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ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОСТОВИХ БАЛОК В ЯКОСТІ ПРОГОНОВИХ 
БУДОВ ТИМЧАСОВИХ МОСТІВ

 Анотація
Вступ. У даній статті наведено результати дослідження якостей балок, які були у використання 

для будівництва тимчасового автодорожнього моста. У практиці мостобудування є необхідність, 
при будівництві тимчасових автодорожніх мостів на місцевих дорогах, використовувати вживані 
мостові балки. Важливо при використанні таких конструкцій визначити їх надійність для тривалої 
експлуатації. Вартість мостових балок складає до 60% вартості нового моста, тому використання 
таких балок є економічно доцільним. 

Проблематика. Визначити придатність балок, які були у використанні при будівництві 
тимчасових мостів та надання рекомендації щодо можливих конструкцій мостів.

Матеріали та методи. Під час обстеження проводилися такі роботи:
 – візуальний огляд балок на місцях їх зберігання після розбирання;
 – вимірювання основних розмірів балок;
 – визначення міцності бетону методом  неруйнівного контролю;
 – визначення кількості робочої арматури і товщини захисного шару.
 – проведені виміри рН бетону захисного шару;
 – проводилася фіксація наявних дефектів.

У процесі випробувань виконували такі вимірювання:
– загальні переміщення і деформації елементів конструкцій;
– відносні деформації поперечних перерізів;
– місцеві деформації (зміщення у з’єднаннях).
Результати. За результатами випробувань та розрахунків визначено несну здатність  

прогонової будови. Після аналізу результатів експериментально-теоретичних досліджень зроблено 
висновки відносно експлуатаційних якостей мостових балок прогонової будови.

Висновки. Придатними для прогонових будов мостів без застережень можна вважати балки, 
які мають 1, 2, 3 експлуатаційний стан.

Балки, що знаходяться у 4 експлуатаційному стані, потребують ремонту і підсилення для 
використання в прогонових будовах. Без ремонту їх використовувати не можна.

Балки, що відносяться до 5 стану, використовувати у прогонових будовах автомобільних 
мостів не можна. Їх можна застосувати, наприклад, в якості перехідних плит, або для пішохідних 
мостів і переходів, або використати для відпрацювання технологій ремонту мостових конструкцій.

Таким чином, випробування мостових балок і стиків натурних розмірів свідчать про те, що 
прийняте конструктивне рішення забезпечує необхідну несну здатність балок і прогонової будови 
в цілому. Це підтверджує достатню надійність балки, що були у використанні, у подальшій роботі.

Практика показує, що необхідно також приділяти велику увагу: по-перше, способам 
демонтажу балок без пошкоджень; по-друге, правильному складуванню та зберіганню балок після 
розбирання.

Ключові слова: автомобільна дорога, балка, міст, прогонова будова.
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Вступ

На даний час,  завдяки будівництву  нових транспортних розв'язок і мостів, з'явилося 
питання повторного використання мостових балок, які були застосовані у шляхопроводах і мостах, 
побудованих в радянський період.

Зважаючи на нинішню економічну ситуацію і ціни на випуск нових мостових балок, можна 
сказати, що отримання додатково комплектів балок на теперішній час — це серйозний ресурс. 
У структурі вартості будівництва моста вартість прогонової будови складає близько 60 %, і її 
більша частина — це виготовлення і монтаж мостових балок. Використання повторно балок від 
розбирання старих мостів дасть можливість економити значні кошти. Особливо цінний такий 
ресурс у теперішній час, коли 70 % мостів на дорогах загального користування зношені, багато з 
них знаходяться у аварійному стані і вимагають негайного ремонту або реконструкції. 

Повторне використання мостових балок дозволило побудувати тимчасовий об’їзний міст 
поряд з мостом через р. Ворскла на км 137+602 автомобільної дороги загального користування 
державного значення  Н-12 Суми – Полтава біля с. Карабазівка Полтавської області та з найменшими 
затратами коштів, і таким чином забезпечити функціонування транспорту на час капітального 
ремонту моста.

Для цього необхідно було відібрати з усіх наявних балок ті, що найменш пошкоджені при 
експлуатації та при розбиранні, і зможуть забезпечити надійну експлуатацію тимчасового мосту.

1. Обстеження балок у с. Білоцерківка
Працівниками Полтавського комплексного відділу ДП «ДерждорНДІ» проводилося 

обстеження матеріальних ресурсів від розбирання споруд та конструкцій, а саме — мостових 
балок. Були обстежені конструкції, які залишилися після розбирання мостів на автомобільній 
дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський біля с. Красногорівка.

Під час обстеження проводилися такі роботи:
 – візуальний огляд балок на місцях їх зберігання після розбирання;
 – вимірювання основних розмірів балок;
 – визначення міцності бетону методом  неруйнівного контролю;
 – визначення кількості робочої арматури і товщини захисного шару.
 – проведені виміри рН бетону захисного шару;
 – проводено фіксацію наявних дефектів.

Балки були перераховані, пронумеровані, складений перелік балок та опис їх дефектів. 
Проводилося фотографування місць зберігання балок, окремих балок та їх дефектів.

При обстеженні балок, які були у використанні, приділялася увага їх відповідності вимогам 
типового проєкту, за яким вони були побудовані. 

Обстеження проводилося на місцях зберігання балок. Під час обстеження балки були 
оглянуті візуально з метою виявлення тріщин, відколів бетону, лущення, усадочних тріщин, 
руйнування захисного шару, корозії і вилуговування бетону у вигляді іржавих патьоків, сталактитів 
і висолів на поверхні бетону. Дані візуального огляду фіксувалися за допомогою фотозйомки. 

Для вимірювання ширини розкриття тріщин були використані металеві щупи, які являють 
собою пластинки відповідної товщини.

Для визначення міцності бетону використовувався метод неруйнівного контролю за 
ДСТУ Б В.2.7-220:2009. В якості вимірювального пристрою використовували механічний 
склерометр (молоток Шмідта) типу ОМШ-2.

Балки, що підлягали обстеженню, знаходились на території ДРП-9, отримані від розбирання 
моста через р. Псел на км 277+355  автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський у 
серпні 2018 року. Зберігаються 2 роки, і тому не так сильно вражені корозією.

Балки зберігаються під відкритим небом, у штабелях. У штабелі 3-5 балок, покладених 
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одна на одну на дерев'яних підкладках. Загальна кількість балок — 98 шт., у тому числі 14 шт. 
— за огородженою територією (відбраковані, з тріщинами і слідами корозії). На території ДРП, 
таким чином, зберігалося 84 балки П-16,45. З них для будівництва тимчасового моста потрібно 
було відібрати 48 шт.

Рисунок 1 — Маркування балки П-16,45

Рисунок 2 — Опалубочні і габаритні розміри балки П-16,45

Згідно з ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 при обстеженні мостових конструкцій визначається їх 
технічний стан, в залежності від того, чи мають окремі елементи будь-які дефекти, і які саме. 

В даному разі оцінюються окремі елементи мосту, які залишилися після розбирання старих 
транспортних споруд — балки прогонових будов, перехідні плити і тротуарні блоки. Алгоритм 
оцінки і прогнозування технічного стану складається з таких основних кроків:

 – огляд, обстеження елементів мостових конструкцій, виміри, пошук дефектів, визначення 
характеристик дефектів;

 – збір вихідних даних для оцінки і прогнозування технічного стану елементів моста, до 
яких відносяться і балки, що були у використанні;

 – визначення стану балок за класифікаційними таблицями 
експлуатаційних станів;

 – визначення залишкового ресурсу і доцільності повторного застосування цих 
матеріальних ресурсів.

Експертна експлуатаційна оцінка технічного стану визначається за шкалою безрозмірних 
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коефіцієнтів Е у 100 балів, залежно від наявності дефектів, передбачених табл. А.3 
ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009.

Придатними для прогонових будов мостів без застережень можна вважати балки, які мають 
1, 2, 3 експлуатаційний стан.

Балки, що знаходяться у 4 експлуатаційному стані, потребують ремонту і підсилення для 
використання в прогонових будовах. Без ремонту їх використовувати не можна.

Балки, що відносяться до 5 стану, використовувати у прогонових будовах автомобільних 
мостів не можна. Їх можна застосувати, наприклад, в якості перехідних плит, або для пішохідних 
мостів і переходів, або використати для відпрацювання технологій ремонту мостових конструкцій.

2. Критерії придатності і відбір балок у с. Білоцерківка
Пошкодження залізобетонних конструкцій неминуче супроводжується тріщиноутворенням. 

Вивчення тріщин в бетоні, причин їх виникнення, а також можливості ремонту — найбільш 
важливий момент у загальній проблемі ремонту.

Тріщини не обов’язково свідчать про руйнування конструкції. Поява їх, ширина розкриття, 
місцезнаходження в елементі — всі ці фактори тільки в цілому виявляють наскільки тріщина є 
серйозним пошкодженням. 

Умовно всі тріщини залежно від їх впливу на роботу конструкції можна поділити на три 
групи:

 – група 1 — тріщини, що не знижують довговічність;
 – група 2 — тріщини, що знижують довговічність;
 – група 3 — тріщини, що знижують несну здатність.

На рис. 3 показані характерні типи тріщин в прогонових будовах.

Рисунок 3 — Характерні тріщини в прогонових будовах мостів

Наведені нижче типи тріщин та їх класифікацію за групами можна назвати класичною 
(табл. 1) [8].

Таблиця 1
Типи тріщин та їх класифікація за групами

Тип та номер тріщини Група
2 — похилі в опорних зонах 3
3 — у місцях сполучення плити і балки 3
4 — у верхній зоні 3

2 (у разі закриття від тимчасових навантажень)
5 — у розтягненій зоні при корозії арматури — 3;

без корозії — 2;
при ширині розкриття до 0,3 мм — 1;
при ширині розкриття > 0,3 мм — 2

6 — поздовжні у нижній розтягненій зоні при наявності корозії — 3;
в інших випадках — 2

7 — у зоні опорних частин 2
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Тип та номер тріщини Група
8 — у зоні відводу до опор 2
9 — у зоні стиків коробчастих блоків 3

Таким чином, при відборі балок для тимчасового мосту здійснювався візуальний контроль 
наявності тріщин, їх розташування та ширини розкриття. При цьому відбраковувалися балки, 
які мали тріщини, що відносяться до 3 групи та знижують несну здатність. Наявність тріщин, 
що знижують довговічність, допускалася, оскільки строк служби тимчасового моста невеликий, 
порівняно з капітальною спорудою.

Працівниками ДП «ДерждорНДІ» виконано відбір балок, що були у використанні для 
тимчасового мосту біля с. Карабазівка. 

Рисунок 4 — Балки складені для огляду

Рисунок 5 — Працівник Полтавського комплексного відділу ДП «ДерждорНДІ» проводить 
огляд балки

При виконанні такелажних робіт з мостовими балками важливо дотримуватися правил 
строповки. Такелажні стропи слід розташовувати в місцях, де за проєктом розміщувалися петлі, 
але в будь-якому разі не далі ніж 1/6 довжини прогону від краю балки. Інакше можливе виникнення 
тріщин у верхній стисненій зоні, якщо  кінці балки, що звисають, будуть надто довгими. Також 
не можна допускати ударів однієї балки об консоль іншої. Для стропування слід використовувати 
підкладки або інвентарні пристрої, щоб стропи не пошкоджували захисний шар балок і не рвалися.

Кінець таблиці 1
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Рисунок 6 — Приклад стропування балки з інвентарною підкладкою

За результатами відбору було визначено 48 балок, які мали від 1 до 3 експлуатаційного 
стану. Інші 36 балок відносилися до 4 і 5 стану і не могли бути використані для прогонової будови.

3. Відбір балок у с. Мале Ладижине
Двохпустотні балки проєкту 3.503-12 384/43 довжиною 12 м, висотою 0,6 м. На торці видно 

7 стержнів, діаметр арматурних стержнів 18 мм. Розрахункове навантаження НК-80.
Балки зберігалися на будівельному майданчику біля моста у с. Ладижино на автомобільній 

дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Балки були складені на асфальтованому проїзді одна за 
одною, в один ряд, на дерев'яних підкладках.

Рисунок 7 —  Опалубочні і габаритні розміри балки П-12.

При відборі балок використовувався гусеничний кран вантажопідйомністю 25 т. 
Балки були оглянуті візуально з метою пошуку дефектів та визначення їх впливу на несну 

здатність конструкції. Тріщини, раковини тощо вимірювалися рулеткою. Ширина розкриття тріщин 
вимірювалася рулеткою або щупами. 

Проводилася фіксація дефектів балок за допомогою електронного фотоапарата. 
Оглянуті балки були пронумеровані. Балки, які мали незначні дефекти, одразу 

завантажувалися на балковоз.
Переважна більшість балок П-12 мала характерні вертикальні тріщини, які вказані на рис. 10. 

Причина появи цих тріщин — неакуратне розбирання підрядником старого моста. Шпонки балок 
розбивали гідромолотом, а балки розсували екскаватором. Крім того, зберігання балок виконувалося 
з порушенням технологічних вимог.

У результаті обстеження було виявлено, що переважна кількість балок мають значні 
дефекти і не можуть використовуватися в прогонових будовах мостів. Було відібрано 6 балок, які 
мали мінімальні дефекти і найменшу ширину розкриття тріщин. 
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Рисунок 8 — Торець балки № 2, видно розташування арматури

Рисунок 9 — Перекладання балок за допомогою гусеничного крана, проведення вибраковки

Рисунок 10 —  Балка №7. Вертикальна тріщина посередині прогону

4. Застосування балок, що були у використанні, для будівництва тимчасових мостів.
4.1 Тимчасовий міст біля с. Карабазівка 
Збудований тимчасовий міст знаходиться поряд з існуючим на автомобільній дорозі 

загального користування державного значення Н-12 Суми – Полтава на км 137+602 через річку 
Ворскла.
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Рисунок 11 — Тимчасовий міст через р. Ворскла біля с. Карабазівка

Рисунок 12 — Фасад мосту біля с. Карабазівка

Рисунок 13 — Поперечний переріз мосту біля с. Карабазівка
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Технічні параметри моста:
 – довжина моста 66,8 м;
 – габарит Г-7+2×1,5;
 – геометрична схема моста: 4×16,45;
 – прогонова будова: двопустотні плити;
 – опори: металеві труби діаметром 820 мм з ростверком із двутаврів.

Прогонова будова
Прогонова будова складається з 4 прогонів. У кожному прогоні по 12 двопустотних балок 

П-16,45. На балки прогонової будови укладені дорожні плити довжиною 6 м, шириною 2 м і 
товщиною 0,18 м для розподілу зусиль. Дорожні плити укладені на вирівнюючий шар з піску, 
оскільки балки мають від довгої експлуатацій неоднаковий прогин внаслідок текучості бетону під 
довготривалим навантаженням. 

Дорожні плити мають напівкруглі отвори для петель. Після монтажу плити омонолічувались 
між собою за рахунок з'єднання петель і заповнення отворів бетонною сумішшю.

Балки прогонової будови не омонолічені, але дорожні плити покриття добре розподіляють 
навантаження. Так, русловий прогін монтувався за допомогою крана Liebherr вантажопідйомністю 
90 т, при цьому вага самого крана складала 75 т, а вага балки на крюку — 15,1 т, разом — 90 т. 
Монтаж 3-го руслового прогону розпочали після того, як були змонтовані балки і всі плити покриття 
у 4-му береговому прогоні. Додатково під аутригери крана були укладені дорожні плити 3×4 м для 
того, щоб навантаження від аутригера не проломило покриття.

Таким чином, була підтверджена вантажопідйомність моста 90 т.

Рисунок 14 — Загальний вигляд збудованого тимчасового мосту біля с. Карабазівка

4.2 Тимчасовій міст біля с. Баранівка

Рисунок 15 — Фасад мосту біля с. Баранівка
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Рисунок 16 — Поперечний переріз 1-1 (зліва) та поперечний переріз 2-2 (справа)

Рисунок 17 — Поперечний переріз крайнього прогону довжиною 9 м з б/у балок П-12

У результаті обстеження було відібрано 6 балок П-12, які мали незначні дефекти і мінімальне 
розкриття тріщин. Балки були використані в якості крайнього прогону тимчасового моста, суміщеного 
з перехідними плитами. Це крайній прогон зі сторони смт. Опішня.

При цьому прогін був зменшений з 12 м до фактичних 9 м. 
Для будівництва мосту необхідна була більша кількість балок, але ті, що залишилися, були 

з надмірно великими дефектами, що робило неможливим їх використання. 
Було вирішено, що додатково 2 балки для улаштування крайнього прогону фірма-підрядник  

МСУ-3 привезе з м. Києва, де фірма мала запас таких елементів. 
Для іншого крайнього прогону (зі сторони Сорочинців) були використані балки довжиною 

6 м і висотою 0,3 м із запасів фірми-підрядника. Балки були привезені з м. Київ. 

Рисунок 18 — Загальний вигляд будмайданчика при спорудженні тимчасового моста
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Рисунок 19 —  Прогонова будова і опора тимчасового моста

Рисунок 20 — Прогонова будова із б/у балок П-12 

Рисунок 21 — Фасад змонтованого прогону довжиною 9 м. На довжині 3 м від берегової 
опори балки лежать на лежні із залізобетонних плит
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Рисунок 22 — Опора і ригель тимчасового моста 

Рисунок 23 — Загальний вигляд побудованого тимчасового моста 

Рисунок 24 — Покриття із збірних плит на прогонових будовах з металоконструкцій
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Висновки

У науковій роботі доведена можливість використання мостових двохпустотних балок проєкту 
3.503-12 випуск 21 інв. номер 384/43, довжиною 12 м, та двохпустотних балок індивідуального 
проєктування довжиною 16,45 м,  що були у використанні на дорогах державного значення, для 
будівництва тимчасових об'їздних мостів.

Визначено, що після багатьох років служби балки все ще мають достатню несну здатність  
та невелику кількість дефектів і задовольняють вимогам за вантажопідйомністю згідно типового 
проєкту. Нормативне навантаження від рухомого складу для таких балок А-11, НК-80.

Повторне використання мостових балок дозволило побудувати тимчасовий об'їздний міст 
поряд з мостом через р. Ворскла на км 137+602 автомобільної дороги загального користування 
державного значення  Н-12 Суми – Полтава біля с. Карабазівка Полтавської області та  тимчасовий 
об'їздний міст поряд з мостом через р. Псел на км 74+827 автомобільної дороги загального 
користування державного значення Р-42 Лубни – Миргород – Опішня біля с. Баранівка, Полтавська 
область з найменшими затратами коштів, і таким чином забезпечити функціонування транспорту 
на час капітального ремонту мостових споруд.

Придатними для прогонових будов мостів без застережень можна вважати балки, які мають 
1, 2, 3 експлуатаційний стан.

Балки, що знаходяться у 4 експлуатаційному стані, потребують ремонту і підсилення для 
використання в прогонових будовах. Без ремонту їх використовувати не можна.

Балки, що відносяться до 5 стану, використовувати у прогонових будовах автомобільних 
мостів не можна. Їх можна застосувати, наприклад, у якості перехідних плит, або для пішохідних 
мостів і переходів, або використати для відпрацювання технологій ремонту мостових конструкцій.

Таким чином, випробування мостових балок і стиків натурних розмірів свідчать про те, що 
прийняте конструктивне рішення забезпечує необхідну несну здатність балок і прогонової будови 
в цілому. Це підтверджує достатню надійність балки, що були у використанні, у подальшій роботі.

Практика показує, що необхідно також приділяти велику увагу: по-перше, способам 
демонтажу балок без пошкоджень; по-друге, правильному складуванню та зберіганню балок після 
розбирання.
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REUSE OF BRIDGE GIRDERS AS BRIDGE SPAN STRUCTURES OF TEMPORARY 
BRIDGES

 
Abstract 
Introduction. This article presents the results of study of the quality of girders that were used for 

the construction of temporary road bridge. In the bridge construction practice there is a need to use girders 
in the construction of road bridges on local roads that can be reused in temporary bridges construction. It 
is important when using such structures to determine their reliability for long-term operation.

The cost of bridge girders is up to 60% of the cost of a new bridge, so the reuse of utilizedsed 
girders is economically feasible. Utilized girders can be reused on local roads and temporary bridges.

Problem statement. To determine the usability of utilized girders in temporary bridges construction 
and provide recommendations for the girders reuse and possible bridge design structures.

Materials and methods. The following works were performed during the inspection:
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 – visual inspection of the girders at places of their storage after dismounting;
 – measurement of the basic sizes of girders;
 – determination of concrete strength by non-destructive test method;
 – determination of the number of working reinforcement and the protective layer thickness;
 – measurements of pH of concrete of a protective layer were performed;
 – registration of existing defects was performed.

The following measurements were performed during the tests:
 – general displacements and deformations of structural elements of the structures;
 – relative deformations of cross sections;
 – local deformations (displacements in joints).

Results. According to the results of tests and calculations, the bearing capacity of the bridge span 
structure was determined. After analyzing the results of experimental and theoretical studies, conclusions 
were made regarding the operational performance of the girders of the bridge span structure.

Conclusions. Girders in the 1st, the 2nd and the 3rd  technical state can be considered suitable for 
bridge span structures unreservedly.

Girders in the 4th technical state, need repairing and reinforcement for reuse in bridge span 
structures. They cannot be used without repairing.

Girders in the 5th technical state cannot be used in the span structures of road bridges. They can be 
used, for example, as transition slabs, or for pedestrian bridges and crossings, or can be used for testing 
the technology of bridge structures repairing.

Thus, tests of bridge girders and full-size joints testify that the accepted design decision provides 
the needed bearing capacity of girders and of the bridge span structure as a whole. This confirms the 
sufficient reliability of utilized girders in the further work.

Practice shows that it is also needed to pay great attention to the following: firstly- to the methods 
of dismantling the girders without damage; secondly — to the proper storage of girders after dismantling.

Keywords: road, girders, bridge span structure, bridge.


