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Вступ
У пропозиції з реконструкції мосту через р. Ворскла біля с. Копили на автодорозі КиївХарків-Довжанський, км 344+615 розглядається метод реконструкції із застосуванням
монолітного залізобетону, тобто таким чином, як і будувався у 1952 році.
Історичний огляд будівництва та експлуатації мосту
Міст через р. Ворскла біля с. Копили розташований на об`їзді м. Полтава дорогою
Київ-Харків-Довжанський. Дорога будувалася на виконання Постанови (Государственный
Комитет Обороны, г. Москва) від 4 липня 1945 р.
Будівництво дороги на ділянці від Харкова до Києва довжиною 464 км закінчили у
1952 році.
Подібного типу мости із застосуванням монолітного залізобетону побудовано через
річку Псьол біля с. Білоцерківка та через річку Сула біля с. Засулля. І до цього часу знаходяться
в експлуатації.
Як позитивний приклад застосування монолітного залізобетону можна привести
будівництво мосту через річку Ворскла біля с. Білики Кобеляцького району у 1930 році (рис. 1).

Рисунок 1 – Випробування мосту через р. Ворскла біля с. Білики Кобеляцького району
після реконструкції
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Ще приклад мосту із монолітного залізобетону в Полтаві через р. Ворскла біля
Південного вокзалу. Побудований у 1953 р. (рис. 2). Вражає своєю досконалістю, надійністю і
архітектурними формами.

Рисунок 2 – Міст через річку Ворскла біля Південного вокзалу м. Полтава
Набутий досвід будівництва мостів із монолітного залізобетону надає можливість
застосувати такий метод і при реконструкції мосту через річку Ворскла біля с. Копили на
автодорозі Київ - Харків - Довжанський.
Характеристика існуючого мосту та його технічний стан
Існуючий міст (рис. 3) розташовано на правому проїзді автодороги Київ - Харків Довжанський, км 344+615 за схемою 8,5+22,2+33,0+7х22,2+6,5. Довжиною 225,6 м.
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Габарит Г - 7+2х1,5. Збудований у 1952 році та запроектований під навантаження Н-13,
НГ-60. Міст являє собою балково - консольну конструкцію з підвісними прогонами. У
прогоні 2-3 підвісна прогонова будова L = 17,04 м, у прогонах 4-5, 6-7, 8-9 підвісні прогонові
будови L = 9,8 м. Опори масивні із монолітного залізобетону на пальових фундаментах [1].
У 1998 та 2004 роках проводився ремонт проїзної частини, деформаційних швів,
відновлено опорні частини підвісок (з підйомом підвісок), встановлено бар`єрну огорожу і
замінено перила. Габарит залишився 7,0 м.
Проектні рішення
У 1983 році під час будівництва мосту на лівому проїзді проектом було передбачене
розбирання мосту на правому проїзді.Але воно не відбулось, був проведений ремонт.
ДП «Укрдіпродор» у 2011 році вніс пропозицію (рис. 4), з метою збільшення
вантажопідйомності та габариту міст розібрати та на його місці збудувати новий.
ДП «ДерждорНДІ» пропонує провести реконструкцію існуючого мосту через
р. Ворскла біля с. Копили на автодорозі Київ - Харків - Довжанський, км 344+615 (правий
проїзд (рис. 4).
Розбирання існуючого мосту призведе до надмірного засмічення оточувальнго
середовища рештками від розбирання. Крім того, будуть значні фізичні витрати на порізку
прогонової будови, завантаження на транспортні засоби та транспортування до місця утилізації
цих решток.
Пропозиціями ДП «ДерждорНДІ» передбачено підсилення прогонової будови
монолітним залізобетоном із забезпеченням вантажопідйомності під розрахункове
навантаження А-15, НК-100 та габаритом Г - 11,5+1х1,5.
Підсилення прогонової будови пропонується виконати із влаштуванням додаткових
балок. Існуючі балки посилюються зовнішнім додатковим бетонуванням. Крім цього
влаштовується додаткова балка посередині між існуючими балками з обпиранням на опори і
влаштуванням діафрагми. Таким чином розрізна система буде замінена на нерозрізну або
навіть на рамну з нульовим моментом на опорах.
Проект організації будівництва (ПОБ)
У даний час в області відсутній досвід будівництва мостів із монолітного залізобетону.
Це перший міст, де передбачається застосування монолітного залізобетону.
Замовник має знайти виконавця (спеціаліста), який би навчився готувати
цементобетонну суміш з високими експлуатаційними властивостями. Головне - високі
показники міцності бутону на розтяг.
Необхідно мати на увазі, що цементобетонна суміш - це не товар, її не можна купувати
на якомусь підприємстві. Тільки своя цементобетонна суміш.
Весь процес приготування, транспортування, вкладання та догляд за цементобетоном
повинен організувати цей спеціаліст.
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Рисунок 4 – Підсилення існуючої прогонової будови та об`єднання її з опорою

82

Збірник «Дороги і мости», вип. 15, 2015

ШТУЧНІ СПОРУДИ
Вимоги до цементобетону по корозостійкості та тріщиностійкості
Внаслідок впливу на бетон атмосферних факторів (води, хімічних сполук, температури
та ін.) відбуваються зміни його структури та властивостей.
У сучасному бетоноведенні процес корозії бетону розглядається як складний комплекс
гомо - і гетерофазних фізико-хімічних процесів взаємодії між компонентами бетону і
навколишним середовищем.
Захист бетонних та залізобетонних конструкцій від корозійного руйнування
залишається складною та актуальною задачею.
Особливо слід відмітити корозію бетону та залізобетону під дією водних розчинів,
вміщуючих хлориди (корозія II виду). Хлориди зменшують міцність зчеплення мінерального
наповнювача з цементним каменем за рахунок сорбції з водного розчину іонів Na+ поверхнею
гідросилікату кальцію. Хлориди, проникаючи до об`єму бетону в водному розчині викликають
його деструкцію, а при досягненні критичної концентрації в зоні розміщення арматурних
стрижнів ініціюють корозію металу [2].
Захистити бетон від різних видів корозії можна шляхом зменшення його пористості і
попередження проникнення в нього води і водних розчинів агресивних сполук. Зниження
пористості цементного каменя може бути досягнуто методом первинного і вторинного захисту
бетону за ДСТУ Б.В.2.6-145:2010 [3].
Знижуючи вологість бетону та захищаючи його від поглинання води та водних розчинів
можна створити умови, які будуть протидіяти розвитку корозійних процесів усіх видів.
Тріщини з розкриттям >1 мм. свідчать про те, що розміри арматури або попередні
напруження вибрані невірно, так вони виникають тільки в тому випадку, коли прокладена там
арматура значно слабша, щоб опиратися появі тріщин [4].
Монолітні прогонові будови зараховують до категорії морально застарілих задовго до
настання терміну фізичного зношування і вичерпання ресурсу довговічності. Їх несучі
конструкції мають задовільний стан і для подальшої нормальної експлуатації потребують лише
незначного ремонту, а після реконструкції можуть експлуатуватись ще десятки років [5].
Для одержання необхідної інформації про фізичний стан бетону необхідні глибші його
дослідження, які можна виконати тільки в спеціалізованих випробувальних лабораторіях на
відібраних з конструкції зразках бетону. Дослідження бетону повинні включати визначення
його загальних характеристик: щільність, типу і вмісту цементу, водоцементного відношення,
типу і гранулометричного складу заповнювачів, показника однорідності бетону, глибини
карбонізації, наявності хлоридів та їх концентрації в процентах від вмісту цементу, ознак
хімічної агресії бетону і наявності агресивних хімічних речовин.
Технологічна послідовність виконання робіт
Будгенпланом передбачається влаштування площадок та проїзду вздовж мосту з
робочим мостом через р. Ворскла (рис. 5). Ці види робіт необхідно передбачити в окремому
проекті і виконати за рік до початку робіт на мосту. І головне, підготувати площадку для
базування пересувної бетонозмішувальної установки (далі - БЗУ) та підготувати робочі кадри
для роботи на ній: арматурників, бетонників. Придбати БЗУ.
Роботи такого виду будуть виконуватися вперше. Після виконання підготовчих робіт і
гарантованого фінансування можна розпочинати роботи по реконструкції мосту (правий
проїзд) в такій послідовності:
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 закриття руху транспорту по мосту;
 розбирання проїзної частини, бар`єрної огорожі та перил;
 підсилення опор та ригелів;
 об`єднанняпідвісок з консолями;
 обрубка тротуарних консолей;
 повний циклробіт на перших двох захватках (риштування, анкери, армування,
опалубка, бетонування, догляд за бетоном, розбирання опалубки та риштування);
 повний цикл робіт на решті захваток;
 покриття проїзної частини;
 бар`єрна огорожа;
 перила, розмітка;
 випробуванняпрогоновоїбудови;
 відкриттяруху транспорту;
 розбиранняробочого мосту
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1 – склад матеріалів; 2 – бункера для щебня та піску; 3 – транспортер з дозаторами;
4 – склад цементу; 5 – ємкість для води та добавок; 6 – мішалка;
7 – бункер цементобетонної суміші; 8 – міксер
Рисунок 5 – Будгенплан
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Висновки
У разі проведення реконструкції мосту через річку Ворскла біля с. Копили
(правий проїзд) по запропонованій ДП «ДерждорНДІ» технології це вирішить нагальну
екологічну проблему, пов`язану з утилізацією конструкцій від розбирання, крім того, набутий
досвід реконструкції мостів із застосуванням монолітного залізобетону надасть можливість
ремонтувати мости подібного типу.
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