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ТЕХНІЧНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД 

ІЗ МЕТАЛЕВИХ ГОФРОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

Мета. Метою роботи є встановлення на підставі аналізу науково-технічних джерел реального технічного 

стану транспортних споруд із металевих гофрованих конструкцій (МГК). Проаналізувати досвід експлуата-

ції МГК у ґрунтовому середовищі та сформувати і узагальнити проблеми забезпечення надійності та довго-

вічності споруд із МГК в умовах експлуатації на залізничних та автомобільних дорогах України. Методика. 

Для досягнення поставленої мети було проведено огляд науково-технічних джерел і нормативних докумен-

тів різних країн, щодо технічного стану транспортних споруд України. Зокрема, наведено дані про розподіл 

мостів і труб із МГК за видами транспорту. Показано, що розробки і впровадження нових технологій ремон-

ту існуючих дефектних труб та малих мостів, як на залізницях так і автомобільних дорогах України є дуже 

актуальною проблемою. Проведено ґрунтовний аналіз досвіду експлуатації МГК у ґрунтовому середовищі у 

різних країнах. Наведено дані про основні недопустимі дефекти труб та причини їх розвитку. Наведено ко-

розію МГК та інші дефекти. Представлено низку прикладів дефектів шляхопроводів, руйнування мостів і 

споруд із МГК в експлуатації. Також розглянуто якісні показники металевих гофрованих конструкцій, їх 

переваги і недоліки, сформульовано проблеми та аналіз забезпечення надійності та довговічності споруд із 

МГК в умовах експлуатації на залізницях та автомобільних дорогах України. Результати. Виконано аналіз 

вітчизняних і закордонних науково-технічних джерел, щодо технічного стану транспортних споруд України. 

Зокрема, вивчено та узагальнено досвід експлуатації МГК у різних країнах світу. Проведено аналіз і синтез 

проблем забезпечення надійності та довговічності споруд із МГК в умовах експлуатації на залізницях та 

автомобільних дорогах України. Наукова новизна. У результаті аналізу технічного стану транспортних 

споруд, які експлуатуються на залізничних та автомобільних дорогах України встановлено, що близько 15 % 

транспортних споруд – малі та середні мости і водопропускні труби на залізницях України і близько 45 % 

транспортних споруд на автомобільних дорогах України мають недопустимі дефекти і потребують негайно-

го ремонту і заміни. Також, встановлено на підставі науково-дослідних робіт, що відсутні методи оцінки 

несучої здатності транспортних споруд із МГК при наявності у тілі насипу залізничної колії чи автомобіль-

ної дороги металевих гофрованих конструкцій діаметром більшим за 6 м. Встановлено, що у нормативних 

документах відсутні вказівки з проєктування та моніторингу споруд із МГК на залізничних коліях. Практи-

чна значимість. На підставі цих даних вдалось запропонувати напрямки теоретичних і експериментальних 

досліджень і методів розрахунку, випробовувань МГК і діагностики технічного стану транспортних споруд 

із МГК. Зокрема, вимірювання впливу навколишнього середовища на несучу здатність МГК та вимірювання 

залишкових деформації металевої гофрованої труби на залізничній колії. Виконання аналізу і синтезу мето-

дів розрахунку транспортних споруд із МГК призведе до удосконалення методів розрахунку споруд із МГК. 

Ключові слова: транспорт; металеві гофровані конструкції; водопропускні труби; транспортні споруди 

Вступ 

Проблеми дотримання безпечної експлуата-

ції конструкцій будівель і споруд, зокрема, бе-

тонних, залізобетонних і сталебетонних, а та-

кож прогонових будов мостів і водопропускних 

труб, в тому числі, із металевих гофрованих 

конструкцій (МГК) є одними із найважливіших 

завдань сучасної інженерії для забезпечення 

надійної роботи інженерно-технічних галузей 

економіки індустріальної держави. 

Значно підвищилися в останні роки об’єми 

реконструкції, ремонтів і перебудов (залише-

них нам довгобудів). Переважна більшість 

конструкцій будівель і споруд піддається скла-

дним експлуатаційним впливам: комплексу си-

лових навантажень, постійних і тимчасових 
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навантажень, динамічних і сейсмічних наван-

тажень і комплексу кліматичних впливів сере-

довища та ін. 

Тому для вирішеннях цих проблем розпоря-

дженням Кабінету міністрів України від 11 че-

рвня 2003 р. було затверджено концепцію Дер-

жавної програми забезпечення технологічної 

безпеки в основних галузях економіки. Її реалі-

зація втілюється у практичних заходах, які пок-

ликані забезпечити дотримання та удоскона-

лення нормативної бази з питань надійності та 

безпеки експлуатації технологічного устатку-

вання, виконання комплексу відповідних цільо-

вих програм. 

Серед таких програм чільне місце посідає і 

цільова програма НАН України «Проблеми ре-

сурсу і безпеки експлуатації конструкцій, спо-

руд і машин». Нею серед інших заходів перед-

бачено підготовку серії довідникових видань, в 

яких висвітлюється дослідження науки та інже-

нерної практики, зокрема і обстеження і дослі-

дження транспортних споруд тривалої експлуа-

тації та методів оцінки процесів руйнування, 

міцності і довговічності конструкційних мате-

ріалів, елементів конструкцій будівель і споруд 

у заданих експлуатаційних умовах. 

У рамках цієї цільової програми було ство-

рено низку праць (довідників), які узагальню-

вали дослідження та випробовування констру-

кцій будівель і споруд. Зокрема, за останні 15 

років обстежено та досліджено низку транспор-

тних споруд на автомобільних та залізничних 

дорогах України. Приклади аналізу технічного 

стану транспортних споруд України наведено 

нижче. 

Постановка проблеми 

Останнім часом відбувається погіршення 

стану транспортних споруд, у тому числі побу-

дованих і за типовими проєктами. Це зумовле-

но впливом навколишнього середовища, фізич-

ним зносом і старінням матеріалів та конструк-

цій, підвищенням осьових навантажень і швид-

костей руху транспорту тощо (Ковальчук, 2015; 

Електронний ресурс, а; Електронний ресурс, b). 

Згідно з даними Аналітичної експертної си-

стеми управління мостами (Цинка, & Боднар, 

2020) всього на дорогах загального користу-

вання обліковується 16155 мостів (з них 15392 

– на підконтрольній Україні території), з них на 

дорогах державного значення – 5845 мостів (з 

них 5458 – на підконтрольній Україні терито-

рії), на дорогах місцевого значення – 10310 (з 

них 9934 – на підконтрольній Україні терито-

рії). 

Згідно із статистичними даними (Електрон-

ний ресурс, а), акціонерним товариством АТ 

«Укрзалізниця» станом на 01.01.2019 р. експлу-

атується близько 7 тис. мостів, 90 шляхопрово-

дів, 251 пішохідний міст та 10940 водопропус-

кних труб. Водночас різного роду дефекти ма-

ють понад 2,5 тис. споруд, або 14,3 % від зага-

льної кількості. 1431 залізничний міст має не-

справності, що складає 20,5 % (рис. 1). 

 

Рис. 1. Розподіл мостів та труб за видами транспорту: 
1, 2 – водопропускні труби та мости відповідно на залізницях України; 

3, 4 – водопропускні труби та мости відповідно на автомобільних дорогах України 
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Близько 259 водопропускних труб є дефект-

ними та потребують негайного капітального 

ремонту. 

Службою автомобільних доріг України (Ук-

равтодор) експлуатується 16155 мостів, і бли-

зько 63,5 % на дорогах загального користуван-

ня не відповідають сучасним нормам (Цинка, & 

Боднар, 2020).  

Аналіз за експлуатаційним станом на 

01.05.2020 року показує, що на дорогах держа-

вного значення у 5 непрацездатному стані пе-

ребуває 124 моста, у 4 обмежено працездатно-

му – 028 мостів, у 3 працездатному – 2377, у 2 

обмежено справному – 458, у 1 справному стані 

– 103 споруди. 

У даній роботі для відновлення аварійних 

ділянок і підвищення несучої здатності дефект-

них транспортних споруд на залізничних та ав-

томобільних дорогах України пропонується 

застосування тонкостінних металевих гофрова-

них конструкцій.  

Впровадження економічно доцільних спо-

руд забезпечить ефективне капіталовкладення, 

що спричинить збільшення їх терміну служби, 

а це, у свою чергу, – економію державних кош-

тів на ремонт та реконструкцію споруд. Вирі-

шення цього завдання у галузі капітального бу-

дівництва споруд пов’язане із раціональним 

використанням виділених капітальних вкла-

день, які залежать від обґрунтованості рішень, 

прийнятих на стадії проєктування та ремонту 

транспортних споруд (Ковальчук, 2015). Порів-

няльний аналіз трьох ділянок, на яких залізобе-

тонні транспортні споруди замінені спорудами 

із металевих гофрованих конструкцій, засвід-

чив, що сукупний економічний ефект становить 

26,4…36,2 % (Евразия Вести: Транспортная 

газета, Гнатюк, 2011). 

Тому одним із головних напрямків економі-

чної політики держави має бути підвищення 

ефективності роботи всіх галузей народного 

господарства, що не можливо без задовільного 

стану транспортної інфраструктури (Ковальчук, 

2015). 

Мета 

На основі аналізу науково-дослідних даних 

та досвіду експлуатації металевих гофрованих 

конструкцій у ґрунтовому середовищі у нашій 

країні та закордоном та аналізу проблем забез-

печення надійності і довговічності транспорт-

них споруд із МГК – дати науково узагальнену 

інформацію про технічний стан транспортних 

споруд із металевих гофрованих конструкцій. 

Сформувати необхідні заходи для покращення 

роботи транспортних споруд із МГК на заліз-

ничних та автомобільних дорогах України. 

Аналіз досліджень та публікацій 

Досвід експлуатації транспортних споруд із 

металевих гофрованих конструкцій у ґрунто-

вому середовищі. Металеві гофровані констру-

кції почали застосовуються для будівництва 

водопропускних та інших підземних споруд з 

кінця XIX століття (1875 р.) (Лучко, Ковальчук, 

& Кравець, 2019; Kovalchuk, 2015; Герцог, 

1939; Колоколов, Янковский, Щербина, & Чер-

няховская, 1973; Фрезе, 2006; Жинкин, 2011; 

Handbook of steel, 2002). На даний час накопи-

чено значний досвід експлуатації металевих 

гофрованих конструкцій, які знаходяться під 

насипами залізничних та автомобільних доріг у 

вигляді водопропускних труб чи малих мостів 

(Янковский, & Желтов, 1973). 

Досвід експлуатації труб із МГК у період із 

1875 р. по 1912 р. виявив їх низьку експлуата-

ційну надійність. Значна частина труб із МГК 

отримала пошкодження у вигляді випучування 

частини конструкції всередину труби. Це спри-

чинило потребу у проведенні масових обсте-

жень технічного стану гофрованих металевих 

труб. Такі обстеження були проведені в 1913 р. 

(Колоколов, Янковский, Щербина, & Чер-

няховская, 1973). При цьому було обстежено 

понад 60000 погонних метрів водопропускних 

труб, побудованих у період 1885 – 1913 рр. Де-

фектними визнано 30 % труб, з них 21 % мали 

недопустимі прогини та просідання склепіння 

труби, а 9 % – були сильно пошкоджені корозі-

єю (Колоколов, Янковский, Щербина, & Чер-

няховская, 1973). 

Після 1941 р. металеві гофровані конструк-

ції почали застосовувати у якості тимчасових 

штучних споруд при відновленні та будівництві 

транспортних споруд. 

У 1963 р. було наведено результати 50-

річної експлуатації труб із металевих гофрова-

них конструкцій, у результаті чого встановле-

но, що 55,7 % труб від загальної кількості по-

будованих мали дефекти (Колоколов, Янковс-

кий, Щербина, & Черняховская, 1973; Фрезе, 

2006). 
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Новий досвід експлуатації труб із МГК у 

період з 1975 р. по 1979 р. виявився не цілком 

виправданим (Янковский, & Желтов, 1973; Ян-

ковский, & Черкасов, 1978; Янковский, 1972; 

Виноградов, & Кружалов, 1959). Металеві гоф-

ровані труби, укладені при будівництві БАМу, 

отримали серйозні пошкодження у перший рік 

експлуатації. 

Після 2000 р., у зв’язку з удосконаленням 

виготовлення самих гофрованих листів і вико-

нання якісної ґрунтової засипки, споруди із 

МГК почали використовувати при капітально-

му будівництві, як для пропуску води (труби до 

3 м), так і в якості альтернативи малих мостів 

(труби з прогоном 6 м і більше), що відображе-

но у роботах (Ковальчук, 2015; ОДМ 218.2.001-

2009, 2009; AASHTO, 2001; Duncan, & Drawsky, 

1983; CSPI, 2002; Петрова, 2001; Лучко, Распо-

пов, & Коваль, 2014; Беляев, 2014). 

У США вперше споруди із МГК з’явилися у 

1896 р. (Цинка, & Боднар, 2020; Handbook of 

steel, 2002; AASHTO, 2001; Петрова, 2001). 

Спочатку будували труби невеликих отворів, 

пізніше, в міру виготовлення більш потужного 

металевого профілю, почали будувати великі 

споруди: мости типу арочних, шляхопроводи, 

тунелі та потужні огорожі. Поширеними фор-

мами поперечних перерізів споруд із МГК у 

США були кругла, еліптична і арочна замкнута 

конструкції. Дослідивши довговічність, коро-

зійну стійкість і надійність оцинкованих МГК, 

американці визнали їх придатними як для суво-

рих умов Канади та Аляски, так і для тропіків 

Африки, Азії та Південної Америки. Будували 

їх під насипами висотою до 40 м і для пропуску 

значних витрат води. 

Каліфорнійське відділення автомобільних 

доріг США за період з 1926 р. по 1965 р. прове-

ло обстеження понад 12 тис. водопропускних 

гофрованих труб різних розмірів і форм 

(Handbook of steel, 2002). У результаті обсте-

жень встановлено, що в окремих спорудах були 

дефекти, аналогічні дефектам, наведеним у віт-

чизняних дослідженнях. 

Асоціація американських залізничних інже-

нерів (AREA) у 1953 р. (Фрезе, 2006) опубліку-

вала дані за результатами перевірки технічного 

стану 300 водопропускних металевих труб діа-

метром від 1,52 м і більше. Аналогічне обсте-

ження 125 споруд було проведено в 1952 р. на 

Середньо-Західній залізниці США. У результаті 

обстеження встановлено, що надійність і стій-

кість тонкостінних металевих труб забезпечу-

ється тільки при дотриманні правил якісного 

ущільнення ґрунтової засипки. 

В інших країнах споруди із МГК знайшли 

широке застосування тільки в останні 50 років 

(Металлические гофрированные конструкции, 

2008; Mohamed El Taherl, & Ian D, 2009; 

Spangler, 1941; Mechelski, 2008; Лучко, Коваль-

чук, & Кравець, 2017; Bęben, & Mańko, 2005). 

На даний час масового застосування такі спо-

руди набули у країнах Європейського Союзу 

(Duncan, & Drawsky, 1983). Відомими виробни-

ками металевих гофрованих конструкцій типу 

MultiPlate, SuperCor та HelCor є канадська фір-

ма ARMTEC (гофри 15251 мм і 400150 мм 

при товщині 3…7 мм), італійська FRACASSO 

(15251 мм, товщина 3…7 мм), норвезько-

шведсько-фінська фірма VIACON (15050 мм, 

товщина 3…7 мм). Перераховані фірми забез-

печують потреби в металевих гофрованих 

конструкціях країни Європи, Америки, Африки 

та Австралії. 

Сучасний рівень розвитку даної галузі до-

зволяє будувати мости і тунелі прогоном 20 м і 

більше: міст у Бистриці, Словаччина, – 20,67 

метрів; скотопрогон над дорогою в Південній 

Кореї – 23 метри; міст над річкою Шевйот в 

Альберті (Канада) – 24 метри (CSPI, 2002). 

Починаючи із 2010 р. в Україні також поча-

ли будувати транспортні споруди із МГК (Ко-

вальчук, 2015; Металлические гофрированные 

конструкции; Гнатюк, 2011; Лучко, Распопов, 

& Коваль, 2014; Лучко, Ковальчук, & Кравець, 

2017; Посібник до ВБН В.2.3-218-198:2007, 

2007). Такі споруди побудовані в АР Крим на 

автомобільній дорозі Київ – Одеса, Харків – 

Сімферополь, Київ – Харків – Довжанський 

(рис. 2, а) тощо. Перша транспортна споруда із 

МГК під залізницею побудована на дільниці 

Вадул – Сирет – Держкордон регіональної філії 

АТ Укрзалізниця (Гнатюк, 2011) (рис. 2, б). 

Враховуючи часті повені у весняну та осін-

ню пори року, які спричиняють руйнування 

мостів та підмивання насипів залізничних колій 

(рис. 3, а, б), одним із напрямків реконструкції 

та заміни дефектних малих мостів та водопро-

пускних труб є будівництво транспортних спо-

руд із металевих гофрованих конструкцій. 
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a       б 

   

Рис. 2. Шляхопровід із металевих гофрованих конструкцій: 
на км 228+160 автомобільної дороги Київ – Харків – Довжанський (а) (Компанія ViaCon); 

труба із МГК на дільниці Вадул – Сирет – Держкордон Львівської залізниці (б) 

a       б 

   

Рис. 3. Дефекти споруд в експлуатації: 
а) руйнування кам’яного аркового моста; б) розмив насипу залізничної колії під час паводку 

 

На ділянці Вадул – Сирет – Держкордон, яка 

з’єднує Україну з Румунією, під час літніх па-

водків був зруйнований кам’яний арковий міст. 

Відновлення ділянки міжнародного значення 

потрібно було виконати негайно, і тільки за-

вдяки застосуванню труби із МГК діаметром 

понад 6 м дозволило її відновити в стислі тер-

міни і зекономити до 7 млн. грн. (Гнатюк, 2011) 

тільки на будівництві, не враховуючи коштів, 

які залізниця понесла б у випадку тривалого 

перекриття руху. 

Застосування металевих гофрованих конс-

трукцій є на сьогоднішній день дуже актуаль-

ним питанням в Україні. Так, при реконструкції 

проїжджої частини дороги між вулицями Ель-

ворті та Миколи Левитського у м. Кропивниць-

кому (рис. 4) побудовано шляхопровід із мета-

левих гофрованих конструкцій, для пропуску 

залізничного та автомобільного транспорту. 

Параметри споруди: ширина – 9,23 м; висо-

та – 8,12 м; розмір гофри листа конструкції 

380×140 мм; товщина металу – 6,0 мм; антико-

розійний захист (цинкове покриття товщиною 

85…90 μк), загальна довжина споруди – 

34,42 м. 

Завдяки аналізу досвіду застосування мета-

левих гофрованих конструкцій у різних країнах 

світу якісні показники МГК узагальнені у табл. 

1, з якої видно, що транспортні споруди з мета-

левих гофрованих конструкцій мають ряд пере-

ваг перед класичними спорудами з металу чи 

залізобетону (Колоколов, Янковский, Щербина, 

& Черняховская, 1973). 
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a       б 

   

Рис. 4. Шляхопровід із металевих гофрованих конструкцій (м. Кропивницький): 
а) вигляд споруди; б) поперечний переріз 

Таблиця 1  

Якісні показники металевих гофрованих конструкцій  

(Колоколов, Янковский, Щербина, & Черняховская, 1973) 

№ Оцінювальний показник Параметри 

1  Швидкість будівництва Висока швидкість будівництва. 

2 Трудоємкість будівництва У порівнянні з залізобетонними і бетонними в кілька раз нижча. 

3 Термін служби 

Термін служби до 100 років. Низькі витрати на підтримку працез-

датності, окрім початкового періоду стабілізації ущільнення ґрун-

тової засипки. 

4 Важкість монтажу 
Досить простий монтаж без використання спеціальної техніки. 

Монтаж можливий у будь-яку пору року. 

5 Маса споруди Мають малу масу. 

6 
Використання в особливих 

умовах 

Мають високу міцність. Гнучкість труби дозволяє витримувати 

досить великі сейсмічні навантаження. 

7 Вартість 

Будівництво транспортних споруд із МГК обходиться на 

15…20 % дешевше, аніж будівництво з інших матеріалів. Крім 

цього, через невелику вагу конструкцій можлива доставка будь-

яким видом транспорту. 

Проте, крім переваг, даний тип конструкцій 

має і недоліки під час експлуатації, які деталь-

но наведемо у наступному підрозділі дисерта-

ційної роботи. 

Проблеми забезпечення надійності та дов-

говічності споруд із металевих гофрованих 

конструкцій в умовах експлуатації на залізни-

цях та автомобільних дорогах України. У липні 

2019 р. у містах Любліні та Добровіца (Поль-

ща) були проведені обстеження технічного ста-

ну споруд із МГК (триотворних, арочних, за-

мкнутого поперечного перетину із плоскою ос-

новою та ін.). Вигляд споруд наведено на 

рис. 5. В окремих спорудах виявлено просідан-

ня склепіння конструкцій, відшарування бетону 

у фундаменті арочних конструкцій. Велика кі-

лькість споруд із МГК була замулена та заросла 

рослинністю. 
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a      б 

  

Рис. 5. Обстеження споруд із МГК (Польща): 
a) триотворна арочна труба; б) труба замкнутого контуру із плоскою основою

Крім цього, у процесі експлуатації споруд із 

МГК зустрічаються дефекти у вигляді надлиш-

кових деформацій вертикального та горизонта-

льного діаметрів труби (рис. 6, а); утворення 

пластичного шарніру (рис. 6, б); втрата стійкос-

ті форми поперечного перетину споруди і де-

формації укріплення укосів насипу; викришу-

вання металу біля болтових з’єднань (рис. 7, а) 

та провисання склепіння труби (рис. 7, б) (Ме-

таллические гофрированные конструкции; Ко-

чмарук, 2010; Ковальчук, 2015; Лучко, & Кова-

льчук, 2015). 

a      б 

        

Рис. 6. Деформації поперечного перерізу споруд із металевих гофрованих конструкцій:  
D – проєктний діаметр; ∆D – величина деформації;  

1 – проєктне положення труби із МГК; 2 – деформований стан труби із МГК 

a      б 

 

Рис. 7. Викришування металу у зоні болтових з’єднань (a) 

та деформування склепіння труби із МГК (б)
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Втрата форми споруди негативно познача-

ється як на експлуатаційних властивостях діля-

нки залізничної колії чи автомобільної дороги 

(поява ям у полотні автомобільної дороги чи 

нерівності на залізничній колії над металевою 

гофрованою конструкцією), так і на її довговіч-

ності. 

Зустрічаються пошкодження споруд із МГК 

у вигляді вимивання ґрунту з пазух ґрунтового 

конверта та пошкодження у вигляді абразивно-

го зносу та корозії металу конструкції (Лучко, 

& Ковальчук, 2015; Maday, Vaslestad, & Janusz, 

1998; Mair, Gumbel, & Spasojevic, 2007; Mak, 

Brachman, & Moore, 2009; Mathews, Simicevic, 

Kestler, & Pieh, 2012; Овчинников, И. И., Ов-

чинников, И. Г., Блинков, & Зарудний, 2017; 

Осокин, 2014; Петрова, 2011). 

При експлуатації часто спостерігається зро-

стання понаднормових деформацій і навіть по-

вна втрата форми споруд із МГК (рис. 8). Зок-

рема на об’їзній автодорозі в Сімферополі 28 

вересня 2014 р. на км 1+350 ділянки автомобі-

льної дороги Сімферополь – Євпаторія – Мирне 

– Дубки (Овчинников, И. И., Овчинников, И. 

Г., Блинков, & Зарудний, 2017) сталося руйну-

вання дорожнього полотна автомобільної доро-

ги над транспортною спорудою із металевих 

гофрованих конструкцій, що спричинило заги-

бель людей. 

 

Рис. 8. Обвалення дороги над металевою гофрованою конструкцією на км 1+350 ділянки 

автомобільної дороги Сімферополь – Євпаторія – Мирне – Дубки 

За висновком експертної комісії (Овчинни-

ков, И. И., Овчинников, И. Г., Блинков, & Зару-

дний, 2017) причиною руйнування дороги було 

зростання просідання ґрунту насипу, у резуль-

таті чого поздовжні зусилля у гофрованій конс-

трукції збільшилися на 10 тон, що спричинило 

вичерпання несучої здатності металевої гофро-

ваної конструкції. 

Крім цього, у процесі експлуатації спостері-

галися розмиви насипів залізничних і автомобі-

льних доріг, як в Україні, так і за кордоном, що 

призводило до руйнування водопропускних 

труб із МГК та аварій транспортних засобів 

(Осокин, 2014; Петрова, 2011). 

Наукова новизна та практична значимість 

У даній роботі на основі аналізу науково-

технічних джерел встановлені відомості про 

технічний стан транспортних споруд, які екс-

плуатуються на залізничних та автомобільних 

дорогах України. Зокрема, встановлено, що 

близько 15 % транспортних споруд – малі мос-

ти і водопропускні труби на залізницях України 

і близько 45 % на автомобільних дорогах мають 

недопустимі дефекти. Відсутні методи оцінки 

несучої здатності транспортних споруд із МГК 

при великих діаметрах труб (більше 6 м) у тілі 

насипу автомобільних доріг чи залізничної ко-

лії. Встановлено і узагальнено основні пробле-

ми забезпечення надійності і довговічності 

споруд із МГК. На підставі цих даних можна 

запропонувати напрямки теоретичних і експе-

риментальних досліджень, методів розрахунку 

та випробовувань конструкцій із МГК. Викону-

вати діагностику технічного стану споруд, зок-

рема, встановлення впливу навколишнього се-
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редовища на несучу здатність транспортних 

споруд та вимірювання залишкових деформа-

цій для оцінки їх надійності і довговічності. 

Висновки 

1. На підставі аналізу технічного стану тра-

нспортних споруд України та досвіду експлуа-

тації МГК у ґрунтовому середовищі в різних 

країнах світу та синтезу проблем забезпечення 

надійності і довговічності таких споруд на залі-

зницях і автомобільних дорогах України вста-

новлено, що металеві гофровані конструкції є 

перспективними для створення транспортних 

споруд на залізничних і автомобільних дорогах. 

Вони можуть використовуватись в якості аль-

тернативи малим мостам, шляхопроводам та 

водопропускним трубам та при ремонті дефек-

тних труб із інших матеріалів. 

2. Досвід утримання та експлуатації МГК як 

у нашій країні, так і закордонних країнах пока-

зує, що на даний час практично не забезпечу-

ється їх технічний ресурс, який повинен відпо-

відати проєктній довговічності транспортних 

споруд із МГК. Це вимагає проведення регуля-

рного моніторингу та оцінки їх технічного ста-

ну, прогнозування змін несучої здатності, оцін-

ки залишкового ресурсу та розробки заходів і 

засобів для забезпечення необхідної надійності 

і довговічності. 

3. Аналізом науково-дослідних робіт вста-

новлено, що металеві гофровані конструкції є 

вимогливими як до якості проєктування, так і 

до будівництва споруд. Велике значення має 

вплив на стійкість форми конструкції саме сту-

пінь ущільнення ґрунтової засипки при спору-

дженні транспортних споруд із МГК. 

На появу дефектів і пошкоджень цих споруд 

впливають також і недосконалість методів роз-

рахунку МГК. Зокрема, жоден нормативний 

документ України не містить вказівок з проєк-

тування і оцінки несучої здатності МГК при 

експлуатації їх на залізничних коліях. Тому для 

ефективного застосування МГК потрібно роз-

робити методи для оцінки несучої здатності 

таких конструкцій. 

4. Розробка і впровадження нових техноло-

гій ремонту існуючих дефектних труб та малих 

мостів та будівництво транспортних споруд із 

МГК, є актуальною проблемою. Її вирішення 

дасть можливість зекономити витрати коштів 

на ремонт, а відповідно і забезпечить віднов-

лення аварійних ділянок без переривання руху 

залізничного чи автомобільного транспорту. 

Це, у свою чергу, забезпечить безперебійність 

транспортних потоків, особливо на прикордон-

них транспортних шляхах, які з’єднують Укра-

їну з країнами Європейського Союзу. 

5. Споруди із МГК на сьогоднішній день ха-

рактеризуються відносно низькою експлуата-

ційною надійністю і довговічністю, що підкре-

слює необхідність розробки нових методів оці-

нювання та підвищення несучої здатності тран-

спортних споруд із металевих гофрованих 

конструкцій в умовах експлуатації. 
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TECHNICAL CONDITION 

OF CORRUGATED METAL TRANSPORT STRUCTURES 

Purpose. The purpose of the work is to establish the real technical condition of transport structures made of cor-

rugated metal structures on the basis of the analysis of scientific and technical sources.And to analyze the experience 

of operation of metal corrugated structures in the soil environment and to form and generalize the problems of en-

suring the reliability and durability of structures made of metal corrugated structures in the conditions of operation 

on railways and highways of Ukraine. Methodology. To achieve this goal, a review of scientific and technical 

sources and regulations of different countries on the technical condition of transport facilities in Ukraine was con-

ducted. In particular, data on the distribution of bridges and pipes made of corrugated metal structures by mode of 

transport are given. It is shown that the development and implementation of new technologies for the repair of exist-

ing defective pipes and small bridges, both on the railways and highways of Ukraine is a very important issue. A 

thorough analysis of the experience of operation of corrugated metal structures in the soil environment in different 

countries was conducted. Data on the main inadmissible defects of pipes and the reasons of their development are 

given. CMS' (corrugated metal structures) corrosion and other defects are given. A number of examples of overpass 

defects, collapse of bridges and structures with MCS in operation are presented. The qualitative indicators of metal 

corrugated structures, their advantages and disadvantages are also considered, the problems and the analysis of en-

suring the reliability and durability of the structures with CMS in the conditions of operation on the railways and 

highways of Ukraine are formulated. Findings. An analysis of domestic and foreign scientific and technical sources 

on the technical condition of transport facilities in Ukraine was conducted. In particular, the experience of operation 

of corrugated metal structures in different countries of the world is studied and generalized. The analysis and syn-

thesis of problems of ensuring the reliability and durability of buildings with CMS in the conditions of operation on 

the railways and highways of Ukraine. Originality. As a result of the analysis of the technical condition of transport 

facilities operated on railways and highways of Ukraine, it was found that about 15 % of transport facilities – small 

and medium bridges and culverts on Ukrainian railways and about 45 % of transport facilities on Ukrainian roads 

have unacceptable defects and require immediate repair and replacement. Also, it was established on the basis of 

research that there are no methods for assessing the load-bearing capacity of transport facilities with CMS in the 

presence in the body of the embankment of the railway or highway metal corrugated structures with a diameter 

greater than 6 m. It was determined that standards don't include regulations on design and monitoring of CMS on 

railway tracks. Practical value. On the basis of these data it was possible to offer directions of theoretical and ex-

perimental research and methods of calculation, tests of CMS and diagnostics of a technical condition of transport 

structures with CMS. In particular, the measurement of the impact of the environment on the bearing capacity of the 

CMS and the measurement of residual deformations of the corrugated metal pipe on the railway track. Execution of 

the analysis and synthesis of methods of calculation of transport constructions with CMS will lead to improvement 

of methods of calculation of CMS. 

Keywords: transport; corrugated metal structures; culverts; transport structures 
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