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Постановка проблеми
Ґрунтові основи є складовими конструкцій аеродромних покриттів та у багатьох випад

ках визначають їх міцність, деформування та експлуатаційну придатність упродовж вста
новленого нормами терміну [1]. Норми проектування в достатньому ступені передбачають 
конструктивні, технологічні та експлуатаційні вимоги до грунтових основ окремо та у 
складі покриття [1,2].

Разом з тим, процес вдосконалення норм проектування повинен базуватися на 
спеціальних дослідженнях, корегуванні існуючих та розробленні нових методик розра
хунку, проведенні натурних досліджень та моніторингу покриттів, які експлуатуються 
[3,4].

Дослідження останніх років пов’язані з вдосконаленням нормативних методик розра
хунку покриттів та їх застосуванням для оцінки впливів над важких літаків [5, 6], носять 
розрахунково-теоретичний характер та потребують проведення експериментальних 
перевірок отриманих результатів.

Оперативні оцінки експлуатаційної придатності мають базуватися на проведенні ком
плексних досліджень аеродромних споруд, що експлуатуються, та дослідних ділянок но
вих конструктивних рішень. Отримані результати таких досліджень повинні стати заса
дою визначення ресурсу злітно-посадкової смуги в цілому, забезпечення безпеки її 
експлуатації та вдосконалення теоретичних моделей та методів розрахунку в процесі про
ектування.

Мета -  віддзеркалити результати натурних досліджень ґрунтових основ різних за кон
структивними рішеннями та районів будівництва аеродромних покриттів жорсткого типу.

Цій меті підпорядковано такі завдання:
- виявити розбіжності між проектними даними та даними, отриманими під час прове

дення комплексних досліджень експлуатаційної придатності існуючих аеродромних спо-
руд;

- оцінити значення інтегральних характеристик грунтових основ, отриманих з вико
ристанням різних методик;

- оцінити розрахункові параметри ґрунтових основ в різних зонах лінійних споруд -  
зльотно-посадкових смуг, протяжність яких досягає значних величин, а термін 
експлуатації перевищує розрахункове значення, встановлене нормами.

Об’єкти досліджень
Особливості та результати експериментально-теоретичних досліджень розрахункових 

параметрів ґрунтових основ стосуються двох конструктивних рішень аеродромних 
покриттів, збудованих в різних географічних районах з різними геологічними умовами.

Дослідження першого об’єкту були частиною комплексних експериментально- 
теоретичних засобів, які проводилися науковим колективом Державного проектно- 
вишукувального та науково-дослідного інституту цивільної авіації (ДПВтаНДІ ЦА) «Ае- 
ропроект» (м.Москва) на плитах дослідницької дільниці нового типу аеродромного по
криття в аеропорту «Мирний» (Республіка Саха, Росія) з метою всебічної апробації дво
шарових покриттів та конструкцій шарів посилення1 [7].
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які покладено в основу побудови розрахункових схем для подальших розрахунків та 
досліджень [10, 15], а також при встановленні класифікаційного числа покриття РСИ в 
процесі оцінки експлуатаційної придатності аеродромної споруди методом [13].

Таблиця 2.
Результати експериментальних досліджень ґрунтової основи

в зоні аеродромного покриття, яке експлуатується_________________
№
п/п

Найменування 
розрахункових параметрів

№№ точок навантаження
1 2 3 4 5 6

1 Максимальне випробувальне 
навантаження Fmax, КН

45,0

2 Абсолютна величина осадки 
жорсткого штампу wsi, мм

5,80 2,80 4,80 6,25 4,05 4,00

3 Коефіцієнт постелі МН/м3 24,37 50,53 29,47 22,64 34,93 35,37
4 Середнє значення коефіцієнту

О

постелі ks ср, МН/м
32,89

5 Розходження Д, % -25,90 53,63 -10,40 -31,16 6,20 7,54
6 Середнє квадратичне

В ІД Х И Л еН Н Я  Gks

10,11

7 Коефіцієнт варіації V& 0,307
Висновки

1. Під час проектування нових аеродромних покриттів жорсткого типу використається 
інтегральний показник міцності ґрунтових основ ділянці будівництва -  коефіцієнт посте
ли, визначений за результатами інженерно-геологічних вишукувань.

За даними штампових випробувань ґрунтових основ:
а) покриття, що експлуатується упродовж року, середнє розрахункове значення 

коефіцієнту постелі склало 97,3% величини, яка була прийнята під час проектування по
криття. Відхилення окремих розрахункових значень коефіцієнту постелі від середнього 
значення не перевищували 4,01%;

б) покриття, що експлуатується упродовж кількох десятиріч, встановлено значний роз
кид розрахункових значень інтегральних показників міцності окремих ділянок основи -  
к5=22,64-50,53 МН/м . Відхилення окремих розрахункових значень коефіцієнту постелі від 
середнього значення (к5ср=32,89 МН/м ) досягали 53,63%. Це свідчило про значні зміни в 
основі покриття, незалежно від того, що шари, які підстилають покриття, за даними 
інженерно-геологічних розвідок мають відносно однорідний склад за глибиною та пло
щею. Як наслідок, ділянки основ аеродромної споруди оцінюються різними категоріями 
міцності - «дуже низька» (кх < 25 МН/м3) та «низька» (25< <60 МН/м3), а відповідні
ділянки аеродромного покриття мають різні показники експлуатаційної придатності.

2. Під час розроблення рекомендацій щодо можливості подальшої експлуатації з льот
но-посадкової смуги без обмеження маси повітряних суден, результати натурних 
досліджень розрахункових параметрів ґрунтових основ покладено в основу побудови роз
рахункових схем з детальним зонуванням конструкції покриття в залежності від встанов
лених інтегральних показників міцності ґрунтових основ та сумарної жорсткості розра
хункових перерізів.

3. Подальше теоретичне моделювання напружено-деформованого стану покриття доз
волило не тільки кроковим методом встановити варіанти конструкції, максимальні про
гини та кривизни поверхні яких відповідають даним натурних досліджень, але й запропо
нувати комплексні заходи з їх посилення для забезпечення потрібного рівня придатності 
для експлуатації розрахункових та перспективних типів повітряних суден.
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