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Корисна модель належить до будівництва, зокрема до жорстких аеродромних покриттів.
Відомі теоретичні основи багатошарових плит без взаємного ковзання шарів для
влаштування монолітних цементобетонних аеродромних покриттів [1].
Найближчим аналогом запропонованої конструкції є тришарова плита [2] дорожнього одягу,
верхній та нижній шари якої виготовлені із асфальтобетону, а середній із асфальтобетонної
суміші, що має нижчу міцність.
Недоліком конструкції-аналогу, що має сферу застосування лише у дорожньому будівництві,
є невелика несуча здатність для експлуатації сучасних літаків.
В основу корисної моделі поставлена задача підвищення довговічності та несучої здатності
монолітних цементобетонних плит аеродромних покриттів для експлуатації сучасних повітряних
суден.
Поставлена задача вирішується тим, що пропонується двошарова монолітна
цементобетонна плита аеродромного покриття, згідно з корисною моделлю, конструктивні шари
якої працюють без взаємного ковзання, і верхній шар виготовляється із більш міцного бетону у
порівнянні із нижнім.
На кресл. зображено двошарову монолітну цементобетонну плиту без взаємного ковзання
конструктивних шарів.
Плита складається з двох шарів, неможливість взаємного ковзання шарів забезпечується
напруженнями тертя та зціплення між їхніми контактними поверхнями [1], технологічно це
досягається шляхом зведення конструктивних шарів без розділяючого прошарку (пергаміну) між
ними. Товщини шарів позначені через t1,t2. У верхньому шарі (1) передбачено використання
високоміцного бетону, що забезпечує міцність кромок плит покриття на сколювання у випадку
експлуатації сучасних повітряних суден із високим тиском (1,5-1,6 МПа) у пневматиках коліс
основних шасі та має більш високий показник морозостійкості. Використання високоміцного
бетону запобігає лущінню поверхні плит, що практично усуває небезпеку попадання продуктів
руйнування бетону у повітрозбірники реактивних двигунів повітряних суден [3]. У нижньому шарі
2 доцільно використовувати теж високоміцний бетон, але нижчого класу. Загальна товщина ttot
двошарової монолітної цементобетонної плити не повинна перевищувати 0,4-0,45 м.
Приклад. У верхньому шарі 1 передбачено використання високоміцного бетону класу на
розтяг при згинанні Bbtb4,8. Товщина верхнього шару 1 становить 0,12 м. У нижньому шарі 2
доцільно використовувати менш міцний бетон класу на розтяг при згинанні Вbtb4,4. Бетони
Вbtb4,4 та Bbtb4,8 мають однаковий модуль пружності (35300 МПа) [4], але різну міцність на
розтяг при згинанні [4, 5]. Товщина нижнього шару t2 приймається 0,33 м. Загальна товщина ttot
двошарової монолітної цементобетонної плити становить 0,45 м.
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Двошарова монолітна цементобетонна плита аеродромного покриття, яка відрізняється тим,
що конструктивні шари працюють без взаємного ковзання і верхній шар виготовлений із більш
міцного бетону у порівнянні із нижнім.
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