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АНАЛІЗ ПРОЄКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД  
ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА У ВИГЛЯДІ ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ 

З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ

Анотація
Вступ. Застосування сучасних матеріалів  в дорожній галузі все частіше зустрічається 

при будівництві автомобільних доріг, одним із сучасних матеріалів є застосування полімерних 
водопропускних труб. У роботі проведено аналіз застосування пластикових водопропускних 
труб на автомобільних дорогах. Наведено загальні положення проєктування та будівництва 
гідротехнічних споруд у вигляді водопропускних труб з полімерних матеріалів на автомобільних 
дорогах. Наведено існуючий гідравлічний розрахунок, міцністні розрахунки водопропускних труб 
з полімерних матеріалів на автомобільних дорогах. 

Проблематика. Із літературного аналізу встановлено, що водопропускні труби з полімерних 
матеріалів  на автомобільних дорогах перебувають у складних умовах експлуатації, які відрізняються 
від умов експлуатації залізобетонних та металевих труб.

Мета. Полягає в дослідженні ефективності застосування водопропускних труб з полімерних 
матеріалів.

Результати. Проведено аналіз фізико-механічних властивостей водопропускних труб з 
полімерних матеріалів на автомобільних дорогах. Наведено методи розрахунку водопропускних 
труб з полімерних матеріалів на автомобільних дорогах. У результаті проведених досліджень 
виконано аналіз ефективності застосування водопропускних труб з полімерних матеріалів на 
автомобільних дорогах.

На основі проведених досліджень встановлено основні вимоги до водопропускних труб з 
полімерних матеріалів на автомобільних дорогах.

Висновки. Результати досліджень знайшли застосування при розробленні плану 
експериментальних досліджень для удосконалення нормативних документів для проєктування, 
будівництва та ремонту водопропускних труб з полімерних матеріалів на автомобільних дорогах. 
Застосування полімерних труб дозволить приймати в проєктах автомобільних доріг прогресивні 
технічні рішення з влаштування водовідводу.

Ключові слова: автомобільна дорога, водопропускна труба, гідротехнічна споруда, 
довговічність, транспортне будівництво.

Актуальність роботи

Водопропускні споруди з використанням труб є найважливішими конструктивними 
елементами автомобільних і залізних доріг. Від їх належного функціонування залежить загальний 
стан дороги і забезпечення безпечного руху по ній транспорту. Їх кількість доходить до 90 % від 
загальної кількості всіх транспортних споруд. У середньому на 1 км дороги мають не більше 1 м 
водопропускної труби [1, 2].
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Останнім часом відбувається прогресуюче погіршення стану водопропускних споруд. 
Такий стан, поряд з впливом навколишнього середовища, фізичним зносом, старінням матеріалів 
і конструкцій тощо, викликається зростаючими обсягами автомобільних перевезень, підвищенням 
осьових навантажень [1, 2].

Незадовільний або аварійний стан мають понад 40 % всіх водопропускних труб. На водотоках 
експлуатується велика кількість труб, багато з яких через свій фізичний стан, за водопропускної 
здатності або з інших причин потребують реконструкції аж до перебудови на нові споруди.

Основними матеріалами для влаштування водопропускних труб в даний час служать 
залізобетон і гофрована сталь, що мають суттєві недоліки в процесі монтажу і експлуатації.

До мінусів залізобетонних труб можна віднести обмежений розмір поперечного перерізу, 
обмежену довжину і, як наслідок, велику кількість стикувальних швів, які потребують ретельної 
гідроізоляції, значну вагу, активні процеси вилуговування, що призводять до руйнування [1, 2].

Що стосується сталевих труб, то, порівняно із залізобетонними, вони мають меншу вагу. 
Але в процесі будівництва йде багато часу на складання конструкцій, так як сталеві водопропускні 
труби монтуються з окремих ланок за допомогою болтового з’єднання. Використання оцинкованих 
гофрованих труб не гарантує довговічність конструкцій з огляду на те, що в процесі експлуатації 
відбувається стирання захисного покриття і надалі відбувається катастрофічно швидка корозія 
основного металу.

Останнім часом для ремонту і будівництва водопропускних споруд широко 
використовуються полімерні труби великих діаметрів, що володіють цілим рядом переваг порівняно  
з аналогами із залізобетону і сталі [1, 2].

Історичний опис застосування водопропускних труб з полімерних матеріалів

Історично водопропускні споруди представляли собою відкриті канали і споруди з каменю, 
цегли або дерева, застосовувалися також труби з різних металів. У кінці 19-го століття з’явилися 
водопропускні споруди із залізобетонних труб. У середині 20-го століття було винайдено нове 
рішення — полімерні труби, які дозволили швидко будувати довговічні і надійні водопропускні 
споруди. За короткий проміжок часу були розроблені і використані труби з полівінілхлориду (ПВХ), 
поліетилену, поліпропілену і різних їх похідних [1–3].

У 50-х роках усі розвинені країни світу почали проводити дослідження із застосуванням 
у дорожньому будівництві труб з синтетичних матеріалів (полімербетони, склопластики, 
полівінілхлорид тощо), які забезпечують водонепроникність, хімічну стійкість. На той час, 
основним недоліком цих матеріалів вважалося, що існує зміна фізико-механічних властивостей у 
часі [1, 2].

Гофрована пластикова труба є однією з найпоширеніших полімерних труб, що 
використовується для осушення земель у США [4]. Перше застосування гофрованих полімерних 
труб припадає на кінець 1960-х, у той час застосовувалися труби з діаметром від 7,5 см до 
10,0 см, які використовувалися переважно для сільськогосподарських угідь в якості дренажу. 
Протягом 1970-х років використання гофрованих пластикових труб значно збільшилася, діаметр 
труб збільшився до 37 см, та розпочалося широке застосування гофрованих полімерних труб для 
відведення води від автомобільної дороги, в якості дренажних труб та труб для відведення стоків. 
Із введенням 45 см та 60 см труб у 1981 році, гофровані пластикові труби почали застосовувати у 
гірничодобувній галузі, для доріг та проїздів [4].

У 1963 році виробництво полімерних труб у Північній Америці практично було відсутнє, 
у2012 року — у США, Канаді та Мексиці обсяг перевищив 900 тис. тонн [5].

Перші проєкти дорожнього будівництва з використанням гофрованих поліетиленивих труб 
в США при будівництві автомагістралей були реалізовані на початку 1970-х рр. в Айові і Джорджії. 
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Департамент транспорту Джорджії був першим, ввівши полімерні гофровані труби в специфікації, 
розроблені на основі стандарту ASTM F 405 для сільськогосподарських дренажних систем [6, 7].

У червні 1976 року Федеральне управління шосейних доріг випустило звід правил, що 
регламентує використання, монтаж і характеристики труб, в який були включені і гофровані 
поліетиленові труби [7].

У тому ж 1976 році в аеропорту Джексонвілл, Флорида, був реалізований перший великий 
проєкт із застосуванням поліетиленових гофрованих труб в аеродромному будівництві. З тих 
пір поліетиленові гофровані труби широко використовуються для прокладки дренажних мереж, 
зливової каналізації та водовідведення в багатьох аеропортах по всій території США [5].

У наприкінці 1979 року діапазон діаметрів вироблених труб розширився до 375 мм.
Зростання обсягів використання полімерних труб і розширення областей застосування 

прискорилися після 1981 року з появою труб діаметрами 450 мм і 600 мм. У вересні 1981 року 
Департаментом транспорту Огайо була прокладена перша відома поліетиленова водопропускна 
труба під одним з шосе на південному заході штату. Через високу кислотність грунтових вод 
(рН < 4) труби в цьому місці швидко виходили з ладу, і кожні 2–5 років їх доводилося міняти. 
Встановлена замість них поліетиленова труба працює вже 40 років, і ніяких видимих змін в ній 
не відбулося. Протягом декількох років Департамент транспорту штату замінив труби з інших 
матеріалів на гофровані поліетиленові в тих районах, де корозійна активність ґрунтових вод 
створювала проблеми для водопропускних систем [5].

У 1979 р. були проведені польові випробування навантаження в м. Гамільтон, штат Огайо, 
щоб оцінити структурні показники 30 см (12-дюймової) гофрованої поліетиленової труби для 
різних типів водопропускних установок.

У США були проведені польові випробування у м. Лондоні, штат Огайо, університетом 
штату Юта (USU) у співпраці з Advanced Drainage Systems Inc., щоб дослідити вплив проходження 
важких вантажів над неглибоким заляганням гофрованих поліетиленових труб. Також USU була 
проведена додаткова серія тестів із використанням випробувальної камери. Тести були проведені 
лабораторією з випробувань Уодсворта Кантона, штат Огайо та USU функціонально еквівалентних 
гофрованих труб із сталі, алюмінію та поліетилену. Дані дослідження показали, що водопропускні 
труби здатні сприймати підвищені навантаження [1, 4].

Наступним кроком у використанні поліетиленових труб і розширенні областей їх 
застосування стала поява в 1987 році технології виробництва двошарових гофрованих труб з 
гладким внутрішнім шаром. Крім кращої пропускної здатності за рахунок значного зниження 
коефіцієнта шорсткості, нові труби мають набагато більшу поздовжню жорсткість, що істотно 
спростило їх монтаж [5].

У цей же час відбувалося подальше збільшення діаметрів вироблених труб: у 1987 році 
з’явилися труби діаметрами 750 мм і 900 мм, в 1991 році — 1 050 мм і 1 200 мм, у 1998 році — 
1 500 мм. Труби таких діаметрів виготовлялися тільки двошарової конструкції, з гладкою 
внутрішньою стінкою. Перш ніж впровадити кожен новий типорозмір труб у практику дорожнього 
будівництва, служби експлуатації Департаментів транспорту різних штатів США проводили 
випробування їх зразків в умовах реальних транспортних навантажень. Найважливішим результатом 
цих робіт стали дані про відносну ефективності поліетиленових труб порівняно з трубами з інших 
матеріалів, які раніше проходили аналогічні випробування в таких самих умовах і за тими ж 
методиками. Ці порівняння показали, що поліетиленові труби з профільованою стінкою можуть 
перевершувати за робочими характеристиками «гладкі» труби з більш жорстких матеріалів [8–12].

Позитивні властивості полівінілхлориду (легкий, питома вага — 1,55 г/см, міцність — Ry = 
75 МПа, діалектричність, зпаюваність, склеюваність тощо) можна покращити властивості шляхом 
введення добавок (армування поліефірною смолою, підсилення склопластиком) [1, 2].
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У процесі будівництва і експлуатації були помічені і недоліки деяких матеріалів, 
наприклад, ПВХ не завжди відповідав необхідним експлуатаційним параметрам, у першу чергу за 
рахунок підвищеної крихкості і низької морозостійкості, у той час як марки поліетилену постійно 
вдосконалювалися [1–3].

Недоліком полімерних матеріалів є велика величина коефіцієнта Пуассона (μ = 0,4), що не 
дозволяє об’єднувати ці матеріали зі сталлю та бетоном у районах з великими температурними 
перепадами [1, 2].

На даний момент поліетилен володіє оптимальним поєднанням фізико-хімічних 
властивостей: висока хімічна стійкість, морозостійкість, в’язкість, довговічність, здатність до 
самокомпенсації внутрішніх напружень і багато інших властивостей. В останні роки прогрес був 
спрямований в бік створення більш легких типів труб з високою кільцевою жорсткістю і найкращим 
співвідношенням «жорсткість/матеріаломісткість» порівняно з іншими матеріалами [2].

Аналіз нормативної бази

Розвиток і впровадження будь-якої трубної продукції безпосередньо залежить від розвитку 
відповідної нормативної бази. У США основними розробниками стандартів, пов’язаних з трубами, 
є Американська асоціація службовців державних автодоріг (AASHTO) і Американське товариство 
фахівців з випробувань та матеріалів (ASTM).

Великий вплив на розвиток дорожньої галузі надали стандарти, розроблені AASHTO. 
Ними керуються багато державних структур, зокрема, Департаменти автодоріг штатів, Федеральне 
управління автомобільних доріг, Федеральне управління цивільної авіації, Інженерний корпус 
збройних сил США тощо [10].

Вимоги до проєктування бетонних водопропускних труб на автомобільних дорогах 
регулювалися у кожній з версій рекомендацій Департаменту транспорту та розвитку США (DOTD) 
з 1929 року по 1955 рік [10], а з 1966 року по теперішній час був прийнятий стандарт ASTM C76 
[13] для визначення вимог для бетонних водопропускних труб, їх мінімальної товщини стінок, 
міцності бетону на стиск та вимог до армування.

Лише до 1977 року специфікації DOTD включали пластикові труби як альтернативу 
для водовідведення, зокрема включаючи гофрований поліетилен (PE) (AASHTO M252 [7]) 
або полівінілхлорид (PVC) (ASTM D3034 [14]). Найновіша версія специфікацій розширює 
використання пластикових труб для водопропускних труб та зливових стоків. Перелік матеріалів 
також розширений і може включати полівінілхлоридні труби (PVCP) (ASTM D3034 [14]), ребристі 
полівінілхлоридні труби (RPVCP) (ASTM F794 [15]), гофровані поліетиленові труби з однією 
стінкою (CPEPSW) (AASHTO M252 [7]) та гофровані поліетиленові труби з подвійною стінкою 
(CPEPDW) (AASHTO M294 [16]). З’єднання двох пластикових труб повинно виконуватися за 
допомогою головок та патрубка або роз’єднаних смуг з’єднання. Кінці повинні бути повністю 
відцентровані, а внутрішні поверхні повинні бути рівними. Щоб уникнути протікання або фільтрації 
в ґрунт, необхідно встановити ущільнювач з матеріалом прокладки.

AASHTO розробляє стандарти не тільки на матеріали, а й на проєктування, будівництво та 
програми забезпечення якості [10].

Якість поліетиленових труб і їх відповідність стандартам контролюється в рамках 
Національної програми оцінки дорожніх матеріалів (NTPEP), розробленої і реалізованої AASHTO. 
Програма передбачає випадковий відбір зразків труб у виробників — учасників програми — для 
проходження повного циклу випробувань, передбачених AASHTO M294 [16], в двох незалежних 
лабораторіях. 

Серед основних документів в Австралії та Новій Зеландії, що регламентують влаштування 



Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ» www.dorogimosti.org.ua
ISSN 2524-0994 (Print), ISSN 2786-488X (Online). Dorogi i mosti, 2021. Issue 24

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

116

водопропускних труб є AS/NZS 1254 [17], AS/NZS 1260 [18], AS 1273 [19], AS 5100 [20], AS / NZS 
3500 [21, 22–30].

Австралія та Нова Зеландія мають ряд спільних нормативних документів, та специфікацій, 
сере яких TNZ F/2 [31], TNZ F/3 [32], щодо проєктування водопропускних труб з полімерних 
матеріалів на автомобільних дорогах, що розраховані  для людей, які відповідають і потребують 
розуміння проєктування, будівництва та обслуговування систем водовідведення доріг. NZTA 
F/2 застосовується для труб з високою щільністю, гладкою перфорацією та для гофрованих 
пластикових труб. NZTA F/3 відноситься до труб для спорудження водопропускних труб, а також 
допускає перфоровані поліетиленові труби, які виготовлено за типом 1 або типом 2, як визначено 
в AS 2439 [33]. Специфікації розроблено Транспортним агентством Нової Зеландії (NZTA).  В 
Австралії та Новій Зеландії конструкція водопропускних труб повинна відповідати Оклендському 
транспортному кодексу (ATCOP) [34].

Труби з полівінілхлориду (ПВХ) поділяються на:
 – (а) ПВХ-U (непластифікований полівінілхлорид);
 – (b) ПВХ-М (модифікований полівінілхлорид);
 – (c) ПВХ-О (орієнтований полівінілхлорид); 
 – (d) ПВХ-С (хлорований полівінілхлорид).

Варто зазначити, що поліетиленові та поліпропіленові труби є у широкій наявності, але наразі 
не схвалені для використання в якості водопропускних труб під дорогою з високою інтенсивністю 
(Технічна примітка департаменту транспорту та магістральних доріг 103 Руйнування пластикових 
труб під дорогами, залізницями та подібною інфраструктурою) [35]. 

Матеріали водопропускної труби вибираються залежно від необхідної конструкції,  
міцності, гідравлічного розрахунку, довговічність та корозієстійкості та стійкість до стирання, 
що необхідна для конкретних умов [36, 37]. Федеральна Адміністрація автомобільних доріг США 
(FHWA) опублікувала правила в Федеральному реєстрі та  зобов’язала з грудня 2006 р. враховувати 
при проєктуванні водопропускних труб застосування їх з альтернативних матеріалів, включаючи 
пластик та гофрований алюміній, які мають задовільну якість і вважаються однаково прийнятними 
на основі інженерно-економічного аналізу [36, 37]. Тому, використання термопластичних труб для 
водопропускних труб та магістралей стало вагомо збільшуватися [36, 37], однак в ряду інженерів-
проєктувальників залишаються сумніви, щодо застосування полімерних труб під магістральними 
дорогами. Термопластичні труби все ще відносно нові продукти для інженерів-будівельників, 
які віддають перевагу трубам зі сталі та бетону [36, 37]. Як і будь-який новий матеріал, який не 
оцінювався протягом строку служби, виникають питання щодо структурної міцності, а також 
довгострокової експлуатації термопластичних труб [36, 37]. Тому довговічність труб з полімерів 
повинна бути ще вивчена в процесі їх експлуатації.

У роботі Йонг Ханга [36], узагальнено результати дослідження, щодо використання 
термопластичних труб, а саме поліетилену високої щільності (HDPE) та полівінілхлориду (PVC), 
для водопропускних споруд під автострадами. У дослідженні оцінювалися труби діаметром від 
0,3 м до 1,5 м під впливом транспортного навантаження. Робота складалася з трьох основних 
етапів: (1) комплексний огляд літератури, (2) аналітичне дослідження допустимих висот заповнення 
термопластичних труб та (3) польове дослідження для спостереження за монтажем та роботою 
труби в умовах експлуатації. 

Одним з важливих питань, що стосується труб з HDPE та PVC, є те що вони складаються з 
в’язкоеластичних матеріалів, на яких вплив від навантаження значно відрізняється від навантажень, 
лінійних, пружніх матеріалів (бетон, сталь) [38].

Важливою характеристикою пластикових труб є їх пластичність, вони мають здатність 
змінювати свою геометрію понад на 2 % без жодних структурних руйнувань, при цьому здатні 



Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ» www.dorogimosti.org.ua
ISSN 2524-0994 (Print), ISSN 2786-488X (Online). Dorogi i mosti, 2021. Issue 24

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

117

стриймати транспортне навантаження через насип [36]. 
Жорсткі труби сприймають навантаження ґрунту за рахунок власної міцності труби, на 

відміну від пластикових, які здатні деформуватися без руйнування та передавати вертикальне 
навантаження на ґрунт навколо труби [36]. 

Робота пластикових труб включає прогин, викривлення стінки, напруження стінки та 
деформацію стінки [36], тоді як розрахунок жорстких труб є сила.

Важливим фактором експлуатації пластикових труб є вплив транспортного навантаження 
через ґрунтовий насип, що впливає на їх розрахунок, встановлено мінімальну товщину ґрунтового 
насипу, який знаходиться в діапазоні від 0,3 м до 0,9 м [36]. Як правило, насип складає приблизно 
від 0,9 м до 1,2 м [36], у деяких країнах становить понад 15 м [36].

У проєктах, де були виявлені проблеми з трубами причиною найчастіше вважали їх погане 
монтування [36]. Хоча існують належні процедури будівництва труб, найважливіший атрибут 
продуктивності труб, труба повинна відповідати специфікаціям матеріалів, визначеним AASHTO.

Паулі Колісоя [39] було проведено серія 3D моделювання методом скінченних 
елементів дослідження впливу різних факторів, що впливають на деформування полімерних 
труб від транспортного навантаження. Застосовану імітаційну модель перевірили натурними 
випробуваннями навантаження, проведеними на декількох фактичних місць установки 
водопропускної труби в Фінляндії. За результатами дослідження можна зробити висновок, що як 
глибина монтажу, так і якість матеріалу, що оточує водопропускну трубу, мають домінуючий вплив 
на деформації труби, а вплив якості матеріалу водопропускної труби та типу шини, що передає 
навантаження від колес, значно менший [39].

У даний час Департамент транспорту всіх штатів США дозволяють, при певних умовах, 
використання гофрованих поліетиленних труб. Федеральне управління автомобільних доріг, 
Федеральне управління цивільної авіації, Інженерний корпус збройних сил і інші відомства 
включають їх в свої специфікації. Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) 
випустило керівництво по застосуванню гофрованих поліетиленних труб в будівництві дамб.

У 1984 році в Німеччині було розроблено (і регулярно оновлюється) керівництво щодо 
забезпечення методики, за якою проводяться статичні розрахунки різних підземних споруд. Підбір 
та експертиза правильності вибору трубопроводів відповідно до ATV-DVWK-A127 [40] дозволяє 
врахувати всі підземні навантаження, які будуть діяти на комунікації, установки і агрегати. Також 
дана система дозволяє провести експертизу проєкту і визначити, наскільки прийняті інженерні 
рішення адекватні конкретної інженерно-геологічної ситуації. За допомогою керівництва можна 
визначити придатність пропонованого рішення для конкретної ситуації. Керівництво описує умови 
роботи споруд з бетону, металу, склопластику, ПВХ, і різні термопластичні (ПЕ, ПП) споруди. У 
Німеччині надання замовнику розрахунків згідно керівництва є обов’язковою умовою.

Принципи та вимоги до проєктування та будівництва дорожніх труб і допоміжних 
водовідвідних споруд із синтетичних матеріалів  в Україні розроблені з урахуванням  
ДБН В.2.3-14 [41] та ДБН В.2.3-4 [42]. 

Проєктний строк служби водовідвідних дорожніх труб із синтетичних матеріалів становить 
50 років. 

Розташування труби в плані повинно відповідати вимогам ДБН В.2.3-4 [42] та поширюється 
на проєктування та будівництво труб з отвором від 0,5 м до 2,5 м і допоміжних водовідвідних 
споруд із синтетичних матеріалів під насипом автомобільних доріг для перепуску водотоків на 
автомобільних дорогах загального користування.

Проєкт дорожньої труби має бути розроблено так, щоб мінімізувати можливість її 
руйнування у результаті аварій транспорту та людських помилок при експлуатаційному догляді. 

Проєктні рішення повинні забезпечувати відсутність потенційних ушкоджень або 



Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ» www.dorogimosti.org.ua
ISSN 2524-0994 (Print), ISSN 2786-488X (Online). Dorogi i mosti, 2021. Issue 24

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

118

обмежувати їх вплив на споруду шляхом вибору раціональних конструктивних форм. Зменшення і 
контроль ризику досягаються застосуванням таких принципів: 

 – застосовувати конструктивні схеми та конструкції оголовків і відмостки, які дали б 
змогу усунути або зменшити потенційний ризик пошкодження чи руйнування насипу, а відтак і 
тіла самої труби; 

 – статичну схему споруди належить вибирати такою, щоб вона була мінімально 
чутливою до непередбачених змін у впливах і навантаженнях (наприклад, осідання ґрунту, проїзд 
наднормативних навантажень тощо); 

 – споруда має бути життєздатною: конструкція і конструктивна схема мають бути 
такими, щоб при ушкодженні одного із елементів споруди (наприклад, просідання фундаменту) 
вона могла ще деякий час, визначений періодом обстеження, виконувати свої функції і не була 
раптово зруйнованою. 

Вимоги надійності і довговічності будуть задовольнятися, якщо проєкт буде виконано згідно 
з СОУ 45.2-00018112-045 [43], який встановлює такі вимоги до процесу проєктування дорожніх 
труб із синтетичних матеріалів: 

 – належний вибір матеріалів та їх коефіцієнтів надійності; 
 – достовірність фізико-механічних властивостей ґрунту основи; 
 – оцінка гідрологічних впливів із заданою забезпеченістю; 
 – належне визначення розрахункових комбінацій навантажень та відповідних коефіцієнтів 

надійності; 
 – перевірка елементів за граничними станами І та ІІ груп; 
 – належне конструювання елементів дорожньої труби.

Дорожні труби розраховують на пропуск водяного потоку та міцність і стійкість конструкції 
труби. Розрахунки на міцність і стійкість виконуються за методом граничних станів. Розглядаються 
дві групи граничних станів, за межами яких споруда або її елемент не задовольняє вимогам 
експлуатації: 

 – І група — за повною неможливістю експлуатації конструкцій, основ або втратою несної 
здатності дорожньої труби в цілому; 

 – ІІ група — за перешкодами до нормальної експлуатації, зменшенню проєктної 
довговічності дорожньої труби.

Аналіз методів розрахунку дорожніх водопропускних труб з полімерних матеріалів

Умовно дорожні водопропускні труби можна класифікувати як гнучкі або жорсткі, залежно 
від того, як вони працюють після монтажу. Гнучкі труби мають здатністю рухатися або відхилятися, 
під навантаженням без структурних пошкоджень, у момент експлуатації. Основним матеріалом для 
гнучких труб є поліетилен, полівінілхлорид, сталь та алюміній. Жорсткі труби класифікуються 
як труби, які не можуть відхилятися більше ніж на 2 % (від проєктного положення) без значних 
структурних дефектів, у вигляді розтріскування, у момент експлуатації.

І гнучкі, і жорсткі труби вимагають належного засипання їх ґрунтом, щоб забезпечити 
передачу навантаження від труби на ґрунт, хоча ця взаємодія відрізняється в залежності від видів і 
типів труб. Коли на гнучку трубу діє навантаження від транспорту та власної ваги ґрунту засипки, 
напруження, в основному, передаються на бічний ґрунт засипки, у той час як при навантаженнях 
жорстких труб, навантаження передається через стінку труби на ґрунт основу на якій знаходиться 
труба [11].

Марстон А. у 1913 р. [44] опублікував свою теорію (нині відому як теорія навантаження 
Марстона) про те, як визначити вертикальні навантаження, які сприймає дорожня труба. Відповідно 
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до цієї теорії, матеріал засипки має тенденцію до ущільнення та осідання вниз відносно рідного 
ґрунту навколо канави розриття. Цей відносний рух створює зсув (тертя), що діє вгору. Ним було 
побудовано схему засипки траншеї рис. 1, яка складається з горизонтального тонкого елементу 
ґрунту товщиною dh у канаві, сили, що діють на елемент ґрунту, — це вертикальне навантаження 
на верхній межі (V), вертикальне навантаження на нижній межі (V+dV) та сили бічного тертя. 
Марстон знехтував ефектом зчеплення між матеріалом засипки та рідним ґрунтом і припустив, 
що для розрахунку горизонтальних напружень застосовується відношення активного тиску землі. 
Сила натягу розраховується за допомогою коефіцієнта тертя ковзання між наповнювачем та рідним 
ґрунтом (μ).

Умовні познаки:
B — ширина траншеї;
D — діаметр труби;
W — вага ґрунтового елемента, що рівний — γ·dh;
K —відношення активного тиску на землю;
Горизонтальне напруження, що діє з боків засипки, дорівнює K·V/B.
Горизонтальна сила, що діє на ґрунтовий елемент висотою dh, дорівнює K·Vdh/B.
Вертикальна сила тертя, що діє на ґрунтовий елемент висотою dh, дорівнює K·n·dh·V/B.
Вага ґрунтового елемента з висотою dh дорівнює γ·Bdh.

Рисунок 1 — Зображення дії сил в траншеї труби

Значення вертикальної сили V на будь-якій глибині можна обчислити, вирішивши рівняння 
рівноваги вертикальних сил, зображене на рис. 1. Це значення вертикальної сили V визначається за 
формулою (1):

А в 1930 році Марстон А. [45] сформулював диференціальні рівняння для інших типів труб. 
Для неглибоких насипів залежно від відносного переміщення між стовпом ґрунту над трубою 
(внутрішня призма) та матеріалом насипу навколо неї (зовнішня призма) сили зсуву можуть діяти 
вниз або вгору. Якщо зовнішня призма осідає відносно внутрішньої призми, сили зсуву на 
внутрішній призмі будуть діяти вниз, а навантаження на трубу більше, ніж навантаження призми 
(умова проекції). З іншого боку, якщо внутрішня призма осідає відносно зовнішньої, сили тертя 
будуть спрямовані вгору, а навантаження на трубу менше, ніж навантаження призми (стан канави). 
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Нейтральною умовою також можна вважати, коли верхня частина труби осідає так само як і 
зовнішня призма. У цьому випадку навантаження на трубу є навантаженням призми. Враховуючи 
напрямок сил тертя, виведення рівняння навантажень внаслідок насипу такі ж, як показано на 
рис. 1. Значення вертикальної сили V на будь-якій глибині в насипі встановлюється формулою (2). 
Позитивний знак використовується для умов проєкції, а негативний — для умов траншеї:

Формула (1) показує, що зі збільшенням ширини траншеї вертикальне навантаження 
V зростає. Це вірно, якщо розрахункове вертикальне навантаження менше, ніж обчислене за 
формула (2) для виступаючого корпусу трубопроводу. Ширина траншеї, за якої обчислюють 
вертикальні навантаження використовуючи обидві формули, (1) та (2), рівні, називається шириною 
переходу.

Якщо висота заповнення достатньо збільшена, напруження зсуву не поширюються на 
верхню частини насипу, але припиняється в горизонтальній площині в межах засипки. Ця площина 
називається площина рівного осідання. У цьому випадку навантаження на трубу залежить від 
призми навантаження між вершиною труби і площиною рівного осідання. Рівняння (3) показує 
значення вертикальної сили як функцію висоти площини рівного осідання (He). Позитивний знак 
використовується у разі умови проєкції, а негативний знак використовується в разі стану траншеї:

У 1941 році М. Шпенглер запропонував гіпотезу про величину та розподіл різних зусиль 
навколо заглибленої гнучкої труби, яка отримала назву формула Айови [46]. Ця гіпотеза базується 
на теорії пружнього кільця та експериментальної роботи над гнучкими металевими трубами в 
штаті Айова Інженерно-експериментальної станції. Запропонована гіпотеза базується на:

1) на навантаженні теорії Марстона, навантаження рівномірно розподілено по ширині 
основи труби, що дорівнює прикладеному вертикальному навантаженню;

2) пасивному горизонтальному тиску на трубу, сторони розподілені параболічно по 100°, 
а максимальне значення тиску дорівнює модулю пасивного опору матеріалу бічної засипки (e), 
помноженої на половину горизонтального прогину. 

Цей розподіл напружень був використаний для виведення оригінальної формули Айови:

де ΔX  — горизонтальний прогин або зміна діаметра, дюйми;
DL — коефіцієнт затримки прогину;
K — коефіцієнт влаштування основи;
Wc — навантаження Марстона на одиницю довжини труби, фунт/дюйм;
r — середній радіус труби, дюйми;
E — модуль пружності матеріалу труби, фунт/дюйм2;
I — момент інерції стінки труби на одиницю довжини, дюйм 4/ дюйм;
e — модуль пасивного опору бічної засипки, фунт/( дюйм2) (дюйм).
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Модуль пасивного опору (e) досліджували Р. Воткінс і М. Спанглер в 1958 році [47], вони 
помітили, що він не має розмірності модуля і тому не міг являти собою властивість ґрунту. Модуль 
реакції ґрунту (Eꞌ) отримано з урахуванням модуля пасивного опору та середнього радіуса труби. 
Заміною E в формулі (4) отримано нову формулу під назвою «модифікована формула штату Айова»:

де Eꞌ — модуль пружності ґрунту, фунт/дюйм2.

Той факт, що закопані гнучкі труби продовжують відхилятися з плином часу під постійним 
навантаженням, у випадку зведених бічних заповнень, привело до розгляду залежності від часу 
прогину. А коефіцієнт затримки відхилення, DL, був введений для збільшення короткочасного 
прогину, як показано в формулі (6). Значення DL 1,5, було прийнято для тривалого відхилення, але 
значення 1,0 застосовувалося у випадку, якщо для розрахунку прикладених навантажень 
використовувалася теорія призматичного навантаження. А більш популярна і практична форма 
цього рівняння показана в формулі (7), де жорсткість труби, PS, можна виміряти за допомогою 
паралельної пластини ASTM D-2412 [48]:

де d — діаметр труби, дюйми;
PS — жорсткість труби (фунт./дюйм./дюйм.), P/AY.

Проблема розподілу напруження ґрунту навколо гнучких труб полягає в тому, що жорсткість 
труби вважали рівною жорсткості навколишнього ґрунту. С. Сарганд у 1998 році  зазначив, що 
жорсткість пластикової труби профільної стінки часто становить (1/10) або менше жорсткості ґрунту, 
особливо при установці в щільний зернистий матеріал. Так рівномірно розподілене вертикальне 
навантаження вздовж горизонтальної поверхні, що проходить через коло труби, викликає сумніви 
[49].

Дослідження А. Мозера на 1990 рік [50] свідчать, що ефективне навантаження на гнучку 
трубу лежить десь посередині навантаження, передбачене теорією Марстона, і навантаження 
призми.

М. Грінвуд та Д. Ланг у 1990 році заявили, що розподіл тиску, запропонований Спанглером 
[51] може застосовуватися не до всіх труб, але він широко прийнятий разом із формулою штату 
Айова [52].

Шпанглер і Хенді у 1982 році відзначили, що формула Айови була виведена для труб, 
виготовлених з еластичних матеріалів, таких як сталь, тому вони можуть застосовуватися або не 
застосовуватися до пластикових труб, особливо до тих, які відчувають повзучість і втому з часом 
при постійному навантаженні [53].

Шлютер і Капоссело у 1999 році порівняли результати модифікованої формули штату 
Айова з фактичними характеристиками як для дуже жорстких (напівжорстких), так і для дуже 
гнучких труб. Це було показано, що змінена формула штату Айова надмірно завищує відхилення 
для жорстких труб і занижує прогин для гнучких труб [54].
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У 2001 році Воткінс заявив, що Спанглер використовував теорію пружності для виведення 
формули Айови для прогнозування поперечних прогинів труби, але вона не враховує стан бічного 
ґрунту, після зворотньої засипки. Отже, формула Айова обмежується пружною поведінкою як для 
труби, так і для ґрунту. Тому даний підхід розрахунку застосовується при невеликих поздовжніх 
та поперечних деформаціях труби. Воткінс, стверджував, що межа продуктивності гнучких 
труб не обмежуються гнучкістю труби та поперечними деформаціям труби, при деформації 
труби виконують свою функцію. Межа продуктивності пластикових труб залежить від значного 
відхилення поперечного перерізу труби та напружень, які виникають на контакті з ґрунтом. 

Тиск ґрунту на конструкцію залежить від стану чутливості полімерної труби на дію тиску 
ґрунту. Існує три умови бічного тиску на ґрунт від деформації полімерної труби: геостатичний, 
активний і пасивний. Коефіцієнти ґрунтового тиску згідно з Ранкіним (1857) [55] можна 
використовувати розрахувавши горизонтальні напруження. Коли полімерна труба є геостатичною, 
з нульовим горизонтальним прогином, ґрунт з боків буде перебувати в стані пружної рівноваги. 
Полімерна труба є активною, коли горизонтальний діаметр полімерної труби, від тиску ґрунту, 
зменшується, і пасивною, коли горизонтальний діаметр збільшується.

Мозер в 1990 році заявив, що межі продуктивності зазвичай встановлюються проєктуванням 
виходячи з матеріалу труби та необхідної продуктивності. Він також припустив, що межі 
продуктивності можна розділити на прогини, деформації, напруження та вигини.

Згідно з Мозером, межа експлуатації гнучкої труби, зазвичай складається з умов пов'язаних 
з прогином труби. Надмірний прогин зменшує пропускну здатність та спричинює роз'єднання 
стиків, порушуючи цим герметичність труб та спричинює протікання води за межі труби.

Прогин труби може статися під час транспортування, будівництва та через навантаження 
під час експлуатації. Гнучкі полімерні труби можуть стискатися (скорочення вертикального 
діаметра) через прикладення навантаження і можуть подовжуватися (скорочення горизонтального 
діаметра) в результаті процесу ущільнення, як показано на рис. 2.

Рисунок 2 — Гнучке відхилення та подовження труби 

Прогини можна контролювати способом монтажу труби та типом засипки. У влаштованої 
труби прогин завжди повинен бути рівним або меншим від проєктної межі прогину для певного 
виду труб. Прогин зазвичай виражається як відсоток вертикального прогину, визначений як зміна 
у вертикальному діаметрі труби, поділеному на початковий діаметр труби. При експерименті, в 
ґрунтовому ящику, Шпанглер спостерігав надмірне відхилення кільця сталевої труби до 20 %, тому 
він рекомендував з коефіцієнтом безпека 4, максимально допустимий прогин кільця 5 %.
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У 1941році Шпанглер визначив різні стадії прогину для металевих гнучких труб як показано 
на рис. 3 [46]. Коли навантаження на металеву трубу зростає, труба відхиляється всередину ґрунту, 
і розвивається пасивний ґрунтовий тиск. Якщо навантаження було збільшено і ґрунт був добре 
ущільнений, гнучка труба, сплющується біля коронки, починає розриватися. Форма гнучкої труби 
на цій стадії описується як серцеподібна. Вінець труби формує вгору увігнуту форму, що виникає 
в результаті збільшення навантаження до більших рівнів.

Рисунок 3 — Етапи прогину гнучких металевих труб 

У 1996 році Роджерс з колективом дослідників вивчали вплив процедури монтажу на ґрунт 
труби, структурну взаємодію труб з ПВХ за допомогою візуального методу [51]. Були використані 
лабораторні установки моделювання, польові установки для двох типів польових практик, які 
називаються «хороше місце розташування» та «погане місце розташування». Для моделювання 
та вивчення було застосовано «хороше місце розташування» вплив ущільнення на форму труби 
під час будівництва. «Погане місце розташування» було також виконано для моделювання та 
вивчено вплив різних умов опору на трубу, прогин під час будівництва. Під час монтажу труб 
з ПВХ спостерігалися різні конфігурації. Ці конфігурації еліптичні, у формі серця, перевернуті 
деформації у формі серця, квадратні та перевернуті Y, як показано на рис. 4.

а) еліптична деформація;
б) деформація у формі серця;
в) квадратна деформація
Рисунок 4, аркуш 1 — Етапи прогину гнучких металевих труб

а) б) в)
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Оскільки деформація пов'язана з прогином, більшість виробників пропонують застосовувати 
методи установку гнучких полімерних труб з обмеженням прогину, а отже, зменшення їх деформації 
при монтажі. Обмеження деформації полімерних труб використовується для запобігання 
руйнування їх, внаслідок погіршення стану матеріалу труби після деформація стінок труби більше 
критичної деформації. Загальна окружна деформація полімерних труб складається з деформації 
згину, деформації стиснення та окружної деформації з урахуванням коефіцієнта Пуассона, яка 
визначається за допомогою формул (8), (9) та (10).

де εb  — деформація згину;
εc — деформація стиснення;
εν — окружна деформація з урахуванням коефіцієнта Пуассона;
εl — поздовжня деформація;
t — товщина стінки, дюйми;
D — діаметр труби, дюйми;
Δy — вертикальний прогин, дюйми;
P — вертикальний тиск ґрунту, фунт на квадратний дюйм;
E — модуль Юнга матеріалу труб;
ν — коефіцієнт Пуассона.

Явища вигину можуть впливати на конструкцію гнучких труб, що зазнають високого 
впливу прикладених навантажень або тиску ґрунту. Чим гнучкіша труба, тим менший її опір вигину. 
Згинання гнучких труб залежить не тільки від властивостей матеріалу труб, а й від їх вигину на 
геометричні властивості труб і жорсткість навколишнього ґрунту. Точне рішення для викривлення 
труби, закопаної у ґрунт, не є виправданим, оскільки поведінка ґрунту не дуже передбачувана. 

b 6 t
D

y
D

, (8)

c

PD
tE2

, (9)

½ l , (10)

д) е)

д) перевернута деформація у формі серця;
е) перевернута деформація Y.

Рисунок 4, аркуш 2
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Формула критичного тиску на вигин, розроблена Мейєргофом та Бейком (1963) [56] для 
заглибленої круглої труби дається формулою (11). Фактичний тест показав, що це рівняння добре 
працює для сталевих труб (Moser 1990).

де EI   — жорсткість труб;
R — радіус труби.

Згідно з [43] діаметр труби, довжина, товщина стінки, розміри гофра вибираються з 
наявного сортаменту пластикових труб виробника, тому мета розрахунків полягає в перевірці 
міцності та деформацій труби з вже призначеними розмірами. 

Результатом міцнісного розрахунку є величина σ найбільшого стискального напруження в 
стінці труби, яке порівнюється з розрахунковим опором R матеріалу труби, тобто має виконуватися 
умова:

де m — коефіцієнт умов роботи;
R — розрахунковий опір матеріалу труби (за сертифікатом виробника).

Результатом розрахунку деформацій є визначення зменшення розміру перерізу труби 
вертикального d1 і (або) збільшення горизонтального d2. Вони порівнюються з допустимими 
зменшеннями (збільшеннями), які залежать від розмірів перерізу, розташування труби в насипу, 
властивостей ґрунту. Має виконуватися нерівність:

де [δ] — величина допустимого зменшення (збільшення) [43].

Напруження σ знаходять від дії розрахункового тиску ґрунту насипу та від дії тимчасового 
навантаження. Переміщення визначають за нормативними навантаженнями.

Умови протікання потоку води в гофрованих трубах відрізняються від умов протікання в 
звичайних гладких трубах лише підвищеною шорсткістю поверхні труби [43]. 

Для напірних круглих гофрованих труб пропускну здатність визначають за формулою:

де d   — діаметр труби, м;
Н — напір перед трубою, м;
і — похил труби;
lт — довжина труби, м;
μн — коефіцієнт витрати, який визначається за формулою:

P E EI
Rcr 2

1 2 3 , (11)

m R, (12)

, (13)

Q d H i l d3 48 0 852, , ,н T (14)

н
BX ДОВЖ

1
1

, (15)
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де ςВХ   — коефіцієнт опору на вході, що становить: 
 – для труб без оголовка ςВХ = 0,55; 
 – для розтрубних оголовків з кутом розтрубу αp= 10°–20°, 

       ςВХ = 0; — ςВХ = 0,33 для розтрубних оголовків з конічною ланкою 2;
ςДОВЖ — коефіцієнт гідравлічного опору по довжині, що обчислюється за формулою:

де g  — прискорення вільного падіння, м/с2;
n — коефіцієнт шорсткості, значення залежать від розмірів гофр;
lТ — довжина труби; 
hТ — висота отвору труби по всій довжині, крім вхідної ланки, м;
d — діаметр труби, м.

Для гофрованих труб облаштування оголовка з метою збільшення пропускної здатності 
зазвичай виявляється дорожчим ніж збільшення отвору труби. Тому дозволяється застосовувати 
гофровані труби без оголовків, дотримуючись таких вимог: нижня частина незрізної труби повинна 
виступати з насипу на рівні його підошви не менше ніж 0,2 м, а переріз труби зі зрізаним кінцем 
має виступати з тіла насипу не менше ніж 0,5 м [43].

Ремонт водопропускних труб із застосуванням труб з полімерних матеріалів

Ремонт водопропускних труб автомобільних доріг повинен бути проведений 
відповідно до проєкту, вимог технічних регламентів та нормативних документів  
П-Г.1-218-113 [57], ДБН В.2.3-22 [58]. Найефективнішим методом є ремонт методом «гільзування». 
Ремонту методом гільзування підлягають труби, звуження отвору яких не впливає на вхідний потік 
води, що мають наступні дефекти:

— порушення гідроізоляції;
—  зміщення геометричного положення елементів більше ніж на 3,0 % від діаметра труби;
— не ефективність дрібного ремонту.
Полімерні гофровані конструкції найчастіше вбудовуються двома способами [59, 60]. 

Перший спосіб полягає у монтажі труби, загальна довжина якої відповідає довжині об’єкта, чи є 
більшою при необхідності подовження існуючої водопропускної труби. А другий спосіб передбачає 
послідовне з’єднання ланок труби під час монтажу, у середині дефектної труби.

На етапі підготовчих робіт повинні бути виконані наступні заходи [60]:
— ізоляція зони робіт від води;
— очищення або, при необхідності, промивка ремонтованої труби від сміття і бруду, 

видалення з неї води, закладення тріщин, відкритих стиків і місць інфільтрації ґрунтових вод;
— створення умов для безперешкодного протягування ланок внутрішньої труби: 

влаштування настилу, направлення, вирівнювання дна труби відповідно до проєкту.
Монтаж ланок внутрішньої труби може виконуватися в такій технологічній послідовності:
1) встановлення в аварійній трубі дерев'яних напрямних для протягування нової труби 

(мінімальна висота 50 мм) відповідно до проєкту щодо осьової і висотної розбивки. Встановлення 
проєктного ухилу за допомогою нівеліра і клинів. Закріплення напрямних допускається на трубі, 
яку ремонтують, або гільзі (рис. 5). Забезпечити вільне проходження бетонної суміші через 
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напрямні. При необхідності забезпечити захист покриття при проштовхуванні геотекстилем. У разі 
рівної лоткової частини труби (відсутні виступи, що перешкоджають просуванню гільзи) напрямні 
допускається не встановлювати;

Рисунок 5 — Приклад розташування гільзи в трубі, яку ремонтують

2) протягнути в існуючій трубі трос для протягування ремонтної труби з розривним 
навантаженням не менше загальної маси ремонтних ланок;

3) протягнути в існуючій трубі канат з натуральних або штучних волокон, з розривним 
навантаженням не менше 500 кг, для подальшого протягування шланга для бетонування;

4) укласти першу секцію труби за допомогою автокрана біля входу існуючої труби;
5) закріпити на торці 1 секції труби трос для протягування за допомогою струбцин або 

заздалегідь підготовлених вушок;
6) другий кінець троса підчепити до лебідки або іншого буксирувального засобу;
7) протягнути секцію залишивши зовні частину розміром не менше 500 мм для установки 

бандажа;
8) укласти наступну секцію труби за допомогою автокрана;
9) з’єднати секції за допомогою бандажа.
Багато відомств США успішно використовують гофровані поліетиленні труби для санації 

трубопроводів, що вийшли з ладу. Так, у 1983–1984 рр. Департамент транспорту штату Оклахома 
відновив більше 40 водопропускних сталевих труб, які постраждали від корозії. У 2007 році 
Департамент транспорту штату Делавер відновив методом санації залізобетонну трубу, прокладену 
під магістраллю в м. Вілмінгтоні, без перекриття руху (рис. 6). 

Економія порівняно з демонтажем старої труби і прокладанням нової оцінюється майже в 
1 млн доларів [5].
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Рисунок 6 — Санація (гільзування) залізобетонної труби в м. Вілмінгтоні, штат Делавер

Висновки

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. Стан водопропускних труб є незадовільним, що призводить до перенасичення 
ґрунтів водою в результаті, відсутнього або часткового водовідведення. 

Одним із методів підвищення довговічності водопропускних труб є застосуваня сучасних 
матеріалів та технологій для їх виготовлення. За час застосування поліетиленових труб в дорожньому 
будівництві трубний поліетилен сильно змінився. Сьогодні всі провідні виробники поліетилену 
пропонують спеціальні марки трубної сировини, орієнтовані на застосування в цій галузі. Сучасні 
матеріали мають збалансовані характеристики і високі фізико-механічні характеристики. 

Ремонт водопропускних труб методом гільзування є перспективним і потребує подальшого 
вивчення.
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ANALYSIS OF DESIGN AND CONSTRUCTION OF HYDROTECHNICAL STRUCTURES OF 
TRANSPORT CONSTRUCTION IN THE FORM OF WATER PIPES MADE OF POLYMER 

MATTERS
Abstract
Introduction. The use of modern materials in the road industry is increasingly common in 

the construction of roads, one of the modern materials is the use of polymer culverts. The analysis of 
application of plastic culverts on highways is carried out in the work. The general provisions of design and 
construction of hydraulic structures of transport construction in the form of culverts made of polymeric 
materials on highways are given. The existing hydraulic calculation, strength calculations of culverts 
made of polymeric materials on highways are given.

Problem statements. From the literature analysis it is established that culverts made of polymeric 
materials on highways are in difficult operating conditions, which differ from the operating conditions of 
reinforced concrete and metal pipes.

Purpose. Is to study the effectiveness of culverts made of polymeric materials.
Results. The analysis of physical and mechanical properties of culverts made of polymeric 

materials on highways is carried out. Methods of calculation of culverts from polymeric materials on 
highways are given. As a result of the conducted researches the analysis of efficiency of application of 
culverts from polymeric materials on highways is executed.

On the basis of the conducted researches the basic requirements to culverts from polymeric 
materials on highways are established.

Conclusions. The results of the research were used in the development of a plan of experimental 
research to improve regulations for the design, construction and repair of culverts made of polymeric 
materials on highways. The use of polymer pipes will make it possible to make progressive technical 
solutions for drainage in road projects.

Keywords: highways, culverts, hydraulic structures, durability, transport construction.


