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В Україні експлуатується понад 2400 км доріг загального користування з 

жорстким дорожнім одягом. Більшість з них побудовані в 50-х…70-х роках 

минулого століття. Майже всі вони потребують ремонту або вже 

відремонтовані з використанням асфальтобетонних шарів покриття. 

До основних видів пошкоджень асфальтобетонних шарів покриття 

жорстких дорожніх одягів відносяться відображені тріщини над швами 

цементобетонних плити та втрата зчеплення між асфальтобетонним шаром і 

цементобетонною плитою. Проблему відображених тріщин достатньо успішно 

вирішують за рахунок влаштування деформаційних швів в асфальтобетонному 

шарі над швами цементобетонних плит. Таким чином покриття розрізається на 

плити, які працюють окремо одна від одної [1-3]. 

Втрата зчеплення асфальтобетонного шару та цементобетонної плити 

призводить до швидкого руйнування асфальтобетонного шару. Руйнування 

відбувається, оскільки асфальтобетонний не здатен витримувати горизонтальне 

навантаження від сил гальмування та тягової сили транспортних засобів. 

Накопичення води також сприяє швидкому руйнуванню покриття, оскільки при 

проїзді транспортних засобів відбувається швидке переміщення води під 

покриттям та виникає ефект гідравлічного удару [4, 5]. 

З урахуванням вище викладеного обов’язково при конструюванні та 

будівництві необхідно передбачати забезпечення зчеплення контакту шарів з 

асфальтобетону та цементобетонну, та виконувати перевірку забезпечення його 

міцності. 

На етапі конструювання необхідно виконати підбор необхідної витрати та 

раціональний виду підгрунтовки між асфальтобетонним покриттями та 

жорсткою основою, що дозволить забезпечити надійне зчеплення контакту 

шарів та запобігти передчасним руйнуванням асфальтобетонного покриття. 

Поведінка асфальтобетонних шарів на цементобетонних плитах значно 

відрізняється від інших конструктивних рішень. Це пояснюється тим, що 

асфальтобетонні шари на жорсткій основі знаходяться під одночасним впливом 

напружень від дії транспортних засобів та напружень від температурних 

деформацій. Для врахування сумісної дії напружень від транспортних засобів 

та напружень від температурного деформування пропонується скористатись 

принципом суперпозиції, виходячи з якого напруження від різних факторів 

підсумовуються. Напруження визначаємо окремо від дії транспортного 
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навантаження і окремо від температурного деформування, з врахуванням часу 

дії навантажень. Потім визначені напруження від двох окремих складових 

підсумовуємо [6]. 

На контакті асфальтобетонного шару і цементобетонної плити від 

розрахункового транспортного навантаження і температурного деформування 

конструкції виникають дотичні (зсуваючи) напруження, що можуть привести 

до розшарування асфальтобетонного покриття і цементобетонної плити. 

Критерій міцності на контакті шарів приймаємо відповідно до методики 

[7, 8]: 

а

лаб

а

гр

мц

t
К

1
,                                           (1) 

де а  – максимальні активні напруження зсуву на контакті шарів від дії 

транспортного навантаження та температурного деформування, МПа; 

гр  – допустимі (граничні) дотичні напруження на зсув на контакті шарів, 

що не повинні перевищувати міцність на зсув в середині шару асфальтобетону, 

МПа; 

мцК  – коефіцієнт міцності на зсув на контакті шарів. 

лаб  – міцність зчеплення контакту на зсув, МПа; 

 – коефіцієнт варіації міцності при зсуві; 

t  – коефіцієнт варіативності відхилення, що залежить від рівня надійності 

конструкції. 

Для практичної оцінки міцності на зсув на контакті шарів проаналізуємо 

величини активних дотичних напружень а  та міцністні параметри різних типів 

підгрунтовки. 

Усі райони України за умовами роботи асфальтобетону, відповідно до 

класифікації наведеної у [10], можна розділити на три групи за схожими 

температурними інтервалами нагріву асфальтобетонного покриття: 

– І група: район А1 нагрів від 20 ºС до 52 ºС, район А2 нагрів від 20 ºС до 

52 ºС, район А3 нагрів від 22 ºС до 53 ºС. Для  районів І групи прийнято нагрів 

від 20 ºС до 52 ºС. 

– ІІ група: район А4 нагрів від 22 ºС до 55 ºС, район А6 нагрів від 22 ºС до 

55 ºС. Для районів ІІ групи прийнято нагрів від 22 ºС до 55 ºС. 

– ІІІ група: район А5 нагрів від 24 ºС до 57 ºС, район А7 нагрів від 22 ºС 

до 57 ºС. Для районів ІІІ групи прийнято нагрів від 24 ºС до 57 ºС. 
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Величини активних дотичних напружень на контакті шарів для різних 

груп визначено з врахуванням одночасної дії напружень від транспортного 

навантаження та температурного деформування.  

Напруження від транспортного навантаження  визначено методом 

скінчених елементів для різних умов руху: рух на перегоні, рух на кривих в 

плані і поздовжньому профілі, рух з екстреним гальмуванням. 

Для визначення напружень в асфальтобетонному шарі на жорсткій основі 

використано трьохшарові моделі, що складаються з асфальтобетонного шару, 

цементобетонної плити (з забезпеченим зчепленням на контакті 

асфальтобетонного шару та цементобетонної плити) і пружної основи. Кожен 

шар характеризується модулем пружності, коефіцієнтом Пуассона та 

товщиною. Значення модуля пружності та коефіцієнта Пуассона залежать від 

температури шару. 

Для підтвердження правильності результатів моделювання проведено 

порівняння отриманих результатів з результатами, що отримано за точними 

аналітичними рішеннями Х.М. Вестергарда та В.П. Плевако. Різниця між 

напруженнями визначеними в результаті чисельного моделювання із 

залученням методу скінченних елементів та напруженнями визначених за 

відомими аналітичними рішеннями не перевищує 7 %. 

Статичне навантаження прикладається через круглий штамп, діаметр 

якого рівновеликий відбитку сліду колеса автомобіля, прийнято 34,5 см. 

Величину вертикального навантаження прийнято 0,8 МПа, горизонтальна сила 

приймається в межах від 5 кН (для прямолінійних ділянок) до 45 кН (для умов 

екстреного гальмування). За результатами моделювання розраховано складові 

напружень у декартовій системі координат.  

Температурні напруження на контакті асфальтобетонного шару та 

цементобетонної плити визначено з врахуванням часу дії деформування 

відповідно до [11]. 

В результаті аналізу розрахунків встановлені мінімально необхідні 

товщини асфальтобетонного шару на жорсткій основі, які необхідно 

передбачити при конструюванні, для забезпечення надійного зчеплення на 

контакті шарів для різних типів підгрунтовки, і представлені в таблиці 1.  
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Таблиця 1 – Мінімальні товщини асфальтобетонного шару на жорсткій основі 

з умови забезпечення надійного зчеплення контакту шарів 

Умови руху 

Тип підгрунтовки Коефіцієнт 

надійності 

нК  

розпилювальна 

підгрунтовка 
бітумна емульсія 

І група (райони А1, А2, А3 за умовою роботи асфальтобетону) 

на перегоні ≥ 2 см ≥ 2 см 

0,95 на кривих в плані ≥ 4 см ≥ 2 см 

на ділянках екстреного гальмування ≥ 8 см ≥ 4 см 

на перегоні ≥ 5 см ≥ 2 см 

0,97 на кривих в плані ≥ 6 см ≥ 2 см 

на ділянках екстреного гальмування ≥ 10 см ≥ 5 см 

ІІ група (райони А4, А6 за умовою роботи асфальтобетону) 

на перегоні ≥ 6 см ≥ 2 см 

0,95 на кривих в плані ≥ 6 см ≥ 2 см 

на ділянках екстреного гальмування ≥ 9 см ≥ 5 см 

на перегоні ≥ 7 см ≥ 2 см 

0,97 на кривих в плані ≥ 7 см ≥ 2 см 

на ділянках екстреного гальмування ≥ 11 см ≥ 6 см 

ІІІ група (райони А5, А7 за умовою роботи асфальтобетону) 

на перегоні ≥ 6 см ≥ 2 см 
0,95 

на кривих в плані ≥ 7 см ≥ 2 см 

на ділянках екстреного гальмування ≥ 10 см ≥ 6 см  

на перегоні ≥ 7 см ≥ 2 см 

0,97 на кривих в плані ≥ 8 см ≥ 2 см 

на ділянках екстреного гальмування ≥ 11 см ≥ 7 см 

 

Висновок 

Встановлені мінімально допустимі товщини асфальтобетонного шару на 

жорсткій основі для різних регіонів України, які необхідно передбачити при 

конструюванні, для забезпечення надійного зчеплення на контакті шарів для 

різних типів підгрунтовки [12]: 

– при використанні в якості підгрунтовки бітумної емульсії на ділянках 

перегону та кривих у плані необхідно передбачати товщину асфальтобетонного 

шару від 2 см і більше, на перехідно-швидкісних смугах та ділянках екстреного 

гальмування від 6 см і більше; 

– при використанні розпилювальної підгрунтовки на ділянках перегону 

необхідно передбачати товщину асфальтобетонного шару від 6 см і більше, на 

кривих в плані від 7 см і більше, на перехідно-швидкісних смугах та ділянках 

екстреного гальмування 10 см і більше. 
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