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КОНСТРYIЩп MOCTJВ ДЛЯ ШВИДКОГО НАВЕДЕНИЯ 
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

Розгmrnyri OCHOBHi прииципи та методи проектуваННJI. uаnлаВIiИХ Mocтi8. Головна увага придinена riдpo
ЛDгiчним аспектам проектуваНWI наn.лавних ~IOCriB. u наНМСIIШ дослiдженiй облаcтi, шо мае IIРС)[lУСКН в 
НОРМВТНВlliЛ бззi . Доведена важлнвiсть урахуванн.ч не тim.ки МВКСНМaJ1ЬНИ;( гiдролоriчtlНХ характеристик, 
але й мiнiмВJLЬНИХ , .IIKi IlредставJUlЮТЬ один 3 екстремумiи riдрonоriчноro режиму. 

Рассмотрены DcIIoBиыc 11РИНЦИНЫ И методы проеХТИроВ<lНlUl наrШflВНЫХ МОСТОВ . Главное внимание уде
лено гидрологическим аспектам прое,,-тирования нannавНЫХ МОСТОВ, как наименее исследованной области, 

имеющей пробел 8 нормативной базе. Доказана важность учета не ТОЛЬКО максимальных гидрологических 

харвJ(1'СРИС'ТИК, 110 и МИlшмальиых, которые IIредстаВJUlЮТ ОЮШ И] ЗКсч>смуМО8 ГИДРОЛОГНЧССКОI'О режима. 

Basic princip1cs nnd methods ofplanning of Поаting bridgcs are considered. АЬоус а11 I1ltention is spared 10 (Ье 
hydrologic<tl aspects of planning of floating bridges, as 'Ьс area of knowledge 'Ьа! is по! explore so much. 
lmportancc of accoun\ is proved nо! only maximal hydrologica1 descriptions but al50 minimum, wbich represent 
опе offeatures оГ!Ье hydrological mode. 

Наnлавнi МOCnI буцували В давиину i "РОДО5-
жують БУдува111 на вcix КOIПИltснтах.. У сучасному 
мостобуцуваннi цей вид Mocтiв знахоДНTh l1шроке 

застосувания в США, HopвeriI, PociI i дсяких k-paj
иах АзiI. У росiйськiй Gудiвелънiй прaкrnцi нanлa

Bкi мocrn бiлъше вшомi як Пlмчасовi споруди або 

як мости uшидкоro HaвeдeHН.II при провсдсннi ава

рiйно-рятiвних робiт В умовах надзвичaiiннx СЯ1)'
ацiй (стихiйних бiд) i вiЙСbJЮВИХ дiй. Також вважа
CIЪCЯ за доцiлыtе iX пристрiй на дорогах 3 НИЗЬКОЮ 
iшенсивнiстю руху 1'р8.IIСПОр1НИХ засобiв, тобто на 
дорогах ftиж<GIX катсroрiЙ. 

OcraнHiM часом ДОС.IТЬ акТiШНО JlК у npeci, так 
i на мiжн аРОДIНI Х конфсреllцiях i С ltмпозiумзх 
обrоворюсться можливiсть будiВНИlIтва мосто
IШХ переходiв 31IaЧНОi' протяжностi через мор
CLKi протоки: Берiнгов (Росiя-М1срика); Кср

чеНСЪК ilЙ (Крим-Кавказ); MecciHa (Iталiя--Си

цилiя); Гiбралтар (lспаlfiя-Марок.ко); Невельсь
кого (Росiя-Сахалiи). Будiвиицтво вкззаних 
споруд вiдpiзНЯIOТЬ ВilключtJO складнj illженерно

riцpoметсорологiчнi i reoлопчнi умови, глибини 

заставляння фундаменriв опор до 1 00м, []iдви

щсFПtX ОН.мог МОРСЬКОro судномавства. Очевид
НО, що за таких умов варiЗIП наплавного моста 

може ВИJlВЮ1tся цiлком конкуреНllfOздатним. 

В теперiшнiй час в rrpall.oицj []Jххжry'ВЗЮDl i бу
дiВНИЦf83 MocтiB винm: ряд нових хаpa1l.tepЮIX 
напрямiв, коли потрiбие npoведсння ПОГIшбленого 
вивчсння KOMrUlCKCY пита"}, ПО ВCJU\l(ИМ МQCТOвим 

псреходам iз залучешiЯМ фax.iвuiв сyмiжних слецi

алъностей (lIавiгацiя морсъких IЮДШIX lШIЯXiв, су. 

ДнобуДУвш-utя, морська ri.дpoлогiя i метеорологiя). 
для великих ВОДIIИХ переwкод, дО Я:КИХ BiдHO

СЯThСЯ, ГОЛОUННМ чином, гирлв рiчок при великiй 
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глибинi води i мулистому фунтi Днв, MOPCbKi 
ПроТОКИ, пристрiй Н8плапних. MocтiB може бynt 

едиНИМ CKOflOMi'fНO i технiчио доuiльиJtМ. 

Тому crocoвно наллавllИХ Mocriв вин:ика( ДОда-

11(083 складнicn., я:ка виpaжacrъcя У тому, що ШI.II 

оБIpyН1y83ННЯ nP"СТРОЮ ЦЬОГО nmy Mocтiв ПО1рiб
пi не тiльЮt максимальнi riдpoлогiчн i харакrepис
ntки, але i MunмanЫii, якi також пpeдcra8I1ЯЮ1Ъ один 
з eкcrpcмyмjв riдpoлогiчного ре"..киму. 

До тсперiшнього '!аСУ .IIJ( в св iтовiй, так i в 
росiйськiй практицi накопичено значний до

свiд проектування, будiвництва i ексллуата
цil наплавних MOCTiB. ЦСЙ,досВiД необxiцний 

для 8ИКОристання при роЗробцi НОВИХ проектiв i 
подальшоrо 8досконалсння нормативних до

KYMCHTia. Разом з ТИМ вия.влено, що в даний 

час в проеКТIIИХ ОРI 'анiзацiях ослаблсиi нави

ки проектування наплавних. MOCTiB, кiль
KicTb фахiвцiв, здаТН If Х якiСIIО виконати роз

робку просктноi' документацii:, обмежена. 
НаlUlаВНl1Й Micт включаЕ плавучу частику, 

переxinнi i niдxiднi дiлянки (рис. 1). ПЛавуча 
чаетина - цс плавучi опор", на якi спирасться 

прогiНllа будовз . 
Пepcx.iдна дiлянкa це один nporiн ДJIЯ сполучен

ия плаВУЧОI Ч3CТИJш, що М3С змiюПfЙ piвeнъ, з пЩ:<i
дною (береговою) дi!l.l(НКОЮ, шо МаЕ: пoc-riйний pi
вень. Пiax.ia.ною дimrnкою може буш як НЭСIЩ так i 
сстающа., яка влаuпoвусться бiля береriв. HeBiд'CM

НОЮ чаСТИI:IОЮ HartrtaВliOro мосту €. закрinлeння ~ 
m зноеу його течiоо, ПОДО8ЖНiм i поперечним BiT# 
JЮМ або аварiйним гальмуванням ЧXU1СПОP-nШХ 33# 
собiв на мосту. Як правило, передбачають cYMicti 
ПОДОВЖНС i поперсчвс закрiru1ення мосту. При 11 
обхiднocтi rтpoпуску сулш в нanлашGIX Мостах в.rЩ: 



шroвуютъ вивiдlli ланки або poзn:yчнi проroни. 

1,.1»r,.,» ", n г r 1 

Рис. 1. Схема основних частик наплаВНОI'О мосту: 
1 - берегова (пiдxiдна) частина; 2 - перехiдна 
(з'сднувальна) частина; 3 - рiчкова (плавуча) 

частина; 4 - поперечне закрinлення.; 

5 - ПОДОВЖН(: закрiплення 

Наплавнi мости влаштовують через рiчки 

з великою глибиною води j слабкими грунтами в 

OCHoni, коли ВИНИICають труднощi при будiвнн
цтвi фундаментiв мостових опор, якi спричи
няють додатковi витрати на будiвництво. 

Можливiсть улаштуванн.II напдавних MOCTiB 
визначаcrься в1дпов1дними гiдрологiчними 
умовами: малою швидкiстю течil; вiдсутнiстю 

хвильовоi' дi'i, крижаного IJОКРИ8У або lI аяв

нiстю сприятливого льодового режиму. На
плавнi мости Hepiwo влаwтовують на дорогах 
IШЖЧИХ категорiй, а також як тимчасовi мости, 
нanриклад, при зведеннi постiйного мосту на 

якийсь час йога будiвmщтва (рис. 2) . 

Рис. 2. Тимчасовий наплавний Micт 
д.п.я будiВНИЦl'ва моста через р. Оку 

в м. Нижньому Новroродi 

Наnлавнi мости рiзноманiтн.i за пшами., конс
Трyкrnвними ознаками, матерiалами i режимом 
Функцiонування у внутрiшньорiчному i багато
рiчному перiодах. 

За конструктивЮIМИ ознаками нanпавнi мости 

l!pИЙНЯТо розрiзняти за системою рiЧКОВОl ча
стflни: розрiЗllа, шарнiрна, нерозрiзна. 

За матсрiалом наллавнi мости можугь бути 
дерев'яними, металевими, залiзобетонними 

або виконаними iз комбiнацi'i матерiалiв. 

Плавучими опора.'dи дерев'яних наплавних 

MOCTiB служать плашкоути (плоскодоннi дерев'я
Hi пnавучi опори). 8 опорах металевих наШIав
них MOCТiв застосовують закрJ.Пi понтани рiзноУ 

Форми (ПРЯМОКУТНОI, круглоТ, овальноi). Опора
ми залiзобетонних наплавних МОСТШ служать 
зaлiзобетоннi понтони замкнутоi' КОНСТРукцU. 

По режиму функцiонування нanлавнi мости 

можyrъ бут стацiонарними i сезоюmми. Cтaцio
варю наnлавнi мости лрацюють без перерви про

тягам 8C,boro року. Сезоннi НЗWJа8нi МОСТИ роз
водить на перiод проnyску павОДКШ i льодоходу, 

У сучаснiй росiйсъкiй практиu.i нзrшавнi мocrи 
нзйчастiше використавувалися i використову
ЮThСЯ як тимчасовi, сезоннi споруди, ЯК прави
ло, шо розбираються на зиму. Достатиьо широ

ко нanлавнi мости застосовуються в ходi будi

вництва пocnЙЮlХ MocтiB i riдpoвузлiв. для 

ШВИДкозведених переправ можугь використову

ватися понтоННО-МОСТОвi парки. 

ПОНТОНlli парки подiляютъся на caMoxi
днi i несамохiднi. Основ на вiдмiннiсть поля
гае у тому, шо самохiднi ларки мають в три 

рази бiльше осiдання (блнзъко 2 М) i непридатнi 
на мiлководдi, при швидкiй течii', 

у сучаснiй вiтчюнян.iЙ будiвелънiй практицi 

для проектування наплавних MocтiB викориCТQ

вуються TaKi нормативнi ДОil.}'менти i рскомен
дaцi,: ДБН В,2,3-14,,2006 MOC11f та 'Руби, пра

вила проекгування, Методичнi вказiвки, IHcтpy

кцiя ПНМ-79, Методичнi рекомендацi! PН1v1-79. 

Iнструкцiя розроблена стосовно проектування 

иаплзвних MOcтiв пiд зwЦзничне навантажеиня. 
Як додаток до цiс'i Iиструкцi! i для cYMicHOro ви
користання складенi Методичнi рекомендацй, 

якi мiстятъ методику загального розрахунку на

плавних MocтiB з мiсцевих плавучих засобiв рiч- . 

кового флоту. У них висловлеиi OCHOBHi тсхнiчнi 
умови проектування наплавних зашзничних. мо

СТШ, правила конструювання, методи розрахун

кових nepeBipoK осriйностi, плавучостi, загальноi' 
мiЦRостi. Також в ШIX окресленi особливоcri 

проеК1)'вання Mocтi8 на окремих плавучих опо

рах i мостiв-стрiчок, представленi aлroритми

приклади розрахункiв наплавних MOCTiB розрiз
ноУ, нерозрiзно'i i шарнiрно'i систем. 

Розглянемо осиовm технiчнi нормаruви i 
рскомендацil на нзявнiсть вимог до розрахункiв 

на дiю водного потоку. 

На BiдмiHY вiд ДБН 8.2.3-14, який не вщо-
6ража€ специфiки проектування наплавних МО

cтiB на дiю водноrо потоку, Методичнi вказiв

ки, Iнструкцiя i рекомендauii' встановлюютъ 

необxiднiсть визначення найви:щого i нзйнижчо
го piBHiB води за перiод експлуатацil; вимоГR до 
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облiку riдродинамiЧНОI дiI на nлавyчj orюри; рсг

ламснтують методику перевiрки гiдродинамiч

НОI стiйкостi моста шляхом обчислення крити
'(НИХ швидкостей перебiry води вiднOCHO моста; 

встанОRЛЮЮТЪ не06хiднiсп. приз~ачення заходiв 
захисту береroних частим Biд пiдмиву. 

Мстодичнi Бказiвки рекомендують визначати 

найвИ1ЦИЙ i на.йпижчий pieнi води за перiод екс
rшyатaцii iз забeзnеченiстю 20 %. А для переправ, 
споруджених в особлив ий перiод. Бизначення piв
нш потрiбно БИКОнyвaru iз забезпеченiстю 1 О %. 

Проте, вiдзна'iИМО, що данi Методич.нi вказш
ки прив'язанi до норм для короткострокавих. · 

споруд, тepMiH служби яких звИ'JЗЙНО не переви

щус 10 POKiв. To:.f)' для пocтiйних наrmавних мо
cтiв з тepMiHoM служби 75 ... 100 poкiB таЮIЙ пiд- . 

x.iд не можна ВИЗllаru обrpуtrrOВЗНИМ. Також не

ВИЗllачеuе поняля - особливий перiод, кали piBHi 
1реба приймати iз заGcзпеченiстю 1 О %. 

Узагзльнешц зарубiжноro j вiтчизияноro до

CBiдy проектування i ексrmyатацii' дозволило сфо
рмулювати мету, яка повинна вiд06ражаruся в 

критерiях проектуваН1IЯ, i встаНОllЛювати спецiа
т,иi вимоги, яжi забезпечують ефеlmfВнicn. за

стосування i надiйне функцiонування нanлавних 
MocтiB. OCHOBHi встановленi вимоги повиннi за
бсзпечувати тepMiH служби нюmавних MocтiB -
15 ... 20 poкiB з "изыеныи експлуатацiйними ви
тратами, надiйним фующiонувзнням, безпекою i 
комфортнiстю проiзду в звичних (рсгулярюlX) 
умовах сксплуатацil; стiйкiсть при пошкоджен

иях Biд катастрофiчних навaнrажеиь i екстрема
льних гiдpoметеоролоriчних дiй; а також у разl 

О!':рсмого пошкоджсння не повиюll буги СХИJlЪнi 

до ефе,,"I)' прогресуючоro рУЙНУваЮlЯ. 

Проекryвaння кон~yкцiй нanлaвlIИX мосПв вс
ДСТЪСII на 'ix навангажешVl та Ix з'fДli)'БЗНЬ. яю рег
ламеюованi ДБН В.2.3-14. Проте, наплавнi МQCПI 

МЗЮIЪ ПpocтoJ'ЮВУ комбiнaцiю елсментiв. вiдмiнниx 

в1д 8ИСОКОВОДНОro моста ТИМ, що, oкplМ регламеmo

ваних FtЗВЗJrгaжепь, с ще j imui ДОдз1Ковi чинннки, 

що MaI01Ъ riщюмегеоролoriчну npироду, що 8fIJШ

ВШOlЪ на надiйне фyнкцiонування. вcici' сооруди: эм

ruU1,)'да коливання piвнiB води; перебir води; вПровi i 
хвилъовi дii'; приливно-вiдпливн:i явища i лъодовi дi! 
(залежно вщ мicця розташування). Таким чином, 
пpaueздa1НiCTh наплавних мосПв дужс чymивa до дi:!' 
. . 

I'1ЩЮметеоРОЛОll'iНИX <nnnUООВ. 

Проблема визначення aыnл.i1)'ди коливання 

piBHiB води С цснтращ,ною 8 обrpунтуваннi на
дiйного функцiонуваlllIЯ наплавного моста. BiJt 
величини цiсI амrmlТУДИ залежать висота моста, 
довжина niдxiдHoi' i з'сднуваль80i частин, вiдм:i
тки брiвки земляного полотна у пiдx.iдн:оi· час

ТШDf, тривалiсть i бсзперебiJ1:нiсть функцiоиу

вання моста. Проте, рiшенню шеУ пробле"МИ не 
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додавалося серйозного иаУКО80ГО значения. 

Аналiз дiю'iНХ норм i рекомендацiй, показав, 
що в них вlдСynп вимоrn до встановлення розра

ХУПКОВОJ aмnлiТУДll коливання рiвюв води i не 
регламентованi методи визначення розрахунко

них piBHiB води. Тому введемо нове понятrя -
розрахункова амnлiтуда коливання piBнlB води 

00. За А приймаmмемо рiзницю мiж розрахун
ковим (максимальним) piBHCM внсоких вод 

(РРВВ) i розрахунковим (мiнiмальним) ршнем 
низьких вод (рис. З). При пiднятri рiвня води ви

ще за розрахунковий рiвеиь ВИСОКОJ води (РРВВ) 

або опусканнi нижче за розрахунковнй piBeHb 
шоькоi' ВОДИ (РРНВ) нормальна робота наплав

ного моста ПРНПИНЯЕТЬСя. Таким ЧИНОМ, встанов

люються граничнi умови функцiоиування моста. 

}< 
, 

1= , , 
j ..... "- РУБ" ~ 

" 
<Г ~.I- ' ~--=. 

.-._~------- -- -

mJj , 1--' J 
, 
- ----- 'Ь " 

с--__ - - - -- -- -
"" , , 
Рис. 3. Схема дЛЯ I:IИ3Н8'IСНИЯ розрахунково! амплi

туди коливаиня piвHiB води: А - розрахункова амп . . 
штуда коливання рJВНЯ води в РIЧЦI; 

б - lIаiiбiJlЬше осiдаllНЯ ТОЧКИ того, що СnИРёiСТЬС II 
MiCТKa на береговiй ланцi вщ тимчасового иаваита-

ження; I1 - висота наСТЮIУ s'iздiв Над РРВВ 
(або Над щонайвищим piSHeM приiiнятоi розрахун
Koвoi' амплiтуди); Н - IIИСота настилу nлавУЧОI ча
СТИИИ над piBHeM води при постшному навантажен-

Hi; i - нахlШ з'EДlIувальноi' частики при РРВВ 

i вiдсутноcтi ТИМ'lаСQВОro навантажСIlНЯ; L - нахи! 

при РРНВ за llаявнocтi тнмчасовоro нав.антажения 

на мосту; L - довжина з'Еднувально·j частнни 

Тривалiсть надiйноi' роботи наплавного мос

ту бсзпосередньо пов'язана з Бибраними РРВВ i 
РРН8 i залежить Biд 1риnзлостi перерв. Перерви 
носять стихiйний характер i можутъ привести 
до припинеJJНЯ роботи наплавного моста i вщ
повiдно 1ранспортоУ мережi, на якiй BIН розта

шованИЙ. Розглянемо понятгя перерви в робатi 

наrmавноro моста детальнiше. 
Перерви мож.yrь бyrn очiкуваЮfМИ i нсзаrmа

нованими. Оч.iкуванi перерви сruввiдиесенi з nepi· 
одом npoход:ж:ення весияноro i ociHНЬOro ЛЬQдохо
дiB, для цьоro пеpeдGачаcrьcя розneдеюtя МОС1)', а 

в окремих випадках його демонтаж цi перерви 

пiдцаються прогнозу, оскiлькн нacтynають щорiч

но в певни'Й час, i iX можна rшанувати наперед. 



Незапланованi перерви наступають рап

топа унаслiдок значного пiдйому або спаду 

piBHiB ВОДИ, юci не враховувалися при виборi i об
rруш)'вшшi РРВВ i РРНВ. Так! перерви можуть 
завдати значного матерiального збитку через 

простiй транспортних засо6iв. 

3 практнки проектування BiдoMO, що роз
paxYHKoBi piBHi води для обrpунтування ФУНК
ЦlOнування наплавного мосту визначали анало

Гlчно методу визначення розрахункового суд

ншшавного рiвня води для MOCТiв . Проте знайде

н! таким методом розрахунковi piBHi води с 
тiльки першим наближенням. Основу розраху
HKiB екладають графiки рiчного ходу piBHi8 во
ди за багаторiчний перiод. Цей метОД не вима

гас встановлення ВП i орiснтованнй тiльки на 
допустиму величину можливоi" перерви фуикцi

онуванпя. ТОД! як cyqaeHi нормаТИВАi ВИМОГИ 
встаНОВJlЮЮТЬ не06x.iднicn. Д01J>имуватиея зада

Hoi' вiрогiДНОСТi перевищенн.я, спiввщнесеноi" iз 
етупенем вiдповiдальностi споруди. 

Дослiдженнями характеру емniричних кривих. 

розподiлy BiporiднOCТi перевищення рiвиiв по 

ряду рiчок з рiзними умовами формування i про
яну ix середньорiчного рiчкового стоку встаНОII
лена необхiднiсть iндивiдyальноro пiдxоду до 
апроксимацii' uиx кривих У виглядi rpафоаналi111-

чних або графi<nfilХ залежностеЙ. Також рядом 

дослi.aжень встановлена можливiсть застосування 

параболiчних кривих i кривих нормального роз
подiлy ВП для встанов.ления величин гiдpoлогiч

них характеристнк piдкicHOl повторюваностi. Цi 
. . .. 

крив! достатньо ловио ВЩIIовщають емшри'шим 

точкам рiчних максимумiв i характеру асим:етри
чноетi емпiричних розподiлiв. 

Встановлеиня характеристик рiчl:fИХ мiиiму
Mis (РРНВ) стосовно нanлавних MocтiB с ОСНОВ
ним завданням. Дослiдження цiЕl спрямованостi 
не проводилися. Тому тут сФормуJUOt:МО ОСНО· 

вн! вiЩ1равнi моменти. 

При 6удiвелъпому npoeК1)'ВЭ.ннi ВИ1\ористову

ються низъкi riдpoлоriчнi характеристики в IlПСР

валi за6езпечевocтi в1д 75 до 990/0. 3sичaйltо Д1IЯ 
рiзних uiлей водоrocподарського npoeюування: в 

цъому дiапазонi визначаються розрахункоВI piBHi 
меженних вод. 3аздалегiдь можна рекомендувати 

дrIЯ визначеllliЯ найбiльШОl рiзницi рiвнш води, 

очiкyваноi' за перiод ексnлyaтaцiI наплавного мос-
1)', нanриклад. вiдвС(;еного до 2 КJ1acy вiдnовiдалъ
Hocтi, приймаm щорiчну ВП рiвШв води Д1IЯ осно

ВНОГО розрахункоsого випадку 0,5 i 99,5 %. 
Швидкiсть течii" води вимага(' рiшення двох 

важливих про6лем. Перша проблема - надiйнiсть 
закрirmення моС1)' , яка визначаcrьcя riДРодина

мiчним опором потоку. Друга - cтiйкiсть моста в 
на6iгаючому noтoui, тобто з6ереження плавучос-

тi при взасмодll моста з водним потоком. 

питання 06лiкy riдpoдинaм.iчноi' дП водного по
току CТOCQBHO мocriв-ctpiчок nmy ПМП, f1}Зфiчна 
залежнiстъ riдpo.IЩНамiчноro опору вщ I1IИpИJШ 

crpiчки i вaнraжoпiдйомнocтi мосту, а також Biдcra
нi мiж вангажами ДIIЯ рiзЮfX знаqснь ПIВндкocтi те
чiУ i глибини води дocтauu.o добре дocл.iдженi . При

чому залежнocтi вiдносяться до нanлавних Mocriв, 
як обладнa:rшм rnдpoщиraми, так i без них. 

Надiйнiсть закрiпления наплавного мосту 
на течiI визначветы:я розрахунком мiцHocтi моста 

. . 
на Д!Ю вертикального навантаженн.я I горизонта-

льного навантаження вiд BiТPOBOi' дii та llШидкi
сного натиску потоку. Графiчнi залежностi до

зволяють також визначити допустиму довжину 

мостiв-стрiчок з крiпленням берегових кiнцiв 

В1Дтяжками змежно вiд гiдродинамiчного i ве
ртикального навантаження. KpiM того, данi 
рекомендацй по вибору схем закрiллення мое
nB вiдтяжкaми при рiвномiрнiй i нерiвномiрнiй 
течii' рiчки , а також при значнiй несиметрii" 
положения стрнжня потоку вщвосно берегiв. 

BiТPOBi i хвильовi дi"i визвачають вибiр осно
вних параметрiв KOHcтpyIЩi) наRЛавного моста. 

Хвилъове навантаження функцiональво зале

жить вiд швидкостi Biтpy, йога напряму i ipива
лостi, довжини розгону, конфiryрацii' 6ереговоТ 

лiнii' водноТ перешкоди i глибини води. У свiтлi 
еучасних уявленъ про безлеку iиженерних епо
руд при проектуваннi необxiдно розглядати зви

чнi i екстремалънi умови експлуатацii". BiдnOBiд· 
но до Рекомендацiй екетремальнi штормовi умо

ви рекомендовано для вiтрових i хвильових дiй 
приймати iз забезпечеиiстю. 1 %. туг же зверне
мо увагу, що питания посднання навантажень в 

умовах i'x екстремального Про1lВУ ммо дослi
дженi, не мають однозначного рiшення i t:дИного 
методологiчноro пiдxоду. Проте, слiд вюнати за 

обrpунтованi рекомендацii" те, що в ПО€дНаннях з 

екстремальними хвилъовими навантаженн.ями 

тимчасове навантажеиия (навантажеиня вiд 

транспорпшх заеобiв) не враховуcrъея. 

На Biдмiнy Biд мосПв на кaпiталъних опорах на

плавнi мocm схильнi ДО явmцa розгойдуваНflЯ бi

льшою мiрою. НarmавШIЙ мiст 'пiсля npohцy вaнrn

жноro автомобiля 1ривaJIНЙ час екоЮ€: noвiльнi КО
JlИВaННЯ. При проходi пода.льших авто~fOбiлiв пiд 

час опуекamrя ланки вiдбyвacrьcя збiльшення роз
roйдування . ВрахОВyIO<IИ, що впасm перiоди КOIIИ

вань нanл'авних Mocтiв можуrъ бyrn спiвcтanленi з 
перiодами проходження навангажень, динaмiчний 
розрах.унок набувас визначальноro значення. 

J<.oм:rmeкc iнжeяерних роорахyюciв при П]JOeI\IY
вaннi нanлaвниx. мocriв вcmноВJIЮE: пеобxiдt:riсть 060-
в'язкооого виконання динaмiчних poзpaxyнк:iв з Mo"J!(
.1IИВИМ викориcraнням мeroду cкiнчених елемeнriв. 
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При проеюуватri також слiд встановлюваm 

ГРШШ'lН1 рlВЮ riдpoметеоролоriчш{Х дiй, при пере-

вищеннi яких ексruryатaцiя моста МО"А<е бyrn npипи

нена. Наприкшщ, ДШI тиnових. кош.:трукцiй НШUlав

JПIX Mocriв такими межами мoжyrь cлyжmи 8ИСота 
хвил.i бiльше 1,2 м i швидк1С1Ь Biтpy понад 15 М/С. 

Проте, на думку aBTopiB стаrn, rтри розробцi 
проектноi' документацii необхiдно не просто 

встановлюваru 06меження, а передбачатн спецj
алЬНI заходи на випадок МОЖJlИ80ГО прояву екст

ремальноУ дiI з оцiнкою cryпеня ризику переви

щення прийНJlТO! межi. KpiM того, пропонуcrься 

доцшьним ВИIюнувати прогноз можливого про
яву riдрометеорологiчних чинникiв в перiод ви

робництва бу дiвельних робiт i передбачуваного 
тepMiнy служби мостовоУ споруди. 

Oднioo з найважливiпшx ексrиyкraцiйниx якос

'СеЙ НШ1J1;Шноro моста с мoжливicn. не 'Iiльки вивecrn 

зi складу моста ланку а6о p:xшecrn весь мicт, але j 

прибрати при необxiднocтi охремий понтон, причому 
без попepeдньoro пiдвeдellliЯ заласнoro. При цьому 
nponyск транспopm:иx засобiв по МОС1)' не npипиня

CIЪC.Я. цим 8шдезазначенw..{ ЗРУЧНОС1:ЯМ екcплyaтauii 

вiдповiдa€: шарнiрна або нерозрiзнa сиcreми, тощ як за 

еконоМ!'ffiИМИ покaзюrкaми пepeвara зaлишacrъcя на 

боцi nPOC1tJ'i баоочно-розрiзно\ системи. 
В ТОЙ час, при спорудi наruIавшfX мост1в ба

лочно-розрiзню: систем можуть з'явитися ускла

днення, особливо при вeликiй ГJшбинi ВОДИ. Уразi 
втparn nлавучocтi хО'I би одного пшпона руйну

вання рОЗПО8СЮДЖУcrься на два сумiжнi прольо

ти . А при виведешri одного понтона необхiдна 
одночасна замiна його запасним, що зв'язано з 

додатковими трудношами. 

lншою вaжJIJfвою ексrиyатацiйною перевaroю 

с застосування великих прольотiв, що забез

печус вiльний пропуск веснянаго льодоходу, 
зниження ексrиyатацiЙJIИ:Х втрзт за рахунок ме

ншо'( кiлъкостi плавучих опор, а також пiдвищепу 

стiйкiсть моста при ХВИJlЬових дiях . 
Пiдводячи пiдсумки обговорсння обтрунту

ваШlЯ найбiльш доцiльноi' системи наплавного 

моста, вiдзначимо, що при виборi BapiaHТY 

економ]чНl показинки можуть йтн В РОЗР]Зl ]3 

псрсвагами сксплуатацЙ. Тому стосовна на

плавких MOcтiв оrrrимiзaцiю схсми доцiльно вн
робшrrn вихоДЯчи з експлуатацiйних мiркувань. 

Наплавнi мости € одними 3 рiзновидiв 

комплексу водопропускних споруд на дiю

чiй транcnортнiй мережi. 
Конструкrnвно-технологiчнi рiшення, транс

порпю-ексллуaтauiйнi я:кocri i гiщютexнiчнi влас
тивocri ци:х споруд багатофyнкцiональнi. ВоfШ зда

rui забезпе<nпи бeзnеч:не Фyюariонування в умовах 
дiI паводкiв i в мiжnаводочн:ий (межениий) перiод. 

Не можна не вiдзначиrn, що проектування на-
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плавнях мocrШ зум08JllOC необxiднiсть рiшеlШЯ 

комплексу проблсмних nитань, що не мають нор

мативного заGeзпечеНllЯ.. За складом, цей КОМШJ.екс 

HaвiTh ширший за комплекс проеКТНItХ обrpун1У

nanь будiвющгва висоководних MocтiB i маЕ СВОl 
специфiчнi особливocтi . Так, пайбiльш важливою 
харaкrepиCТИJ<ОЮ, що визначас OCHOBHi конструк
тивнi параметри нanлавних Mocтiв, € а.WlЛiтуда 

коливання piвнiв води. питання встановлення НО

рмативюLX критерii:в ВП гiдpoлоriчпих характери

crик: вимaгaIOть проведення подалъших науковltХ 

дослiдженъ. НеобxiшJе ДОПОВНСRRЯ i переробка 
будiвeльних норм, В яких була б вiдображена спе

цифiкa наплавfП{X MocтiB, а також розробка мето

дичних i рекомендацiЙIrnX документ1в . 
Всс ж таки npaкrика показус, що, не дивляч:ись 

на npoпусЮ1 в нормативнiй базi, при серйозному 

праеК11ЮМУ опрацьовуваннi, Нa.rJежноl експлуата
ЦiY HaruтaSHi MOC11f с безпечнимн, сфектиВ1ШМИ, 

довговiчними, комфоpпrnми для руху транспорт
IШХ зас06iв мостовими споруда.".Ш. Не дивлячись 
на бarnто проблемних rnrraнь проектуванllЯ i спо
руди, цей тип Mocriв, будучи найдавнiшнм, що 

ВИI<ористовувався для перетину водних перешкод, 

знайде ширше застосування в майбyrньому. 
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