ТЕХНОЛОГІЇ
УДК 625.7/.8
РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ТРІЩИН В КОНСТРУКЦІЇ
ЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ НА ПРИКЛАДІ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ
ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-РИБАЛЬСЬКОЇ В МІСТІ КИЄВІ
Мозговий В. В., д-р техн. наук, професор
Онищенко А. М., канд. техн. наук
Гаркуша М. В., асистент
Лещук О. М., аспірант
Возний С. П., аспірант
Національний транспортний університет (НТУ)

Вступ
У відповідності з протокольним рішенням наради від 20.03.2013 року з питань
технічного стану дорожнього покриття Набережно – Рибальської дороги спорудженої в складі
будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві на ділянці від
вул. Електриків до мосту на вході в Гавань, науково-дослідною лабораторією «Технологія
матеріалів і конструкцій транспортного будівництва» ім. професора Г.К. Сюньї кафедри
дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Національного транспортного університету,
виконувалася науково-дослідна робота на тему: «Проведення обстеження проїзної частини вул.
Набережно-Рибальської на предмет причин наявності тріщиноутворення та надати
рекомендації щодо усунення виявлених дефектів та подальшої експлуатації з метою
запобігання подальших руйнувань» в складі об’єкту: «Будівництво Подільського мостового
переходу через р. Дніпро у м. Києві» [1, 2].
Запроектовані конструкції дорожнього одягу по вул. Набережно-Рибальській
Була визначена найбільш економічна конструкція з підвищеною несучою здатністю
основи, яка забезпечуватиме належну розподільчу здатність, особливо на найбільш
несприятливій ділянці сповільненого, інтенсивного руху транспорту, безпосередньо в зоні
спряження з правобережною частиною Подільського мостового переходу. Таку конструкцію
(рис. 1) було передбачено влаштувати по всій довжині ділянки. Вона складається з таких шарів:
 піщана суміш укріплена цементом марки 50 товщиною 18 см;
 основа цементобетонна марки В 12,5 товщиною 20 см;
 чорний щебінь товщиною 8 см;
 асфальтобетон щільний, крупнозернистий, марки І товщиною 10 см;
 щебенево-мастиковий полімерасфальтобетон товщиною 5 см.
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Рисунок 1 – Конструкція дорожнього одягу для влаштування на
вулиці Набережно-Рибальській
Крім того, в конструкції дорожнього одягу в зоні спряження, у зв’язку з використанням
бетону марки В 12,5 де існує небезпека розтріскування, необхідно влаштовувати температурні
шви стиску (без заповнення мастикою) та тріщиноперериваючі шари із матеріалу
типу СПОЛІмост, поверх чорного щебеню (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема розташування тріщиноперериваючих шарів із матеріалу
типу СПОЛІмост

Існуючий стан покриття дорожнього одягу
Аналіз існуючого стану покриття здійснювався на основі візуального обстеження, яке
супроводжувалося фотографуванням найбільш характерних видів руйнування (поперечних
тріщин). Загальний стан по рівності покриття знаходиться в хорошому стані, практично
відсутні місця ремонтів покриття. На поверхні покриття в окремих місцях спостерігається
порушення суцільності, головним чином у вигляді розкриття в окремих місцях поперечних та
поздовжніх тріщин [3].
Результати обстежень свідчать про різновид тріщини, які можна розділити на три
характерних типи, в залежності від їх довжини:
1 тип – тріщини, що перетинають праву та ліву ширину проїзної частини;
2 тип – тріщини, що перетинають одну половину або правої або лівої проїзної частини;
3 тип – тріщини, які становлять ¼ - ½ ширини проїзної частини в одному напрямку.
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Характер тріщин поділяється на три види:
1 вид – тріщини, що є прямими;
2 вид – тріщини, що є слабо звивистими;
3 вид – тріщини, що є сильно звивистими (зигзагаподібними).
Характерні види поперечних тріщин наведені на рис. 3

Рисунок 3 – Візуальний вигляд покриття по вулиці Набережно-Рибальській
Методика
та
результати
асфальтобетонному покритті

оцінки

характеру

тріщиноутворення

в

Візуальна оцінка наявності дефектів на покритті.
Дослідження дорожнього одягу проводилося з метою оцінки пошкоджень
асфальтобетонного покриття. На основі аналізу документальних даних розділяли дорогу на
характерні ділянки, що відрізнялися одна від одної за наступними ознаками: конструкція
дорожнього одягу та термін введення в експлуатацію.
Обстеження стану дорожнього одягу виконували шляхом візуального огляду.
При цьому оцінювали стан дорожнього одягу і встановлювали види, розповсюдженість і
розміри тріщин асфальтобетонного покриття. На основі результатів обстеження
автомобільну дорогу розділяли на ділянки, що відрізнялися характерними видами тріщин та їх
кількістю [3, 4].
При проведенні візуального обстеження використовували:
– мірну стрічку для визначення довжини тріщин та відстані між ними;
– фотоапарат для фіксації тріщин.
Підчас обстеження було виявлено поперечні та поздовжні тріщин, визначенні їх
геометричних розмірів та відстані між ними. Крім того в характерних місцях було відібрано
керни за допомогою керновідбірника на всю конструкцію дорожнього одягу, для визначення
характеру утворення тріщин.
Приклад характеру тріщиноутворення асфальтобетонного покриття по його товщині
наведено в табл. 1.
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Таблиця 1 – Характер тріщиноутворення асфальтобетонного покриттяпо його товщині
Шифр
керна

Фото керна

Особливості дефекту

1.П.3.22

Тріщина проходить
через верхній шар
асфальтобетонного
покриття

1.Л.2.17

Тріщина проходить
через всі
асфальтобетонні
шари, в
цементобетонних
шарах тріщина
відсутня

Розробка рекомендацій з герметизації тріщин
Аналіз асфальтобетонів різних типів та оцінка їх працездатності для влаштування
покриттів дорожнього одягу на цементобетонних плитах
Утворення відображених тріщин в асфальтобетонному покритті пов'язане з дією як
температурних напружень, так і напружень від транспортних навантажень. Одним із способів їх
запобігання є улаштування "організованих тріщин", які утворюють шляхом нарізання швів у
новому покритті над швами існуючого покриття, а потім провадиться їх герметизація.
Отримані фактичні дані про кількість відображених тріщин і динаміку їх розвитку
дозволяють зробить висновок про вплив транспортного навантаження як на стан покриття, так і
на прояв відображених тріщин.
На початку робіт потрібно провести діагностику стану цементобетонної основи з
визначенням несучої здатності існуючої конструкції. Мета обстеження стану дорожнього одягу
полягає в отриманні інформації, достатньої для розрахунку конструкції та визначення обсягу
робіт з його відновлення.
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Герметизація тріщин у асфальтобетонному покритті за рахунок використання
мастики
Перед початком ремонтних робіт потрібно проводити ретельну обробку швів: видаляти
матеріал, що використовувався для заливання шва.
Глибина шва повинна бути не меншою, ніж половина сумарної товщини (hаб)
асфальтобетонних шарів (рис. 4).
6-10 мм

>0,5 hаб

Герметик
Верхній шар покриття

5/6 hрl

Нижній шар покриття
Підгрунтовка поверхні
цементобетону
Бетонне покриття

4 мм

Рисунок 4 – Схема заповнення герметиком деформаційного шва в асфальтобетоні
Ширина шва повинна бути не більшою ніж 10 мм.
Рекомендується наступна схема влаштування шва в асфальтобетонному покритті:
•
нарізка шва механічним наріжчиком;
•
прочищення шва механічною щіткою;
•
продування, просушування, прогрівання шва;
•
заливання шва розігрітим герметиком.
Для нарізання швів використовуються механічні машини або ручні наріжчики швів, які
оснащені спеціальними алмазними дисками діаметром не менше ніж 180 мм.
Якщо заливка швів ускладнена, то припускається влаштування фасок на верхніх
кромках шва.
Прочищення нарізаних швів здійснюють механічними щітками.
Нарізані та прочищені шви продувають стислим гарячим повітрям через тепловий спис.
Стінки швів у асфальтобетонних покриттях допускається не обробляти полімерною
ґрунтовкою, якщо їх очищення здійснюється з використанням теплового спису безпосередньо
перед заливкою мастики. Застосування теплового спису забезпечує видалення вологи і
нагрівання стінок шва.
Тріщини треба герметизувати відразу після їх очищення та просушування.
Герметизацію швів рекомендується виконувати за допомогою полімерно-бітумних
мастик гарячого застосування. Ці герметики поставляються на об'єкт у вигляді брикетів.
Рекомендується брикети розігрівати у спеціальній двокотловій плавильній установці, яка
оснащена підігрівом та лопасною мішалкою.
Температура розігрівання герметика повинна знаходитись в межах від робочої
температури заливки до температури безпечного розігріву, що зазначені в інструкції
виготовлювача.
Заповнення швів полімерно-бітумними мастиками виконується згідно з 6.16
ВБН В.2.3-218-008 [4].
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Герметизацію швів слід здійснювати за допомогою механічних заливщиків, які мають
обігрів ємкості, що запобігає загущенню мастики.
Забороняється розігрів герметика до температури вище ніж 200 °С або максимальної
температури, що зазначена в інструкції по експлуатації, а також зберігання більше ніж 8 годин
у розігрітому стані.
Подача герметика в шов здійснюється за допомогою насоса по мастикопроводу через
сопло діаметром від 5 мм до 8 мм. Шов заповнюється гарячим герметиком за один або два
проходи. Рекомендується, щоб рівень заповнення був нижче за кромки шва на (2-4) мм.
Зайву кількість герметика, що виступає над поверхнею покриття, потрібно обов'язково
видаляти для запобігання його прилипання до коліс автотранспорту.
При обсязі робіт менше 200 погонних метрів заливку швів допускається здійснювати за
допомогою ручних заливщиків. Ручні заливщики швів виготовляються у вигляді термоса та
оснащені робочим соплом; можуть бути переносними чи змонтованими на легкій платформі.
Роботи з герметизації швів необхідно виконувати в суху погоду, за температури
повітря не нижче ніж 5 °С. У випадках виконання робіт за складних погодних умов слід
керуватися [4-7].
За необхідності проїзду автотранспорту по асфальтобетонному покриттю з
герметизованими деформаційними швами [4-7], при температурі герметика вище ніж 30 °С,
шви потрібно присипати борошном доломітовим згідно з ГОСТ 14050 або крейдою меленою
згідно з ГОСТ 17498.
Герметизація тріщин у асфальтобетонному покритті з використання синтетичних
сіток
Способи герметизації тріщин узагальнені і розширені з урахуванням виробничого
досвіду, отриманого в процесі будівництва різноманітних дослідних ділянок і також з
урахуванням більш чіткого уявлення про характер руйнувань дорожнього одягу.
Тому з урахуванням деформацій і руйнувань проводити ремонтні роботи для
відновлення несучої здатності, з наступним влаштуванням шару підсилення із традиційного
асфальтобетону та полімерасфальтобетону армованого синтетичною поліестерною сіткою, як
одного із найбільш перспективних матеріалів на сьогоднішній час.
Рекомендовані варіанти забезпечення тріщиностійкості дорожнього одягу на
вул. Набирежно-Рибальській з використанням бітумополімерної стрічки та армуючого
синтетичного матеріалу показані на рис. 5 – 8.
Бітумополімерна мастика

Армуючий синтетичний матеріал

500

Монолітні шари основи

Тріщина

Рисунок 5 – Конструкція дорожнього одягу після відновлення суцільності
(влаштування АСМ шириною 50 см)
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Армуючий синтетичний матеріал

1000
400

Асфальтобетон дрібнозернистий

Монолітні шари основи

Бітумополімерна стрічка

Тріщина

Рисунок 6 – Конструкція дорожнього одягу після відновлення
(влаштування АСМ шириною 100 см)

Армуючий синтетичний матеріал
Асфальтобетон дрібнозернистий

1500
800

Монолітні шари основи

Бітумополімерна стрічка
Армуючий синтетичний матеріал

Тріщина

Рисунок 7 – Конструкція дорожнього одягу після відновлення суцільності
(влаштування АСМ шириною 150 см)
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Армуючий синтетичний матеріал
Асфальтобетон дрібнозернистий

Монолітні шари основи

Бітумополімерна стрічка
Тріщина

Армуючий синтетичний матеріал

Рисунок 8 – Конструкція підсилення дорожнього одягу після відновлення суцільності
(влаштування АСМ на всю ширину покриття)
Рекомендовані варіанти забезпечення тріщиностійкості дорожнього одягу на
вул. Набирежно-Рибальській з використанням бітумополімерної мастики та армуючого
синтетичного матеріалу показані на рис. 9 – 12.

Полімербітумна мастика

30 см

3 см

Полімерасфальтобетон
дрібнозернистий
Армуючий
синтетичний матеріал
Існуюче покриття
Тріщина в дорожньому одязі
Існуюча основа

Рисунок 9 – Конструкція дорожнього одягу в зоні поперечної тріщини
з шириною розкриття не більше 2 см
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Полімербітумна мастика

50 см

5 см

Полімерасфальтобетон
дрібнозернистий
Армуючий
синтетичний матеріал
Існуюче покриття
Тріщина в дорожньому одязі
Існуюча основа

Рисунок 10 – Конструкція дорожнього одягу в зоні поперечної тріщини
з шириною розкриття більше 2 см

Полімербітумна мастика

В необх+ 20 см

Полімерасфальтобетон
дрібнозернистий

1/3h

h

Армуючий синтетичний матеріал
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Рисунок 11 – Конструкція дорожнього одягу в зоні поперечної тріщини з наявними
руйнуваннями у вигляді вибоїн, просадок, обломів, розтріскування в зоні тріщини без втрати
несучої здатності дорожнього одягу
Полімербітумна мастика

В необх+ 20 см

Полімерасфальтобетон
дрібнозернистий
1/3h

Армуючий синтетичний
матеріал

h
2/3h

Існуюче покриття
Литий полімерасфальтобетон
Існуюча основа
Відновлення основи

bнеобх+ 20 см

Рисунок 12 – Конструкція дорожнього одягу в зоні поперечної тріщини з наявними
руйнуваннями у вигляді вибоїн, просадок, обломів, розтріскування в зоні тріщини з втратою
несучої здатності дорожнього одягу
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ТЕХНОЛОГІЇ
Висновки
Отримані фактичні дані про кількість тріщин, що дозволяють зробить висновок про
вплив транспортного навантаження та температури як на стан покриття, так і на прояв тріщин.
Аналіз утворення тріщин в покритті свідчить про те, що однією з причин утворення
тріщин в монолітних шарах є порушення технології вкладання та експлуатації дорожнього
одягу. Утворення тріщин в конструкції дорожнього одягу спричинив автомобільний транспорт
внаслідок незабезпечення розрахункових критеріїв міцності дорожньої конструкції. Причиною
являється непослідовність укладання шарів конструкції дорожнього одягу з послідуючим
відкриттям руху на протязі декількох років, при не добудуванні її в цілому, внаслідок чого в
розрахунковій конструкції, яка забезпечувала всі критерії міцності – почали утворюватися
поперечні тріщини.
При герметизації тріщин дорожнього покриття варто віддавати перевагу, способу
з використанням мастик. При наявності великих тріщин чи дефектів необхідно
використовувати спосіб вифрезеровки пошкоджень з подальшим використанням литого
асфальтобетону чи ЩМА.
Роботи з герметизації повинні здійснюватися в суху погоду й при температурі
зовнішнього повітря не ниже 5 оС. Поверхні повинні бути сухими, чистими й перед нанесенням
герметизуючий матеріалу повинен відповідати вимогам діючих нормативних документів або
бути дозволеним до застосування органами Держнагляду.
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