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ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЖОРСТКИХ ҐРАТОК ДЛЯ АРМУВАННЯ
 ШАРІВ ОСНОВИ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ 

ІЗ ЗЕРНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

Анотація 
Вступ. Геосинтетичні матеріали у вигляді жорстких ґраток різних структур та сировинного 

складу широко використовують у сучасних технологіях будівництва доріг для армування 
зернистих шарів основ дорожніх одягів, що забезпечує їх довговічність і надійність.

Проблематика. При влаштуванні основи дорожнього одягу із зернистих матеріалів (щебінь, 
щебенево-піщані суміші тощо), внаслідок проникання окремих часток в нижні піщані шари або 
перемішування з ґрунтом відбувається втрата матеріалу та на поверхні дорожньої конструкції 
можливі надмірні деформації та руйнування у вигляді просадок, нерівності, ямковості тощо. 
Армування зернистих шарів геоґратками, за рахунок заклинювання часток у вічках ґраток, 
забезпечує синергетичний ефект за рахунок включення в роботу армуючого матеріалу його 
розтягнення та роботи шару як плити, чого немає у вихідному зернистому шарі. Враховуючи 
специфіку та появу нових матеріалів є потреба в розробленні нових методів випробувань та оцінки 
якості геосинтетиків з різною формою вічок.

Мета. Метою даного дослідження є розроблення методу визначення характеристик жорстких 
геоґраток з різною формою вічок, призначених для армування зернистих шарів дорожнього одягу.

Матеріали та методи. Для дослідження обрано типові геоґратки однакового сировинного 
складу з різною формою вічок (квадратною та трикутною), що використовуються як армувальний 
матеріал при влаштуванні зернистих шарів дорожнього одягу автомобільних доріг.

Результати.  У статті наведено експериментальні дані залежності деформації ґраток ∆l, мм, 
після прикладення заданого навантаження Р, кH. Розроблена методика визначення міцності та 
деформативності жорстких ґраток різної форми. 

Для шестигранних ґраток найбільш вигідною є статично визначена схема у вигляді двох 
трикутників, з’єднаних  через шарнір.

Для конструкцій, що працюють в умовах плоского напружено-деформованого стану 
(насипи, укоси, підпірні стінки тощо) більш ефективними є двовісні ґратки.

Висновки. В Україні немає методики оцінки фізико-механічних характеристик геоґраток 
тривісної структури. У статті наведено метод визначення характеристик і виконано порівняння 
жорстких ґраток з різною формою вічок, які призначені для армування зернистих шарів основи 
дорожнього одягу. Необхідно розробити нормативний документ на випробування жорстких ґраток 
для армування зернистих шарів дорожнього одягу автомобільних доріг.

Ключові слова: армування, видовження, дорожня конструкція, жорсткі геоґратки, 
міцність на розрив, плоскі двовісні екструдовані поліпропіленові геоґратки.
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Вступ

Протягом 25 років всі геоґратки мали  квадратну або прямокутну форму отворів. 
Відповідно були розроблені та затверджені методи випробувань для порівняння основних 
властивостей геоґраток для проєктування та будівництва автомобільних доріг, які дозволяють 
оцінити переваги наявних продуктів.

З 2007 року доступні геоґратки з трикутними отворами. Технічна потреба в новій формі 
геоґратки є необґрунтованою і їх ефективність практично не підтверджена. Крім того, трикутна 
форма ґраток означає, що їх властивості не можуть бути встановлені, використовуючи існуючі та 
затверджені методи випробування. Недостатньо загальнодоступної інформації, щоб дозволити 
користувачам приймати обґрунтоване рішення стосовно того, який матеріал буде еквівалентним в 
порівнянні з існуючими з перевіреними показниками [1].

На сьогодні широко застосовуються жорсткі поліпропіленові ґратки подвійного 
орієнтування Tenax 3D Grids та тривісні ґратки Теncar Triax різних типів, призначені для 
стабілізації та зміцнення основи для доріг з асфальтобетонним покриттям і ґрунтових доріг; 
зменшення необхідної висоти насипу; армування укосів; стабілізації насипів; контролю ерозії; 
збільшення несної здатності полотна, зменшення товщини конструктивних шарів, запобіганню 
нерівномірного осідання земної поверхні.

За кордоном використовується метод випробування ґраток трикутної форми на 
багатовісний розтяг (рис. 1) [1, 5]. 

Рисунок 1 ― Метод випробування ґраток трикутної форми на багатовісний розтяг 

Дане випробування забезпечує розтягнення ґратки «у всіх напрямках» в площині X-Y, коли 
при випробуванні всі ребра залишаються під однаковими деформаціями і краще представляють 
ефект навантаження на прошарок від колісного навантаження, що діє вздовж проїзної частини.

Методи випробування жорстких ґраток в Україні частково наведені в ДСТУ 8607:2015 [3]. 
Національних стандартних методик визначення механічних властивостей тривісних 

ґраток в Україні не існує, тому враховуючи специфіку та появу нових матеріалів є потреба в 
розробленні нових методів випробувань та оцінки якості геосинтетиків. Наприклад в Білорусі 
розроблено СТБ 2398-2015 [4] в яких регламентовано правила випробування таких матеріалів. 

За кордоном розроблено методику випробувань шестикутних жорстких геоґраток для 
стабілізації незв’язаних зернистих шарів шляхом взаємного зчеплення із заповнювачем [1, 5].

Мета роботи. Провести експериментальні дослідження поліпропіленових жорстких ґраток 
подвійного орієнтування та тривісних геоґраток різних структур і видів з метою порівняльного 
аналізу їх механічних властивостей, для подальшого використання отриманих результатів 
випробувань при розробленні стандартних методів.
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Завдання. Експериментально дослідити геоґратки подвійного орієнтування GR1 та тривісні 
GR2 в лабораторії Текстиль ― Тест при КНУТД . Визначити зміну лінійних розмірів ґраток при 
навантаженні до розриву. 

Об’єкти дослідження та опис матеріалів. Для проведення випробувань вибрані наступні 
матеріали:

 – геоґратки подвійного орієнтування GR1;
 – геоґратки тривісні GR2.

Дані геоґратки широко представлені на ринку геосинтетичних матеріалів для дорожнього 
будівництва завдяки їх властивостям [6–8].

Загальний вигляд жорстких ґраток, що порівнюються, наведено на рис. 2.

Рисунок 2 ― Загальний вигляд жорстких ґраток  GR1 та GR2  

Структура об’єктів дослідження та їх короткий опис наведені в табл. 1.
Таблиця 1

Короткий опис жорстких ґраток

Ч. ч. Загальний вигляд Короткий опис
1 GR1 Геоґратки подвійного орієнтування 

Виготовляються методом екструзії перфорованого 
поліпропіленового аркуша, що має певну форму в трьох 
напрямках (3D). Завдяки унікальній технології екструзії 
створюється ввігнуте ребро, що фіксує камені в отворах, що й 
збільшують зчеплення між геоґраткою і ґрунтом, запобігаючи 
тим самим горизонтальні зсуви. Збільшення взаємодії GR1 із 
ґрунтом значно зменшує товщину шару.

2 GR2 Це тривісні геоґратки. Мають за мету підвищити експлуатаційні 
характеристики двовісних геоґраток попереднього покоління, 
випущені за даною технологією.
Інтегральний тривісна геоґратка.  Ребра й вузли мають однакову 
міцність, гнізда ― правильну трикутну форму.

Застосування ґраток. Стабілізація й зміцнення основи для доріг з асфальтобетонним 
покриттям і ґрунтових доріг; зменшення необхідної висоти насипу; армування укосів, стабілізація 
насипів; контроль ерозії.
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Технічні та механічні характеристики жорстких ґраток за даними виробника наведені в 
табл. 2 і табл. 3.

Таблиця 2
Фізико-механічні характеристики жорстких ґраток GR1

Розмірні та технічні характеристики Метод
тестування Вимірник GR1 Примітки

Товщина з’єднання ISO 9893 мм 7,00 a
Ширина рулону ГОСТ 64331.1-89 м 4,0 a
Довжина рулону ГОСТ 64331.1-89 м 50
Розмір отвору ГОСТ 64331.1-89 мм 55 55 a, c, d
Товщина ребра ГОСТ 64331.1-89 мм 3,50 2,00 a, c, e
Межа міцності при навантаженні 
0,5 % ISO 10319 кН/м 900 600 а, b, c

Ефективність з’єднання GRI-GG2 % 90 100 a, c
Стійкість до ушкоджень при 
установці ISO 10722-1 % 100 95 a

Стійкість до хімічного розщеплення EN 14030 % 100 a
Стійкість до атмосферних впливів EN 12224 % 100 a
Відносний коефіцієнт тертя ґрунт/
геосинтетика EN 13738 1,20 a, f

Примітки: a) базове значення; b) випробування проведені з використанням екстензометрів; c) MD: машинний 
напрямок (уздовж рулону, поздовжнє) TD: поперечний напрямок (поперек рулону, поперечне); d) допустиме відхилення 
розмірів отвору ± 5 мм; е) допустиме відхилення товщини ― 5 %; f) при проведенні тестів на висмикування, 
використовувались спеціальні прилади, виміряючи силу, яку необхідно докласти, щоб висмикнути геоґратку, розміщену 
у ґрунті.

Таблиця 3
Фізико-механічні характеристики жорстких ґраток GR2

Тип        Типові розміри (мм) A WTR WDR TJ TTR TDR
GR2-160 46 1,3 1,1 4,7 1,9 2,0
GR2-170 46 1,3 1,2
Технічні характеристики геоґраток GR2 

Властивості GR2-160 GR2-170
Матеріал PP (поліпропілен) PP (поліпропілен)
Мінімальний вміст сажі 2 % 2 %
Форма ребра прямокутник прямокутник
Ширина рулону 4 м 4 м
Намотування в рулоні 75 м 50 м
Форма гнізда трикутник трикутник
Міцність у вузлі 100 % 100 %
Хімічна стійкість 100 % 100 %
Стійкість до УФ випромінювання 100 % 100 %
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Теоретичні передумови
Стан плоскої деформації в геотехнічній інженерії є найбільш поширений для  лінійних 

об’єктів та споруд (основ, насипів, підпірних стін тощо) і, у цілому, для всіх споруд, в яких довжина 
в одному з основних напрямків значно більша, ніж в інших.

У таких умовах напружено-деформований стан у поздовжньому напрямку практично 
дорівнює нулю, оскільки в даному напрямку не утворюється деформація, у той час як пряме 
навантаження в напрямку двох інших сторін з меншим розширенням (поперечним і вертикальним) 
буде максимальним. 

Даний тип геометрії дуже розповсюджений в об’єктах цивільного будівництва й широко 
представлений у випадку дорожньої й залізничної інфраструктури, де навантаження розподіляються 
за допомогою лінійних і канальних структур. 

Традиційні плоскі геоґратки, що характеризуються ортотропною поведінкою (однакові 
властивості уздовж двох перпендикулярних напрямків) або навіть ідеально ізотропні, не приносять 
користі, оскільки фактично надають ту ж стійкість конструкції в перпендикулярному напрямку, як 
у паралельному, уздовж якого необхідність посилення є меншою. Таким чином, використання в 
даних випадках схожих геоґраток не є ефективним і є витратою додаткових ресурсів.

Для двовісних ґраток визначаються параметри структури:
Площа поперечного перетину поздовжньої смуги, Fα, мм2:

Fα = bpz· hpz,                                                                     (1)

де         bpz ― ширина, поздовжньої смуги, мм;
hpz ― товщина поздовжньої смуги, мм.
Товщина шару, δ, мм:

δ = hpz,                                                                        (2)

Крок армуючих смуг в поздовжньому напрямку, dα, мм:

dα =  b,                                                                        (3)
де         b ― ширина вічка, мм.

Інтенсивність армування в поздовжньому напрямку, Wα:

Wα = Fα / (dα· δ),                                                                   (4)

де         Fα  ― площа поперечного перетину поздовжньої смуги, мм2;
dα  ― крок армуючих смуг в поздовжньому напрямку, мм;
δ  ― товщина шару, δ, мм.
Загальна площа перетинів армуючих смуг, що припадають на  1 п.м. поперечного перетину 

шару, Fα*, мм2/м:
Fα* = Fα / dα · 103,                                                                 (5)

де         Fα ― площа поперечного перетину поздовжньої смуги, мм2;
dα ― крок армуючих смуг в поздовжньому напрямку, мм.
Напруження, σα, MПа:

σα = Nα· 1000 / Fα*,                                                              (6)

де  Nα ― розтягувальне зусилля, кН/м при 2 % деформацій, Nα, кН/м;
    Fα* ― загальна площа перетинів армуючих смуг, що припадають на  1 п.м. поперечного 

перетину шару, мм2/м.
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Модуль пружності при відносному видовженні 2 %, Еα, МПа :

Еα = σα / 0,02,                                                                   (7)
де          σα ― напруження, MПа.

Параметр А11, МПа :
А11 = Wα · Eα,                                                             (8)

де         Wα ― інтенсивність армування в поздовжньому напрямку;
Eα ― модуль пружності, МПа.
У таблиці 4 наведено характеристики різних видів геоґраток типу GR 1 в поперечному/ 

поздовжньому напрямку, визначені за формулами (1) — (8). Для тривісних ґраток необхідне окреме 
рішення, засноване на деформуванні статично невизначених систем при навантаженні. 

Таблиця 4
Характеристики різних видів геоґраток типу GR 1 в поперечному / поздовжньому напрямку

Характеристика
Тип геоґраток GR 1

1 2 3 4 5 6
Площа поперечного перетину смуги,           
Fα/ Fβ, мм2

2,42
1,92

5,06
3,64

4,84
3,5

3,6
2,7

3,2
3,2

6,8
6,0

Товщина шару, δ, мм
1,1
0,8

2,2
1,3

2,2
1,4

1,2
0,9

0,8
0,8

1,7
1,5

Крок армуючих смуг в поздовжньому/ 
поперечному напрямку, dα /dβ, мм

39
39

39
39

33
33

40
28

65
65

65
65

Інтенсивність армування в напрямку,   
Wα/Wβ

0,0564
0,0615

0,0590
0,0718

0,0667
0,0758

0,0750
0,1071

0,0615
0,0615

0,0615
0,0615

Загальна площа перетинів армуючих 
смуг, що припадають на  1 п.м. 
поперечного перетину шару, Fα* /Fβ*, 
мм2/м

62,05
49,23

129,74
93,33

146,67
106,06

90,00
96,43

49,23
49,23

104,62
92,31

Розтягувальне зусилля, кН/м при 2 % 
деформацій, Nα /Nβ, кН/м

7
7

10,5
10,5

14
14

7
12

7
8

11
12

Напруження, σα/σβ, MПа
112,8
142,2

80,9
112,5

95,5
132,0

77,8
124,4

142,2
162,5

105,1
130,0

Модуль пружності, Еα/Еβ, МПа
5 640
7 109

4 046
5 625

4 773
6 600

3 889
6 222

7 109
8 125

5 257
6 500

Параметр А11/А22, МПа
318,18
437,50

238,64
403,85

318,18
500,00

291,67
666,67

437,50
500,00

323,53
400,00

Результати випробувань та їх аналіз. Випробування геоґраток GR1 та GR2 виконували 
в лабораторії Текстиль ― Тест при КНУТД. Визначали зміну лінійних розмірів ґраток при 
навантаженні до розриву згідно з ДСТУ 8607:2015 при різних схемах навантаження (табл. 5).  
Випробування проводилися на зразках, вирізаних з елементів структури матеріалу.
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Вигляд проб, підготовлених до випробування та після прикладення розривного 
навантаження геоґраток GR1 та GR2, наведені відповідно на рис. 3 та рис. 4 і в табл. 5. 

Рисунок 3 ― Вигляд лінійного елемента 1.1 зразка  геоґратки GR1 до і після випробування 
на розтяг 

           
Рисунок  4 ― Вигляд смужки геоґратки GR2 при випробуванні на розтяг: а) на початку;           

б) у процесі;  в) перед розривом; г) після розриву

Таблиця 5
Вигляд елементів зразків GR2 до і після випробування на розтяг

Ч. ч. До та після випробування Вигляд елементів зразків 
після випробування

Тип елемента та короткий 
опис

2.1 Вигляд лінійного елемента 
зразка  геоґратки GR2 до 
та після випробування на 
розтяг

а) б) в) г)
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Кінець таблиці 5

Ч. ч. До та після випробування Вигляд елементів зразків 
після випробування

Тип елемента та короткий 
опис

2.2 Вигляд елемента зразка 
геоґратки GR2 із двох 
трикутників з’єднаних 
через шарнір  до та після 
випробування на розтяг   

2.3 Вигляд елемента зразка 
№ 5  геоґратки GR2 із двох 
з’єднаних  трикутників  до 
та після випробування на 
розтяг

2.4 Вигляд елемента зразка № 6 
ГМ GR2 із двох з’єднаних  
трикутників  до та після 
випробування на розтяг

2.5 Вигляд елемента зразка 
№ 7 геоґратки GR2 із 
шестигранника  до та після 
випробування на розтяг

Під час випробування реєструвалися видовження проб ∆l, мм при заданих навантаженнях 
Р, кH. Залежність «навантаження — відносна деформація» досліджених зразків наведено на рис. 4.

За результатами випробувань за допомогою формул (1) — (8) виконано розрахунок міцності 
на розтяг (кН/м) та модуля пружності жорстких ґраток (табл. 6).  
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Рисунок 4 ― Порівняння залежності «навантаження — відносна деформація» для 
геоґратки GR1 (зразок 1.1) і GR2 (зразки 2.1‒2.5)

Таблиця 6
Розрахункові характеристики жорстких ґраток

Ч. ч. Характеристики

В
им

ір
ни

к

Л
ін

ій
ни

й

Л
ін

ій
ни

й 
 

че
ре

з ш
ар

ні
р

Д
ва

 т
ри

ку
тн

ик
и

Ро
мб

ов
ид

ни
й

Ро
мб

ов
ид

ни
й 

2

Д
ва

 т
ри

ку
тн

ик
и 

че
ре

з ш
ар

ні
р

1 Вимірювальних точок 6 6 6 6 6 6
2 Матеріал GR1 GR2
5 Площа мм2 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64
6 Площа зламу мм2 6 6 6 6 6 6
7 Розмір зламу мм 1 1 1 1 1 1
8 Діаметр мм 5 5 5 5 5 5
9 Ширина мм 1 1 1 1 1 1
10 Початкова довжина мм - 82 82 80 - 82

11 Довжина за максимального 
навантаження мм 13,3 10,63 15,3 11,7 13,25 9,5

12 Максимальне навантаження кН 2,43 1,057 1,35 0,92 1,13 1,41
. Кількість ребер на 1 м.п. шт. 17 - - - - -
. Міцність фактична кН/м 41,31 21,0 - - - -

13 Модуль пружності кН/м 600 320 - - - -
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Випробування різних марок геоґраток типу GR1-220, GR1-330, GR1-440 та GR1-3D XL 
наведено на рис. 5. 

Рисунок 5 — Порівняння результатів випробування різних марок геоґраток типу GR1

Графік залежності міцності геоґраток різної форми від поверхневої  щільності за 
результатами вимірювань та роботи [1] наведено на рис. 6 за даними випробувань та [1, 7, 8]. 

Використання геоґратки маркою GR1-220 або GR2-330 є альтернативним рішенням  
використанню геоґратки  GR1-160.

У табл. 7 наведено порівняння технічних характеристик геоґраток  GR1-220 та GR1-330 
за показниками  властивостей радіальна січна жорсткість при  видовженні 0,5 %  та ефективність 
вузлових з’єднань (значення для ґраток  GR1  вище, ніж GR2 в обох випадках).

Рисунок 6 ― Залежність міцності геоґраток різної форми від поверхневої  щільності
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Аналіз даних. Аналіз результатів випробувань вказує (табл. 7), що відношення радіальної 
січної жорсткості 75 % отримується  діленням середнього (нормативного) значення для GR2-160 
при вимірюванні (тобто допуску 405 кН/м, на максимальне значення, рівне 455 кН/м, тобто: 
405 / 455 = 0,89.

Для  ґратки GR1-220 значення  радіальної січної жорсткості при  видовженні 0,5 % 
вище 455, і, зокрема, становить 630 кН/м і 514 кН/м у відповідно машинному MD та 
перпендикулярному машинному напрямку CMD, і навіть 806 кН/м і 935 кН/м при вимірюванні 
міцності ґратки під різними кутами.

Таблиця 7
Порівняння фізико-технічних характеристик жорстких ґраток  GR1 та  GR2

GR2-160 GR1-220

Характеристика продукту Вимірник Нормативне 
значення Допуск Нормативне значення

MD CMD 30° 60°
Міцність на розтяг при 
згинанні, кН/м

кН/м 22,75 31,5 25,7 40,3 46,75

Радіальна січна жорсткість 
за 0,5 %

кН/м 455 +/‒50 
(405)

630 514 806 935

Відношення радіальної 
січної жорсткості

― > 0,75 0,55

Ефективність вузлових 
з’єднань МD

% 90 > 9 0

GR2-160 GR1-330
MD CMD 30° 60°

Міцність на розтяг при 
згинанні, кН/м

кН/м 27,75 50,4 47,75 52,65 60,3

Радіальна січна жорсткість 
за  0,5 %

кН/м 555 +/‒50 1 008 955 1 053 1 206

Відношення радіальної 
січної жорсткості

― ( 505) 0,79

Ефективність вузлових 
з’єднань MD

% > 0,75 >  9 0

Отже, для GR1-220 співвідношення між міцністю в напрямку СМD та міцністю при 
випробуванні під кутом 60°, становить 514/935 = 0,55, що, менше 0,75, однак відношення  
нормативних значень міцності для  GR1-220 та GR2-160 становить 514/455 = 1,1 — 3 > 1, що і 
повинно прийматися до уваги при виборі матеріалу для конкретних умов експлуатації.

Таким чином, порівнюючи міцності при випробуванні у різних напрямках, співвідношення 
між цими значеннями не завжди становить 0,75.

Тому, при виборі матеріалу основним має бути не коефіцієнт, як співвідношення між 
мінімальним і середнім значенням, а мінімальне значення міцності, отримане з урахуванням 
розкиду даних випробувань із заданою достовірністю.

Значення радіальної січної жорсткості для геоґратки GR1-330 під час видовження 0,5 % 
завжди значно вище 455, і, зокрема, досягає 1 008 кН/м і 955 кН/м в MD і CMD напрямках, а навіть 
1053 і 1206 за вимірювання при  різних кутах, що відповідно в  2,22; 2,10; 2,31 та 2,65 раз більше.



Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ» www.dorogimosti.org.ua
ISSN 2524-0994. Dorogi i mosti, 2020. Issue 21

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

165

Висновки

У таблицях для  геоґратки GR2 не наведена короткочасна міцність на розрив (кН/м) і 
відносне подовження, що не дає можливість порівнювати матеріали за основними показниками 
фізико-механічних властивостей. 

В Україні немає методики оцінки фізико-механічних характеристик тривісної структури.
Розроблена методика визначення міцності та деформативності жорстких ґраток різної 

форми. 
Для шестигранних ґраток найбільш вигідною є статично визначена схема у вигляді двох 

трикутників з’єднаних  через шарнір.
Необхідно розробити нормативний документ на випробування жорстких ґраток для 

дорожнього будівництва.
Для конструкцій, що працюють в умовах плоского напружено-деформованого стану 

(насипи, укоси, підпірні стінки тощо) більш ефективними є двовісні ґратки.
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DETERMINATION OF PROPERTIES OF RIGID GRIDS FOR REINFORCEMENT 
OF THE FOUNDATION LAYERS OF PAVEMENT 

FROM GRANULAR MATERIALS

Abstract
Introduction. Geosynthetic materials in the form of rigid geogrids of various structures and raw 

material composition are widely used in modern road construction technologies to reinforce the granular 
layers of the basics of road pavement, which ensures their durability and reliability.

Problem statement. When arranging the basis of the road bases made of granular materials (gravel, 
gravel — sand mixtures, etc.), due to the penetration of individual particles into the lower sandy layers 
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or mixing with the soil and there is a loss of material and on the surface of the road structure excessive 
deformation and destruction in the form of deposits are possible. The reinforcement of the granular layers 
by geogrids, due to wedging of the particles in the cells of grid, provides a synergistic effect by including 
in the work of the reinforcing material its stretching and the operation of the layer as a plate, which is not 
present in the original granular layer. Given the specificity and emergence of new materials, there is a need 
to develop new test methods and evaluate the quality of geosynthetics with different cell shape.

Purpose. The purpose of this study is to develop a method for determining the characteristics of 
rigid geogrids with different cell shape, for used to reinforce the granular layers of road pavement.

Materials and methods. Typical geogrids of the same raw material composition with different 
shape of the cells (square and triangular), which are used as reinforcing material in the arrangement of 
granular layers of road pavement of roads, were selected for the study.

Results. The article presents the experimental data of the grid deformation dependence ∆l, mm, 
after application of a given load P, kN. A technique for determining the strength and deformability of rigid 
geogrids of various shapes has been developed.
For hexagonal geogrids, the most advantageous is a statically defined diagram in the form of two triangles 
connected by a hinge (statically defined diagram).
For structures working in the conditions of flat stress-deformed state (embankments, slopes, retaining 
walls, etc.), more effective are two-axis geogrids.

Conclusions. In Ukraine, there is no methodology for assessing the physico-mechanical 
characteristics of geogrids of a three-axis structure. The article describes the method of characterization 
and compares rigid geogrids with different cell shape, which are intended for reinforcing the granular 
layers of the basis of road pavement. It is necessary to develop a normative document for testing rigid 
geogrids for reinforcing grainy layers of road pavement of roads.

Keywords: elongation, reinforcement, road pavement, rigid geogrids, tensile strength, flat biaxial 
extruded polypropylene geogrids.

       


