,     (5.4) 

де    – модуль реакції ґрунтової основи, МПа/м; 

   – середній тиск штампу на поверхню шару, МПа; 

   - осідання штампу, м. 

Для дорожніх та аеродромних конструкцій, середній тиск штампу на поверхню шару визначається 

при досягненні величини осідання штампу в 1,25 мм. При проведенні випробувань слід використовувати 

штамп діаметром 762 мм. 

5.5.3.20 Результати випробування оформлюють у вигляді акту, форма якого наведена у             

додатку Ж. 

5.6 Проведення динамічних штампових випробувань 

5.6.1 Умови випробувань 

5.6.1.1 Оцінка деформаційних властивостей з використанням методу динамічного штампового 

навантаження полягає в реєстрації величини осідання сталевого штампу під впливом короткочасного 
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навантаження, що моделює поведінку матеріалу під впливом експлуатаційного транспортного 

навантаження. 

5.6.1.2 Для динамічних штампових випробувань використовується штамп діаметром 300 мм. 

5.6.1.3 Динамічні штампові випробування доцільно виконувати для оцінки властивостей 

ущільнених основ та шарів земляного полотна та незв’язних шарів дорожнього одягу влаштованих з 

ґрунтів та сумішей мінеральних матеріалів при товщині шару, що підлягає аналізу, до 300 мм та 

максимальному розмірі зерна матеріалу 63 мм (за ситом з квадратним вічком). Перевага в порівнянні з 

методом статичних штампових випробувань полягає в можливості виконувати випробування в 

обмежених умовах. 

5.6.1.4 Застосування вантажу, що використовується для створення динамічного навантаження, 

вагою 10 кг дозволяє визначати динамічний модуль деформації   𝐷 в діапазоні від 15 МПа до 70 МПа. 

Збільшення величини навантаження дозволяє розширити діапазон модуля деформації, що може бути 

визначений. 

5.6.1.5 У випадку наявності верхнього прошарку матеріалу з властивостями, що відрізняються від 

властивостей шару внаслідок зміни вологості, розшарування, переущільнення, розпушування та ін., такий 

прошарок має бути видалений перед випробуванням. Щільність матеріалу в процесі випробувань має 

залишатись максимально незмінною. 

5.6.1.6 Для дрібнозернистих ґрунтів (напр. мули, глини) динамічні штампові випробування можуть 

бути виконані та оцінені задовільно, лише якщо ґрунт знаходиться в твердій консистенції. У разі сумнівів 

консистенцію випробовуваного ґрунту слід визначати на різних глибинах до глибини, що нижче поверхні 

на величину діаметру штампу. 

5.6.1.7 Ухил зони встановлення штампу не повинен перевищувати 6 %. 

5.6.1.8 Виконання випробувань можливе лише за температури повітря в межах від 0 °C до 40 °C. 

Випробування на мерзлому матеріалі не дозволяється. 

5.6.1.9 Навантаження, що використовується, повинне забезпечувати максимальний тиск на 

поверхню шару в процесі випробування     0,1 МПа, тривалість дії навантаження 17 мс ± 1,5 мс. 

5.6.1.10 Товщина шару матеріалу, що випробовується орієнтовно становить один діаметр 

штампу. 

5.6.1.11 Динамічний модуль деформації    ,  в МПа, є параметром деформативності матеріалу 

шару, що випробовується під впливом короткочасного навантаження Його значення обчислюється за 

максимальним розрахунковим значенням осідання штампу     . 

5.6.1.12 Додатково слід реєструвати максимальну швидкість осідання штампу     , що 

визначається як середнє арифметичне значень максимальної швидкості осідання штампу     1,       та 

     , визначених за результатами 3 послідовних випробувань. 

5.6.2 Засоби та допоміжні пристрої 

5.6.2.1 Для визначення динамічного модуля деформації використовують прилади з ручним 

підніманням вантажу та з автоматичним з підніманням вантажу. 

5.6.2.2 Як допоміжні засоби використовують:  

        - лопату; 
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        - кельму;  

        - волосяну щітку;  

        - будівельний рівень; 

        - сухий середній пісок (розмір зерен від 0,2 мм до 0,6 мм). 

5.6.2.3 Обладнання для реєстрації параметрів випробування окрім датчика реєстрації величини 

осідання штампу може містити датчик фактичного навантаження, що передається на поверхню шару. 

5.6.3 Готування до випробувань, проведення випробувань, опрацювання і оформлення 

результатів 

5.6.3.1 Поверхня шару, що підлягає випробуванню, має бути вирівняна для забезпечення 

щільного прилягання штампу. Неущільнений матеріал необхідно видалити. 

5.6.3.2 При необхідності, для отримання рівної поверхні слід влаштувати тонкий прошарок 

(товщиною лише кілька міліметрів) сухого середньозернистого піску. 

5.6.3.3 Встановити штамп на поверхню і круговими рухами в горизонтальній площині здійснити 

притирання його до поверхні шару. 

5.6.3.4 Після підготовки випробувальної поверхні та розміщення штампу необхідно виконати 

навантаження. Направляючий шток механізму навантаження повинен зберігати вертикальне положення, 

навіть коли випробовувана поверхня не горизонтальна. 

5.6.3.5 Перед проведенням основних випробувань тричі виконується попереднє навантаження 

штампу. Вантаж треба підхоплювати після кожного відскоку не допускаючи повторного удару. 

5.6.3.6 Потім виконується три навантаження основного циклу з реєстрацією параметрів осідання 

штампу. Вантаж також треба підхоплювати після кожного відскоку не допускаючи повторного удару. 

Динамічний модуль деформації Evd, L в МН / м2 розраховується за залежністю: 

 

   , =  , ∙  ∙
    

    
,      (5.5) 

де      – середнє значення осідання штампу за результатами трьох послідовних випробувань 

    1,       та       (після циклу з трьох попередніх навантажень), мм; 

  – радіус штампу, мм; 

     – максимальний тиск на поверхню шару, МПа. 

 

5.6.3.7 Результат випробування вважається не коректним, якщо штамп в процесі випробування 

має бічне зміщення (наприклад, на похилих випробувальних ділянках). 

5.6.3.8 Протокол випробування повинен містити такі дані: 

– Назва проекту; 

– Виробник / серійний номер обладнання; 

– Дата випробування; 

– Виконавець випробування; 
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– Місце розташування випробувань; 

– Тип матеріалу, що випробується; 

– Погодні умови випробування; 

– Коментарі, напр. щодо незвичайних випадків; 

– Результати розкриття шару, при необхідності; 

– Осідання штампу     1,       та      , виміряні в кожному місці випробування; 

– Динамічний модуль деформації    , , визначений за середнім значенням величини осідання 

штампу; 

– Додатково визначається відношення 
    

    
. 

5.6.4.2 За результатами випробувань оформляють акт, форма якого наведена в Додатку З. 

5.7 Невизначеності вимірювань 

5.7.1 Розширена невизначеність при вимірюванні деформації дорожньої конструкції чи її шару - 

0,01 мм при коефіцієнті охоплення k=2  за ймовірності P=0,95 при допущенні рівномірного розподілу. 

5.7.2 Розширена невизначеність при вимірюванні тиску, що передається штампом на поверхню, -  

0,1 МПа при коефіцієнті охоплення k=2  за ймовірності P=0,95 при допущенні рівномірного розподілу. 

 

6  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

При виконанні вимірювань на дорозі треба виконувати вимоги  [11] та вимоги безпеки, наведені в 

експлуатаційній документації приладів та пристроїв. 
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ДОДАТОК А 
(довідковий) 

 
СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ПЕРІОДУ РОКУ 

Область Дата початку 
випробу-вань 

одягів 

Тривалість випробувань одягів, 
Тр, д, для доріг категорій 

Дата закінчення періоду 
випробувань одягів для 

доріг категорій 

І-ІІ ІІІ-IV І-ІІ ІІІ-IV 

1 2 3 4 5 6 

Луганська 15.03 20 30 5.04 15.04 

Волинська 15.03 25 35 10.04 20.04 

Дніпропетровська 10.03 25 35 5.04 15.04 

Донецька 10.03 25 30 5.04 10.04 

Житомирська 15.03 25 35 10.04 15.04 

Запорізька 10.03 20 25 30.03 5.04 

Київська 20.03 25 24 15.04 15.04 

Кіровоградська 15.03 20 30 5.04 15.04 

Кримська АР 1.03 19 24 20.03 25.03 

Миколаївська 5.03 20 25 25.03 30.03 

Одеська 1.03 19 24 20.03 25.03 

Полтавська 15.03 25 30 10.04 15.04 

Ровенська 10.03 20 30 1.04 10.04 

Сумська 25.03 25 35 20.04 30.04 

Харківська 20.03 25 35 15.04 25.04 

Херсонська 5.03 20 25 25.03 30.03 

Хмельницька 15.03 20 30 5.04 15.04 

Черкаська 10.03 30 40 10.04 20.04 

Чернігівська 20.03 25 35 15.04 25.04 

Чернівецька 5.03 20 25 25.03 30.03 

Вінницька 15.03 20 30 5.04 15.04 

Львівська 10.03 25 35 5.04 15.04 

Тернопільська 15.03 25 35 10.04 20.04 

Івано-Франківська 5.03 25 30 30.03 5.04 
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ДОДАТОК Б 
(довідковий) 

 
ФОРМА ЖУРНАЛУ ВИМІРЮВАННЯ ПРОГИНІВ ПОВЕРХНІ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ 

Автомобільна дорога _________________________________________________ 

Дата випробувань ___________ 

Тип автомобіля чи дорожньої машини________________ 

 
Пікетаж- не 
положен-ня 

попереч-
ника  

Відліки по 
індикатору 

 
 

Перемі-
щення 
штоку 

індика-тора,  
 соті долі мм 

Оборотний 
пружний прогин 

покриття з 
урахуванням 

співвідношен-ня 
довжин плечей 

прогиноміра,  мм 

 
Значення 

оборотного 
пружного  

прогину lпр для 
поперечника,  

мм 

 
 

Тип, стан 
покриття, 

темпера-тура, 

С, погода 

0i  i  

1 2 3 4 5 6 7 

       

    

    

  .  
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 
 

ФОРМА АКТУ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ МОДУЛІВ ПРУЖНОСТІ 
 
 

________________________________  
  (місцезнаходження об’єкту) 

 

 
 

________________  
  (дата) 

 
 

АКТ 
 

визначення  загальних модулів пружності  
__________________________________________________________________________ 

                                                                                                     (назва об’єкту) 

____________________________  провела випробування  на _____________________________  
      (назва установи чи організації)                                                                                                                                                   (назва об’єкту) 

При цьому використовувалось обладнання ____________________________________________ 

                                                                                                                                                            (найменування  обладнання)
 

Результати випробувань наведені в табл. М.1. 
 

Таблиця М.1 - Результати вимірювань та розрахунків 
 

№ точки 
Загальний модуль пружності , 

МПа 

 
 

Примітка 

   

  
 

   

   

   

  
 

   

 
Схема об’єкта та розміщення точок наведені у Додатку.  
 
Випробування провів: 
_________________

                                                                                           
_________________ 

                   (посада)                                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові)                    
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ДОДАТОК Г 

(обов’язковий) 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 

 

При отриманні результатів випробувань, наведених в прикладі, використовувався прогиномір з 

відношенням вантажного плеча до вимірювального 1,333. 

Значення модулів деформації при першому навантаженні   1 та при другому навантаженні     

розраховуються згідно з результатами випробувань, наведеними в таблиці Г.1 та Г.2. Криву осідання 

штампу наведено на рисунку Г.1. Результати розрахунку наведено в таблиці Г.3. 

 

Таблиця Г.1 – Результати вимірювань за першим циклом навантаження та розвантаження 

Етап 
навантаження 

Величина 
навантаження 

F, кН 

Тиск на поверхню 

шару   , МПа 

Відлік за 
індикатором 

переміщення, мм 

Осідання штампу 

 , мм 

0 0,71 0,01 0 0 

1 5,65 0,080 0,86 1,15 

2 11,31 0,160 1,57 2,09 

3 17,67 0,250 2,15 2,87 

4 23,33 0,330 2,44 3,25 

5 29,69 0,420 2,85 3,80 

6 35,34 0,500 3,16 4,21 

7 17,67 0,250 2,97 3,96 

8 8,84 0,125 2,78 3,71 

9 0,71 0,01 1,94 2,59 

 

Таблиця Г.2 – Результати вимірювань за другим циклом навантаження 

Етап 
навантаження 

Величина 
навантаження 

F, кН 

Тиск на поверхню 
шару   , МПа 

Відлік за 
індикатором 

переміщення, мм 

Осідання штампу 
 , мм 

9 0,71 0,01 1,94 2,59 

10 5,65 0,080 2,42 3,23 

11 11,31 0,160 2,65 3,53 

12 17,67 0,250 2,84 3,79 

13 23,33 0,330 2,99 3,99 

14 29,69 0,420 3,10 4,13 

 

Таблиця Г.3 – Результати розрахунків 

Параметр 1-й цикл навантаження 2-й цикл навантаження 

     , МПа 0,500 0,500 

  , мм 0,285 2,595 

 1, мм/МПа 12,270 7,120 

  , мм/МПа
2 

−9,034 −8,451 

  =  , ∙  ∙
1

    2∙     
, МПа 29,0 77,7 

  2

   
  

2,68 
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Позначки: 

○ – Точки першого циклу навантаження; 

□ – Точки циклу розвантаження; 

  – Точки другого циклу навантаження; 

1 – Лінія, що поєднує точку (0,01 МПа; 0 мм) та першу точку першого циклу навантаження; 

2 – Перша точка першого циклу навантаження; 

3 – Січна між точками  , ∙       та  , ∙      ; 

4 – Крива багаточлену, прокладена між першою та останньою точкою першого циклу 
навантаження; 

5 – Крива багаточлену, прокладена між першою та останньою точкою другого циклу 
навантаження; 

6 – Перша точка другого циклу навантаження; 

  – Осідання штампу, мм; 

   – Середній тиск штампу на покриття, МПа. 

 

Рисунок Г.1 – Крива осідання штампу, побудована на основі даних таблиць Г.1 та Г.2 для першого та 
другого циклу навантаження 
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ДОДАТОК Д 
(довідковий) 

 
ПРИНЦИПИ, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ НОРМАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ КОНСТАНТ 

БАГАТОЧЛЕНА ДРУГОГО СТУПЕНЯ ДЛЯ КРИВОЇ ОСАДКИ ШТАМПУ ТА РОЗРАХУНКУ МОДУЛЯ 
ДЕФОРМАЦІЇ 

 

Для розрахунку параметрів для наступної залежності: 

 

 =     1 ∙      ∙   
 , 

 

за результатами випробувань (  1   1), (       )… (       ) використовуються наведенні нижче 
нормальні рівняння: 

 

 

Модуль деформації   1 може бути розрахований за залежністю: 

 

 

 

Модуль деформації     також може бути розрахований за кривою осадки другого циклу 

навантаження з використанням       з першого циклу навантаження. 
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ДОДАТОК Е 
(довідковий) 

 
ПРИКЛАД ОБРОБЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО 

СТАТИЧНОГО МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ХАРАКТЕРНОЇ ДІЛЯНКИ ДОРОГИ II 
КАТЕГОРІЇ 

 
На ділянці дороги II категорії отримано значення загальних модулів пружності у 10 поперечниках, 

значення яких зведені у таблицю. Виконують обчислення: 

№ попереч-
ника 

Значення  модулів 
пружності Еі МПаЕi

1
,

100
 

2

1

100


















n

i iЕ
M

 

1 220 0,454 0,206 

2 241 0,415 0,172 

3 250 0,400 0,160 

4 238 0,420 0,176 

5 228 0,438 0,192 

6 224 0,446 0,199 

7 215 0,465 0,216 

8 245 0,408 0,166 

9 224 0,446 0,199 

10 241 0,415 0,172 

  
307,4

10010

1


i iЕ

R  
858,1

100
2

10

1

















i iЕ
M

 

За формулою (4.2) обчислюють фактичний  модуль пружності дорожнього одягу  ділянки дороги в 

цілому: 

.219
307.4858,11045,1307,4

10100100

22
МПа

RnMtR

n
Еф 
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ДОДАТОК Ж 

(довідковий) 
 

ФОРМА АКТУ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРШОМУ ТА ДРУГОМУ 

НАВАНТАЖЕННІ ТА КРИТЕРІЮ ДОСТАТНЬОГО УЩІЛЬНЕННЯ 
 
 

________________________________  
  (місцезнаходження об’єкту) 

 

 
 

________________  
  (дата) 

 
 

АКТ 
 

                       
визначення  загальних модулів деформації 

при першому та другому навантаженні та критерію достатнього ущільнення 
__________________________________________________________________________ 

                                                                                                     (назва об’єкту) 

____________________________  провела випробування  на _____________________________  
      (назва установи чи організації)                                                                                                                                                   (назва об’єкту) 

При цьому використовувалось обладнання ____________________________________________ 

                                                                                                                                                            (найменування  обладнання)
 

Результати випробувань наведені в таблиці. 
 

Таблиця  - Результати вимірювань та розрахунків 
 

№ точки 
№ 

навантаження  
Модуль деформації, МПа 

 
Критерій 

достатнього 
ущільнення 

1 
1  

 2  

2 
1  

 2  

3 
1  

 2  

4 
1  

 2  

5 
1  

 2  

 
Схема об’єкта та розміщення точок наведені у Додатку.  
 
Випробування провів: 
_________________

                                                                                           
_________________ 

                   (посада)                                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові)                    
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ДОДАТОК З 

(довідковий) 

 

ФОРМА АКТУ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДУЛІВ  ДЕФОРМАЦІЇ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
                (місце проведення випробувань)  

_________________________ 
          (дата випробувань)

 

 
АКТ  

визначення фактичних динамічних модулів деформації 

 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
                (місце проведення випробувань)  

_________________________ 
          (дата випробувань)

 

 
______________________________________________________________________ (шар дорожньої 

конструкції) 
 _____________________________________________________________________ (об’єкт будівництва)  

Температура  повітря: ____
о
 С.  

Вимірювання виконані  __________________________________________________ 
                                                                       (назва організації) 
При цьому використовувалось обладнання:_________________________________

 

                                                                                 (найменування та серійний номер) 
Результати вимірювань наведені в таблиці. 
 

Таблиця - Результати вимірювань та розрахунків 

№ точки 
№ 

навантаження 

Значення модуля 
деформації при i-му 

навантаженні Eдi, 
МПа 

Фактичний 
модуль 

деформації 
Eдф, МПа 

1 
  

2  

 

3  

4  

2 
  

2   

3  

4  

3 
  

2   

3  

4  

 
    Схема розміщення точок наведена в Додатку. 

 
Випробування провів:   _________________                                                                                                                        
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ДОДАТОК К 

(довідковий) 

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗНАЧЕННЯ МОДУЛІВ ДЕФОРМАЦІЇ ҐРУНТІВ ПРИ ПОШАРОВОМУ КОНТРОЛЮ 
ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ З ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЙ (З ВИКОРИСТАННЯМ 

ДАНИХ ZTVE-StB 09) 
 

Наведені рекомендовані значення модулів деформації для матеріалів конструктивних шарів 

мають бути досягнуті перед влаштуванням наступного конструктивного шару. 

Наведенні рекомендовані значення модуля деформації передбачають допустимі відхилення в 

менший бік не більше ніж у десяти відсотків результатів вимірювань (мінімальний квантиль розподілу – 

0,1). 

Рекомендована частота проведення вимірювань складає не менше ніж три вимірювання в 

поперечнику для кожних 100 м конструкції для кожного влаштованого шару. 

Під час будівництва автомобільних доріг загального користування державного та місцевого 

значення для матеріалу робочого шару та додаткових шарів основи, що піддаються поперемінному 

заморожуванню-відтаванню, модуль деформації на поверхні повинен відповідати значенням: 

 

2 120 , 65 .V vdE МПа E МПа   

  

Для будівництва місцевих проїздів, велосипедних та пішохідних доріжок модуль деформації на 

поверхні шару повинен відповідати значенням: 

 

2 100 , 50 .V vdE МПа E МПа   

 

Оцінка статичного модуля деформації EV2 може бути виконана в використанням німецького 

промислового стандарту DIN 18134 або за методом статичних штампових випробувань згідно з 

ДСТУ Б.В.2.3-42:2016. Оцінка динамічного модуля деформації Evd може бути виконана з використанням 

стандарту TP BF-StB, частина B 8.3 або методом динамічних штампових випробувань згідно з 

ДСТУ Б.В.2.3-42:2016. 

Для інших шарів земляного полотна під час будівництва автомобільних доріг загального 

користування значення модуль деформації на поверхні повинен відповідати значенням: 

 

2 100 , 50 .V vdE МПа E МПа   

 

Для будівництва місцевих проїздів, велосипедних та пішохідних доріжок модуль деформації на 

поверхні шару повинен відповідати значенням: 

 

2 80 , 40 .V vdE МПа E МПа   

 

Для шару, що не піддається поперемінному заморожуванню-відтаванню, модуль деформації на 

поверхні повинен відповідати значенням: 
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2 45 , 25 .V vdE МПа E МПа   

 

Після покращення властивостей (зміцнення) матеріалу шару, що не піддається поперемінному 

заморожуванню-відтаванню модуль деформації на поверхні повинен відповідати значенням: 

 

2 70 , 40 .V vdE МПа E МПа   

 

Для шару щебеневої основи модуль деформації на поверхні повинен відповідати значенням: 

 

2 150 , 80 .V vdE МПа E МПа   

 

Проєктну документацію супроводжують вказівками щодо методу виконання вимірювань 

(статичний чи динамічний). При відсутності вказівок щодо методу вимірювань, перевагу віддають 

статичному методу, з використанням динамічного методу для накопичення даних. 

Додатково до значення модуля деформації відношення 
  2

   
 слід розглядати як критерій 

достатності ущільнення. Нормальним вважається значення 
  2

   
, що менше або дорівнює 2,3. 

Максимально допустиме значення критерію достатності ущільнення повинне встановлюватись 

специфікацією до робіт. 

За відсутності можливості досягнення потрібних значень модулів деформації шляхом ущільнення 

ґрунту, необхідно передбачити заходи щодо: 

– покращення властивостей ґрунтів або їх заміни; 

– збільшення товщини дискретних шарів основи дорожнього одягу. 

Оцінка модулю деформації не відміняє необхідності оцінки ступені ущільнення ґрунту за 

показниками його фізичної щільності, якщо це вказано проектом, але дозволяє використовувати 

високопродуктивні методи (динамічний метод) з метою збільшення продуктивності та достовірності 

оцінки з побудовою, за необхідності, кореляційної залежності між коефіцієнтом ущільнення та модулем 

деформації. Зазначена кореляційна залежність повинна систематично уточнюватись в процесі виконання 

робіт. 

Рекомендовані значення модуля деформації для ґрунтів та інших дискретних матеріалів у 

конструкції дорожнього одягу можуть бути уточнені з урахуванням досвіду технічної експлуатації 

конструкцій у конкретних експлуатаційних умовах. 
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