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Корисна модель належить до галузі інженерної інфраструктури територій і може бути 
використана для мостіння і укріплення схилів земляних споруд біля мостів, залізничної колії або 
автомобільних доріг. 

Відомі покриття для укріплення схилів земляних споруд, які виконані у вигляді набору плит і 
мають плоскі робочі поверхні. Переважно для укріплення схилів земляних споруд 5 

використовують бетонні, залізобетонні або асфальтобетонні плити [1, 2]. 
Відома плитка для тротуарів і дорожнього покриття, що виготовлена з використанням 

зношених шин (патент України на корисну модель № 114148, МПК Е01С 5/00, бюл. № 4, 2017). 
Недоліком таких покриттів є висока вартість та низька якість укріплення. 
В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення покриття для укріплення схилів 10 

земляних споруд, шляхом розширення асортименту матеріалів для виготовлення покриття і 
використання більш дешевих і широко розповсюджених матеріалів, що дозволяє підвищити 
експлуатаційну надійність покриття, утилізувати зношені шини і знизити собівартість. 

Поставлена задача вирішується тим, що покриття для укріплення схилів земляних споруд, 
яке виконане зі зношених автомобільних шин, згідно корисної моделі, автомобільні шини, 15 

розрізані по діаметральній площині, розташовані розрізаною стороною вверх, в якій розміщують 
наповнювач, причому в автомобільних шинах виконані дренажні отвори, крім того автомобільні 
шини з'єднані між собою, а проміжки між ними заповнені бетоном. 

Технічний результат полягає у тому, що запропоновано використовувати зношені 
автомобільні шини, які розрізані по діаметральній площині і які з'єднані між собою за допомогою 20 

з'єднувальних елементів, всередині шини заповнені дренажним наповнювачем, що сприяє 
зниженню вартості, підвищенню надійності укріплення схилів земляних споруд, а також 
утилізації відпрацьованих автомобільних шин, що в кінцевому результаті має позитивний вплив 
на екологічний стан навколишнього середовища. 

Корисна модель зображена на фіг. 1 - вигляд покриття, на фіг. 2 - вигляд укріпленого 25 

покриттям схилу земляної споруди (у розрізі). 
Покриття містить розрізані по діаметральній площині зношені автомобільні шини 1, 

дренажний наповнювач 2 всередині шин, з'єднувальні елементи 3, дренажні отвори 4, бетон 5, 
гнучкий нетканий матеріал 6. 

Корисна модель здійснюється наступним чином. 30 

Спочатку схил 7 земляної споруди готують для укріплення відомими способами, наприклад 
укладають шар щебеню, гравію, піску або інший матеріал, залежно від стану земляної споруди 
(вирівнюють нерівності, ями тощо). Після цього на вирівняну поверхню укладають гнучкий 
нетканий матеріал 6, а на нього - розрізані по діаметральній площині зношені автомобільні 
шини 1, з можливістю кріплення між собою в місцях їх стикування за допомогою з'єднувальних 35 

елементів 3 відомими способами, наприклад, заклепками, болтами, шпильками, стяжками тощо. 
Дренажні отвори 4 в шинах 1 розміщують вниз, що сприяє відводу дощових потоків. Всередині 
зношених шин 1 розміщують дренажний наповнювач 2, наприклад щебінь, гравій тощо, а 
проміжки між шинами 1 заповнюють бетоном 5. 

Запропоноване покриття для укріплення схилу дозволяє знизити вартість і покращити якість 40 

укріплення схилу земляних споруд, а також експлуатаційну міцність та утилізувати зношені 
автомобільні шини, тим самим забезпечити охорону навколишнього середовища. 
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Покриття для укріплення схилів земляних споруд, яке виконане зі зношених автомобільних шин, 50 

яке відрізняється тим, що автомобільні шини, розрізані по діаметральній площині, розташовані 
розрізаною стороною вверх, в якій розміщують наповнювач, причому в автомобільних шинах 
виконані дренажні отвори, крім того автомобільні шини з'єднані між собою, а проміжки між ними 
заповнені бетоном. 
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