
Вестник ХНАДУ, вып. 69, 2015 75 

УДК 691.161: 625.061 
 
 

ПРО ЛІНІЙНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 
АСФАЛЬТОБЕТОНУ ВІД ВМІСТУ ЩЕБЕНЮ Й ТЕМПЕРАТУРИ 

 
С.А. Чугуєнко, доц., к.т.н.,  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

Анотація. Проаналізовано існуючі дані щодо залежності коефіцієнта теплопровідності від 
температури. Визначено залежності коефіцієнта теплопровідності асфальтобетону від  
вмісту щебеню й температури випробування. Запропоновано загальну залежність у матема-
тичному вигляді. 
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Аннотация. Проведен анализ существующих данных о зависимости коэффициента теплопро-
водности от температуры. Определены зависимости коэффициента теплопроводности  
асфальтобетона от содержания щебня и температуры испытания. Предложена обобщенная 
зависимость в математическом виде.  
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Abstract. Analysis of the existing data concerning the dependence of thermal conductivity on the  
temperature is analyzed. The dependence of thermal conductivity coefficient of asphalt concrete on the 
content of rubble and test temperature is determined. Generalized relationship in mathematical form 
is proposed. 
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Вступ 
 

Впродовж експлуатації автомобільних доріг 
на покритті виникають тріщини, причиною 
виникнення яких є температурні напруження 
в шарах дорожнього одягу [1, 2]. Такі напру-
ження є наслідком специфіки конструкції 
автомобільної дороги, що має один розмір 
(довжина) значно більший, ніж інші (ширина 
та товщина). При цьому відомо, що зміна 

температури призводить до зміни геометри-
чних розмірів. Крім цього, нерівномірний 
розподіл температури за товщиною дорож-
нього одягу та його шириною також впливає 
на виникнення тріщин. 
 
Актуальною науково-практичною задачею є 
розрахунок напружено-деформованого стану 
дорожнього одягу. Для розрахунку напру-
жень, що виникають у шарах дорожнього 
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одягу та призводять до виникнення тріщин, 
необхідно обчислити розподіл температур у 
поперечному перерізі. Як вихідні дані для 
розрахунку використовують теплофізичні 
характеристики та граничні умови [3].  
Однією з найважливіших характеристик теп-
лопереносу є коефіцієнт теплопровідності  
асфальтобетону. Згідно з ДСТУ 3518-97 
«Термометрія. Терміни та визначення» теп-
лопровідність – це здатність речовини пере-
носити теплову енергію, а також кількісна 
оцінка цієї здатності: фізична величина, що 
характеризує інтенсивність теплообміну в 
речовині, яка дорівнює відношенню густини 
теплового потоку до градієнта температури. 
 

Аналіз публікацій 
 
Дослідження коефіцієнта теплопровідності й 
інших теплофізичних характеристик асфаль-
тобетону та його складових відомі в науковій 
літературі [4]. Але основною метою цих ро-
біт є вибір оптимальних режимів ущільнення 
асфальтобетонних шарів покриття. Автори 
вказують на існування залежності між коефі-
цієнтом теплопровідності асфальтобетону та 
температурою і щільністю. Ця залежність 
має вигляд 
  = Кт (0,649 ρ – 0,229),             (1) 
 
де  – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м С); 
Кт – температурний коефіцієнт (Кт = 0,895 е0,0898(t/100)); t – температура випробування, С; ρ – щільність асфальтобетону, т/м3. 
 
Залежність має лінійний характер. Автори 
при цьому не розглянули залежності коефіці-
єнта від вмісту щебеню в асфальтобетоні. 
 
Існують літературні дані щодо залежності 
коефіцієнта теплопровідності від температу-
ри для складових асфальтобетону [5, 6]. 
 
Так, автори [5] наводять залежність коефі-
цієнта теплопровідності бітуму від темпера-
тури, яка має вигляд 
 

0,10640,208 ,Т                     (2) 
 

де Т – температура визначення коефіцієнта 
теплопровідності, С. 
 
Відповідно до цієї залежності побудовано 
графік, наведений на рис. 1. Згідно з ним збі-

льшення температури призводить до зни-
ження коефіцієнта теплопровідності, що не 
співпадає з раніше наведеними даними про 
асфальтобетон. 
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Рис. 1. Залежність коефіцієнта теплопровід-
ності від температури 

 
У більшості випадків як мінеральні матеріа-
ли в асфальтобетоні використовують гранітні 
щебінь та відсів. Дослідження коефіцієнта 
теплопровідності граніту [6] показує його 
зменшення за підвищення температури. 
 
Наявним є протиріччя між літературними 
даними досліджень коефіцієнта теплопровід-
ності для асфальтобетону та його складових.  
 

Мета і постановка завдання 
 
Метою роботи є експериментальне дослі-
дження коефіцієнта теплопровідності для 
асфальтобетонів. Визначення коефіцієнта 
теплопровідності виконували за допомогою 
приладу МИТ-1 [7]. 
 
Для експериментального визначення коефі-
цієнта теплопровідності обрано асфальтобе-
тони гранулометричних типів А, Б та В, згід-
но з ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші 
асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній 
та аеродромний. Технічні умови» із вмістом 
щебеню 49, 40 та 28 % відповідно.  
 
Покриття автомобільних доріг на території 
України працюють в інтервалі температур 
від мінус 35 С до 70 С. Зауважимо, що  
асфальтобетонні покриття влітку прогріва-
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ються значно більше за температуру повітря. 
Відповідно цей температурний інтервал  
обрано для визначення коефіцієнта тепло-
провідності асфальтобетону із шагом темпе-
ратури 15 С.  
 
Дослідження коефіцієнта теплопровідності 

асфальтобетону 
 
Для асфальтобетону із гранулометричним 
складом типу А залежність коефіцієнта теп-
лопровідності від температури наведено на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Залежність коефіцієнта теплопровід-

ності асфальтобетону гранулометрично-
го типу А від температури 

 
Як видно, значення коефіцієнта теплопровід-
ності знижується за збільшення температури 
за залежністю, яку можна вважати лінійною 
(коефіцієнт кореляції становить 0,983). Зок-
рема ми бачимо, що для асфальтобетонів в 
інтервалі розглянутих температур зі збіль-
шенням температури необхідно прикласти 
менше енергії, щоб його температура зміни-
лася на один градус. 
 
Аналогічні залежності спостерігаються для 
асфальтобетонів гранулометричних типів Б 
та В (рис. 3 та 4). 
 
Для цих гранулометричних типів асфальто-
бетонів також побудовані графіки залежності 
від температури, які можна вважати лінійни-
ми; при цьому коефіцієнт кореляції склав 
0,977 та 0,957 відповідно для типів Б та В. 
Розглянемо також, як залежить значення ко-
ефіцієнта теплопровідності від грануломет-
ричного складу асфальтобетону (рис. 5). 

 
Рис. 3. Залежність коефіцієнта теплопровід-

ності асфальтобетону гранулометрично-
го типу Б від температури 

 

 

Рис. 4. Залежність коефіцієнта теплопровід-
ності асфальтобетону гранулометрично-
го типу В від температури 

 
Аналіз показує, що цю залежність необхідно 
розглядати в комплексі з фактором темпера-
тури випробування. Так, за температур 55 та 
70 С коефіцієнт теплопровідності має майже 
однакові значення для асфальтобетонів усіх 
типів. 
 
Поступове зниження температури призво-
дить до збільшення різниці у значеннях цьо-
го показника. За температури мінус 35 С ця 
різниця становить 0,1. З наведеного вище 
можна зробити висновок, що за температур 
вище температури розм’якшення в’яжучого 
значення коефіцієнта теплопровідності май-
же не залежить від типу гранулометрії асфа-
льтобетону.  
 

А з переходом в’яжучого до в’язкопружного, 
а потім і до крихкого стану різниця між кое-
фіцієнтом теплопровідності для різних типів 
асфальтобетону збільшується. 
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Рис. 5. Залежність коефіцієнта теплопровідності від вмісту щебеню й температури 

 
Для використання отриманих даних у розра-
хунках температурних полів необхідно наве-
сти у математичному вигляді залежність теп-
лопровідності від температури та вмісту 
щебеню. У загальному вигляді для викорис-
таних асфальтобетонів ця залежність є та-
кою: 
 

,i i ia t b    
 
де λi – коефіцієнт теплопровідності асфаль-
тобетону; і – тип гранулометричного складу 
асфальтобетону (А, Б та В); t – температура 
визначення коефіцієнта теплопровідності;  
ai – коефіцієнт (aА= – 0,0066; aБ = – 0,0061;  
aВ = – 0,0056); bi – коефіцієнт (bА= 1,7508;  
bБ = 1,7186; bВ = 1,6787). 
 

Висновки 
 
У результаті експериментального визначення 
коефіцієнта теплопровідності асфальтобето-
ну встановлено його залежність від темпера-
тури визначення й типу гранулометричного 
складу. Значення коефіцієнта теплопровідно-
сті збільшується зі зниженням температури 
визначення. За температур, що перевищують 
температуру розм’якшення в’яжучого, зна-
чення коефіцієнта теплопровідності асфаль-
тобетону майже не залежить від типу грану-
лометричного складу асфальтобетону. 
Зменшення температури призводить як до 
зростання значень коефіцієнта теплопровід-
ності, так і до збільшення різниці між ними 
для різних типів асфальтобетону. У результаті 
запропоновано залежність коефіцієнта теп-
лопровідності від температури й типу асфа-
льтобетону. 
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