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ДЕФЕКТИ МОНОЛІТНИХ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД 
І МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Анотація
Вступ. Розглядаються дефекти, які виникають під час експлуатації монолітних транспортних 

споруд,  зокрема шляхопроводів,  прямокутних  труб  і  скотопрогонів. Пропонується  комплексний 
підхід  до  вибору  конструктивних  рішень,  матеріалів  і  технологій  для  їх  попередження  та 
удосконалення деяких положень чинних норм проєктування таких споруд.

Проблематика.  У  конструкціях  прогонових  будов  монолітних  скотопрогонів  (малих 
рамних шляхопроводів)  при  їх  експлуатації  під  навантаженням  з’являються  поперечні  тріщини 
прогонової будови, а також усадкові тріщини, що може зашкодити їх нормальній експлуатації.

Мета.  Метою  роботи  є  необхідність  привернути  увагу  балансоутримувачів  споруд, 
замовників  робіт  і  проєктних  організацій  на  важливість  забезпечення  належних  показників 
експлуатаційного  стану  транспортних  споруд  на  всіх  стадіях  життєвого  циклу  від  розроблення 
проєкту та будівництва до виконання регламентних робіт з їх експлуатаційного утримання.  

Матеріали  та  методи.  Методи  дослідження  полягають  у  виявленні  впливу  дефектів 
конструкцій  монолітних  транспортних  споруд  на  довговічність  і  безпечну  експлуатацію. 
Використано аналітичні матеріали, зокрема за результатами нагляду за монолітними транспортними 
спорудами  під  час  здійснення  наукового  супроводу  з  їх  будівництва  або  реконструкції,  а  також 
за результатами виконання робіт  з обстеження  і  діагностики під час  актуалізації  та наповнення 
Аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ) на об’єктах Полтавської області.

Результати.  У  роботі  проведено  аналіз  і  надані  рекомендації  щодо  попередження 
тріщіноутворення та усунення дефектів в конструкціях монолітних транспортних споруд.

Висновки.  Малі  (довжиною  до  25 м)  монолітні  транспортні  споруди  потребують 
комплексних  рішень  з  проектування  конструкцій  прогонових  будов  і  покриття,  забезпечення 
належної  організації  водовідведення  та  дотримання  вимог  діючих  нормативних  документів 
і  технологічних  регламентів  під  час  виконання  будівельних  і  експлуатаційних  робіт.  При 
здійсненні розрахунків монолітних прогонових будов транспортних споруд (зокрема монолітних 
плит  перекриття)  слід  висувати  більш  жорсткі  вимоги  щодо  показників  тріщиностійкості  при 
розрахунку на утворення та розкриття тріщин. Також необхідно більше уваги приділяти технології 
влаштування цементобетонного покриття. 

Для  достовірного  встановлення  несної  здатності  монолітних  прогонових  будов 
запропоновано  досліджувати  динамічні  впливи  у  процесі  обстежень  споруд  та  ураховувати 
фактичні зусилля від рухомих навантажень за наявності нерівностей, що утворилися на проїзній 
частині.

Ключові слова:  автомобільна  дорога,  монолітний  бетон,  прогонова  будова,  скотопрогін, 
транспортна споруда, тріщиностійкість, шляхопровід, цементобетонне покриття, дефект.
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Вступ

Малі  (довжиною до 25 м) монолітні транспортні споруди є важливими стратегічними та 
соціально значущими об’єктами єдиної транспортної мережі країни. У разі виникнення відмов їх 
несних елементів необхідно частково обмежувати або повністю перекривати рух,  забезпечувати 
організацію  альтернативних шляхів  доставки  пасажирів  і  вантажів,  що  призводить  до  значних 
непродуктивних витрат у транспортній галузі. Змінення налагоджених транспортно-логістичних 
схем  перевезень  призводить  до  перенавантаження  інших  напрямків  транспортної  мережі: 
вірогідними  стають юридичні  та фінансові  ризики  внаслідок  несвоєчасних  доставок  вантажів  і 
пасажирів до пунктів призначення. 

Відновлення  або  заміна  несних  елементів  монолітної  транспортної  споруди  завжди 
потребує проведення попередніх натурних обстежень і випробувань для обґрунтування технічних 
рішень і розроблення відповідної проєктної документації. Матеріальні, часові та трудові ресурси 
для якісного і своєчасного виконання таких робіт є значними та, в умовах обмеженого фінансування, 
можуть не завжди бути вчасно доступними. 

Для  монолітних  транспортних  споруд  за  відсутності  комплексного  підходу  до  їх 
проєктування,  будівництва  та  експлуатаційного  утримання  можуть  спостерігатися  дефекти 
окремих елементів вже на ранніх стадіях експлуатації, що обумовить розвиток процесів корозії та 
поширення окремих дефектів до ступеня можливості руйнувань несних конструкцій. Фактичний 
строк служби окремих елементів транспортних споруд суттєво нижче, ніж нормативний, внаслідок 
чого неминуче знижується і довговічність споруди в цілому. 

Відтак, відповідність нормативним вимогам стану основних, насамперед несних, елементів 
монолітної  транспортної  споруди,  їх  своєчасна діагностика  суттєво впливає на довговічність  та 
експлуатаційний  стан  такої  споруди.  У  той  же  час,  питання  кількісної  оцінки  впливу  окремих 
елементів  ще  досі  не  досліджені  повною  мірою  та  не  знайшли  відображення  в  нормативних 
документах галузі.

За  результатами  матеріалів  здійснення  наукового  супроводу  під  час  будівництва/
реконструкції монолітних транспортних споруд, зокрема шляхопроводів та скотопрогонів, а також 
подальшого  виконання  робіт  з обстеження,  діагностики  та  випробування  таких  споруд  під  час 
актуалізації  та  наповнення  Аналітичної  експертної  системи  управління  мостами  (АЕСУМ)  на 
об’єктах Полтавської  області,  проведено  комплексний  аналіз  їх  стану  та  розроблено пропозиції 
і  рекомендації  щодо  попередження  причин  та  усунення  процесів  тріщіноутворення  з  метою 
недопущення  появи  та  розвитку  дефектів  у  конструкціях  монолітних  транспортних  споруд  для 
підвищення їх корозійної стійкості. 

Основна частина

Конструкція малих монолітних транспортних споруд
Загальний вигляд та конструктивні особливості типових малих монолітних транспортних 

споруд  з  ненапруженою  каркасною  арматурою  для  пропуску  місцевого  транспортного  руху  та 
великої рогатої худоби (екодуки) — скотопрогонів, що досліджувалися, наведено на рис. 1–14. 

Ці  споруди  мають  в  цілому  майже  ідентичну  конструкцію,  відрізняючись  значенням 
поперечного та поздовжнього ухилів проїздів, наявністю і шириною тротуарів та висотою опор-
стінок.

Монолітна транспортна споруда на рис. 1–6 являє собою два окремих монолітних рамних 
скотопрогони тунельного типу по схемі 1×6 м та 4 окремі відкісні підпірні стінки.
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Рисунок 1 — Поперечний переріз скотопрогону 

Рисунок 2 —  Розріз скотопрогону вздовж осі споруди

Рисунок 3 — Фасад скотопрогону під час будівництва
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Рисунок 4 — Фасад скотопрогону під час будівництва

Рисунок 5  — Прохід під скотопрогоном

Рисунок 6 — Повздовжній стик правого і лівого проїздів скотопрогону
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Габарит споруди Г–2×10,5+2×0,75 м.
Довжина споруди — 6,8 м.
Тимчасове нормативне навантаження — А15, НК-100.
Прогонова  будова  скотопрогону  виконується  з  монолітного  бетону  на  суцільних 

риштуваннях.  Подача  бетону  під  час  будівництва    здійснювалася  за  допомогою  бетононасосу. 
Прогонова будова плитна суцільного перерізу товщиною 0,4 м та розрахунковим прогоном 6,4 м. 
По верху прогонової будови улаштована монолітна плита без гідроізоляції з бетону B40 F300 W12 
мінімальною товщиною 0,125 м.

Опори  під  кожний  проїзд  запроєктовані  залізобетонні  монолітні  суцільного  перерізу 
товщиною 0,4 м. Фундамент — масивний монолітний мілкого закладання на масивній монолітній 
плиті.

На опорах 1 та 2 передбачено улаштування штроби із заповненням їх полімерним бітумом 
для запобігання утворення поздовжніх тріщин.

Між оправами та відкісними стінками передбачено улаштування гідрошпонки, а у верхній 
проєкції мостового полотна улаштування поздовжнього деформаційного шва.

Монолітна  транспортна  споруда,  наведена  на  рис. 7–13,    являє  собою  однопрогоновий 
монолітний рамний скотопрогін за схемою 1×6,80 м. 

Довжина скотопрогону становить 6,80 м.
Скотопрогін має наступні характеристики:
– довжина скотопрогону — 6,80 м;
– схема скотопрогону — 1×6,80 м, рамна;
– габарит проїзду Г–2×14,785 м із службовими проходами 2×0,5 м;
– розрахункове тимчасове навантаження — А15, НК-100.
Скотопрогін має відокремлені споруди під кожен напрямок руху.
Повна ширина скотопрогону 44,215 м, зокрема габарит обох проїздів — 14,785 м та два 

службові проходи шириною по 0,75 м. 
Смуги безпеки склали: праворуч — 3,75 м, розділова — 3,0 м. 
Підмостовий габарит складає по висоті 2,50 м.

Рисунок 7 — Лівий проїзд скотопрогону 
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Рисунок 8 — Правий проїзд скотопрогону 

Рисунок 9 — План скотопрогону з перехідними плитами

Під  час  експлуатації  у  прогонових  будовах  наведених  монолітних  транспортних  споруд 
виникають  поздовжні  та  поперечні  тріщини  розкриттям  від  0,2-0,4  мм  посередині  прогону. 
Посередині  прогону  моменти  сил  від  дії  тимчасового  навантаження  найбільші,  тут  виникають 
найбільші напруження в конструкції і внаслідок цього, тріщини з`являються в цьому місці в першу 
чергу.   Такі  тріщини виникають під  час роботи  елементів монолітної  транспортної  споруди під 
навантаженням  і  є наслідком, насамперед,  роботи каркасної  арматури,  яка не має попереднього 
напруження.  Поперечна  тріщина  в  монолітній  прогоновій  будові  може  виникати  під  найбільш 
навантаженою смугою руху  і розвивається,  збільшуючись в довжину,  і в кінці може перетинати 
всю прогонову будову в поперечному напрямку.
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Рисунок 10 — Фасад скотопрогону 

Рисунок 11 — Спряження скотопрогону з насипом, поперечний переріз

Рисунок 12 — Фасад скотопрогону під час будівництва
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Рисунок 13 — Монолітна прогонова будова 

Повздовжні  тріщини  в  прогонових  будовах  виникають  в  місцях  переважного  руху 
важкого транспорту – під правою смугою,  і розвиваються вздовж прогонової будови,  з часом  їх 
кількість збільшується і вони розповсюджуються на всю ширину прогонової будови. Їхню появу 
можна пов’язати з нерівномірністю розподілу навантаження у поперечному напрямку. Додаткові 
напруження в поперечному напрямку сприймає поперечна арматура монолітного прогону, і в разі 
її недостатності, поява тріщин неминуча. Як правило, поперечна та вертикальна арматура менша 
за  діаметром  і  кількістю,  ніж  робоча  поздовжня.  При  цьому  ширина  монолітної  транспортної 
споруди значно перебільшує її довжину. 

Типові експлуатаційні дефекти малих монолітних транспортних споруд
Під час експлуатації цих споруд внаслідок руху по ним транспортних засобів вже протягом 

перших  трьох  років  в  їхніх  монолітних  конструкціях  відбуваються  процеси  тріщиноутворення, 
що призводить до виникнення у поверхневому шарі монолітного бетону таких дефектів, як різні 
тріщини, а саме: 

 – усадочні  тріщини в цементобетонному покритті,  як  окремі,  так  і  у  вигляді  суцільної 
сітки тріщин;

 – поздовжні  тріщини  в  прогоновій  будові  по  смугах  накату,  особливо  під  крайньою 
правою смугою;

 – поперечні тріщини в прогоновій будові посередині прогону;
 – косі тріщини в прогоновій будові біля кутів споруд;
 – вертикальні тріщини в опорах-стінках (поділяються на невеликі — усадочні і суцільні 

— від нерівномірного осідання споруди);
 – вертикальні і косі тріщини у відкрилках. 

Схема  розташування  тріщин,  які  найчастіше  зустрічаються  в  монолітних  прогонових 
будовах наведена на рис. 14. На ньому представлений лівий проїзд монолітного  скотопрогону, 
на правому розташування тріщин відображається дзеркально. Тріщини, показані на схемі, можна 
спостерігати знизу прогонової будови. Розкриття тріщин складає в різних випадках від 0,15 мм до 
(0,40–0,50) мм. 

Такі  дефекти  є  типовими  для  більшості  монолітних  транспортних  споруди,  зокрема 
скотопрогонів і підземних пішохідних переходів (рис. 15–38).
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 Рисунок 14 — Схема розташування тріщин в монолітних прогонових будовах

Рисунок 15 — Поздовжня  тріщина в 
прогоновій будові

Рисунок 16 — Сітка тріщин в прогоновій 
будові правого проїзду

Рисунок 17 — Поздовжня тріщина під правою 
смугою правого проїзду

Рисунок 18 — Поздовжні і поперечні тріщини 
в прогоновій будові правого проїзду
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Рисунок 19 — Сітка усадочних тріщин 
в покритті лівого проїзду 

Рисунок 20 — Сітка усадочних тріщин 
в покритті лівого проїзду

Рисунок 21 — Ширина усадочних тріщин 
в покритті досягає (1-2) мм 

Рисунок 22 — Коса тріщина в прогоновій 
будові лівого проїзду

Рисунок 23 — Поздовжня тріщина в прогоновій будові лівого проїзду
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Рисунок 24 — Усадочні тріщини в покритті 
правого проїзду 

Рисунок 25 — Усадочні тріщини в покритті 
правого проїзду

Рисунок 26 — Сітка усадочних тріщин 
в покритті правого проїзду 

Рисунок 27 — Розкриття усадочних тріщин 
1 мм і більше

    

Рисунок 28 —  Поздовжні тріщини 
в прогоновій будові лівого проїзду

Рисунок 29 — Поздовжні і поперечні тріщини 
в прогоновій будові лівого проїзду
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Рисунок 30 — Фасад скотопрогону 
на автомобільній дорозі державного значення

Рисунок 31 — Усадочні тріщини в прогоновій 
будові

Рисунок 32 — Сітка усадочних тріщин 
в  прогоновій будові скотопрогону

Рисунок 33 — Вертикальна тріщина 
у відкрилку скотопрогону

Підземні пішохідні переходи

Рисунок 34 — Косі усадочні тріщини 
по кутах покриття правого проїзду

Рисунок 35 — Поперечна усадочна тріщина 
по центру покриття лівого проїзду
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Рисунок 36 —  Поздовжня тріщина 
в прогоновій будові лівого проїзду

Рисунок 37 — Поздовжня тріщина 
в прогоновій будові лівого проїзду

Рисунок 38 — Фасад пішохідного переходу на автомобільній дорозі національного значення

Оскільки  конструктивні  елементи  більшості  малих  монолітних  транспортних  споруд  в 
цілому є типовими, застосовано аналогічні матеріали для їх будівництва та однакова технологія, 
то  і  дефекти, що  виникають  у  процесі  експлуатації  є  типовими  і  проявляються  однаково.  Тому 
їх  можна  вважати  обумовленими  саме  конструктивними  особливостями  таких  транспортних 
споруд. Так,  поява  таких дефектів,  як розкриття  тріщин,  у  спорудах  з  довжиною прогону 6,0 м 
дозволяє  прогнозувати  прояв  аналогічного  явища  у  монолітних  прогонових  будовах  і  більшого 
прогону,  якщо  вони  мають  аналогічну  конструкцію.  При  більшій  довжині  прогонів  (від  9,8  м 
до  10,8 м)  і  відсутності  напруженої  арматури  в  прогоновій  будові можна  очікувати, що  процес 
тріщиноутворення в монолітних конструкціях під час їхньої експлуатації під навантаженням від 
транспортних засобів буде мати більш інтенсивний  характер щодо розкриття тріщин порівняно 
зі  спорудами  з  меншими  прогонами.    Тому  передбачено  продовжити  спостереження  за  такими 
спорудами, як зображені на рис. 39, рис. 40, після завершення їх будівництва та під час здійснення 
експлуатаційного утримання.

Монолітний  однопрогоновий  рамний  шляхопровід  за  схемою  1×10,80  м  зображений  на 
рис. 41, рис. 42.
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Рисунок 39 — Поперечний переріз монолітного транспортного тунелю 

Рисунок 40 — Процес будівництва транспортного тунелю 

Рисунок 41 — Поздовжній розріз шляхопроводу
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Рисунок 42 — Поперечний розріз шляхопроводу 

Рисунок 43 — Поперечний розріз шляхопроводу на ПК 1720+13,3 автодороги Н-31

Шляхопровід має такі характеристики:
 – довжина шляхопроводу — 10,80 м;
 – схема шляхопроводу — 1×10,80 м, рамна;
 – габарит проїзду Г–2×11,0 м з службовими проходами 2×0,75 м;
 – розрахункове тимчасове навантаження — А15, НК-100.
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Шляхопровід  має  відокремлені  споруди  під  кожен  напрямок  руху.  Повна  ширина 
шляхопроводу 29,365 м, зокрема габарит обох проїздів — 11,0 м та два службові проходи шириною 
по 0,75 м. Мінімальний підмостовий габарит складає по висоті 5,50 м. 

На  рис. 43  зображений  однопрогоновий  монолітний  рамний  шляхопровід  довжиною 
11 800 м. Шляхопровід має такі характеристики:  

 – довжина шляхопроводу — 11,800 м; 
 – габарит проїзду Г–2×12,25 м зі службовими проходами 2×1,5 м;
 – розрахункове тимчасове навантаження — А15, НК-100.  

Шляхопровід  має  відокремлені  споруди  під  кожен  напрямок  руху.  Повна  ширина 
шляхопроводу 32,120 м (33,587 м з урахуванням косини), зокрема габарит обох проїздів — 12,25 м 
та два тротуари шириною по 1,8 м. Мінімальний підмостовий габарит складає по висоті 5,50 м.

Усі  зображені  та  перераховані  вище  споруди  мають  ненапружену  каркасну  арматуру. 
У  елементах  прогонової  будові  з’являються  тріщини  з  розкриттям  до  (0,2–0,4)  мм  посередині 
прогону. Тріщини виникають під час роботи під навантаженням  і  є наслідком роботи каркасної 
арматури,  яка  не  має  попереднього  напруження.  Взагалі  для  залізобетонних  монолітних  балок 
поява тріщин при розрахункових навантаженнях є нормальним явищем, якщо розкриття тріщин 
не  перевищує  розрахункове.  Зазвичай  такі  тріщини  виявляються  протягом  кількох  років  після 
початку експлуатації споруд з розрахунковим навантаженням.

У той самий час, поява тріщин в елементах транспортної споруди, у разі незадовільного 
нагляду за ними під час експлуатаційного утримання такої споруди, може призвести до розвитку 
явища  тріщиноутворення,  яке  знижує  довговічність  конструктивних  елементів  споруди  та  стає 
однією з причин корозії її матеріалів.

Зазвичай,  без  тріщин  при  нормальному  експлуатаційному  навантаженні  працюють 
конструкції з напруженою арматурою, тому доцільно більш широко їх застосовувати. 

Однією  з  причин  утворення  тріщин  може  бути  важкий  режим  роботи  монолітної 
транспортної споруди, тобто — проїзд/пропуск по споруді транспортних засобів із масою більшою, 
ніж розрахункова та дозволена діючими нормами дорожнього законодавства щодо встановлення 
правил дорожнього руху. 

Так, за даними пунктів вагового контролю на міжнародних і національних дорогах області 
зустрічаються  п’ятиосні  вантажівки  з  вагою  понад  (50–55)  т,  іноді  —  понад  60  т,  що  істотно 
перевищує  допустиме  за  правилами  навантаження  у  38  т.  При  цьому  зусилля  з  урахуванням 
динамічного коефіцієнта можуть перевищувати  зусилля від розрахункового навантаження А-15. 
Вірогідно, що реальні динамічні навантаження перевершують ті розрахункові навантаження, які 
закладалися при розрахунках на тріщиностійкість, що, у свою чергу обумовлює появу тріщин  і 
пришвидшує  процес  тріщиноутворення  у  монолітних  конструкціях  транспортних  споруд  без 
попередньо напруженої арматури. 

Рекомендації з ремонту і підсилення прогонової будови
Для усунення тріщин можуть застосовуватися різні заходи і конструктивні рішення щодо 

їх підсилення, як під час здійснення експлуатаційного утримання транспортних споруд, так і під 
час проведення регламентних ремонтних робіт відповідно до унормованих міжремонтних строків. 

Також слід при проєктуванні будівництва нових транспортних споруд враховувати наявну 
інформацію щодо досвіду експлуатації та роботи монолітних транспортних споруд, що забезпечить 
попередження та  недопущення появи аналогічних дефектів у майбутньому.

Балансоутримувачу  разом  з  експлуатаційними  підрозділами  слід  проводити  постійний 
нагляд  і догляд за станом транспортних споруд. Зокрема, необхідно спостерігати за розвитком  і 
розкриттям тріщин у прогонових будовах. На вже розкриті тріщини шириною понад (0,2–0,3) мм 
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знизу прогонової будови слід установити гіпсові маяки для контролю розширення тріщин під час 
подальшої  експлуатації.  При  появі  нових  тріщин  також  слід  спостерігати  за  їх  розвитком,  при 
необхідності установлювати маяки. У разі відколів країв тріщин, появи слідів корозії біля тріщин 
необхідно проводити роботи з відновлення захисного шару бетону. 

Також слід періодично контролювати прогин прогонової будови за допомогою нівелювання 
в декількох точках, наприклад на краю прогонової будови і по осям смуг руху. Доцільно виконувати 
ці  роботи  під  час  обов’язкової  паспортизації  мостових  споруд  і  під  час  проведення  заходів  з 
актуалізації та наповнення даних геоінформаційної системи Укравтодору, зокрема АЕСУМ.

Також  слід  контролювати  осідання  опор.  Для  цього  потрібно  на  опорах  установити 
реперні  точки  для  нівелювання,  а  поблизу  транспортної  споруди  закріпити  постійний 
геодезичний  репер  у  точці,  захищеній  від  осідання  та  інших  впливів  на  її  висотне  положення. 
Ці  роботи  можна  виконувати  в  рамках  експлуатаційного  утримання  та  супроводження  системи 
АЕСУМ.

Тріщини у прогонових будовах потрібно усувати. Для цього можуть бути рекомендовані 
різні способи, зокрема:

 – посилення  прогонової  будови  за  допомогою  наклеювання  додаткової  арматури  із 
вуглецевих стрічок;

 – посилення прогонової будови зовнішнім армуванням;
 – посилення за допомогою шпренгельних систем; 
 – улаштування пост-натягу дротяної арматури або канатів на затверділий бетон прогону 

тощо.
Використання  вуглецевих  стрічок  при  появі  поперечних  тріщин  посередині  прогону, 

можна  виконати  підсилення  прогонової  будови  наклеюванням  вуглецевих  стрічок  на  нижню 
частину прогонової будови за допомогою епоксидного клею (рис. 44). Стрічки можуть бути наклеєні 
в  кілька шарів  одна  на  одну.  Якщо  розтягуючі  зусилля  великі,  в  приопорних  зонах  прогонової 
будови установлюють металеві анкери, до яких кріпляться стрічки. Якщо прогонова будова має 
і  поздовжні,  і  поперечні  тріщини,  тоді  слід  вуглецеві  стрічки  наклеювати  навхрест,  спочатку  у 
поздовжньому, а потім в поперечному напрямку.

Рисунок 44 — Схема посилення прогонової будови за допомогою наклеювання додаткової 
арматури із вуглецевих стрічок
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На  рис. 45  показана  схема  підсилення  прогонової  будови  зовнішнім  армуванням  із 
металевого  прокату,  а  саме —  підсилення  прокатними  профілями,  наприклад швелерами №18. 
Можна  також  використовувати  двотавровий  профіль,  кутники,  рейки,  товсті  арматурні  стержні. 
Про  те  така  схема  підсилення  зменшує  підмостовий  габарит  на  висоту  прокатного  профілю.  Її 
можна рекомендувати лише там, де підмостовий габарит не відіграє переважного значення,  або 
наявний  запас  по  висоті,  наприклад  для  підземних  пішохідних  переходів.  Застосовувати  таке 
підсилення слід в тих випадках, якщо розкриття тріщин в прогоновій будові перевищить показник 
у (0,5–1,0) мм і стане загрозливим, а також при появі прогинів прогонової будови, що перевищують 
допустимі.

Рисунок 45 — Схема  посилення  прогонової  будови  зовнішнім  металевим  армуванням 
металевими прокатними профілями, наприклад, швелером

На  рис. 46  наведено  підсилення  суцільним  металевим  листом  товщиною  10  мм.  Така 
схема  може  переважно  використовуватись  для  скотопрогонів  і  шляхопроводів  на  місцевих 
проїздах, оскільки не зменшує підмостовий габарит. Тип армування і товщину прокату приймають 
за розрахунком.

Рисунок 46 — Схема посилення прогонової будови зовнішнім металевим армуванням  із 
суцільного прокатного листа

Підсилюючі елементи (металевий профіль) кріплять до прогонових будови за допомогою 
арматурних  тяжів,  які  проходять наскрізь  через прогонову будову. Між прогоновою будовою та 
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додатковим арматурним елементом влаштовують клейовий шов на цементному або епоксидному 
в’яжучому. Тяжі опираються на верх прогонової будови через металеві прокладки і закріплюються 
гайками та шайбами. Одночасно тяжі відіграють роль додаткової вертикальної арматури. Діаметр 
тяжів,  їх  кількість  та  крок  установки  приймають  за  розрахунком.  Більш  докладно  принцип  дії 
конструкції  і  технологія  виконання  робіт  розглянута  у  роботі  [10].  Таке  підсилення    запобігає 
появі нових тріщин і надлишкових прогинів в прогоновій будові, але старі тріщини не закриються, 
оскільки арматура ненапружена. 

Посилення  прогонової  будови  за  допомогою  шпренгельних  систем  може  виконуватися 
додатковою  стержневою  арматурою  або  канатами,  які  після  установки  натягуються  на  бетон 
прогонової будови (рис. 47). За рахунок криволінійного обрису шпренгеля при напруженні виникає 
будівельний підйом прогонової будови, при цьому тріщини в прогоновій будові закриваються.

Рисунок 47 — Схема посилення прогонової будови шпренгелем з напруженням на бетон

У  разі  улаштування  шпренгельної  системи  можна  використовувати  метод  термічного 
натягу  під  дією  електричного  струму.  Так  можна  натягувати  стержневу  арматуру  періодичного 
профілю.  При  розігріванні  арматурних  стержнів  електричним  струмом  вони  видовжуються,  і 
в  таком положенні фіксуються. Після  їх  остигання  стержні натягуються. Технологія  термічного 
напруження арматури розглянута у роботі [12].

Канатна і дротова арматура натягується за допомогою гідравлічних домкратів на спеціальні 
упори  з конусними анкерами. Канатну арматуру слід розміщати в каналоутворювачах,  які після 
натягу арматури заповнюються цементним розчином для захисту від корозії. Цей метод вимагає 
часткового розбирання перехідних плит для доступу до країв прогонової будови, хоча в цілому 
більш швидкий і не такий трудомісткий, як попередні. У кожному випадку кількість, розміщення 
і переріз напружуваних елементів і тип анкерів вибирається на основі відповідних розрахунків.

Шпренгель  може  бути  і  ненапруженим,  наприклад  із  стержневої  арматури  великого 
перерізу (від 28 мм до 32 мм і більше). У такому разі він буде запобігати утворенню нових тріщин, 
але старі тріщини не закриються.

У  випадку  істотного  руйнування  цементобетонного  покриття  монолітної  транспортної 
споруди доцільно замінити таке зруйноване цементобетонне покриття на покриття з асфальтобетону 
з  улаштуванням  оклеєчної  гідроізоляції  по  прогоновій  будові.  Детальний  опис  конструкції  і 
технології виконання такого рішення надано у роботі [16].

Доцільно  також  запровадити  деякі  заходи  при  проєктуванні  нових  монолітних  споруд 
аналогічного типу з урахуванням наявного досвіду експлуатації існуючих.

Для цього можна рекомендувати:
а)  збільшити розрахункові  навантаження при розрахунках на  тріщиностійкість подібних 
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споруд на (30–50) % таким чином, щоб вони відповідали фактичним навантаженням від реальних 
транспортних засобів вагою до (50–55) т порівняно з [2–4];

б) розглянути варіант збільшення кількості арматури (при цьому конструкція може стати 
неекономічною за армуванням та трудомісткою у виготовленні);

в) збільшувати будівельну висоту балок і товщину монолітних конструкцій. Про те це не 
завжди можливо за умовами рельєфу місцевості, і тоді слід розглядати можливість заміни плоских 
монолітних конструкції ребристими, оскільки ребристі конструкції більш економічні;

д)  при  конструюванні  прогонових  будов  з  ненапруженою  каркасною  арматурою 
передбачати використання незнімної металевої опалубки з металу (товщиною не менше ніж 5 мм), 
яка включається в роботу основної конструкції за допомогою анкерів, що входять у тіло бетону, з 
відповідними заходами по захисту металу від корозії (фарбування, захисне покриття). При цьому 
проєктування і розрахунки слід вести відповідно до [5];

е)  при  конструюванні  монолітних  конструкцій  передбачати  можливість  використання 
постнапруженої  арматури  з  канатів  або  дротів,  яка  натягується  на  бетон монолітної  прогонової 
будови після набрання ним міцності. Для цього в конструкції слід передбачати каналоутворювачі 
та місця анкерування канатів;

є)  у  разі  необхідності,  можна  передбачати  посилення  зовнішнім  армуванням  — 
додатковими металевими листами, нез’ємною металевою опалубкою або вуглецевими стрічками.

Висновки

Малі монолітні транспортні споруди з армуванням ненапруженою арматурою потребують 
комплексних  рішень  з  проєктування  прогонової  будови  і  покриття,  добре  організованого 
водовідведення та якісного виконання всіх елементів із дотриманням вимог діючих нормативних 
документів. При розрахунках прогонових будов цих споруд слід висувати більш жорсткі вимоги до 
нормування розкриття тріщин. 

Досвід експлуатаційного утримання та дослідження експлуатаційного стану таких споруд 
свідчить,  що  суміщення  прогонової  будови  з  тонкошаровим  цементобетонним  покриттям  без 
застосування  гідроізоляції  на  даний  час  не  забезпечує  високих  експлуатаційних  характеристик,  
потребує подальшого відпрацювання технологічних рішень для застосування таких конструкцій.  
При  будівництві  цементобетонного  покриття  технологія  з  використанням  бетононасосу  і 
бетонної  сумішші високої рухливості не  забезпечує потрібної  якості. Для високої довговічності 
й  експлуатаційних  якостей  цементобетонного  покриття  перевагу  має  використання  жорстких 
бетонних  сумішей.  Цементобетонне  покриття  із  жорсткої  суміші,  укладеної  дорожньою 
бетоноукладальною  машиною,  має  менше  дефектів  порівняно  з  монолітним  покриттям,  яке 
укладалося бетононасосом.

За  результатами  обстежень  і  спостережень  за  експлуатаційним  станом  конструкцій 
малих  монолітних  транспортних  споруд  з  армуванням  ненапруженою  арматурою  розроблено 
рекомендації щодо усунення тріщин у їхніх прогонових будовах і дорожньому покритті.

Пропонується  при  проєктуванні  цих  споруд  підвищити  вимоги  до  тріщиностійкості, 
зокрема  збільшити  розрахункові  навантаження.  Також  можна  рекомендувати  застосовувати 
напружену арматуру і незнімну металеву опалубку.

Для  подальшого  використання  у  дорожній  галузі  малих  монолітних  транспортних 
споруд  з  армуванням  ненапруженою  арматурою  потрібно  досліджувати  динамічні  впливи  на 
їхню роботу  з метою достовірного визначення несної  здатності прогонових будов, що можливо 
забезпечити  у  процесі  обстежень  споруд,  які  виконуються  в  рамках  актуалізації  та  наповнення 
банку  даних  геоінформаційної  системи Укравтодору,  зокрема  її  модулів АЕСУМ,  ЕПАД,  RSM, 
та  ураховувати  фактичні  зусилля  від  рухомих  навантажень,  особливо  за  наявності  нерівностей 
проїзної частини.
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COMMON DEFECTS OF MONOLITHIC TRANSPORT STRUCTURES 
AND POSSIBLE WAYS OF THEIR CORRECTION

Abstract
Introduction.  Defects  that  occur  during  the  operation  of  monolithic  transport  structures,  in 

particular overpasses, rectangular pipes and cattle drives, are considered. A comprehensive approach to 
the selection of constructive solutions, materials and technologies is proposed for  their prevention and 
improvement of some provisions of the current norms for the design of such structures.

Problem  Statement.  In  the  constructions  of  span  structures  of  monolithic  rectangular  pipes, 
overpasses  and  cattle  runs,  during  their  operation  under  load,  transverse  cracks  of  the  span  structure 
appear, as well as shrinkage cracks, which can harm their normal operation.

Purpose. The purpose of the work is the need to draw the attention of balance-keepers of structures, 
work customers and project organizations to the importance of ensuring proper indicators of the operational 
condition of transport structures at all stages of the life cycle, from project development and construction 
to the performance of regular work on their operational maintenance.

Materials and methods. Research methods consist in identifying the influence of structural defects 
of monolithic  transport  structures on durability  and  safe operation. Analytical materials were used,  in 
particular, based on the results of supervision of monolithic transport structures during the implementation 
of  scientific  support  for  their  construction or  reconstruction,  as well  as based on  the  results of  survey 
and diagnostic work during the updating and filling of the analytical expert bridge management system 
(AESUM) at the facilities Poltava region.

Results.  The  paper  analyzes  and  provides  recommendations  for  preventing  cracking  and 
eliminating defects in the constructions of monolithic transport structures.

Conclusions. Monolithic  transport  facilities  require  complex  solutions  for  the  design  of  span 
structures and coverings,  ensuring  the proper organization of water drainage and compliance with  the 
requirements  of  current  regulatory  documents  and  technological  regulations  during  construction  and 
operational works. When  performing  calculations  of monolithic  span  structures  of  transport  facilities, 
stricter  requirements  should be put  forward  regarding crack  resistance  indicators when calculating  the 
formation and opening of cracks. It is also necessary to pay more attention to the technology of installing 
a cement-concrete coating.

In order to reliably establish the bearing capacity of monolithic span structures, it is proposed to 
investigate dynamic effects during the inspection of structures and take into account the actual forces from 
moving loads in the presence of irregularities formed on the carriageway.

Keywords:  highway, monolithic  concrete,  span  structure,  cattle  run,  transport  structure,  crack 
resistance, overpass, cement concrete pavement, defect.
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