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Анотація. Наведено способи укріплення конструкції лісових доріг шляхом 

армування їх елементів геосинтетиками. Охарактеризовано основні види цих 

дорожньо-будівельних матеріалів і перспективи їх застосування. 
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Abstract. Shows how to strengthen the construction of forest roads by 

geosynthetic reinforcement of their elements. Characterize the main types of road-

building materials and the prospects for their use. 
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Вступ. Лісові автомобільні дороги належать до інженерних споруд, які 

розташовані на межі впливу двох активних середовищ – повітря і ґрунт, від 

чого і залежить специфіка їх функціонування та експлуатаційного утримання. 

Як відомо здатність дороги сприймати навантаження безпосередньо залежить 

від стану поверхневих шарів ґрунту, властивості яких змінюються під впливом 

зміни метеорологічних факторів – атмосферних опадів і температури повітря. 

Діапазон зміни несучої здатності поверхневого шару ґрунту протягом року 

досить значний і призводить до сезонного розмокання, висихання, замерзання 



чи відтавання елементів дороги. Особливо це проявляється в районах з 

морозною зимою де стан дорожньої поверхні змінюється від твердого 

замерзлого, який майже не деформується під колесами, до пластичного 

водонасиченого під час весняного відтавання ґрунту. Крім того іноді 

доводиться проектувати і будувати дороги на важких глинистих, техногенних 

ґрунтах, на територіях із складними гідрогеологічними і кліматичними 

умовами. Тому фахівці постійно шукають способи стабілізації функцій дороги і 

її елементів [4]. 

Основний текст. Одним із шляхів підвищення міцності і стійкості 

конструкцій земляного полотна дорожніх одягів лісовозних доріг є 

застосування геосинтетичних матеріалів. Розвиток хімічної промисловості, 

значне розширення асортименту синтетичних і композитних матеріалів, і 

поліпшення їх фізико-механічних характеристик дозволяє значно спростити 

технології, зміцнити лісові дороги з порівняно невисокою вартістю їх 

будівництва.  

Геосинтетичні матеріали – це група будівельних матеріалів які призначені 

матеріалів для створення додаткових шарів (прошарків) в дорожніх 

конструкціях з метою виконання армуючих, дренуючих, захисних, 

фільтруючих, гідроізолюючих, тепло ізолюючих функцій. До цієї групи можна 

віднести: геомембрани, геотекстильні матеріали, геосітки, геомати, об’ємні 

георешітки, тощо. Це переважно синтетичні матеріали, але вони можуть 

виготовлятись також і з мінеральної сировини, скло- або базальтового волокна 

[2]. 

Геомембрани – це рулонний гідроізоляційний геосинтетичний матеріал 

виготовлений поліетилену і призначений для забезпечення гідроізоляції 

конструктивних елементів дороги. Геомембрана характеризується високою 

міцністю і стійкістю до впливу навколишнього середовища, захищає і 

відводить надлишкову вологу від дороги, а завдяки численним виступам на 

поверхні матеріалу створює умови для вентиляції цих елементів (рис. 1). 



 
Рис. 1. Загальний вигляд геомембрани 

 

Геотекстильний матеріал – це суцільне водопроникне тонке гнучке 

неткане, ткане або трикотажне полотно, яке виготовляється шляхом скріплення 

волокон механічним (плетінням, голкопроколюванням), хімічним 

(склеювання), термічним (сплавлення) способами або їх комбінацією. Цей 

матеріал для дорожнього будівництва характеризується значною механічною 

міцністю, еластичністю, водопроникністю, фільтруючою здатністю, стійкістю 

до агресивних середовищ та довговічністю. Він застосовується при 

спорудженні насипів підвищеної крутизни із незв’язних матеріалів, зведенні 

підпірних стінок; захисту об’єктів від зсувних явищ; розподілу конструктивних 

шарів; зміцненні основ доріг та стабілізації слабких ґрунтів (рис. 2) [3]. 

Геотекстилі виготовляються з поліефірних смол, поліпропілену, поліакрілу, 

поліаміду тощо.  

 

 
Рис. 2. Геотекстильний матеріал 



Геосітка – це плоский рулонний матеріал з розмірами комірок від 1 до 

3 см, яка у складі елементів дороги переважно виконує армуючі функції 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Загальний вигляд геосітки 

Геомат – тривимірна об’ємна сітка яка завдяки хаотичній структурі 

волокон має відмінну водопроникність і застосовується для укріплення 

відкосів земляних дорожніх насипів чи виїмок. Цей матеріал виготовляється з 

полімерної сировини, яка переважно з’єднується термічним і рідше механічним 

способом. Він легкий, гнучкий і екологічно чистий, який випускається в 

рулонах на заміну важким бетонним, кам’яним та асфальтним конструкціям 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Загальний вигляд геомату 

Просторова георешітка – це об’ємний матеріал висотою комірок від 3 см, 

який переважно захищає заповнювач від переміщення і деформації.  

Для заповнення її комірок можна використовувати місцеві ґрунти, пористі 

мінеральні матеріали такі як, щебінь, гравій, шлак з можливим їх обробітком 

в’яжучими матеріалами. 



 
Рис. 5. Загальна схема георешітки в розгорнутому стані, 

де 1 – зварні шви; 2 – геосмуги; А, В – довжина і ширина модуля; а і b – розмір 

комірки по діагоналях; а1 – розмір сторони комірки. 

 

Серед основних переваг під час застосування геосинтетиків у будівництві 

лісових доріг можна зазначити: поділ конструктивних шарів дороги; 

можливість застосування місцевих будівельних матеріалів; перерозподіл напруг 

від маси насипу і зовнішнього навантаження; армування земляного полотна та 

інших елементів автодороги; запобігання засмічуванню та замулювання 

дренажних шарів і вимивання дрібних частинок; прискорення і здешевлення 

будівництва; спрощення технології виробництва робіт; економія дорожньо-

будівельних матеріалів і можливість їх повторного використання; підвищення 

надійності і терміну дії лісових автодоріг [1]. 

Наразі у деяких країнах проводяться наукові дослідження щодо 

використання цих матеріалів у дорожньому будівництві. У Республіці Білорусь 

протягом останніх років були закладені експериментальні ділянки доріг із 

застосуванням геотекстилю. У процесі експлуатації було встановлено, що 

досліджувані об’єкти з майже не змінювали свою геометричну форму, 

натомість відрізки дорожньої конструкції без геотекстилю були істотно 



деформовані. Зазвичай відмічалось інтенсивне колієутворення, що є основним 

фактором, який впливає на прохідність лісовозів, їх швидкість руху і зниження 

корисного рейсового навантаження лісотранспорту [2]. 

Висновок. Геосинтетичні матеріали є перспективними будівельними 

матеріалами, застосування, яких під час проектування лісових доріг, забезпечує 

багато конструктивних рішень, високий рівень технології будівництва, та 

виконання екологічних вимог до лісотранспортних систем. Використання цих 

дорожньо-будівельних матеріалів дозволить збільшити несучу здатність доріг в 

1,5-2 рази із зменшенням товщини дорожніх одягів. 

Отже враховуючи властивості геосинтетиків виникає необхідність у 

інтенсифікації наукових досліджень у нашій країні і впровадження їх у процес 

проектування і спорудження лісових автомобільних доріг. 
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