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Вступ 

 

Основною ґрунтовою конструкцією на автомобільних дорогах є земляне 

полотно, яке може бути у вигляді насипу або виїмки.  

Одна з основних причин, які призводять до розвитку руйнувань 

дорожнього одягу і укосів земляного полотна, є вплив поверхневих і підземних 

вод. Міцність дорожньої конструкції втрачається внаслідок перезволоження 

земляного полотна і основ дорожніх одягів через незадовільний стан 

водовідвідних споруд або їх відсутність (рис. 1).  

Одним із заходів, який дозволяє ефективно боротись із такими 

деформаціями є дренажні системи. 

 

   

 

Рисунок 1 – Руйнування укосів виїмок на дорогах України, як наслідок незабезпеченого 

водовідведення 

 

Система регулювання підземного стоку за допомогою дренажних 

конструкцій полягає в наступному: у перехопленні підземних вод ще до 

надходження їх у зсувний масив схилу або в укіс виїмки; у зниженні рівня або 

напору ґрунтових вод в приукісній частині зсувного схилу, укосах виїмок, 

основі насипу на нестійкому косогорі; перехоплення та відведення води, яка 

поступає в дорожню конструкцію; у відведенні всіх підземних вод із зсувного 

масиву у водопропускні споруди. 
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Основна частина 

 

Загальні відомості 

Згідно із [1], для осушення земляного полотна та дорожнього одягу 

влаштовуються дренажні водовідвідні споруди різної конструкції. 

Конструкцію дренажних водовідвідних споруд вибирають на основі 

інженерно-геологічних, гідрологічних обстежень та гідравлічних розрахунків 

притоку води до дренажів. 

Дренажі поділяють на поперечні, поздовжні та врізні укісні (рис. 2). Крім 

того, за глибиною залягання розрізняють дренажі глибокого та мілкого 

закладання. 

Згідно з [2]: дренаж – інженерно-технічна споруда, що призначена для 

збору і відведення інфільтраційних і ґрунтових вод; дренаж мілкого закладання 

– конструктивний елемент автомобільної дороги, який влаштовується в зоні 

промерзання ґрунту і призначений для відведення води з робочого шару 

земляного полотна або для осушення шарів дорожнього одягу. 

Їх необхідно влаштовувати на затяжних поздовжніх похилах, якщо 

величина поздовжнього похилу більша за поперечний похил дорожнього одягу. 

Дренажі глибокого закладання влаштовуються нижче глибини 

промерзання ґрунту і призначаються для захисту земляного полотна від 

негативного впливу ґрунтової води [1]. 

Поперечні дренажі (дренаж, який влаштовують під кутом до осі дороги ) 

глибокого закладання необхідно влаштовувати в місцях переходу дороги з 

виїмки до насипу, перед верховими конусами мостів та естакад, в нижніх 

точках увігнутих вертикальних кривих при зустрічних похилах. 

Поздовжні дренажі (дренаж, який влаштовують паралельно осі дороги ) 

глибокого закладання влаштовуються переважно у виїмках. Залежно від 

глибини виїмки, геологічної будови та рівня виявленої ґрунтової води вони 

можуть бути одноярусними, двоярусними та багатоярусними [1]. 

Дренажі передбачаються у випадку, якщо кількість води, що надходить в 

окремі періоди, більша (розрахунковим питомим надлишком води (більше ніж 

(0,005-0,007) м
3
/м

2
 на добу)), ніж може розміститися в порах нижніх шарів 

основи дорожнього одягу без значного зниження їх несної здатності від 

розрахункового навантаження згідно з [1]. 
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Рисунок 2 – Конструкції врізних укісних дренажів 

 

Конструкція дренажу мілкого закладання включає додатковий шар 

основи дорожнього одягу (дренажний шар), що відводить залишкову воду з 

верхньої частини земляного полотна (при погано фільтруючому ґрунті) і з 

основи дорожнього одягу, в комплексі з поздовжнім або поперечним дренажем 

(за необхідністю). 
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Відведення води з додаткових шарів основи дорожнього одягу 

здійснюється за рахунок влаштування дренуючого шару на всю ширину 

земляного полотна. 

За наявності в основі дорожнього одягу пористого шару при зв’язних 

ґрунтах влаштовують поперечний дренаж: 

- за наявності водонасичених ґрунтів та поздовжньому похилі більше 

поперечного;  

- у місцях увігнутих вертикальних кривих та переходах з виїмок в насипи; 

- на понижених ділянках, при неможливості зміни поздовжнього 

профілю; 

- у місцях перелому поздовжнього профілю; 

- на ділянках I типу зволоження згідно з [1] із поздовжнім похилом більше 

ніж 20 ‰ при відсутності поздовжніх дренажів, а також на ділянках з похилом 

більше ніж 40 ‰ незалежно від наявності поздовжніх дренажів. 

Трубчасті воронки влаштовують у насипах висотою понад 0,5 м при 

наявності пісків з коефіцієнтом фільтрації Кф  більше ніж 3 м/добу з питомими 

надлишком води q менше ніж 0,003 м
3
/м² на добу. 

Похил дренажу приймають понад 5 ‰ відповідно до рельєфу місцевості, 

але не менше ніж 3 ‰ згідно з [1]. 

Найбільші похили дренажів визначають, виходячи з максимально 

допустимої швидкості води в трубах 1,0 м/с. 

Дренажі мілкого закладання 

Додатковий шар основи дорожнього одягу (дренажний шар). 

Параметри додаткового шару основи дорожнього одягу (дренажного шару) 

розраховують за двома методами:  

- осушення – для цілорічного розрахункового періоду; 

- поглинання – період розтавання поперечних випусків. 

Додатковий шар основи дорожнього одягу (дренажний шар) 

передбачають при зведенні земляного полотна із зв’язних ґрунтів і пилуватих 

пісків у випадках, передбачених ДБН В.2.3-4. Мінімальна товщина дренуючого 

шару має бути не менше ніж 0,2 м.  

Поздовжній дренаж. Поздовжній дренаж – це дренажна траншея, яка 

заповнена фільтруючим матеріалом із дренажними елементами. В якості 

дренажних елементів використовують труби (бетонні, перфоровані 
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перхлорвінілові, полівінілхлоридні, поліетиленові, поліпропіленові тощо) або 

дренуюче ядро (рис. 3).  

 

 

 

Рисунок 3 – Конструкції дренажів мілкого закладання 

 

Воду з поздовжніх дренажів скидають через поперечні випуски або у 

мережу оглядових колодязів. Внутрішній діаметр дренажної труби визначають 

гідравлічним розрахунком, але приймають не менше ніж 50 мм. Дренажні 

труби укладають безпосередньо на дно траншеї. 

Поздовжні дрени проектують із похилом не менше ніж 3 ‰ при трубах 

діаметром більше ніж 80 мм та 5 ‰ при діаметрі більше ніж 50 мм. При 

менших похилах застосовують пилкоподібний профіль по осі дренажу з 

мінімальним похилом. 

Відстані між поперечними випусками приймають залежно від 

поздовжнього похилу.  

Поперечні дренажі (поперечні прорізі). При проектуванні застосовують 

два типи поперечних прорізів: трубчасті та з дренуючим ядром. Прорізі з 

розрахунковою витратою води понад 0,72 м
3
/добу улаштовують тільки з 

трубчастими дренами (рис. 4). 

Потрібно враховувати, що у ґрунтах, які містять більше ніж 30 % за 

масою глинистих часток або пилуватих часток більше ніж 70 % за масою, 

дренажні прорізи неефективні. 

Поперечні дренажні прорізі з ядром влаштовують із крупного пористого 

кам'яного матеріалу, що відсипають на листи руберойду, толю або гідроізолу і 

прикривають зверху геотекстильним матеріалом для запобігання вимивання 

піску з дренуючого прошарку або земляного полотна. За відсутності 

ізоляційних матеріалів може бути влаштована фільтрова обсипка з щебеню 

фракції від 5 мм до 10 мм. Ядро прорізі проектують із морозостійкого щебеню 

або гравію фракцією від 20 мм до 40 мм. 
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Рисунок 4 – Конструкції поперечних дренажів 
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У плані прорізи влаштовують при новому будівництві на всю ширину 

земляного полотна, а при реконструкції та капітальному ремонті на ширину 

нового дорожнього одягу та узбіч. На ділянках з поздовжнім похилом більше 

ніж 20 ‰ прорізі допускається влаштовувати скороченими (з випуском води в 

один бік), по можливості орієнтованими на південь. 

Трубчасті воронки. Трубчасті воронки складаються з приймальних 

частини та випусків (рис. 5).  

 

 
 

1 – покриття та основа; 2 – дренуючий шар; 3 – приймальна частина воронки; 4 – воронка; 5 – крива 

дисперсії; 6 – напрям руху фільтраційного потоку; 7 – надлишок вільної води, яка віджимається; hд – 

товщина дренуючого шару по вісі дороги  розрахункове максимальне значення глибини 

фільтраційного потоку в дренуючому шарі, визначається згідно  висота після збільшення 

похилу по ширині двоскатної проїзної частини, в зоні перед приймальною частиною воронки;  – 

глибина поздовжнього ровика (канави) дренажу 

 

Рисунок 5 – Поперечний переріз дренуючого шару, який осушується трубчастими 

воронками 

 

Приймальну частину воронок влаштовують радіусом 0,25 м (I тип) і 

0,50 м (II тип) згідно з [2]. Воронки з приймальною частиною I типу 

влаштовують при питомому притоці води менше ніж 0,002 м
3
/м² на добу і 

піщаних ґрунтах земляного полотна з коефіцієнтом фільтрації понад 5 м/добу. 

Воронки з приймальною частиною II типу влаштовують при питомому притоці 

води більше ніж 0,002 м
3
/м² на добу в піщаних ґрунтах земляного полотна з 

коефіцієнтом фільтрації від 3 м/добу до 5 м/добу. 

Приймальну частину воронок влаштовують під додатковими шарами 

основи дорожнього одягу по краю проїзної частини. При влаштуванні 

площинного дренажу на ширину укріплених та зупинкових смуг приймальні 
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частини воронок влаштовують під цими смугами. Верхній кінець труби 

воронки має входити в приймальну частину на довжину не менше ніж один 

діаметр труби.  

Довжину випусків трубчастих воронок розраховують залежно від 

товщини дорожнього одягу, крутизни укосів і ширини узбіччя. 

 

Висновки 

 

Як висновок слід зазначити, що грамотне проектування системи дренажу, 

зокрема мілкого закладання, дозволить уникнути передчасного руйнування 

дорожньої конструкції і, як наслідок, зменшить витрати на виконання 

ремонтних робіт і дозволить збільшити міжремонтні строки експлуатації 

автомобільних доріг. 
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