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АНОТАЦІЯ
Розглянуто поверхневу ерозію схилів і техно�

логію зміцнення ґрунтів на будівельному майдан�
чику, що дозволяє зменшити трудоємкість, загаль�
ну вартість будівництва, а також покращити есте�
тичний вигляд схилів.Метод зміцнення ґрунту
залежить від рівня природного ухилу землі. Є два
основних способи запобігання ерозії ґрунтів: при�
родний (насадження рослин) та штучний (вико�
ристання геосинтетичних матеріалів).За своїми
якостями геосинтетичні матеріали розділяють на
дві великі групи:водонепроникні (геотекстиль і ге�
омати), водопроникні (георешітки і геосітки).
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текстильне полотно, георешітка, геосітка, геомати.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЗАВДАННЯМИ

У будівництві ми часто зустрічаємось з
нерівністю рельєфу місцевості, представленою па�
горбами, долинами тощо. Однак сам по собі ухил —
не більше ніж ускладнення для будівництва. Значну
небезпеку становить рухливість ґрунтів: зсуви,
ерозія ґрунтів, підмив ґрунтовими водами. Пропо�
нується підвищити ефективність зміцнення ґрунтів,
шляхом використання спеціальних методів.

ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
Слід розглянути можливі методи зміцнення

ґрунтів та виявити основні засади технології та ме�
ханізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метод зміцнення ґрунту залежить від рівня при�
родного ухилу землі. При малих і середніх кутах (до
8%) земельну ділянку зазвичай зміцнюють так зва�
ними природними способами. Наприклад, розсад�
жують рослини (горизонтального і вертикального
проростання), коренева система яких підсилює
ґрунт, перешкоджає виникненню ерозії і зсувних
процесів. Якщо ухил вище середнього, але не пере�

вищує 15%, то використовують вкопані в ґрунт ко�
лоди, камені, блоки. Нарешті, при більших ухилах
застосовують сучасні геосинтетичні матеріали,
спеціально призначені для вирішення питань по
стабілізації ґрунтів.За своїми якостями геосинте�
тичні матеріали розділяють на дві великі групи:

– водонепроникні (геотекстиль і геомати);
– водопроникні (георешітки і геосітки).
Останні, крім зміцнюючої, виконують ще й дре�

нажну функцію.

1. Геосинтетичні матеріали: геотекстиль
Міцне і зносостійке геотекстильне полотно

найчастіше використовують в дорожньому, тех�
нічному і трубопровідному будівництві. Однак і в
"приватних" умовах для нього є застосування: бу�
дучи водонепроникним матеріалом, геотекстиль
забезпечує ефективний захист похилих (та й
рівних теж) ґрунтів від ерозії під дією дощів і
вітру. Допомагає він і в разі слабких і сипучих
ґрунтів. Гранично допустимий кут нахилу ділянки
для використання геотекстилю — 60%.

До переваг геотекстилю відносять:
– підвищену міцність на зрушення (здатність

витримувати напругу при розтягненнях до 120%);
– відмінні фільтруючі здатності;
– морозостійкість, завдяки чому земля на

ділянці захищена від глибокого промерзання;
– відсутність гниття, розкладання тощо;
– перешкоджання змішуванню різних ґрунто�

вих шарів під землею.
Одніжю з незгаданих переваг геотекстилю є те,

що матеріал легко ріжеться, а значить можна
підігнати шматок неправильної форми під будь�
який  схил.[4].

Насамперед необхідно вирівняти поверхню
схилу, щоб геотекстиль ретельно приліг до земної
поверхні. Для цього рекомендується зняти верхній
шар грунту на глибину 20–50 см.

Далі дно необхідно утрамбувати і покласти на
нього перший шар геотекстилю. Щоб закріпити
матеріал використовуємо сталеві Г�образні анкери
або 20�сантиметрові металеві скоби. Поверх геоте�
кстилю засипається подушка зі щебеню (можна
використовувати гравій) і знову укладається гео�
текстиль, не забуваємо закріпити. На верхній шар
геотекстилю насипається родючий грунт [1].

2. Геосинтетичні матеріали: геомати
Ще одним ефективним методом укріплення

ґрунтів від зрушень і зсувів є використання гео�
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матів� рулонних матеріалів з полімерних ниток,
термічно скріплених між собою в місцях пере�
тинів. Зовні геомат нагадує мочалку, оскільки має
багатошарову поліпропіленову структуру, яка за�
хищає грунт, а в її верхніх шарах можна розсаджу�
вати ті чи інші рослини.

Характерні особливості матеріалу:
– збереження властивостей при температурі від

– 30 до + 100 ° С;
– стійкість до впливу ультрафіолетового вип�

ромінювання і вологи;
– низький рівень вогненебезпечності і задим�

лення в разі загоряння;
– можливість проводити монтаж в морозну по�

году;
– скорочення часу укладання за рахунок її

простоти.
Також важливим є те, що відкрита структура

матеріалу не перешкоджає проростанню кореневої
системи рослин, сприяючи швидкому заростання
схилів, і тим самим гарантує їх захист від ерозії.

Для монтажу геоматів поверхню схилу очища�
ють від сміття і вирівнюють. Знизу і зверху на гли�
бину до 30 см проривають траншеї (їх ще назива�
ють анкерними). Геомати розкладають гладкою
стороною до землі і металевими болтами. При ук�
ладанні листів в поздовжньому напрямку (щодо
ухилу ділянки) роблять нахлест в 15 см. Якщо ж
розкладку виробляють поперек нахилу, верхні гео�
мати кладуть з нахлестом в 20 см на нижній. По
поверхні мати також закріплюють анкерами вихо�
дячи з приблизного розрахунку 2 анкера на 1 м2

ділянки. Важливо, щоб розкладені геомати добре і
щільно прилягали до схилу, по можливості повто�
рюючи його обриси.[2].

Після монтажу анкерні траншеї і самі геомати
засипають ґрунтом шаром в 3�5 см, ущільнюють і
засівають насінням трав'янистих рослин. До речі,
насіння можна розсипати і під мати, на підготовле�
ну поверхню. Проростаючи своїм корінням між во�
локнами матеріалу, трава тільки зміцнить геомати. 

3. Геосинтетичні матеріали: геосітка
Геосітка являє собою дренажний геокомпозит,

що складається з синтетичних і полімерних ниток,
оброблених захисним шаром. Отвори геосітки мо�
жуть коливатися від 2,5 мм до 4 мм.

Найчастіше геосітку використовують для зміц�
нення грунту на берегових лініях водойм, укосів
доріг, асфальтних покриттів та інших ландшафт�
них роботах. Слід зазначити, що чим менше розмір
отворів геосітки, тим вона міцніша.

Як зазначено вище, негативний вплив геотекс�
тилю на навколишнє середовище відсутній, а
зміцнення грунту відбувається досить ефективно

4. Геосинтетичні матеріали: георешітка
(об'ємна геосітка)

Серед різноманіття геосинтетичних матеріалів
найбільш часто застосування знаходять так звані
георешітки — вироби з полімерних осередків (їх
утворюють поліетиленові стрічки), скріплених
між собою в шаховому порядку за допомогою ви�
сокоміцних швів. З'єднують осередки методом
ультразвукового зварювання, завдяки чому зваре�
ний шов витримує підвищені навантаження і
відрізняється високою стійкістю на розрив.

Серед корисних властивостей георешіток слід
зазначити:

– простоту транспортування;
– скорочення термінів і витрат на будівництво

завдяки швидкому процесу монтажу;
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Рис. 1. Приклад влаштування геотекстилю на схилі Рис. 2. Схема влаштування геоматів на схилі



– можливість застосування будь�якого місце�
вого грунту;

– гнучкість і, як наслідок, стійкість до локаль�
них зрушень на схилах;

– здатність захищати схили великої крутості,
при якій заповнювач самостійно не утримується;

– надійність роботи протягом довгого часу.
При виборі конкретного матеріалу враховують

крутизну схилу, на якому він буде використовува�
тися. Правило тут просте: чим більше кут нахилу,
тим меншим повинен бути розмір осередків. Для
підбору висоти осередків пропорція зворотна: чим
крутіший ухил, тим більшою повинна бути висота.
Також враховують якість ділянки: чим менше
міцність ґрунтів, тим менше і розмір вибраної
комірки, але більше висота.[5].

На початку робіт очищають ділянку від рос�
линного покриву, каменів і забруднень, вирівню�
ють і ущільнюють ґрунт. Після цього полотном ге�
отекстилю вкривають всю підготовлену ділянку.
Цей шар буде виконувати функції дренажу. Потім
укладають секції георешіток і закріплюють їх за
допомогою металевих анкерів.

Кріплення забивають в ґрунт повністю, на
рівні з поверхнею осередків. Розподіляють анке�
ри в шаховому порядку виходячи з приблизного
розрахунку три�чотири кріпильних елемента на
1 м2. Відстань між анкерами вибирають рівну
розміру осередкам георешіток. Осередки пов�
ністю закріпленої георешітки засипають рослин�
ним грунтом, бетонним або цементним розчином.
Вибір роблять, враховуючи подальше цільове
призначення території. Заповнювач зазвичай на�

сипають з надлишком, а потім утрамбовують йо�
го.[3].

Висновок: наведено основні відомості про пове�
рхневу ерозію схилів і засоби боротьби з нею. Вико�
ристання методів належним чином сприяє підви�
щенню ефективності і якості виконання робіт.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрено поверхностную эрозию склонов и
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Рис. 3. Приклад встановлення геосітки Рис. 4. Приклад встановлення георешітки



технологию укрепления грунтов на строительной
площадке, что позволяет уменьшить трудоем�
кость, общую стоимость, а также улучшить эстети�
ческий вид склонов. Метод укрепления почвы за�
висит от уровня естественного уклона земли. Есть
два основных способа предотвращения эрозии
почв: природный (насаждения растений) и искус�
ственный (использование геосинтетических мате�
риалов). По своим качествам геосинтетические
материалы разделяют на две большие группы: во�
донепроницаемые (геотекстиль и геоматы), водоп�
роницаемые (георешетки и геосетки).

Ключевые слова: эрозия почв, геотекстиль, ге�
отекстильное полотно, георешетка, геосетка, гео�
маты.

ANNOTATION
We considered surface erosion of slopes and tech�

nology to strengthen the soil at the construction site
that allows us to reduce the complexity, total cost,
and improve the aesthetic appearance of the
slopes.The method of strengthening soil depends on
the natural slope of the land. There are two main ways
to prevent soil erosion, natural (plants) and artificial
(using geosynthetics).According to its quality
geosynthetic materials are divided into two groups:
water resistant (geotextiles and geomats) permeable
(geograting and geogrid). The latest, in addition is
performing drainage function.

Keywords: soil erosion, natural slope of the land, geo�
textile, geotextile fabric, geograting, geogrid, geomats.
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