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Вступ 

Навчальна дисципліна «Будівельно аеродромів» 

забезпечує необхідний практичний рівень знань та 

інженерних навичок спеціалістів в галузі будівництва 

аеродромів, достатній для створення раціональних та 

економічних підходів до процесу їх будівництва.  

У методичних вказівках містяться всі нові досягнення 

науки та техніки в галузі будівництва та капітального 

ремонту аеродромів та відіграє дуже важливу роль у 

формуванні молодих спеціалістів.  

Розглянуто основні теоретичні і практичні питання, які 

стосуються технології будівництва та капітального 

ремонту аеродромів. Наведено загальну 

характеристику та склад земляних робіт при 

будівництві аеродромів.  

Викладено технологію влаштування штучних основ під 

аеродромні покриття.  

Розкрито особливості будівництва та капітального 

ремонту жорстких та нежорстких аеродромних 

покриттів.  

Розглянуто технологію будівництва та капітального 

ремонту водовідвідних та дренажних систем на 

аеродромі.  

Наведено технологічні схеми на виконання робіт при 

будівництві та капітальному ремонті аеродромів.  
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Практичне заняття 1. Розробка виїмок скрепером, 

екскаватором та бульдозером 

1. Склад робіт на ділянках виїмок та послідовність 

їх розробки 

До початку розробки виїмки необхідно дослідити 

ґрунти, що призначені для відсипки шляхом відбору 

шурфів на проектній глибині з розрахунку один шурф 

на кожні 500 м3 ґрунту, що відсипається в насип. При 

цьому досліджуються такі характеристики зразків: 

верхня та нижня границя вологості, число 

пластичності, консистенція, щільність ґрунту, 

щільність сухого ґрунту, щільність частинок ґрунту, 

коефіцієнт пористості, пористість, ступінь вологості, 

коефіцієнт пористості при вологості на межі текучості, 

критерій просадочності, щільність водо-насиченого 

ґрунту, зчеплення та кут внутрішнього тертя. Потім 

будують компресійну криву (рис. 1.1) та графік 

випробувань на зсув (рис.1.2).  

  

 
Рис. 1.1. Компресійна крива ґрунту виїмки 
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Рис. 1.2. Графік випробувань ґрунту виїмки на зсув 

Із шурфів відбирають зразки для кожного різновиду 

ґрунту для їх дослідження із зазначенням дати, місця 

відбору проби та товщини шару. При розробці виїмки 

необхідно перемістити рослинний ґрунт в тимчасові 

відвали, розпушити мінеральний ґрунт, розпланувати 

та ущільнити поверхню виїмки та відновити рослинний 

ґрунт.  

Якщо розробка виїмки виконується у щільних і сухих 

ґрунтах, то використовуються плуги або розпушувачі 

на глибину різання землерийної машини. Скельні 

ґрунти розпушуються підривним способом.  

У процесі розробки виїмки кожен день визначається 

природна вологість ґрунтів, що вкладаються в насип. 

Крім того, вологість періодично визначають після 

тривалих дощів з метою встановлення часу для 

відновлення земляних робіт.  

Якщо ґрунт із виїмки використовується для зведення 

насипу, то виїмка розробляється в послідовності, яка 

необхідна для зведення насипу. Виїмка розробляється 

не одразу по всьому контуру, а на смугах, розміри яких 

повинні забезпечувати нормальні умови роботи 

землерийних і транспортних машин.  
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Часто ґрунти у виїмках мають меншу щільність, ніж 

після ущільнення їх в насипі. Поверхня виїмки з 

такими ґрунтами після її ущільнення осідає. У зв’язку з 

цим виїмку не доводять до проектної відмітки.  

2. Розробка виїмок екскаваторами та скреперами 

При будівництві аеродромів з великими 

зосередженими обсягами земляних робіт для розробки 

ґрунту у виїмках глибиною від одного метра і більше 

дуже широко використовують екскаватори. 

Екскаватор – машина циклічної дії, робочий цикл якої 

складається з таких робочих операцій: набирання 

ґрунту, повертання стріли, розвантаження ковша та 

зворотного повороту його до забою.  

Екскаваторами розробляються всі групи ґрунтів. Для 

виконання земляних робіт використовують 

екскаватори з таким робочим обладнанням:  

– пряма лопата; 

– зворотна лопата; 

– драглайн.  

Пряму лопату найбільш доцільно використовувати при 

розробці глибоких виїмок із завантаженням ґрунту в 

транспортні засоби. Прямою лопатою розробляють 

ґрунти, які розташовані вище площини стояння 

екскаватора. При цьому рух ковша при наборі ґрунту 

відбувається знизу вверх.  

Зворотна лопата використовується за необхідності 

розробляти ґрунти нижче рівня стояння екскаватора 

(наприклад, копання траншей під колектор 

водовідвідної системи аеродрому).  
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Драглайн застосовується для розробки мокрих забоїв 

на рівні розміщення екскаватора. 

Продуктивність екскаватора може бути підвищена 

шляхом збільшення кількості робочих циклів за 

хвилину, що досягається за рахунок: 

– зменшення кута повороту для набору та 

вивантаження ґрунту; 

– суміщення операцій повороту з опусканням ковша; 

– вибір найвигіднішої висоти забою; 

– скорочення часу перерви в робочих операціях.  

Для розробки сухих забоїв можна застосовувати 

екскаватори з прямою лопатою або драглайни з 

навантаженням в транспортні засоби нижче 

розміщення екскаватора. Схема розробки виїмки 

драглайном наведена на рис.1.3.  

При одній і тій самій потужності екскаватора і кута 

повороту стріли, продуктивність драглайнів становить 

85–95 % від продуктивності екскаватора з прямою 

лопатою. Це пояснюється тим, що тривалість одного 

циклу драглайну більша ніж у екскаватора, ківш якого 

закріплений жорстко на стрілі.  

Однак є схеми розробки виїмок, при яких кути 

повороту стріли драглайну зменшуються до 15–20° 

замість мінімально можливих при роботі екскаватора з 

прямою лопатою, що складають 70–90°. Це дозволяє 

різко скоротити час робочого циклу та досягти такої 

продуктивності драглайну, яка буде більша ніж у 

екскаваторів з прямою лопатою. 
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Рис. 1.3. Схема розробки виїмки драглайном 

Для раціонального використання екскаваторів, ділянку 

виїмки розбивають на забої, оптимальна ширина яких 

залежить від потужності екскаватора та його 

геометричних параметрів.  

Зі зменшенням ширини забою зменшується кут 

повороту, але збільшується кількість переміщень 

екскаватора. Напрям руху транспортних засобів 

повинен бути назустріч руху екскаватора у забої, щоб 

виключити можливість переносу ковша через кабіну 

водія (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Схема розробки виїмки екскаватором 

Транспортування ґрунту при розробці його на 

аеродромі екскаваторами здійснюється автомобілями-

самоскидами. Цими транспортними засобами вигідно 

перевозити ґрунт на будь-які відстані, що перевищують 

0,5–1 км. Основними перевагами автомобілів-

самоскидів є велика швидкість руху та добра 

маневреність.  

При екскаваторному способі виконання земляних робіт 

транспортні засоби необхідно вибирати в залежності 

від параметрів та продуктивності екскаватора, відстані 

переміщення ґрунту, рельєфу місце-вості, ґрунтових і 

кліматичних умов у період проведення робіт.  

Вартість переміщення ґрунту транспортними засобами 

перевищує вартість його розробки в декілька разів.  

Найменша вартість робіт буде при правильному 

призначенні кількості транспортних засобів. При 

недостатній їх кількості буде простоювати екскаватор, 

а при надмірній – транспортні засоби.  

Таким чином, оптимальне рішення буде тоді, коли 
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продуктивність екскаватора буде дорівнювати 

продуктивності всіх транспортних засобів, кількість 

яких визначається за формулою  

Т

е

П

П
n

, 

де еП – продуктивність екскаватора; ТП  – 

продуктивність транспортного засобу. 

Для наочності робочий цикл транспортного засобу 

можна представити в координатах «відстань-час» (рис. 

1.5). 

 

 
Рис. 1.5. Графік робочого циклу транспортних засобів: 

1, 2, 3, 4, 5 – номери транспортних засобів 

Тривалість циклу роботи транспортного засобу 

визначається за формулою  
охргнц tttttТ  , 

де нt  – час навантаження; гt  – час руху з ґрунтом; рt  – час 

розвантаження; хt  – час повернення в кар’єр; оt  – час 

очікування навантаження.  

Для виконання земляних робіт випускаються скрепери 
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з об’ємом ковша від 2,5 до 25 м3. 

Скрепер – машина циклічної дії, цикл роботи якої 

складається з таких робочих операцій: набирання 

ґрунту, переміщення в насип, укладання ґрунту в 

насип, повернення до місця набирання ґрунту (рис. 

1.6). Залежно від перерізу стружки ґрунту в 

поздовжньому напрямку наповнення ковша скрепера і 

час набирання різний (рис. 1.7). 

Продуктивність скрепера також залежить від вибраної 

схеми  

набирання ґрунту в плані (рис. 1.8). 

При шахматно-гребінчастій схемі наявні більш вузькі 

ділянки ґрунту, що дає можливість збільшити 

коефіцієнт наповнення ковша. 

 

 
Рис. 1.6. Схема робочого циклу скрепера: 1 – 

набирання ґрунту; 2 – розвантаження ґрунту; l0 – 

відстань переміщення ґрунту; lн – довжина шляху 

набирання; lр – довжина шляху розвантаження ґрунту; 

l2 – навантажений і порожній хід скрепера 
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Рис. 1.7. Схема набирання ґрунту скрепером з ємкістю 

ковша 6 м3 а – прямокутна; б – гребінчаста; в – клинова 

Добрі результати набирання ґрунту отримують при 

розробці виїмки похилими шарами (рис. 1.9). Найбільш 

оптимальні ухили при цьому становлять 70–120 %. 

Для раціонального використання екскаваторів, ділянку 

виїмки розбивають на забої, оптимальна ширина яких 

залежить від потужності екскаватора та його 

геометричних параметрів. 
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а б 

  
 

Рис 1.8. Схеми набирання ґрунту скрепером у плані: а 

– багаторядна через смугу; б – шахматно-гребінчаста; 

1–18 – послідовність набирання 

 
Рис 1.9. Схема розробки виїмки похилими шарами 

 

При більш широкому від нормативного забою 

збільшується кут повороту стріли екскаватора, але 

зменшується кількість його переміщень. Із 

зменшенням ширини забою, зменшується кут 

повороту, але збільшується кількість переміщень 

екскаватора. 

Напрям руху транспортних засобів повинен бути 

назустріч руху екскаватора у забої, щоб виключити 

можливість переносу ковша через кабіну водія. 
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3. Розробка виїмок бульдозером та іншими 

машинами 

Робочий цикл бульдозера складається із набирання 

ґрунту з виїмки, переміщення і укладання його в насип, 

повернення бульдозера у виїмку. Ніж відвалу (робочої 

лопати) заглиблюють у виїмку і переміщують 

бульдозер на невеликій швидкості доти, поки не буде 

набраний повний відвал. Після того ніж дістають із 

ґрунту і переміщують в насип. На місці укладання 

ґрунту ніж бульдозера піднімають на висоту шару, що 

вкладається.  

Продуктивність бульдозера при розробці ґрунту ІІ 

групи і переміщення його на відстань 10 м досягає 

1100 м3/зміну. Зі збільшенням відстані продуктивність 

бульдозера різко зменшується і при відстані 100 м 

становить 30–110 м3/зміну залежно від марки 

бульдозера. 

Набирання ґрунту. Для того, щоб повністю 

використовувати потужність трактора і набрати повний 

відвал за мінімальний час, застосовують клиноподібну 

схему набирання ґрунту, як і при роботі скрепера. 

Якщо з умов технології робіт клиноподібна схема не 

підходить, то ґрунт набирають за прямокутною 

схемою.  

Переміщення ґрунту. При переміщенні, частина ґрунту 

засипається з відвалу бульдозера, утворюючи вали з 

обох сторін. Витрати становлять 0,5–1,0 % від 

початкового об’єму ґрунту на відвалі на кожний метр 

шляху переміщення бульдозера. Втрати ґрунту можна 
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зменшити застосувавши траншейний спосіб розробки 

виїмки (рис. 1.10).  

 
Рис. 1.10. Схема роботи бульдозера траншейним 

способом 

При траншейному способі розробки виїмки, порції 

ґрунту переміщуються по траншеї, що утворилась 

попередніми проходами бульдозера. Це дозволяє 

втримувати на відвалі більшу кількість ґрунту. Витрати 

ґрунту можна також зменшити, переміщуючи ґрунт 

між валами, що утворились попередніми проходами 

бульдозера. 

 

Практичне заняття 2.Склад робіт при насипах і 

послідовність їх виконання 

 

1. Склад робіт на ділянках насипів та послідовність 

їх розробки 

При зведенні насипів необхідно зняти рослинний шар 

ґрунту, пошарово відсипати і розрівняти насип, 

ущільнити кожний шар до необхідної щільності, 

розпланувати поверхню насипу за геодезичними 
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відмітками, відновити рослинний ґрунт, де його 

передбачено проектом.  

Крім перерахованих процесів, може виникнути 

необхідність у зволоженні або просушуванні ґрунту, 

якщо його вологість є більшою чи меншою від 

оптимальної.  

Пошарове зведення насипів зумовлено тим, що існуючі 

засоби ущільнення дозволяють отримати хорошу 

якість робіт з невисокою їх вартістю тільки при 

ущільненні шарами товщиною не більшою ніж 30–50 

см.  

При ущільненні ґрунту шарами 60–100 см і більше, 

вартість виконання робіт значно зростає. 

Зі збільшенням вологості ґрунту його щільність 

спочатку збільшується до деякої величини, а потім 

починає зменшуватись. Вологість, за якої отримують 

найбільшу щільність ґрунту при одній і тій самій 

витраті робіт, називають оптимальною вологістю, а 

найбільшу щільність – максимальною щільністю. 

Оптимальна вологість і максимальна щільність для 

одного і того ж ґрунту залежить від кількості роботи, 

що витрачається на ущільнення.  

Зі збільшенням маси котка або кількості проходів при 

ущільненні, оптимальна вологість ґрунту зменшується, 

а максимальна щільність збільшується. 

Витрати праці є в декілька разів більшими, якщо 

ущільнення ґрунту відбувається за вологості, меншої за 

оптимальну.  

Якщо ґрунт має недостатню вологість, то його слід 
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зволожувати до оптимальної вологості.  

Незв’язні і малозв’язні ґрунти зволожують в шарі, що 

відсипаний в насипі незадовго до ущільнення. Зв’язні 

ґрунти, в яких перерозподіл вологості відбувається 

досить повільно, краще зволожувати на місці їхньої 

розробки.  

Розпушення і зволоження виконують в 2–3 прийоми за 

декілька годин до розробки для того, щоб волога 

рівномірно розподілилась у ґрунті. Кількість води Q, 

що необхідна для зволоження 1 м3 ґрунту зі щільністю 

 і вологістю 1W  до оптимальної вологості W0, 

становить: 
)( 210 WWWQ  , 

де 2W  – вологість зразка ґрунту з урахуванням витрат 

вологи при розробці, транспортуванні та укладанні. 

При вологості ґрунту, що є більшою за оптимальну, 

необхідно його просушити. Для цього ґрунт 

розпушують в суху погоду. Відсипку ґрунту 

ущільнюють у два етапи: спочатку більш легкими 

ущільнюючими засобами (30–40 % проходів), а потім 

ущільнювальними засобами з розрахунковими 

параметрами.  

Попереднє ущільнення виконують котками з гладкими 

вальцями і лінійним тиском, який у 2–2,5 рази менший, 

ніж розрахунковий. При ущільненні котками на 

пневматичних шинах, перші проходи виконують з 

тиском у шинах у 2 рази меншим, ніж розрахунковий. 

Якщо ґрунт відсипається скреперами, то попереднє 

ущільнення не виконують. При цьому рух скреперів 
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організовують так, що вони рівномірно ущільнюють 

насип по всій ширині до щільності, не меншої 0,9 від 

необхідної.  

2. Послідовність відсипки насипів 

Насип відсипають шарами, товщину яких призначають 

розрахунком з урахуванням прийнятих засобів 

ущільнення. Відсипку розпочинають з понижених 

ділянок насипу (рис. 3.1). 

Шари краще всього відсипати так, щоб їхня поверхня 

була паралельна проектній поверхні. Такий підхід 

забезпечує стікання поверхневих вод, розпланування і 

контроль виконання робіт, оскільки відстань від 

проектної поверхні до поверхні шару, що відсипається, 

завжди буде однаковою. 

Площу кожного шару насипу розбивають на смуги, а 

смуги – на захватки. Площу захватки F призначають 

залежно від продуктивності ланки машин П, що 

зайняті відсипкою насипу, допустимого розриву в часі 

t між розробкою ґрунту виїмки і закінченням його 

ущільнення в насипі. 
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а 

б 
 

Рис. 2.1. Схема відсипки насипу шарами, що 

паралельні проектній поверхні:а – поздовжній розріз 

насипу; б – план відсипки шарів. 

Так, наприклад, при необхідності відсипати і 

ущільнити ґрунт шарами товщиною 0,25 м протягом 

дня (за одну зміну) при розробці його скреперами, що 

мають продуктивність 500 м3/зміну, слід прийняти 

площу захватки 2000 м2 (500/0,25 = 2000м2). Маючи 

площу захватки, необхідно вибрати її ширину і 

визначити довжину. Ширина захватки повинна бути 

достатня для маневру землерийних, транспортних і 

ущільнювальних машин (15–20 м). Якщо необхідно 

закінчити ущільнення ґрунту за одну зміну, площу 

захватки слід зменшити в два рази. 

При ущільненні ґрунту катками довжина захватки 

повинна бути не менше, ніж 150–200 м. У 

протилежному випадку продуктивність катків різко 

зменшиться, оскільки багато часу буде витрачатися на 
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повороти катків на кінцях захватки. 

При ущільненні ґрунту самохідними катками, що 

можуть працювати без поворотів на кінцях захватки, 

довжина її може бути 25–30 м. 

Відсипати кожний шар можна методами «від себе» і 

«на себе» (рис. 2.2). 

За методом «від себе» відсипку насипу розпочинають 

на захватці, яка розміщена ближче до виїмки (рис. 2.2, 

а). При відсипці другої захватки землерийними і 

транспортними машинами, що підвозять ґрунт, 

проходять по першій, уже відсипаній захватці. При 

цьому методі продуктивність транспортних машин 

дещо зменшується внаслідок їхнього руху по пухкому 

ґрунту, але вони попередньо ущільнюють його. У 

зв’язку з цим при відсипці насипу за методом «від 

себе» нема необхідності попереднього ущільнення 

ґрунту. 

За методом «на себе» відсипку насипу розпочинають з 

найбільш віддаленої від виїмки захватки (рис. 2.2, б). 

Транспортні засоби переміщуються по ущільнених 

ділянках. У зв’язку з цим їхня продуктивність вища, 

ніж при роботі за методом «від себе». 

Насипи можна відсипати поздовжніми і поперечними 

смугами, по відносно до напрямів транспортування 

ґрунту. При поздовжній схемі насип можна відсипати 

як за методом «на себе», так і «від себе». Поперечну 

схему відсипки насипу застосовують тільки тоді, коли 

ширина насипу не забезпечує нормальну роботу 

ущільнювальних машин (рис. 2.2, в). За цією схемою 
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смуги доцільно відсипати за методом «на себе». 

При поздовжній схемі відсипки «на себе» шлях 

транспортування ґрунту та напрямок руху 

планувальних і ущільнювальних машин не 

перетинаються. При відсипці «від себе» до планування 

і ущільнення ґрунту можна приступити тільки після 

закінчення робіт з відсипки смуги на всій її 

протяжності. 

 
а 

 
б 
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в 

Рис. 2.2. Схема відсипки насипів: 

а – поздовжня «від себе»; б – поздовжня «на себе»; в – 

поперечна «на себе»; 1, 2, 3 – черговість розвантаження 

скреперів 

3. Відсипка насипів скреперами та іншими 

транспортними засобами 

Відсипати ґрунт на захватці скреперами можна як за 

методом «від себе» та за методом «на себе» (рис. 2.3). 

При відсипці скреперами за методом «від себе» 

черговий скрепер з опущеним ковшем проходить по 

смузі ґрунту, що відсипана попереднім скрепером і 

додатково розрівнює цю смугу (рис. 2.3, а). 

Після того, як скрепер дійде до кінця раніше відсипаної 

смуги, він розпочинає розвантаження ґрунту шаром 

заданої товщини. 

За такої схеми відсипки немає необхідності в 

розрівнюванні ґрунту спеціальними машинами, 

оскільки цей процес виконується скреперами. Крім 

того, скрепери також попередньо ущільнюють ґрунт. 

Але за такої схеми тривалість робочого циклу дещо 
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збільшується у зв’язку з тим, що скрепери рухаються 

по пухкому ґрунті. 

При відсипці ґрунту за методом «на себе» (рис. 2.3, б) 

машиністу скрепера важко встановити місце початку. 

Крім того, виникає необхідність розрівнювати ґрунт на 

захватці планувальними машинами і попередньо 

ущільнювати його.  

При відсипці насипів автомобілями-самоскидами 

доцільно розвантажувати їх за методом «на себе», 

тобто розпочинати відсипку з найбільш віддаленої від 

виїмки ділянки захватки (рис. 2.3, в).  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2.3. Схеми відсипки ґрунту на захватці скреперами 

і транспортними засобами: 

а – скреперами «від себе»; б – скреперами «на себе»; в 
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– відсипка автомобілями-самоскидами «на себе»; 1–6 – 

послідовність відсипки смуг; I–V – смуги 

 

Для зменшення трудомісткості робіт з розрівнювання 

шарів необхідно розвантажувати транспортні засоби в 

середині прямокутника, площа якого дорівнює 

h

V
F 

, 

де V – об’єм ґрунту в транспортному засобі, м3; h – 

товщина шару 

 

Практичне заняття 3. Способи і схеми виконання 

планувальних робіт 

1. Види і склад планувальних робіт 

Льотне поле аеродрому, що включає кінцеві і бічні 

смуги безпеки, повинне мати рівну поверхню. 

Нерівності мікрорельєфу під металевою рейкою 

довжиною 3 м не повинні перевищувати 30 мм на 

льотному полі і 20 мм на ділянках ґрунтової основи під 

покриттям. Для доведення мікрорельєфу місцевості до 

необхідної рівності виконують планувальні роботи. 

Планувальні роботи як самостійний процес виконують 

на ділянках з нульовими робочими відмітками при 

розробці виїмок або відсипки насипів. 

На ділянках ґрунтової частини льотного поля з 

нульовими робочими відмітками мікрорельєф 

виправляють шляхом зрізання невеликих підвищень і 

засипки дрібних виїмок без попереднього зняття 

рослинного ґрунту. 

Планувальні роботи виконують в два етапи: перший – 
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попереднє планування; другий – кінцеве планування. 

При попередньому плануванні усувають значні 

нерівності, які можна побачити неозброєним оком, і 

виконують попереднє ущільнення для встановлення 

ділянок з недостатньою щільністю ґрунту. 

Ретельне планування виконують по геодезичним 

відміткам з метою доведення поверхні до необхідної 

рівності. 

Для доведення поверхні виїмки або насипу і ділянок 

корита під аеродромне покриття необхідно виконати 

такі робочі операції: розпушення, попереднє 

планування і ущільнення поверхні ґрунту, контрольне 

нівелювання. Після цього необхідно ретельно 

спланувати і ущільнити поверхню, а також перевірити 

якість виконаних робіт. 

До початку планувальних робіт на ґрунтовій частині 

льотного поля необхідно засипати ями, що залишились 

після викорчовування пнів і вилучення каменів. 

Розпушувати ґрунт необхідно завжди, якщо це 

приводить до збільшення продуктивності машин, що 

виконують планування і ущільнення поверхні ґрунту. 

2. Виконання планувальних робіт автогрейдером 

при будівництві аеродромів 

Планувальні роботи можуть бути виконані 

автогрейдерами та причіпними грейдерами (рис. 3.1, 

3.2).  
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Рис. 3.1. Виконання планувальних робіт автогрейдером 

на аеродромі 

 
Рис. 3.2. Виконання планувальних робіт на аеродромі 

причіпним грейдером 

При виконанні планувальних робіт автогрейдером 

робочу операцію виконує машиніст автогрейдера. 

Якщо ж планувальні роботи виконуються причіпним 

грейдером, то в робочому процесі бере участь 

тракторист. 

До недоліку автогрейдера слід віднести те, що на 

вологих глинистих ґрунтах він не може працювати з 
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повним навантаженням, так як має погане зчеплення з 

цим ґрунтом. 

Розплановану поверхню льотного поля ущільнюють 

причіпними катками з гладкими вальцями, а ґрунтову 

основу під покриття – катками з гладкими вальцями і 

реверсним ходом. Маса катка повинна забезпечувати 

отримання необхідної щільності ґрунту. Планувальні 

роботи виконують на захватках. 

Рух автогрейдера на захватці доцільно організовувати 

по круговій схемі: від межі захватки до її середини, від 

середини захватки до її країв або з чергуваннями 

проходів у взаємно перпендикулярних напрямках (рис. 

3.3, а, б). 

 
а 

 
б 

Рис. 3.3. Схема руху планувальних машин на захватці: 

а – по круговій схемі; б – у взаємно перпендикулярних 

напрямках 
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Для попереднього планування легких ґрунтів 

необхідно один–два проходи по одному сліду, середніх 

ґрунтів – три–чотири і важких – чотири–шість 

проходів. Кожен наступний прохід повинен 

перекривати попередній на 20–30 см. 

Продуктивність планувальних машин обчислюється за 

формулою 

ц

зм )sin(

tn

KclkLТ
П b






, 

де: змТ  – тривалість робочої зміни, хв; L – довжина 

захватки, м; k – кількість робочих проходів; l – 

довжина ножа планувальної машини, м; α – кут 

повороту ножа планувальної машини, град.; с – 

величина перекриття слідів, м; Kb – коефіцієнт 

використання часу за зміну; n – необхідна кількість 

проходів по одному сліду; tц – тривалість одного 

робочого циклу машини, хв. 

Продуктивність планувальних машин значною мірою 

залежить від довжини захватки і прийнятої схеми руху 

машини.  

Вибираючи схему планування, необхідно враховувати, 

що при роботі автогрейдера заднім ходом після 

повороту ножа на 180° важко забезпечити ретельну 

обробку поверхні ґрунту. У зв’язку з цим цю схему 

можна застосовувати тільки для попереднього 

планування з такими робочими положеннями ножа 

автогрейдера: кут захоплення 45–60°, кут різання 40–

60°. 
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Після попереднього планування поверхня ґрунту має 

різну щільність. У місцях, де були дрібні впадини, 

ґрунт пухкий, а в місцях, де були невеликі підвищення 

– щільний ґрунт. Після ущільнення така поверхня 

знову стане нерівною, але менш помітною, ніж до 

попереднього ущільнення. У зв’язку з цим при 

плануванні поверхні слід чергувати проходи 

планувальних і ущільнювальних машин. 

Після попереднього планування і ущільнення захватки 

необхідно провести контрольне нівелювання поверхні і 

встановити кілки на проектних відмітках. Кінцеву 

обробку поверхні виконують планувальною машиною, 

за якою рухається каток. 

Планувальні роботи закінчують, коли після проходу 

автогрейдера (грейдера) і катка поверхня захватки 

задовольняє вимоги, що висувають до рельєфу 

місцевості на аеродромі. Ділянки місцевості між 

контрольними кілками, що встановлені по нівеліру, 

перевіряють візирками і рейками. 

Для кінцевої обробки поверхні ґрунту в останній час 

застосовують довгобазові планувальні машини, які 

забезпечують високу якість виконання робіт. 

 

3. Організація планувальних робіт 

Для розпланування поверхні виїмки необхідно 2–6 

проходів планувальних машин по одному сліду 

залежно від точності розробки виїмки і типу ґрунтів. 

Всі планувальні роботи у виїмці виконують так само, 

як і на ділянках з нульовими робочими відмітками. 
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Остаточно планують поверхню насипу тільки після 

ущільнення верхнього шару і контрольного 

нівелювання. Якщо при ущільненні буде виявлене 

значне осідання поверхні, то в такі місця до початку 

планувальних робіт необхідно завезти ґрунт і його 

ущільнити. 

До початку планувальних робіт повинні бути засипані 

траншеї для влаштування водовідведення, кабельні 

переходи, паливопроводи тощо. 

Кінцеве планування ґрунтової основи виконують з 

мінімальним випередженням робіт із влаштування 

основи аеродромного покриття. 

Ґрунт, який зрізаний при плануванні ґрунтової основи, 

використовують для відсипки при з’єднанні 

аеродромного покриття з ґрунтовою частиною 

льотного поля. 

У процесі виконання планувальних робіт на площі 

ґрунтової основи слід організувати ретельний 

геодезичний контроль. Ділянки підготовленої основи 

повинні бути закриті для руху транспортних засобів. 

 

Практичне заняття 4. Технологія будівництва 

монолітних жорстких покриттів 

1. Загальні положення про цементобетонні 

покриття 

Цементобетонні монолітні покриття неармовані і 

армовані (армобетонні і звичайні залізобетонні) мають 

одну загальну назву –цементобетонні, що вкладаються 

в один або два шари.  
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Технологія будівництва всіх вказаних різновидів 

покриттів є загальною. Влаштовують ці покриття у 

звичайних літніх умовах за середньодобові 

температури повітря вищої 5 °С. За більш низьких 

температур необхідні спеціальні заходи для 

забезпечення умов твердіння і набору міцності 

цементобетону. 

Цементобетонні покриття розділяють поздовжніми і 

поперечними швами, що влаштовуються в процесі 

будівництва на окремі плити прямокутної форми. 

Розміри плит у плані і товщину встановлюють 

розрахунком при проектуванні та вказують на плані 

роздавання плит аеродромних покриттів (рис. 4.1). 

Конструкції жорсткого аеродромного покриття та 

деформаційних швів наведені на рис. 4.2–4.7.  

У швах цементобетонних покриттів влаштовують 

з’єднання по всьому периметру плити або тільки по 

поздовжніх сторонах, залишаючи поперечні шви 

наскрізними. 

Можливе також вкладання плит наскрізними швами по 

усьому периметру. Конструкції стикових з’єднань, як 

правило, бувають штирові або шпунтові. 

Конструкція цементобетонних покриттів дозволяє 

застосовувати звичайний рейковий комплект 

бетоноукладальних машин і комплект 

високопродуктивних машин на гусеничному ходу, що 

забезпечують повну механізацію всіх технологічних 

процесів. 

Технологія будівництва цементобетонних покриттів 
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звичайним рейковим комплектом машин складається з 

таких процесів: 

– кінцева підготовка ґрунтової основи; 

– встановлення рейко-форм для переміщення 

бетоноукладальника; 

– розкладання рулонного матеріалу по поверхні 

основи; 

– виготовлення і встановлення опалубки і елементів 

стикових з’єднань; 

– заготовка і вкладання арматури; 

– транспортування, вкладання і ущільнення суміші 

покриття; 

– нарізка і заповнення деформаційних швів; 

– догляд за свіжоукладеним цементобетоном; 

– зняття рейкоформ і опалубки. 

При влаштуванні таких покриттів машинами на 

гусеничному ходу технологічні процеси по 

встановленню рейко-форм і опалубки, а потім зняття їх 

після бетонування відпадають, але виникає 

необхідність у встановленні направляючих струн. 

Якщо покриття влаштовують із неармованого 

цементобетону, то відпадає необхідність у заготовці і 

вкладанні арматури. 
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Рис. 4.1. План розкладання плит аеродромного 

покриття: 1 – шпунтовий шов стискання; 2 – 

наскрізний шов стискання; 3 – хибний шов стискання 

зі штирями; 4 – наскрізний шов розширення з 

крайовим армуванням плит; 5 – несправжній шов 

стискання 
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Рис. 4.2. Конструкція жорсткого аеродромного 

покриття: 1 – цементобетон; 2 – пісний бетон; 3 – 

ґрунтоцемент 

 
Рис. 4.3. Конструкція деформаційного шва (вузол «А» 

до рис. 4.2) 1 – заповнювач швів; 2 – ущільнювач; 3 – 

дощата прокладка 
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Рис. 4.4. Шпунтовий шов стискання: 1 – плита 

покриття; 2 – обмазування грані плити бітумом; 3 – паз 

шва, заповнений герметичним матеріалом 

 
Рис. 4.5. Наскрізний шов розширення: 1 – дерев’яна 

прокладка 

 
Рис. 4.6. Хибний шов стиснення зі штирями: 1 – плита 

аеродромного покриття; 2 – прямий штир, обмазаний 

бітумом на всю довжину; 3 – дерев’яна прокладка; 4 – 

установчі каркаси; 5 – паз шва, заповнений 

герметичним матеріалом 
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Рис. 4.7. Наскрізний шов розширення з крайовим 

армуванням плит: 

1 – плита аеродромного покриття; 2 – паз шва, 

заповнений герметичним матеріалом; 3 – дерев’яна 

прокладка; 4 – робоча арматура; 5 – розподільна 

арматура 

Цементобетонне покриття споруджується потоковим 

методом з використанням комплекту машин, що 

рухаються по попередньо встановленим автокраном 

рейко-формам. Рейко-форми мають висоту 20–28 см та 

довжину 4 м.  

2. Вимоги до цементобетону і матеріалів, що 

складають цементобетонну суміш 

Цементобетон являє собою матеріал, що отримують в 

результаті розрахунку певної кількості крупного 

(щебеню, гравію) і дрібного (піску) заповнювача, 

в’яжучого матеріалу (цементу) і води. 

У практиці при будівництві аеродромних покриттів, як 

правило, застосовують портландцемент, як найбільш 

морозостійкий, а також спеціальні його види: 
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пластифікований, гідрофобний та ін. 

Як дрібний заповнювач використовують природні 

кварцові і польово-шпатові піски, а також продукти 

штучного подрібнення із твердих кам’яних порід. 

За міцністю на розтяг при згинанні і стисканні зразки 

цементо-бетонну розділяють на марки і класи (табл. 

4.1). 

Для зручного укладання цементобетонної суміші 

визначають показник рухливості або жорсткості. Для 

цього вона повинна відповідати вимогам, а саме: при 

ущільненні покриття бетоноукладальними машинами 

величина осідання конуса (рухливість) має становить 

не більше ніж 2 см, а жорсткість за стандартом 

віскозиметром не менше 15 с. 

Таблиця 4.1 

Марки та класи бетону на міцність при будівництві 

жорстких аеродромних покриттів 

Вид покриття 

Клас 

бетону на 

міцність 

Марка бетону на 

міцність, кгс/см2 

На розтяг 

при 

згинання 

На 

стискання 

Одношарове і верхній 

шар двошарового 

В22,5 40 300 

В25 45 350 

В30 50 400 

В37,5 55 500 

Нижній шар 

двошарового 

В20 35 250 

В22,5 40 300 

В25 45 350 

Основи 

удосконалених 

В5 15 75 

В7,5 20 100 
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капітальних покриттів В10 25 150 

В15 30 200 

В20 35 250 

 

Вимоги до цементобетонів за морозостійкістю (Мр3) 

залежно від кліматичних (температурних) умов і виду 

покриттів наведені в табл. 4.2. 

Пісок. Кращими пісками для цементобетонну є 

крупно- і середньозернисті з модулем крупності не 

меншим ніж 2. Вміст глини, мулу і крейди, 

допускається не більше ніж 2 % за масою в 

природному піску і не більше ніж 5 % в подрібненому 

піску. 

Щебінь і гравій. Кількість крупного заповнювача 

(щебеню, гравію) в цементобетонні становить 45–60 %. 

Найбільший розмір зерен щебеню або гравію не 

повинен перевищувати: 20 мм для верхнього шару 

двохшарового покриття; 40 мм для одношарового і 

нижнього шару двошарового покриття і 70 мм для 

основ удосконалених капітальних покриттів. 

Таблиця 4.2 

Марки бетону за морозостійкістю 

Вид покриття 

Марка бетону за морозостійкістю за 

середньомісячної температури повітря 

найбільш холодного місяця 

від 0 С  

до 50С 

від -5 С  

до -150С 
нижче -15 С 

Одношарове і 

двошарового  

верхній шар  

100 150 200 
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Нижній шар  

двошарового 
50 75 100 

Основи 

удосконалених 

капітальних 

покриттів 

25 50 50 

 

Для забезпечення постійного гранулометричного 

складу і однорідності цементобетонної суміші щебінь 

або гравій слід застосовувати роздільними фракціями: 

5–10 і 10–20мм при найбільшому розмірі зерен 20 мм; 

5–20 і 20–40 мм при найбільшому розмірі зерен 40 мм; 

5–40 і 40–70 мм при найбільшому розмірі зерен 70 мм. 

Вода. Для приготування та поливання цементобетону 

може застосовуватися будь-яка вода, що є придатною 

для пиття. Промислові, стічні та болотні води можуть 

бути придатні тільки після їхньої перевірки при 

дотриманні таких вимог: загальний вміст розчинних 

солей – не більше 500 мг/л, а іонів розчинних солей 

SO4 – не більше 2700 мг/л, водневий показник рН 

повинен бути не меншим ніж 4.  

Арматура. Для армування цементобетонних 

аеродромних покриттів як робочу арматуру 

застосовують арматурну сталь періодичного профілю 

класу А-ІІ. Як монтажну, конструктивну та 

розподільчу арматуру, а також для елемента стикових 

з’єднань застосовують арматурну сталь класу А-І.  

Матеріали для заповнення швів. Для заповнення 

швів використовують цілий ряд матеріалів: бітумні 

мастики, руберойд, деревину, толь. Термостійкість та 
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текучість – це основні показники, які характеризують 

якість мастик та визначають придатність їх до 

застосування.  

3. Підготовка основи, влаштування роздільних 

прошарків, установка рейко-форм і опалубки 

Підготовка піщаної і піщано-гравійної основи 

складається з двох етапів: першого – основного, що 

складається із обробки ґрунтової основи, підвезення, 

розподілення і ущільнення піску, і другого – кінцеве 

планування і ущільнення піщаного шару і влаштування 

роздільних прошарків. Перший етап виконується до, а 

другий – після встановлення рейок-форм. 

Для переміщення бетоноукладальних машин у процесі 

вкладення цементобетонної суміші встановлюють 

спеціальні рейки-форми, які служать одночасно 

опалубкою для формування бокових стінок плити. 

Верхня відмітка головки рейки-форми повинна бути на 

рівні верху покриття. 

Після встановлення рейок-форм піщану основу 

планують і ущільнюють. Планування та ущільнення 

піщаної основи виконують профілювальником (рис. 

4.8). 

 

 
Рис. 4.8. Профілювальник 
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По основі проектом може передбачатися влаштування 

розподільних прошарків із бітумно-піщаних шарів, 

руберойду, поліетиленових плівок або геотекстилю. Ці 

прошарки призначені для зменшення температурних 

напружень між основою і покриттям шляхом 

зменшення сил тертя і запобігання витіканню 

цементного молока із бетону. 

Технологічна схема влаштування основи 

профілювальником із піску, укріпленого цементом, 

наведена на рис. 4.9. 

Заключний етап перед бетонуванням – встановлення 

приставної опалубки, прокладок і елементів з’єднання. 

Конструкція опалубки визначається формою плити у 

плані і типом стиків. 

 
Рис. 4.9. Технологічна схема влаштування основи 

профілювальником із піску, укріпленого цементом: 1 – 

автомобілі-самоскиди; 2 – автогрейдер; 3 – 

профілювальник; 4 – катки на пневмоколісному ходу; 5 

– авто гудронатор; 6 – копірні струни. 

При механізованому укладанні цементобетону роль 
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опалубки виконують рейко-форми, але якщо поздовжні 

шви не наскрізні, а влаштовуються у вигляді 

шпунтового з’єднання, то доводиться застосовувати 

приставну дерев’яну опалубку. Для недопущення 

зчеплення опалубки з цементобетоном і полегшення 

зняття її після бетонування, поверхню опалубки зі 

сторони бетону змазують маслом або іншими 

речовинами. 

При влаштуванні швів стиснення із шпунтовим 

з’єднанням (рис. 4.10, а) всі грані шпунта змащують 

розігрітим бітумом шаром 1–1,5 мм. 

Шви розширення із штировим з’єднанням виконують 

таким чином: один кінець штиря до середини 

обмазують шаром розігрітого бітуму в шахматному 

порядку і потім на оброблені кінці штирів надівають 

гумові або металеві гільзи (ковпачки) (рис. 4.10, б). 

Приблизний час зняття опалубки повинен бути не 

менше 18 год після укладання цементобетонної суміші 

в покриття при температурі повітря вищій ніж 15 С і 

не раніше чим через 24 год за температури нижчої за 

15 С. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4.10. Влаштування швів: а – шов стиснення зі 
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шпунтовим з’єднанням; б – шов розширення зі 

штировим з’єднанням: 1 – дошка; 2 – металевий штир; 

3 – ковпачок. 

Рейко-форми та опалубку знімають за допомогою 

лома-лапки. Після зняття опалубки оголені грані плит 

засипають піском та покривають плівкоутворювальним 

матеріалом.  

4. Арматурні роботи при влаштуванні 

цементобетонних покриттів 

До складу арматурних робіт при будівництві 

армованих жорстких аеродромних покриттів входять: 

заготовка стрижнів, виготовлення сіток і каркасів, їх 

перевезення і встановлення в конструкцію плит 

покриття. Конструкція арматурного каркасу при 

будівництві аеродром-ного покриття наведена на рис. 

4.11. 

 

 
Рис.4.11. Конструкція арматурного каркасу при 

будівництві аеродромного покриття 

Усі роботи із заготовки стрижнів і виготовлення сіток 

та каркасів виконують спеціальними арматурними і 
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зварними станками. Сітки і каркаси виготовляють з 

допомогою електрозварки контактним способом, 

зварюючи певні точки перетину арматурних стрижнів, 

що вкладені в проекті конструкції плит покриття. 

У процесі укладання сіток і каркасів необхідно 

слідкувати за розміщенням арматурних стрижнів за 

товщиною покриття. Відхилення висотного 

розміщення арматури від проектного повинно бути не 

більше 10 мм при обов’язковому збереженні 

мінімальної товщини захисного шару.  

При монтажі арматурних сіток і каркасів попередньо 

вкладають на підготовлену основу підкладки розміром 

2525 см із цементобетону або розчину, що має 

міцність не нижчу ніж міцність цементобетонного 

покриття. Кількість і товщина прокладок визначається 

проектом залежно від жорсткості каркаса і товщини 

захисного шару. Слід зазначити, що розкладання 

підкладок виконується з метою створення правильного 

захисного шару. 

5. Транспортування, укладання та ущільнення 

цементобетонної суміші 

Цементобетонна суміш транспортується автомобілями-

самоскидами від центрального бетонного заводу до 

місця укладання в покриття. Тривалість 

транспортування цементобетонної суміші повинна 

бути не меншою ніж період часу до початку 

схоплювання з урахуванням необхідного часу на 

укладання та ущільнення.  

Маршрут руху бетоновозів повинен призначатися із 
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розрахунку максимального використання раніше 

укладених смуг аеродромного покриття, по яких рух 

допускається після набирання цементобетоном 

міцності при стисканні не менше ніж 60 % від 

проектної.  

У цьому випадку обов’язково роблять з’їзди з 

укладених плит шляхом влаштування дерев’яних 

пандусів, а також кам’яних відміток. 

Рух автомобілів по підготовленій основі при 

бетонуванні допускається тільки у тому випадку, коли 

на поверхні основи не залишається колій від проїзду. 

Якщо колії утворюються, то необхідно влаштовувати 

переносні щити або металеві і навіть легкі збірно-

розбірні колійні залізобетонні плити. Якщо це зробити 

неможливо, то необхідно виконати повторне 

планування і ущільнення основи. 

Укладання цементобетонної суміші складається із 

розподілення її по ширині бетонованої смуги, 

ущільнення і обробки поверхні. Дана технологічна 

операція виконується за допомогою 

бетоноукладальних машин чи розподілювачів 

цементобетонної суміші (рис. 4.12). 
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Рис.4.12. Бетоноукладальник для влаштування 

цементобетонного аеродромного покриття 

При виборі схеми укладання цементобетонної суміші 

враховують можливість руху бетоновозів по основі, 

терміни твердіння бетону, кількість перестановок 

рейок-форм і бетоноукладального обладнання, 

необхідності відведення поверхневих вод у процесі 

влаштування покриття. 

Розподіл цементобетонної суміші повинно бути 

рівномірним, в необхідній кількості і без порушення її 

однорідності. У процесі розподілення необхідно 

слідкувати за точним збереженням положення 

арматурних каркасів, елементів стикових з’єднань і 

опалубки.  

Розрив у часі розподілення цементобетонної суміші 

нижнього і верхнього шару залежить від температури 

повітря і властивостей суміші, що укладається. Ця 

величина встановлюється у лабораторних умовах і 

може приблизно становити до 3 год за температури 

повітря до 15 С, 2 год за температури t = 15–20 С і 1 

год за температури t = 25-30 С. 
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Цементобетонну суміш ущільнюють 

бетоноукладальником на гусеничному ходу, 

обробляють відразу за її розподілом і закінчують до 

початку твердіння.  

Технологічна схема із влаштування цементобетонного 

аеродромного покриття наведена на рис. 4.13–4.14.  

Остаточне налаштування робочих органів 

бетоноукладальника необхідно виконувати при 

пробному попередньому бетонуванні. На початку 

укладання цементобетонної суміші необхідно ретельно 

контролювати геометричні параметри, рівність 

поверхні та якість кромок свіжоукладеного 

цементобетонного покриття.  

Відстані між боковими формами (опалубкою) 

необхідно влаштовувати на 2–4 см меншими від 

проектної ширини покриття. 

6. Влаштування деформаційних швів 

Поздовжні шви стиснення зі шпунтовим з’єднанням 

влаштовують з використанням приставної опалубки, 

що прикріплюється до вертикальних граней рейок-

форм. Паз у верхній частині цих швів нарізають у 

твердому або роблять у свіжоукладеному 

цементобетоні. Елементи опалубки поперечних швів 

стиснення встановлюють до бетонування. Елементи 

швів розширення (дощати, прокладки, штирі) 

встановлюють і закріплюють в проектному положенні 

до бетонування, а пази над дерев’яними прокладками 

нарізають тільки в твердому бетоні. 

Шви у затверділому бетоні нарізаються спеціальними 
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нарізчиками швів. 

Після нарізання швів у затверділому цементобетоні 

вони повинні бути ретельно просушені, очищені і 

відразу заповнені герметичними матеріалами (рис. 

4.15). 

Момент початку нарізання швів залежить від 

швидкості твердіння цементобетону. Необхідно, щоб 

цементобетон мав достатню міцність (не менше 100 

кгс/см2 при стисненні) для того, щоб бетон при 

влаштуванні шва не руйнувався. З іншого боку, з 

метою попередження утворення усадкових і 

температурних тріщин у покритті, нарізання швів слід 

виконувати якомога раніше. Досвід показав, що у 

літніх умовах за середніх температур 20–25 С шви 

можна і потрібно нарізати через 10–20 год. 

Послідовність нарізання швів встановлюється, 

виходячи із принципів поступового скорочення 

довжини смуги бетонування, тобто готову смугу 

спочатку розрізають на дві рівні частини, потім кожну 

частину знову навпіл і так до необхідних розмірів плит. 
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Рис. 4.13. Технологічна схема влаштування цементобетонного аеродромного 

покриття (початок) 
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Рис. 4.14. Технологічна схема влаштування цементобетонного аеродромного 

покриття (закінчення) 
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Рис. 4.15. Заповнення швів герметичним матеріалом в 

аеродромному  

покритті  

7. Догляд за свіжоукладеним цементобетоном 

Догляд за свіжоукладеним цементобетоном 

виконується в два або три етапи. Перший етап 

продовжується від моменту закінчення обробки 

поверхні покриття до початку твердіння. Другий етап – 

від початку твердіння (закінчення першого етапу) до 

набору 60–70 % міцності. Тривалість цього етапу 

становить 8–15 діб для місцевості із сухим кліматом. 

Третій етап продовжується приблизно 12–15 діб від 

моменту закінчення другого етапу до моменту повного 
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набору міцності бетоном. 

На першому етапі догляду основна задача полягає в 

тому, щоб зупинити або значно уповільнити швидке 

випаровування води з метою недопущення утворення 

усадкових тріщин. У зв’язку з цим, покриття 

накривають тентами, щитами, водонепроникними 

матеріалами і зволожують шляхом розпилення води. 

На другому етапі догляду за свіжоукладеним 

цементобетонним покриттям тенти та рулонні 

матеріали знімають і на поверхню бетону наносять 

плівкоутворювальні матеріали, що мають високі паро-

водо-ізоляційні властивості та еластичність. 

При відсутності плівкоутворювальних матеріалів на 

другому етапі догляду за бетоном у винятковому 

випадку застосовують вологий пісок чи супісок. 

Товщина такого шару повинна бути не меншою ніж 5–

6 см, а в районах з теплим кліматом до 10–15 см. 

На третьому етапі догляду за бетоном після 

формування плівки на поверхні покриття бетон 

вкривають термоізоляційним матеріалом.  

8. Організація робіт при будівництві 

цементобетонних аеродромних покриттів 

Організація робіт при будівництві цементобетонних 

покриттів залежить від прийнятої схеми бетонування. 

При механічному укладанні цементобетонної суміші 

можуть  

застосовуватися дві основні схеми бетонування: 

поздовжня і поздовжньо-ділянкова без застосуванням 

та із застосуванням маякових рядів (рис. 4.16, а, б). 
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Бетонування без маякових рядів виконується шляхом 

укладання цементобетону паралельними смугами, що 

примикають одна до одної, розпочинаючи від одного 

краю до другого або від середини до краю (рис. 4.16, 

а). У цьому випадку довжина смуг вкладання 

цементобетонної суміші (довжина захватки) 

визначається із умови, щоб до моменту бетонування 

сусідньої смуги раніше вкладений цементобетон мав 

міцність не меншу ніж 60 % від проектної, що допускає 

рух бетоновозів і комплекту бетоноукладальних 

машин. 

При бетонуванні з маяковими рядами, які є 

напрямними і фіксують відмітки покриттів, 

цементобетон вкладають смугами через один або 

декілька рядів (рис. 4.16, б). 

Кількість маякових рядів призначається залежно від 

довжини ділянки, що бетонується, темпу робіт та 

термінів витримування цементобетону для проїзду 

автомобілів та бетоноукладальної машини.  

Довжина ділянки бетонування повинна забезпечувати 

необхідну міц ність цементобетону для проходу 

бетоноукладальної машини та проїзду автотранспорту. 
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а 

 
б 

Рис. 4.16. Схема бетонування смуг покриттів: а – без 

маякових рядів; б – з маяковими рядами: І – 

бетонування від узбіччя без маякових рядів; ІІ – 

бетонування від середини без маякових рядів; ІІІ – 

бетонування з двома маяковими рядами;  ІV –

бетонування з трьома маяковими рядами 

Ця умова диктує мінімально допустиму довжину 

захватки, яка визначається за формулою: 

2

Ò
L

b n

 


  , 

де Т  – продуктивність бетоноукладальної машини, 

м2/добу;  – час набирання міцності цементобетону, 

коли дозволяється проїзд бетоноукладальної машини, 

доба; b – ширина одного ряду бетонування, м (7; 7,5 м); 
n  – кількість прийнятих маякових рядів з двостороннім 

бетонуванням.  

 

Практичне заняття 5. Технологія будівництва 

збірних жорстких покриттів 

1. Будівництво збірних аеродромних покриттів 

При застосуванні збірних аеродромних покриттів під 
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час будів-ництва аеродромів на місці будівництва 

передбачається виконання тільки їх монтажу з малими 

витратами праці. 

Збірні аеродромні покриття збирають із попередньо-

напружених залізобетонних плит, найкращими з яких 

за економічними показниками, а також за 

тріщиностійкістю та довговічністю є ПАГ-14, що 

мають розміри в плані 62 м та товщину 14 см та ПАГ-

18 з розмірами в плані 62 м та товщиною 18 см (рис. 

5.1). Індекс ПАГ означає, що плита аеродромна гладка. 

Маса однієї плити ПАГ-14 становить 4,2 т, а ПАГ-18 – 

5,4 т. 

 

 
Рис. 5.1. Плити аеродромні гладкі (ПАГ-14) 

 

Плити на об’єкт будівництва доставляють, як правило, 

залізничним транспортом. Для транспортування 
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збірних плит можна використовувати будь-які 

транспортні засоби, що задовольняють умови 

вантажопідйомності та габаритів. В автомобілях 

великої вантажопідйомності допускається перевезення 

не більше трьох плит, між яким влаштовується 

підкладка товщиною 3–4 см на відстані 1 м одна від 

одної. Основними механізмами при виконанні 

розвантажувальних робіт є самохідні крани. Основні 

вимоги до готових плит типу ПАГ наведені в табл. 5.1. 

Для приймання та зберігання плит ПАГ на об’єктах 

вздовж підготовленої основи ЗПС, РД чи МС на 

спеціальних площадках організовують складування 

плит. Площадки для складання плит повинні мати ухил 

і = 0,02–0,03 та повинні бути ущільнені.  

Таблиця 5.1 

Вимоги технічних умов до готових плит типу ПАГ 
Параметри плит, що 

контролюються 

Вимоги до плит ПАГ 

Геометричні розміри Відхилення від проектних 

розмірів не повинні 

перевищувати: 

по довжині 6 мм  

по ширині 5 мм 

по товщині захисного шару 

бетону для нижньої та верхньої 

арматури 3 мм 

за розташуванням стикових 

скоб:  

в плані 5 мм 

за висотою 3 мм 

по виступу за межі плити 2 мм 

Геометрична форма Різниця довжин діагоналей не 

повинна перевищувати 12 мм 
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Зовнішній вигляд та якість 

поверхні 

Робоча поверхня плит 

повинна бути рівною та мати 

деяку шорсткість, утворену 

капроновою щіткою чи 

брезентовою стрічкою. Не 

допускається лущення 

поверхні та тріщини будь-

якого походження 

Усі плити, які завозяться на об’єкт будівництва, 

необхідно відсортувати за якісними показниками на 

три групи: 

1) плити без дефектів; 

2) плити з незначним відхиленням від технічних умов; 

3) плити зі значними дефектами. 

Плити третьої групи не можуть використовуватися як 

покриття.  

Монтаж плит – найбільш складна та трудомістка 

технологічна операція. Збірні аеродромні плити 

укладають на вирівнювальний шар із піскоцементної 

суміші.  

Плити в покриття укладають довгою стороною вздовж 

основного напрямку руху повітряних суден. При цьому 

перед укладанням ПАГ в покриття виконують 

ґрунтування бічних граней плит для забезпечення 

кращого зчеплення з ними герметичного матеріалу 

швів. Укладання плит виконують самохідними 

кранами на пневмоколісному ходу. 

При укладанні плит на піщану основу широко 

застосовують вібропросідання, що забезпечує щільне 

та рівномірне прилягання плит до основи. Після 

укладання плит виконують вібропросідання та 



 

59 

вирівнювання плит за допомогою вібропросадочної 

машини. 

При укладанні збірних плит аеродромних покриттів 

найбільша продуктивність досягається у випадку, коли 

виконується прийом: плиту краном знімають з 

автомобіля самоскида та поворотом стріли наводять на 

місце укладання; плиту опускають вниз до рівня, щоб її 

підошва була на 3–5 см нижчою за поверхню 

укладених суміжних плит; поворотом стріли 

поздовжню грань приводять в дотик з поздовжньою 

гранню уже укладеної плити; плиту опускають на 

основу. Технологічна схема на влаштування покриття 

із ПАГ-18 наведена на рис. 7.18.  

Після вібропросідання виконують зварювання 

стикових скоб. Якщо проміжок між зварювальними 

стиковими скобами не перевищує 4 мм, то зварювання 

виконують одним неперервним швом. Якщо проміжок 

перевищує 4 мм, то на них укладають додатковий 

стрижень діаметром на 2–3 мм більшим за ширину 

зазору та зварювання виконують двома швами.  

Після зварювання стикових з’єднань шви ретельно 

очищають від пилу та бруду, а потім заливають 

мастикою.  
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Рис. 7.18. Технологічна схема на улаштування плит аеродромних гладких: 1 – 

автокран; 2 – автомобіль-самоскид; 3 – профілювальник; 4 – автокран; 5 – 

автомобіль; 6 – зварювальний агрегат; 7 – автокран; 8 – автомобіль; 9 – 

компресор; 10 – заливальник швів 
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Практичне заняття 6. Технологія будівництва 

асфальтобетонних покриттів 

1. Визначення параметрів спеціалізованих 

потоків робіт при будівництві покриттів 

автомобільних доріг 

 

визначають через об’єми робіт, які можуть бути 

виконані протягом однієї зміни, тобто в межах, як 

правило, однієї захватки. Розмір захватки 

(довжина L у метрах) є таким аби узгодити 

продуктивність машин, зайнятих на будівництві 

дороги, з продуктивністю виробничих 

підприємств і автотранспорту. При цьому 

виробнича потужність підприємств, як правило, 

повинна бути використана повністю. Це 

стосується перш за все влаштування дорожніх 

конструкцій із використанням напівфабрикатів 

(асфальто- і цементобетонних сумішей). 

 При влаштуванні асфальтобетонного 

покриття розрахунок змінного темпу робіт або 

довжини (площі) змінної захватки довжиною L,м, 

виконуємо з урахуванням змінної продуктивності 

ведучої машини (асфальтоукладальника) і 

виробничої потужності асфальтобетонного заводу. 

 Довжина змінної захватки  у метрах 

визначається: 

 а) через змінну продуктивність 

асфальтоукладальника  
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с

в

П

Кv
L



480

, м, 

де 480 – тривалість робочої зміни у хвилинах; v – 

робоча швидкість пересування 

асфальтоукладальника у метрах за хвилину (2…6 

м/хв.); Кв – коефіцієнт використання робочого 

часу машини; Пс – кількість смуг, які вкладаються 

одним асфальтоукладальником протягом зміни; 

 б) через змінну продуктивність 

асфальтобетонного заводу (АБЗ) – 






hbn

KQТ
L nз , м, 

де Тз – тривалість робочої зміни у годинах; Q – 

змінна продуктивність асфальтобетонного заводу, 

т; Кп – коефіцієнт використання потужності АБЗ; п 

– кількість асфальтоукладальників, які працюють 

одночасно на захватці; b – ширина смуги 

асфальтобетонного покриття, що вкладається 

асфальтоукладальником, м; h – товщина шару (із 

збільшенням на 10…15%) асфальтобетонного 

покриття, м;  – середня щільність 

асфальтобетону, т/м3. 

 2. Продуктивність автотранспорту за 

зміну. 

 Продуктивність автомобілів-самоскидів 

визначається за однією з двох формул: 

 а) при однакових дорожніх умовах 
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t

KQТ
П вз

зм.а








2
, т, 

де Q – вантажопідйомність автомобіля-самоскида, 

т; Кв – коефіцієнт використання автомобіля-

самоскида за зміну, 0,85; ℓ – дальність 

перевезення, км;  – середня швидкість руху 

автомобіля-самоскида, км/год; t – середня 

тривалість простоїв автомобіля-самоскида під 

навантаженням, розвантаженням і маневруванням, 

годин (0,5 т - 0,2 год; 8 т – 0,25 год; 10 т – 0,32 

год); 

 б) при змішаних дорожніх умовах: 

t

KQТ
П вз

..зм.а






2

2

1

1 22




, т, 

де ℓ1 i ℓ2 – дальність перевезення при різних 

дорожніх умовах, км; 1  і 2 – середні швидкості 

руху при різних дорожніх умовах, км/г. 

 Розрахункові середні робочі швидкості руху 

вантажних автомобілів: при вдосконалених 

покриттях 35 км/год; перехідних покриттях 27 

км/год; при ґрунтових дорогах – 22 км/год. 

 При обчисленні більшості дорожньо-

будівельних матеріалів в об’ємі (м3) треба 

розділити продуктивність автомобіля-самоскида, 

яка подається у тоннах, на об’ємну масу 

(щільність) перевезеного матеріалу. 

Середня об’ємна маса (щільність) основних 
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дорожніх будівельних матеріалів (т/м3) прийнята:  

глина – 1,8; важкий суглинок – 1,7; суглинок і 

супісок – 1,6; пісок – 1,5; щебінь і гравій – 1,7; 

дрібний щебінь – 1,6; піщано-гравійна суміш – 1,6; 

цементобетонна суміш – 2,5; асфальтобетонна 

суміш – 2,3…2,6; бітум дорожній, емульсія 

бітумна – 1,0… 1,1. 

Разом із тим асфальтобетонні суміші і 

кам’яні матеріали, оброблені бітумом, вимірюють 

у тоннах. 

3. Визначення необхідної кількості 

автомобілів-самоскидів у зміну для вивезення 

дорожньо-будівельних матеріалів на трасу. 

 Знаючи дальність перевезення і 

користуючись даними про продуктивність 

автомобіля-самоскида, визначаємо необхідну 

кількість автомобілів за формулою 

зм.а
а

П

V
N  , шт, 

де V – об’єм дорожньо-будівельного матеріалу в 

м3 (т), який підлягає вивезенню на ділянку або 

відповідний кілометр траси; Па.зм – продуктивність 

автомобіля за зміну. 

 Як правило, вирішуються такі задачі: 

- вивезення піску із кар’єру на трасу; 

- вивезення щебеню із кар’єру на трасу; 

- вивезення асфальтобетонної суміші і чорного 

щебеню від асфальтобетонного заводу; 

- підвезення бітумної мастики автогудронатором. 
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2. Визначення номенклатури та витрат 

матеріалів для будівництва окремих 

шарів дорожніх одягів 

Згідно з прийнятою конструкцією 

дорожнього одягу необхідно визначити обсяги 

робіт із влаштування конструктивних шарів і 

потребу в матеріалах. 

Обсяг робіт із влаштування дорожніх одягів, 

м2: 

BLF  ,  

де L – довжина ділянки дороги, м; B – ширина 

конструктивного шару, м. 

 Кількість матеріалів на один шар 

визначається за формулами: 

пyV KKLhBQ  , м3, 

або пТ KLhBQ   , т, 

де В – ширина шару, м; h – товщина шару, м; L – 

довжина ділянки, м; Ky – коефіцієнт ущільнення; 

Kn – коефіцієнт витрат (1,03…1,05);  – середня 

щільність сухого матеріалу в ущільненому стані, 

кг/м3. 

 У таблиці 6 подані значення коефіцієнта 

ущільнення і середня щільність сухого матеріалу в 

ущільненому стані. 

Номенклатура матеріалів для влаштування 

конструктивних шарів визначається згідно з 

діючими нормами витрат матеріалів, 

передбачених ДБН і СНУ –93. 

Дані розрахунку обсягу робіт і потреби у 
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матеріалах зводять у таблицю 1. 

Таблиця 1 
Значення коефіцієнта ущільнення і середньої щільності 

сухого матеріалу в щільному стані 
 

№ 

за/п 

Назва 

матеріалу 

Коефіцієнт 

ущільнення 

Середня щільність 

сухого матеріалу, 

кг/м3 

1. Щебінь 1,25…1,3 1800…2000 

2. Доменний 

шлаковий 

щебінь 

1,40 1800…2000 

3. Ґрунтощебін

ь 

1,18 2000 

4. Гравійна 

оптимальна 

суміш 

1,24 1900 

5. Гравійно-

піщана 

суміш 

1,22 1800 

6. Жорства 

гірських 

порід 

1,37 2000 

7. Висівки 

гірських 

порід  

1,35 2000 

8. Піщані 

висівки  

1,27 1900 

9. Маломіцний 

піщаник 

1,40 2300 

10. Маломіцний 

вапняк 

1,40 2000 

11. Доменний 

шлак 

1,3…1,5 1900 
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12. Попелошлак

ова суміш 

1,50 2000 

13. Супіщаний 

ґрунт 

1,10 1800 

14. Суглинисти

й ґрунт 

1,10 2000 

15. Пісок 1,10 1650 

16. Асфальтобет

он 

1,25 2300…2450 

17. Цементобет

он 

1,00 2200…2400 

18. Цемент, 

мінеральний 

порошок 

- 1200…1300 

19. Бітум - 900…1100 

20. Емульсія 

бітумна 

- 1000 

 

3. Визначення змінної продуктивності 

дорожньо-будівельних машин при влаштуванні 

шарів дорожнього одягу і складу ланок 

 1. Розрівнювання і профілювання піску 

автогрейдером ДЗ-31-1 при L=200 м (ЕНиР-88, Е 

17-1, табл.2). Наведені норми часу (Нвр.м) у Е17-1 

передбачають роботу машини на дільниці 

довжиною 400 м і більше. При роботі 

автогрейдерів на дільницях довжиною менше ніж 

400 м слід до Нвр.м використовувати коефіцієнти, 

подані у технічній частині ЕНиР, у табл. 1. У 

даному випадку при L=200 м коефіцієнт К 

дорівнює 1,25: 
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КН

ЕТ
П

.м.вр

з
.зм.н




 , м2, 

де Е – вимірювач продукції, на який установлена 

Нвр.м; К – коефіцієнт до норми часу. 

 2. Заливання води із водоймища, підвезення 

і розливання її поливомийною машиною ПМ-130Б 

(Q=6м3) із сопла при відстані перевезення L=5 км. 

 У ЕНиР-88 (зб. Е17, технічна частина, 

табл.4) наведені Нвр.м на пробіг 1 км 

автогудронатором і поливомийною машиною: при 

капітальних покриттях 0,03 г (=33 км/г) і при 

перехідних – 0,04 г (=25 км/г); при ґрунтовому 

покритті – 0,045 г (=20 км/г). 

 Продуктивність поливомийної машини 

визначається за формулою 

в
з

зм.н K

Qt
L

QТ
П 








2
, м2, 

де Q – ємність цистерни, м3; L – дальність 

перевезення, км; t – тривалість наливання і 

розливання 1 м3 води через сопла (0,097г);  – 

середня швидкість під час руху по дорозі; Кв – 

коефіцієнт змінного використання машини 

(Кв=0,85). 

 3. Ущільнення піщаного шару товщиною 20 

см самохідним пневмоколісним котком ДУ-31А 

при 10 проходах за одним слідом (ЕНиР-88, Е17-

11). 
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 Продуктивність котка визначається за 

формулою 

м.врм.вр

з
.зм.н

НН

ЕТ
П




 , м2, 

де Е – вимірювач продукції щодо норми 

машинного часу, Е=1000; Нвр.м – норма машинного 

часу на перші шість проходок, маш.-год.; ΔНвр.м. – 

те ж саме на наступні проходки. 

 4. Розподіл щебеню самохідним 

розподільником ДС-8. 

 Норма машинного часу визначається згідно 

з Е17-2 залежно від товщини шару щебеню: при 

товщині шару від 16 до 22 см Нвр.м= 0,57 маш.-

год.; при товщині шару від 8 до 16 см – Нвр.м=0,50 

маш.-год. 

 Продуктивність розподільника ДС-8 

визначається за формулою 

м.вр

з
зм.н

Н

ЕТ
П


 , м2, 

де Е – вимірювач продукції щодо Нвр.м., Е=100. 

 5. Ущільнення одношарової щебеневої 

основи самохідними котками із гладкими 

вальцями  (Е17-3): 

 Продуктивність котків визначається за 

формулою 

м.вр

зм
зм.н

Н

ЕТ
П


 , м2, 

де Нвр.м визначається за таблицею Е17-3 залежно 
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від типу котка і кількості проходок за одним 

слідом. Наприклад, для легкого котка ДУ-50 при 

15 проходах за одним слідом Нвр.м= 0,95 маш.-год., 

а для важкого котка ДУ-9В при 30 проходах за 

одним слідом Нвр.м.= 1,1 маш.-год. 

 6. Розподіл дрібних фракцій щебеню 

самохідним розподільником  
ДС-49. 

 Норма машинного часу визначена згідно з 

Е17-2 при товщині шару від 1 см до 4 см – Нвр.м= 

0,25 маш.-год. 

 Продуктивність самохідного розподільника 

м.вр

з
зм.н

Н

LТ
П


 , м2, 

де Е – вимірювач продукції щодо Нвр.м, Е=100. 

 7. Остаточне планування поверхні 

щебеневої основи перевірки рівності поперечного 

профілю і щільності шару (Е17-31). 

 Продуктивність 

м.вр

зм
зм.н

Н

ЕТ
П


 , м2, 

де Е – вимірювач продукції, Е=100. 

 8. Заливання, підвезення і розливання 

бітуму автогудронатором ДС-39А (Q=3,5 т). 

 Автогудронатор наповнюється бітумом у 

постійному місці (бітумна база або АБЗ) і 

переміщується, як правило, по дорогах із твердим 

покриттям із середньою швидкістю 25 км/год. 
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 Продуктивність автогудронатора 

визначається за формулою п.2, у якій тривалість 

наливання й розливання бітуму визначається за 

формулою 

21 ttt  , год, 

де t1 – норма часу на наповнення 1 т бітуму (0,14 

г); t2 – норма часу на розливання 1 т бітуму (0,19г). 

 9. Розподіл чорного холодного щебеню 

товщиною 7 см асфальтоукладальником ДС-1 

(Е17-6): 

м.вр

з
зм.н

Н

ЕТ
П


 , м2, 

де Е – вимірювач продукції, Е=100. 

 10. Ущільнення одношарової гарячої 

асфальтобетонної суміші самохідними котками 

з гладкими вальцями (Е17-7): 

 легким котком (ДУ-50) при п’яти проходах 

за одним слідом, потім важким котком (ДУ-9В) 

при 20 проходах за одним слідом.  Продуктивність 

котків визначається за формулою 

м.вр

з
зм.н

Н

ЕТ
П


 , м2, 

де Е – вимірювач продукції, Е=100. 

 11. Укладання (розподіл) гарячої 

асфальтобетонної суміші самохідним 

укладальником ДС-1 (Е17-6). 

Продуктивність укладальника за зміну 
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м.вр

з
зм.н

Н

ЕТ
П


 , м2, 

де Е – вимірювач продукції, Е=100. 

Підбір складу ланки ущільнюючих машин і 

режим укочування шарів асфальтобетонного 

покриття залежить від типів 

асфальтоукладальників, що застосовуються 

(таблиця 9 Технологічного регламенту). 

Орієнтовний склад ланки при влаштуванні 

нижнього шару асфальтобетонного покриття: 

Усього – 15 робітників, у тому числі: 

- асфальтобетонник 5 розр. – 1; 4 розр. – 1, 3 розр. 

– 3, 1 розр. – 1; 

- машиніст асфальтоукладальника 6 розр. – 1; 

- машиніст котка 5 розр. – 2; 6 розр. – 3; 

- машиніст поливомийної машини 5 розр. – 1; 

- помічник машиніста 4 розр. – 1; 

- машиніст автогудронатора 5 розр. – 1. 

Орієнтовний склад ланки при влаштуванні 

верхнього шару асфальтобетонного покриття: 

Усього – 17 робітників, у тому числі: 

- асфальтобетонник 5 розр. – 1; 4 розр. – 1, 3 розр. 

– 3, 1 розр. – 1; 

- машиніст асфальтоукладальника 6 розр. – 2; 

- машиніст котка 5 розр. – 5; 6 розр. – 1; 

- машиніст поливомийної машини 5 розр. – 1; 

- помічник машиніста 4 розр. – 1; 

- машиніст автогудронатора 5 розр. – 1. 
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Практичне 7. Склад робіт і розбивка 

водостічної дренажної системи 

1. Елементи водовідвідної та дренажної системи  

аеродрому 

Влаштування водовідвідної та дренажної системи 

– це один з найважливіших і найвідповідальніших 

моментів під час будівництва аеродрому. 

Елементами водовідвідної та дренажної системи 

аеродрому є: дощеприймальні, оглядові, тальвежні 

колодязі, труби перепусків, закромочні дрени, 

дощеприймальні воронки, осушники, водовідвідні 

лотки та ін. 

Наявність тих чи інших елементів залежить від 

принципової схеми водовідвідної та дренажної 

системи аеродрому (рис. 7.1, 7.2).  

 
Рис. 7.1. План розташування елементів 

водовідвідної та дренажної системи аеродрому: 1 
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– проектна горизонталь; 2 – дощеприймальний 

колодязь; 3 – оглядовий колодязь; 4 – закромочна 

дрена; 5 – тальвежний колодязь; 6 – водовідний 

лоток; 7 – труба перепуску від дощеприймального 

колодязя до оглядового; 8 – труба перепуску від 

тальвежного колодязя до оглядового; 9 – труба 

колектора водовідвідної системи аеродрому 

 
Рис. 7.2. Поперечний переріз по лінії А-А: 1 – 

аеродромне покриття; 2 – основа з дренувальним 

шаром; 3 – водовідвідний лоток в кромці 

аеродромного покриття; 4 – оглядовий колодязь;5 

– закромочна дрена; 6 – труба колектора 

водовідвідної системи аеродрому; 7 – труба 

перепуску від дощеприймального колодязя до 

оглядового; 8 – труба перепуску від тальвежного 

колодязя до оглядового; 9 – труба перепуску від 

закромочної дрени до оглядового колодязя; 10 – 

тальвежний колодязь; 11 – ґрунтовий лоток; 12 – 

дощеприймальний колодязь 

Дощеприймальний колодязь – це елемент 

водовідвідної системи аеродрому, який 

призначений для приймання поверхневої води, що 

стікає з поверхні аеродромних покриттів. Відстані 
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між дощеприймальними колодязями 

регламентуються нормами і визначаються згідно з 

табл. 7.1. Дощеприймальні колодязі виконують із 

залізобетонних елементів заводського 

виготовлення (рис. 7.3).  

Таблиця 7.1 

Відстані між дощеприймальними колодязями 

на території аеродрому 

Елементи 

аеродрому 

Відстані між 

дощеприймальними 

колодязями при поздовжніх 

ухилах дна лотка, м 

Від 0,003 до 

0,005 
Вище 0,005 

Двосхилі злітно-

посадкові смуги та 

площадки, які 

мають ширину 

меншу 50 м 

100–150 150–200 

Односхилі злітно-

посадкові смуги та 

площадки з 

шириною 

покриттів 50–60 м 

100–125 125–175 
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Рис. 7.3. Конструкція та параметри 

дощеприймального колодязя:1 – бітумна мастика; 

2 – труба перепуску від дощеприймального до 

оглядового колодязя; 3 – ґрунтова основа під 

дощеприймальний колодязь наведена на рис. 7.4. 

 

Для приймання поверхневої води, що стікає з 

ґрунтових елементів аеродрому, призначені 

тальвежні колодязі, які встановлюються в 

найнижчих місцях. Решітки тальвежних колодязів 

розташовують на 8–10 см нижче від оточуючої 

Дощеприймальні колодязі влаштовують в лотках, 
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що знаходяться в кромках аеродромних покриттів. 

Параметри лотків залежать від елементу 

аеродрому, де вони розташовуються (наприклад, 

ширина лотків, що встановлюються в кромках 

злітно-посадкової смуги, становить 4 м, а висота – 

8 см).  

Конструкція лотка водовідвідної системи 

аеродрому ґрунтової поверхні.  

 
Рис. 7.4. Конструкція та параметри водовідвідного 

лотка в кромці аеродромного покриття. 

Відстані між тальвежними колодязями приймають 

від 100 до 200 м. Для виключення просідань 

ґрунту влаштовують подушку із щебеню, гравію 

чи шлаку товщиною 15 см і більше.  

Дощеприймальні та тальвежні колодязі 

’єднуються з оглядовими за допомогою труб 

перепусків. Оглядові колодязі влаштовують на 

трасі колектора для під’єднання перепусків і в 

місцях зміни напряму траси та ухилу. 

Оглядові колодязі розташовують на відстані 10–15 

м від кромки аеродромного покриття та 
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призначені для огляду та очищення труб 

колектора водовідвідної системи. 

 
Рис. 7.5. Конструкція та параметри тальвежного 

колодязя: 1 – дно; 2 – шлакова подушка; 3 – 

бетонна стінка; 4 – діафрагми;  5 – вимощення; 6 – 

решітки; 7 – труба перепуску до оглядового 

колодязя  

Оглядові колодязі розташовують на відстані 10–15 

м від кромки аеродромного покриття та 

призначені для огляду та очищення труб 

колектора водовідвідної системи. 

Оглядові колодязі та труби колектора можуть бути 

як залізобетонними, так і виконуватись із 

полімерних матеріалів. Переріз колодязів для труб 

діаметром 0,6 м і менше виконують круглим, а для 

труб діаметром 0,6 м – прямокутним. Внутрішній 

габарит колодязів приймають не менше ніж 0,7 м. 

Дно колодязя влаштовують на щебеневу чи 

піщану подушку товщиною 0,15–0,2 м. 
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Конструкції оглядового колодязя наведені на рис. 

7.6–7.7. 

 
Рис. 7.6. План оглядового колодязя аеродрому: 1 – 

оглядовий колодязь; 2 – труба перепуску від 

дощеприймального колодязя; 3 – колектор 

водовідвідної системи; 4 – труба перепуску від 

тальвежного колодязя 

Труби колектора відводять воду із 

дощеприймальних і тальвежних колодязів за межі 

льотного поля. 

Труби колектора виконують із азбоцементу, 

бетону та поліпропілену. Колектори 

розташовують вздовж кромок покриттів на 

відстані 10–15 м від них. Заглиблення труб 

колектора виконують, виходячи із таких умов: 

– забезпечення міцності труб під дією 
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нормативного навантаження (від коліс 

розрахункового літака); 

– сезонного промерзання ґрунту (труби потрібно 

розташовувати не вище, ніж глибина 

промерзання). 

 

 
Рис. 7.7. Розрізи оглядового колодязя: 

1 – решітка; 2 – стінка колодязя; 3 – труба 

перепуску від дощеприймального колодязя; 4 – 

труба перепуску від тальвежного колодязя; 5 – 

колектор; 6 – закромочна дрена; 7 – щебенева 

основа під колодязь 

Діаметри труб колекторів призначають шляхом 

виконання гідравлічного розрахунку. При цьому 

обов’язково має виконуватись умова рівності 

розрахункових витрат пропускній здатності: 
w cQ Q , 

де wQ  – розрахункові витрати в трубі колектора; сQ  
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– пропускна здатність труби. 

Розрахункові витрати дощових вод визначають за 

формулою: 
w s wQ Q A  , 

де sQ – модуль стоку; wA  – площа водозбору для 

розрахункового перетину колектора.  

У свою чергу, модуль стоку визначають за 

формулою 
166,7

s n
j

Q
t

 


, 

де   – параметр, який дорівнює максимальній 

інтенсивності дощу тривалістю 1 хв за прийнятою 

повторюваністю, мм/хв; – коефіцієнт стоку 

дощових вод; 
n

jt
 – час добігання води до 

розрахункового перетину. 

Діаметр труби колектора водовідвідної системи 

аеродрому визначається за формулою  
0,374

0,187
0,296 w

k

Q
D

i
 

, 

де ik – ухил труб. 

 

Практичне заняття 8. Технологія влаштування 

основних елементів водостічної дренажної 

системи 

1. Склад робіт при влаштуванні колектора 

водовідвідної та дренажної системи аеродрому 

При влаштуванні елементів водовідвідної та 

дренажної системи аеродрому необхідно виконати 

у технологічній послідовності такі види робіт: 
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– підготовчі роботи; 

– планувальні роботи; 

– копання траншеї для колектора; 

– закріплення стінок траншеї; 

– зачищення дна; 

– влаштування основи під труби колектора та 

колодязі; 

– укладання труб колектора; 

– виконання герметизації стиків труб; 

– проведення попереднього випробування труб 

колектора на водонепроникність; 

– розбирання кріплення стінок траншей; 

– зворотна засипка траншеї з пошаровим 

ущільненням ґрунту. 

Підготовчі роботи при влаштуванні водовідвідної 

системи складаються із винесення проекту на 

місцевість, очищення траси водотоків від лісу, 

пнів, каменів тощо. 

Розбивні роботи полягають у винесенні на 

місцевість плану розташування водовідвідної 

системи. 

У плані пікетажні та плюсові точки осі траси 

встановлюють за допомогою теодоліта (рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1. Пристосування для влаштування 
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траншей: 1 – стовпчики діаметром 14–18 см; 2 – 

бар’єрна дошка; 3 – вал ґрунту 

Пристосування для влаштування траншей 

встановлюють до початку копання. Положення 

бар’єрної дошки закріплюють за допомогою 

нівеліра.  

2. Копання траншей під труби колектора 

водовідвідної системи аеродрому 

Копання траншей становить близько 40–60 % 

загальної трудомісткості робіт із влаштування 

системи водовідведення та дренажу.  

Траншеї відривають у напрямку, що протилежний 

стоку води. Для виконання цієї роботи 

використовують екскаватор.  

Ґрунт, що розробляється, відсипають у відвал за 

брівку траншеї, а залишки, непотрібні для 

зворотної засипки, завантажують у транспортні 

засоби. 

До початку роботи одноківшового екскаватора 

треба чітко призначити границю ґрунту, що 

відкидається, а також місця зупинки транспортних 

засобів. Також треба прагнути, щоб кут повороту 

стріли екскаватора був мінімальний.  

Ширина траншеї повинна бути достатньою для 

розміщення у ній робітників, які зайняті 

влаштуванням основи, вкладанням труб тощо. 

Копання траншеї виконують з недобором ґрунту 

на 20 см до проектної глибини. Зачистку траншей 

виконують вручну перед вкладанням труб.  
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У скельних ґрунтах траншеї відривають глибше 

низу відмітки труби на 10–20 см для влаштування 

штучної основи. 

Після відкриття траншеї перевіряють 

прямолінійність траси і відповідність відміток дна 

траншеї проектним, які не повинні відрізнятися 

більш ніж на ±2 см. 

Відхилення ухилу дна траншеї допускається не 

більше ±5 % при обов’язковому дотриманні 

загального напрямку. 

Мінімальна глибина траншеї повинна бути такою, 

щоб після укладання труб колектора шар засипки 

ґрунту над трубою становив менше ніж 50 см. 

Для запобігання нещасних випадків при 

раптовому зсуві стінок траншей і додаткових робіт 

для їх відновлення, глибина траншей з 

вертикальними стінками не повинна 

перевищувати: 

– 1,0 м – для піщаних і великоуламкових ґрунтів; 

– 1,25 м – для супісків; 

– 1,5 м – для суглинків та глин; 

– 2,0 м – для дуже міцних суглинків та глин.  

Якщо глибина траншей є більшою від значень, 

наведених вище, то застосовують суцільні 

горизонтальні кріплення.  

Відривання траншей для труб і котлованів для 

колодязів нижче горизонту ґрунтових вод 

необхідно виконувати після штучного пониження 

рівня цих вод або застосовувати відкритий 
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водовід. Заходи з пониження води слід виконувати 

протягом всього періоду виконання робіт, 

включаючи зворотну засипку і ущільнення ґрунту. 

3. Влаштування основ і вкладання труб 

колектора  

водовідвідної системи аеродрому 

Укладання труб колектора водовідвідної системи 

аеродрому – це один із найважливіших та 

найвідповідальніших етапів. Роботи на цьому 

етапі повинні бути виконані з обережністю. 

Особлива увага повинна бути приділена: 

– точному дотриманню проектного ухилу 

колектора та його прямолінійності між 

оглядовими колодязями; 

– міцності та водонепроникності стикових 

з’єднань труб.  

Прямолінійність труб колектора водовідвідної 

системи аеродрому має контролюватись за 

допомогою відвісу, який підвішений до дроту, що 

натягнутий від однієї обноски до іншої через 

середні цвяхи. Перед опусканням труб їхні кінці 

всередині та ззовні очищують від сміття та бруду. 

Для опускання та вкладання важких труб 

застосовуються крани. Легкі труби (наприклад, 

поліпропіленові) вкладають за допомогою 

екскаватора.  

Фрагмент технологічної схеми улаштування труб 

колектора водовідвідної системи аеродрому 

наведений на рис. 8.2.  
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Рис. 8.2. Фрагмент технологічної схеми 

улаштування труб колектора водовідвідної 

системи аеродрому:1 – кран або екскаватор; 2 – 

оглядовий колодязь; 3 – труби колектора 

водовідвідної системи; 4 – ґрунт  

 

Найбільш економічними і надійними в роботі є 

азбестоцементні та полімерні труби, які можна 

вкладати безпосередньо на ґрунтове сплановане 

дно траншеї (рис. 8.3). Але, як правило, під такі 

труби влаштовують спочатку щебеневу, а потім 

піщану основу. 
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Рис. 8.3. Полімерні труби для влаштування 

водовідвідної системи  

аеродрому 

Для бетонних та залізобетонних труб необхідно 

влаштовувати додаткову бетонну або 

залізобетонну основу. Ці основи влаштовуються з 

метою збільшення несучої здатності та 

запобігання нерівномірних осідань найбільш 

напружених частин труб. Ширина бетонної основи 

повинна бути на 15–20 см більшою за діаметр 

труб колектора.  

На дно траншеї бетон опускають за допомогою 

бадді чи переносних лотків. На дно траншеї 

встановлюється опалубка, на яку укладають бетон. 

Бетонну суміш, що укладається, ущільнюють 

вібраторами. Поверхню основи не доводять на 2–3 

см до проектної відмітки для укладання 

цементного розчину як вирівнюючого шару (рис. 

8.4).  
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Рис. 8.4. Основи під труби колектора:  

1 – труба; 2 – увігнутість в дні траншеї по контуру 

труби; 3 – пазухи; 4 – пази для з’єднання бетону 

основи з бетоном пазух; 5 – цементна основа; 6 – 

цементний розчин 

Протягом двох–трьох діб бетон повинен 

систематично зволожуватися. 

До укладання труб необхідно перевірити 

відповідність ухилу основи до проектного (рис. 

8.5). 

У бетонній стрічці шляхом закладання дерев’яних 

рейок створюють пазухи для з’єднання бетону 

основи з бетоном пазух.  

Перед опусканням труб їхні кінці всередині та 

ззовні очищають від сміття та бруду. Перед 

укладанням труб колектора водовідвідної та 

дренажної системи необхідно забезпечити: 

міцність та герметичність стикових з’єднань, 

щільне прилягання труб до основи, дотримання 

проектного ухилу. Для з’єднання 

азбестоцементних труб застосовують циліндричні 
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муфти. 

 
Рис. 8.5. Фрагмент поздовжнього профілю 

колектора водовідвідної  

системи аеродрому: 1 – оглядовий колодязь; 2 – 

колектор водовідвідної системи аеродрому;  3 – 

лінія проектної поверхні ґрунтової частини 

аеродрому;  

4 – перепуск від дощоприймального колодязя до 

оглядового 

Труби з полімерних матеріалів можуть 

з’єднуватись між собою швом з полімерного дроту 

при застосуванні ручного екструдера (рис. 8.13). 

Труби спаюються між собою на деякій відстані від 

траншеї (траншею під труби колектора 

влаштовують на відстані 10–15 м від кромки 

аеродромного покриття злітно-посадкової смуги).  



 

90 

 
Рис. 8.6. Ручний екструдер для зварювання 

поліетиленових  

водовідвідних труб 

Цементобетонні труби з гладкими кінцями мають 

невелику довжину та велику вагу для створення 

міцного і стійкого стику при з’єднанні окремих 

частин труб. Стики труб заробляють за допомогою 

рулонних матеріалів.  

При зароблянні стиків рулонними матеріалами до 

підливання під труби цементного розчину в 

місцях їхнього з’єднання під стиками укладають 

дошки товщиною 2–3 см і шириною 25–30 см.  

Через один-два дні після затвердіння 

вирівнювального шару дошки прибирають та 

приступають до заробляння стиків.  

4. Зворотна засипка траншеї  

До початку робіт зі зворотної засипки труб із 

траншеї повинна бути видалена вода. Траншея 

повинна бути сухою і очищення від каменів та 

бруду. Зворотна засипка траншеї, як правило, 

виконується в два етапи. На першому етапі 
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виконується найбільш відповідальна робота – 

засипка розпушеним ґрунтом приямків між 

стиками і пазух між трубами та основою. При 

цьому ґрунт засипають в траншею рівномірно з 

обох кінців колектора шарами товщиною не 

більше ніж 10–15 см та ретельно ущільнюють 

трамбівками. Загальна висота засипки на першому 

етапі наведеним способом повинна бути вища ніж 

верх труби на 0,5 м. На другому етапі засипають 

та ущільнюють верхню частину траншеї, що 

залишилася.  

5. Влаштування дощоприймальних колодязів 

Роботи із влаштування збірних дощоприймальних 

колодязів включають наступні технологічні 

операції: геодезична розбивка котловану; 

влаштування пристосувань для встановлення 

відміток і осей; влаштування котловану для 

колодязя і траншей для перепусток; влаштування 

основи, встановлення блоків самого колодязя; 

влаштування перепуски; засипки траншеї 

перепуски ґрунтом; гідроізоляція колодязя. 

При влаштуванні дощоприймального колодязя 

необхідно передбачити такі заходи: 

– влаштування шлакової подушки товщиною 30 

см; 

– обсипка стінок колодязя щебенем чи гравієм та 

іншими матеріалами.  

6. Влаштування дрен і осушувачів на аеродромі 

Дренажну систему влаштовують для зниження 
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рівня ґрунтових вод із пористих основ 

аеродромного покриття. Закромочні дрени 

влаштовують на відстані 1,5 м від кромки 

аеродромного покриття. 

Дренажну систему влаштовують із гончарних, 

азбестоцементних і полімерних труб діаметром 5–

10 см. Вода потрапляє у труби дренажної системи 

через з’єднання гончарних труб або через 

спеціальні прорізи в азбестоцементних і 

полімерних трубах. 

Для більш ефективної роботи дренажної системи 

навколо труб влаштовують обсипку із пористого 

матеріалу. 

Осушувачі проектують для збирання і відведення 

поверхневих вод. Конструкція осушувачів 

відрізняється від конструкції дрен тільки тим, що 

фільтруюча засипка виводиться на поверхню 

землі. 

Дренажно-осушувальна сітка проектується з 

ухилом. Вода, що потрапила у середину труби, 

стікає у понижені місця. Звідти вона по трубах 

(збирачах) відводиться у дренажно-водостічну 

сітку аеродрому або безпосередньо за межі 

льотного поля. Вода із труб-збирачів не повинна 

просочуватися у ґрунт. У зв’язку з цим стики труб 

повинні бути герметичними. 

Для влаштування дренажної та осушувальної сітки 

необхідно виконати такі робочі процеси: викопати 

траншею; влаштувати дренуючий шар товщиною 
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3–5 см; укласти труби; виконати ізоляцію 

з’єднання труб; виконати засипку дренажних труб 

фільтруючим матеріалом на висоту 25–30 см. 

Ширина траншеї для труб повинна бути на 20 см 

більше від діаметра труб. Глибина траншеї для 

укладання дренажних труб визначається за 

формулою  
Ä ë 2Í Â b h h d      , 

де ÄÍ
 – глибина траншеї для закладання труби 

закромочної дрени; В – товщина шару 

аеродромного покриття; b – товщина шару основи; 

ëh  – висота лотка водовідвідного лотка, що 

влаштовується у кромках аеродромного покриття; 

h – відстань від дна корита під аеродромним 

покриттям до верху труби закромочної дрени;  – 

товщина стінки труби закромочної дрени; d – 

внутрішній діаметр труби закромочної дрени.  

Викопану траншею засипають фільтруючим 

матеріалом (піском, гравієм) шаром 3–5 см та 

ущільнюють площинними вібраторами. 

Гончарні труби вкладають із зазорами 3–4 мм між 

ними. 

В азбестоцементних і полімерних трубах 

попередньо роблять прорізи через 30–50 см на 

глибину 2/3 діаметра труби. Ширина прорізу 

повинна бути 3–4 мм. 

Для попередження замулювання труб стики і 

прорізи ізолюються шаром моху чи будівельною 

ватою. 
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Після того, як труби вкладені, їх обережно 

обсипають фільтруючим матеріалом так, щоб не 

зсунути з місця, і ущільнюють. 

7. Контроль якості виконання робіт 

При будівництві водовідвідної та дренажної 

системи аеродрому здійснюється контроль якості 

виконання робіт та матеріалів, що 

використовуються.  

Перевірка розмірів труб і фактичних відхилень 

внутрішніх діаметрів, довжин труб і товщин 

стінок від встановлених розмірів виконується за 

допомогою металевої лінійки, кутика та 

штангенциркуля.  

Також необхідно слідкувати за тим, щоб в перерізі 

труби мали форму правильного круга. 

Вертикальне відхилення положення труб від 

проектних не повинно перевищувати 10 мм. 

Відхилення відміток лотків в колодязях не 

повинно перевищувати 5 мм. 

Викривлення труб будь-якого діаметра не повинно 

перевищувати 2 мм. Азбестоцементні труби та 

муфти повинні бути прямими та не мати тріщин.  

Перевірку якості бетонних труб починають із 

поштучного огляду. Потім для перевірки 

відбирають зразки в кількості 10 % труб від партії 

(розмір партії – 200 шт.).  

За необхідності виконують випробування труб на 

гідравлічний тиск, водопоглинання, міцність та 

тріщиностійкість.  
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У процесі влаштування траншей при проміжному 

прийомі повинні бути перевірені: прямолінійність 

трас, відповідність відміток та ухилів дна проекту 

та рівність дна. При перевірці прямолінійності 

трас теодолітом необхідно слідкувати, щоб осі 

траншей не відхилялися від прямої лінії більше, 

ніж на 10 см. Відхилення відміток дна траншеї від 

проектних не повинно перевищувати + 2см. 

Рівність дна траншеї перевіряється триметровою 

рейкою та повинна бути такою, щоб проміжок між 

рейкою та дном не перевищував 1,5 см. Рівність 

поверхні основи повинна бути такою, щоб 

проміжок між три-метровою рейкою та поверхнею 

основи не перевищував ±0,5 см. 

Прямолінійність трубопроводів визначається по 

ділянках за допомогою дзеркала та джерела світла. 
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