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ДО ПИТАННЯ НОРМУВАННЯ СТАТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА 
НАПЛАВНІ МОСТИ 

Мета. Метою даної роботи є дослідження статичної роботи наплавних мостів під реальним навантажен-
ням шляхом розробки методики розрахунків, яка б була підкріплена експериментальними даними.  
Методика. Для дослідження роботи наплавного мосту під статичним навантаженням з метою його норму-
вання вибрана методика експериментально-теоретичного дослідження. Теоретичні розрахунки виконані по 
схемі нерозрізної конструкції  на пружних опорах (понтонах) або на пружній основі. Результати. На основі 
аналізу даних розрахунків та випробувань на реальному об’єкті, встановлено, що теоретичні прогини незна-
чно відрізняються від отриманих при випробуваннях. Наукова новизна. У даному випадку дуже важливим 
є те, що теоретичні дослідження підкріплені масштабним експериментом на реальному об’єкті з реальним 
навантаженням. Практична значимість. Проведене експериментально-теоретичне дослідження дає змогу 
користуватись даною методикою розрахунків наплавних мостів і при проектуванні подібних конструкцій 
отримувати надійні результати. 

Ключові слова: понтон; наплавні мости; жорсткість; прогин; переміщення; завантаження 

Наплавні мости призначені для організації 
тимчасових переправ через водні перешкоди 
при аварійних ситуаціях (зливи, повені), коли 
зруйновано капітальні споруди (мости, труби), 
або під час ремонту постійних мостів для за-
безпечення перебазування техніки, будівельних 
конструкцій та матеріалів на протилежний бе-
рег. У зв’язку з зміною кліматичних умов на 
планеті стихійні лиха завдають значної шкоди, 
руйнуючи в першу чергу мостові споруди за 
рахунок того, що основний потік води іде саме 
по руслу річок. Якщо раніше таке спеціальне 
майно для наведення тимчасового наплавного 
мосту використовувалось в основному у війсь-
ках, то на сучасному етапі його необхідно ши-
роко застосовувати у ситуаціях при стихійних 
лихах.  

Найчастіше для зведення наплавного мосту 
використовувалось майно НЖМ-56, яке призна-
чалось для наведення залізничних мостів та па-

ромних переправ через широкі та глибокі водні 
перешкоди. Таке майно знаходиться на балансі 
військових частин. На сучасному етапі воно по-
винно бути також зосереджене і у службі Мініс-
терства з надзвичайних ситуацій. Його базуван-
ня повинно бути розміщене на територіях, які 
найчастіше підвернені стихійним лихам, а по 
іншій території рівномірно із розрахунку швид-
кої доставки до місця стихійного лиха. 

Існуюче майно НЖМ-56 складається з двох 
основних частин: опор і прогонових будов. 
Опори в свою чергу поділяють на проміжні 
плавучі (понтони) та берегові лежні і жорсткі 
підйомні. Прогонові будови пристосовані для 
використання як під автошляхове навантажен-
ня так і під залізничне. Довжина прогонових 
будов (секції) складає 6,25 м з умов можливості 
швидкого їх перебазування до місця автомобі-
льним або залізничним транспортом. Схема 
наплавного мосту наведена на рис. 1. 
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К ВОПРОСУ НОРМИРОВАНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА 
НАПЛАВНЫЕ МОСТЫ 

Цель. Целью данной работы является исследование статической работы наплавных мостов под реаль-
ным нагрузкам путем разработки методики расчетов, которая бы была подтверждена экспериментальными 
данными. Методика. Для исследования работы наплавного моста под статической нагрузкой с целью его 
нормирования выбрана методика экспериментально-теоретического исследования. Теоретические расчеты 
выполнены по схеме разрезной конструкции на упругих опорах (понтонах) или на упругом основании.  
Результаты. На основе анализа данных расчетов и испытаний на реальном объекте, установлено, что теоре-
тические погибы незначительно отличаются от полученных при испытаниях. Научная новизна. В данном 
случае очень важным является то, что теоретические исследования подкреплены масштабным эксперимен-
том на реальном объекте с реальной нагрузкой. Практическая значимость. Проведено экспериментально-
теоретическое исследование дает возможность пользоваться данной методикой расчетов наплавных мостов 
и при проектировании. 
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TO QUESTION OF SETTING OF NORMS OF STATIC LOADING ON 
NAPLAVNYE BRIDGES 

Purpose. he aim of this work is to study the static floating bridge work under real stress by developing a method 
of calculation that there was confirmed by experimental data. Methodology. For the study of the floating bridge 
under static load with a view to the valuation methodology selected experimental and theoretical study. Theoretical 
calculations were carried out under the scheme split design on elastic supports ( pontoons ) or on an elastic 
foundation. Findings. Based on the analysis of these calculations and tests on the real object , found that theoretical 
died slightly differ from those obtained in the tests. Originality. In this case, it is very important that the theoretical 
studies supported by large-scale experiment on the real object with the actual load. Practical value. An 
experimental and theoretical study provides an opportunity to use this technique and calculation of floating bridges 
in the design. 

Keywords: pontoon; swimming bridges; inflexibility; bending; moving; load 
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