
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  
ЗАЛІЗНИЧНОГО  ТРАНСПОРТУ  

ІМЕНІ  АКАДЕМІКА  В .  ЛАЗАРЯНА  

 

 

Відновлення штучних будов 
 

НАВЧАЛЬНИЙ  ПОСІБНИК  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНІПРО  
2018 



 
 

 
 

УДК 624.21.09-049.32 (075.8) 
В 42 

Авторський колектив: 
д-р техн. наук, проф. Радкевич Анатолій Валентинович 

проф. Лісняк Михайло Опанасович 
канд. техн. наук, доц. Горбатюк Юрій Миколайович 

ст. викл. Лихопьок Павло Ананійович 

Рецензенти: 
д-р техн. наук, проф. О. С. Распопов 
д-р техн. наук, проф. А. І. Белоконь 

полковник Є. В. Шендеров 

Рекомендовано до друку вченою радою університету 
як навчальний посібник (протокол № 3 від 05.11.12). 

Зареєстровано НМВ ДНУЗТ (реєстр. № 317/17-11 від 13.09.17) 

В 42 Відновлення штучних будов [Текст] : навчальний посібник / 
А. В. Радкевич, М. О. Лісняк, Ю. М. Горбатюк, П. А. Лихопьок / 
[за ред. А. В. Радкевича]; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. 
акад. В. Лазаряна. – Дніпро,  2018. – 406 с. 

  ISBN 978-966-8471-88-9 
  
  У навчальному посібнику наведені основні відомості про штучні будови на залі-

зницях. Надані загальні положення про їх відновлення, загальні відомості про буді-
вельні матеріали, які використовуються при цьому, запропоновані розрахунки наван-
тажень й інших показників. Описано можливі руйнування мостів та труб, технологію 
спорудження пальових фундаментів військових залізничних мостів. 

   Призначено для опанування навчальних дисциплін «Відновлення штучних бу-
дов», «Тактико-спеціальна підготовка» спеціальності «Застосування військових час-
тин і підрозділів із відновлення та будівництва штучних будов на об’єктах націо-
нальної транспортної системи». Може застосовуватися під час підготовки фахівців 
інших спеціальностей. 

 
  Іл. 334. Табл. 10. Бібліогр.: 29 назв. 

УДК 624.21.09-049.32 (075.8) 

 © А. В. Радкевич та ін., 2018 

 
ISBN 978-966-8471-88-9 

© Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна, редагування, 
оригінал-макет, 2018 



 
 

 
 

 

ВСТУП  

Посібник «Відновлення штучних будов» був написаний з метою 
надати основні поняття про спорудження мостів, тунелів, опор та 
фундаментів, які влаштовують на сучасних залізницях, з тим, щоб 
у разі необхідності їх відновлення уявляти, як, виходячи з конструк-
тивних особливостей того чи іншого елемента, розпочинати відбудо-
ву зруйнованої споруди. 

В умовах бойових дій або в наслідок техногенних та природних 
катаклізмів для відбудови в мирний час необхідно вірно оцінювати 
ситуацію, що склалася під час руйнування об’єкту і екологічну об-
становку на місці, щоб прорахувати час на відновлення споруди, пі-
дібрати необхідний матеріал і виконавців для забезпечення швидкого 
та якісного відновлення зруйнованих об’єктів. 

Крім поглибленого розгляду питань, що пов’язані з основними 
напрямками відновлення зруйнованих мостів та труб на залізницях, 
на сучасному етапі особливу увагу приділяють засобам відновлення 
штучних будов, уживаним матеріалам, розрахунковим навантажен-
ням та іншим показникам, відомості про які необхідні студентам та 
курсантам для якісного виконання розрахунково-графічних і курсо-
вих робіт, а також з точки зору вибору з декількох варіантів відбудо-
ви зруйнованих об’єктів найдоцільніший. 

Навчальний посібник містить п’ять розділів, в яких надаються ві-
домості про основні штучні будови на залізницях, їх види, основні 
частини і відомості про їх конструкції, що має суттєве значення під 
час відновлення штучних будов (визначається обсяг та характер руй-
нування штучних будов, виробництво робіт при їх відновленні, види 
відновлення залізниць, матеріали, що використовуються при цьому, 
розрахунок навантаження та його принципи). Також розглянуті 
існуючі види прогонових будов для тимчасового відновлення мостів, 
їх конструктивні особливості та застосування різних матеріалів 
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(деревени, металу, залізобетону) у відновленні споруд. Надаються 
відомості про опори тимчасових мостів, дерев’яні рами, металеві 
надбудови; дерев’яні пальові, залізобетонні, зрубові та клітинні опо-
ри, міжпрогонові заповнення. 

Представлено технологію будови пальових фундаментів при від-
новленні залізничних мостів. Детально розписано про вибір облад-
нання для забивання паль, заготовлювання паль, контроль за їх зану-
ренням та влаштуванням ростверку на палях. 

Крім того, посібник містить вихідний дані, а також може бути ви-
користаний фахівцями при виконанні завдань на об’єктах відновлен-
ня інфраструктури. 

Актуальность даного посібника полягає в тому, що він був роз-
роблений і написаний на реальных фактах. Наприклад, у зоні АТО 
у 2014–2016 рр. з інвентарного майна наплавного залізничного мосту 
(НЖМ-56) були наведені понтонні мости для обходів автодорожніх 
мостів, які були зруйновані вибухівкою на річці Сіверський Донець 
біля села Закітне – довжиною 77 м, на річці Казенний Торець біля се-
ла Семенівка – довжиною 66 м, а в 2017 р. – на річці Сіверский До-
нець на ділянці автодороги «Рубіжне–Лісічанськ» – при відновленні 
капітального мосту довжиною 110 м. 

На річці Десна (1994–1995 рр.), на ст. Пирогівка був побудований 
міст з використанням інвентарного мостового майна (металевих 
конструкцій ИМИ-60) для надбудов опор та збірно-розбірних прого-
нових будов (СРП-33,6) – з прогонових будов, які призначенні для 
тимчасового відновлення. 

Підсумовуючи опит та відповідно до «Програми підготовки кад-
рових офіцерів і офіцерів запасу Міністерства Оборони України» та 
на підставі чинних нормативних вимог і постанов був розроблений 
даний посібник. 

Автори висловлюють велику вдячність рецезентам, які надали 
цінні поради при підготовці посібника: доктору технічних наук, про-
фесору, завідуючому кафедри мостів Дніпропетровського національ-
ного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лаза-
ряна О. С. Распопову; заступнику командира об’єднаного загону, 
начальнику будівельно-відновлювальної частини полковнику 
Є. В. Шендерову; декану будівельного факультету Придніпровської 
державної академії будівництва та архітектури, доктору технічних 
наук, професору А. І. Білоконю. 



 
 

 
 

РОЗДІЛ  1 

Штучні будови на залізницях 

 1.1. Види штучних будов 

Штучні будови на залізницях використовуються для забезпечення 
безперервності колії при перетині залізничною лінією водотоків, до-
ріг, ярів, ущелин, гірських хребтів або для підтримки від обвалюван-
ня укосів земляного полотна та забезпечення цілісності шляху, що 
прокладають уздовж крутих схилів та берегів. З точки зору економії 
штучні будови можуть використовуватися замість насипів та виїмок. 

До штучних споруд належать: мости; труби; лотоки; дюкери; ту-
нелі; галереї; підпірні стінки. 

Міст (рис. 1.1) служить для прокладання залізниці над перешко-
дою, водотоком, яром, ущелиною, дорогою. Земляне полотно заліз-
ниці в межах мосту переривається. У разі будівництва мосту над 
іншими дорогами (залізницями, автомобільними, міськими вулиця-
ми) його називають шляхопроводом. Мости, що перетинають глибокі 
яри, суходоли й ущелини, а також ті, які влаштовані замість високих 
насипів, називають віадуками (рис. 1.2). Довгий невисокий міст, який 
замінює насип, називається естакадою. Естакади споруджуються при 
прокладанні залізниць у межах міст, територіями промислових під-
приємств, на підходах до мостів через великі річки. 

Трубою (рис. 1.3) називається штучна будова, що влаштовується 
в тілі насипу для пропуску зливових вод (на суходолах), струмків, рі-
чок, інколи місцевих доріг. Земляне полотно над трубою не перери-
вається. Товщина засипки над трубою від її верхньої поверхні до пі-
дошви рейки зазвичай не менше 1 м. 

Лотік (жолоб) є невеликою будовою, що влаштовується під час 
пересічення залізницею водовідвідних або іригаційних канав, а також 
діючих малих періодичних водотоків, що стікають при обмеженій 
висоті насипу, якої недостатньо для влаштування труби. 
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Рис. 1.1. Міст через річку 

 

Рис. 1.2. Віадук 

 

Рис. 1.3. Труба 
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Дюкер (рис. 1.4) використовується для пропуску води через виїм-
ки з прокладкою труби під залізничною колією. 

 

Рис. 1.4. Дюкер 

Тунелі служать для прокладки залізниці під поверхнею землі при 
пересіченні гірських хребтів (гірські тунелі) і на забудованих міських 
територіях (для метрополітенів, глибоких уведень). Інколи тунелі 
влаштовуються замість мостів під руслами річок, проток, каналів 
(підводні тунелі). 

У гірських районах для захисту залізниць від обвалів і лавин бу-
дують галереї (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Галерея 

Підпірні стінки (рис. 1.6) служать для підтримки укосів насипу та 
виїмок від обвалення, а також для захисту від підмиву земляного по-
лотна залізниць, що проходять берегами моря, озер, річок. 
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До штучних будов на залізницях можна віднести також поромні й 
крижані переправи, що влаштовуються для переправлення залізнич-
ного рухомого складу через водні перешкоди. При поромній пере-
праві рухомий склад переправляється на спеціально обладнаних пла-
вучих засобах – поромах. Для улаштування крижаної переправи залі-
знична колія укладається по крижині. 

 

Рис. 1.6. Підпірні стіни 

Найбільш поширеними штучними будовами є мости і труби. 
У гірських районах багато підпірних стінок і тунелів, але у серед-

ньому на 1 км залізниць припадає (залежно від характеру місцевості) 
1–2 штучні будови, а в місцевості з сильно пересіченим рельєфом 
і більше. 

 1.2. Основні частини та види мостів 

Міст складається з опор і прогонових будов, які перекривають 
простір між опорами, що називаються прогонами. Залежно від кіль-
кості прогонів міст називають одно-, дво-, три- або багатопрогонови-
ми. На рис. 1.7 показаний трипрогоновий міст. На прогонових будо-
вах укладається залізнична колія. Вони сприймають навантаження 
від потягів і передають їх та власну вагу на опори. Рівень руху на 
прогонових будовах може розташовуватися в їх верхній або нижній 
частині, рідко – посередині. 
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Відповідно прогонові будови називають: з рухом зверху, низом 
або посередині. У моста на рис. 1.7 крайні прогонові будови – з ру-
хом зверху, середня – з рухом низом. 

Опори мосту підрозділяються на берегові або стояни і проміжні 
або бики. Усі опори забезпечують необхідне положення прогонових 
будов і передають навантаження від них на ґрунти. Стояни, крім то-
го, служать для сполучення мосту з насипом і сприймають тиск від 
нього. 

За кількістю доріг мости бувають одно-, дво- і рідко багатоколій-
ними. Прогонові будови двоколійних мостів можуть бути загальними 
– під дві колії – або роздільними. Існують мости, на прогонових бу-
довах в яких на одному або різних рівнях розміщуються одночасно 
залізниця й автомобільна дорога. Такі мости називаються суміще-
ними. 

Залежно від матеріалу, з якого виконані прогонові будови, мости 
підрозділяються на металеві, залізобетонні, бетонні, кам’яні й дере-
в’яні. За наявності в одному мосту прогонових будов з різних ма-
теріалів міст називають змішаним. Залізобетонні, бетонні й кам’яні 
мости часто об’єднують загальним найменуванням – масивні мости. 

За характером роботи під навантаженням (тобто за статичними 
властивостями) розрізняють мости балкові, арочні, висячі, рамні 
й комбіновані. 

У балкових мостах прогонові будови під впливом вертикального 
навантаження передають на опори лише вертикальний тиск і працю-
ють переважно на вигин. Тому прогонові будови балкових мостів ви-
конуються з металу, залізобетону, деревини. Камінь і бетон як мате-
ріали, що добре чинять опір вигину, для прогонових будов цих мостів 
не застосовуються. 

Прогонові будови балкових мостів підрозділяються на розрізні, 
нерозрізні й консольні. Розрізна прогонова будова (рис. 1.8, а) 
перекриває один прогін і працює незалежно від суміжних прогонових 
будов. Нерозрізна прогонова будова (рис. 1.8, б) перекриває декілька 
прогонів і працює в різних прогонах спільно; при цьому навантажен-
ня в суміжних прогонах розвантажує прогін, розташований між ними. 
Завдяки цьому нерозрізні системи опиняються у вигідніших умовах 
роботи, ніж розрізні, але вони, як статично невизначувані, 
сприйнятливіші до таких дій, як осідання опор, зміна температури й 
тому подібне. Щоб усунути шкідливий вплив цих дій, у прогонах 
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нерозрізної системи поміщають шарніри. Їх розташовують так, щоб 
система, залишаючись незмінною, стала статично визначуваною. 
Отримані таким чином системи називаються консольними (рис. 1.8, 
в). У цих системах зберігаються вигідні умови спільності роботи в 
різних прогонах, проте жорсткість їх менша, ніж розрізних, оскільки 
важко забезпечити малий прогин кінця консолі. У балкових мостах 
розрізні прогонові будови набули найбільшого поширення. 

 

Рис. 1.8. Схеми балкових прогонових будов: 
а – розрізних; б – нерозрізних; в – консольних 

 
Арочні й висячі мости є системами розпорів, в яких при дії верти-

кального навантаження на прогонові будови виникають горизонталь-
ні й вертикальні реакції опори. Горизонтальні реакції опори назива-
ють розпором. 

В арочних мостах прогонові будови з арок (рис. 1.9, а), склепінь 
або арочних ферм під впливом вертикального навантаження прагнуть 
розсунути опори. Але, оскільки опори практично нерухомі, прогоно-
ва будова виявляється затиснутою між ними і працює переважно на 
стискування. Завдяки цьому для прогонових будов арочних мостів 
успішно використовується бетон і камінь. Арочні прогонові будови 
з металу, залізобетону й деревини легше балкових, проте наявність 
розпору потребує масивніших опор. Цей недолік арочних мостів 
менше виявляється при міцних скельних ґрунтах, що сприяє ширшо-
му вживанню арочних мостів у гірських районах. 
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Під час проектування багатопрогонових арочних мостів прогонові 
будови в них переважно розглядаються як окремі арки, оскільки 
пружні переміщення масивних опор цих мостів настільки малі, що ді-
єю однієї прогонової будови на інші можна знехтувати, лише (у ви-
няткових випадках) високі віадуки розраховуються як нерозрізні ес-
такади. 

Серед арочних систем слід виділити арку з затяжками (рис. 1.9, б), 
в якої розпір сприймається затяжкою, а на опори передається, як 
в балкових мостах, лише вертикальний тиск. 

 

Рис. 1.9. Схеми арочних мостів: 
а – з їздою зверху; H, V – горизонтальні і вертикальні опорні реакції; б – з їздою низом; 

прогонова будова з арок із затяжками 

Видозміною арочної системи є підкісні мости (рис. 1.10), що ви-
конуються з деревини. Вважаючи на велику трудомісткість виконан-
ня, підкісні мости на залізницях більше не застосовуються. 

Висячий міст (рис. 1.11) складається з несучого розтягнутого лан-
цюга і підвішеної до нього конструкції для улаштування проїзду. 
Щоб зменшити значні прогинання ланцюга від рухомого наванта-
ження, до конструкції висячого мосту включають балку жорсткості, 
але така система за своїми статичними властивостями по суті вже 
є комбінованою. 
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У рамних мостах (рис. 1.12) прогонова будова разом з опорами 
складає раму, ригель і стояки, які жорстко зв’язані між собою. Рамні 
мости найчастіше виконуються з залізобетону, рідше – з металу. 

 
Рис. 1.10. Схема підкісного мосту: 

РВВ – рівень високих вод; РМВ – рівень меженних вод 

 

Рис. 1.11. Схема висячого мосту 

 

Рис. 1.12. Схема рамного мосту 

У комбінованих мостах прогонові будови за своїми статичними 
властивостями є комбінаціями балочної і розпірної систем, наприк-
лад: балка, посилена аркою (рис. 1.13), ланцюг з балкою, арка з лан-
цюгом та ін. Комбіновані системи є переважно безрозпірними. 
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Особливими видами мостів є: 
– розвідні мости, що мають рухливі прогонові будови, здатні пі-

дійматися або розділятися для пропуску суден; 
– наплавні мости (рис. 1.14), що мають плавучі опори з понтонів 

або інших плавучих засобів; 
– пальово-крижані переправи або мости на палях, стійкість яких 

забезпечена головним чином їх зв’язком з крижаним полем. 

 
Рис. 1.13. Прогонова будова комбінованої системи 

 

Рис. 1.14. Наплавний міст 
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 1.3. Основні розміри мостів. 
Поняття про мостовий перехід 

Основні розміри мосту показані на схемі (див. рис. 1.7). 
Повна довжина мосту L дорівнює відстані між задніми гранями 

стояна, а при дерев’яних опорах – між закладними щитами (див. 
рис. 1.10). За довжиною мости розділяються на малі (довжиною до 
25 м), середні (завдовжки від 25 до 100 м) і великі (завдовжки більше 
100 м). 
Отвір мосту 0L  дорівнює відстані між передніми стінками стоя-

нів або конусами насипу, виміряній на висоті розрахункового рівня 
високих вод (РРВВ), за вирахуванням товщини биків. Розрахунковий 
рівень визначається на основі обробки багаторічних спостережень на 
річках. Вірогідність перевищення рівню РВВ приймається один раз 
на 30–100 років. 
Висоту мосту H вважають рівною відстані від підошви рейок до 

рівня меженних вод (РМВ) на водотоках або до нижньої точки по-
верхні землі – на суходолах. Рівень меженних вод відповідає низько-
му рівню води в річці, що тривалий час залишається постійним. 
Підмостовий габарит – це граничний поперечний контур у про-

гонах мосту, всередину якого не повинна заходити жодна його час-
тина. Розміри підмостового габариту на судноплавних і сплавних річ-
ках встановлюються спеціальними нормами, що враховують вимоги 
судноплавства, сплаву або дій річкових флотилій. Для несудохідних 
і не сплавних річок для прогонів встановлюються вимоги до наймен-
шого підвищення елементів мосту над розрахунковим і найвищим 
рівнем високих вод. 

При пересіченні дороги підмостовий габарит повинен задовольня-
ти вимоги габариту наближення будов, що прийняті на цій дорозі. 
Будівельна висота – це відстань від підошви рейок до нижньої 

точки конструкції прогонової будови (вимірюється на опорі oh  
і в прогоні пh ). 
Розрахункові прогони рl  – це відстані між центрами опорних час-

тин для кожної прогонової будови мосту. Часто міст характеризують 
кількістю і розміром розрахункових прогонів будови. 

В арочних мостах (див. рис. 1.9) до основних розмірів належить 
ще висота стріли підйому, яка дорівнює відстані від лінії, що 
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сполучає центри п’ят, до центру замка арки (склепіння). Відношення 
стріли підйому до розрахункового прогону характеризує пологість 
арки (склепіння). 

Важливе значення мають також поперечні розміри прогонових 
будов, що характеризують їх поперечну стійкість і відповідність ви-
могам наближення будов. До таких розмірів належить відстань між 
осями несучих конструкцій і відстань у просвітлі між ними при русі 
низом. 

У низці випадків міст є лише частиною комплексу будов, яка на-
зивається мостовим переходом. Мостовий перехід (рис. 1.15) 
включає міст, підходи до мосту в межах заплав, споруди регуляційні 
захисно-укріпні на заплавах і в руслі, споруди для охорони й оборони 
мосту. Будови регуляційні призначені для захисту насипів підходів 
і опор від підмиву, небезпека якого виникає внаслідок звуження рус-
ла і зміни режиму річки при паводках або у зв’язку з будівництвом 
мосту. До найбільш поширених видів регулярних будов належать 
дамби, що виправляють течії потоків, і траверси, що захищають на-
сипи від поздовжніх течій. Крім того, для захисту від розмиву конуси 
і укоси насипів у межах заплав зміцнюються. 

 

Рис. 1.15. Мостовий перехід 
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 1.4. Загальні відомості про конструкції мостів 

Металеві мости. Металеві мости є найбільш поширеними. Особ-
ливо часто металеві прогонові будови застосовуються для прогонів 
більше 25 м. 

Основним матеріалом для металевих прогонових будов є сталь. 
У сучасних мостах на залізницях України застосовуються в основно-
му такі марки сталі: 

– для елементів, що не піддаються зварюванню, – вуглецева мар-
тенівська гарячекатана сталь для мостобудування Ст.3 мостова (гра-
нична міцність г.м 441,45σ =  МПа); 

– вуглецева мартенівська гарячекатана сталь для мостобудування 
М16С ( г.м 392,4 490,5σ = …  МПа), (для елементів, що піддаються зва-
рюваню при заводському виготовленні); 

– низьколегована сталь 15ХСНД ( г.м 510,12σ =  МПа) та ін. низь-
колеговані сталі, які не поступаються їй за своїми властивостями. 

Окрім сталі, останнім часом для прогонових будов почали засто-
совувати алюмінієві сплави, які мають міцність, яка наближено дорі-
внює міцності сталі при порівняно невеликій об’ємній вазі 
(26,47…27,40 кН/м3). Однак, модуль пружності цих сплавів у 3 рази 
менший, ніж у сталі, внаслідок чого конструкції з них виходять менш 
жорсткими. Прогонові будови з алюмінієвих сплавів під залізничне 
навантаження є і за кордоном. 

Прогонові будови металевих мостів (рис. 1.16) складаються з та-
ких частин: 

– основні несучі конструкції; 
– проїзна частина; 
– зв’язки; 
– опорні частини. 
У балкових мостах основними несучими конструкціями є наск-

різні головні ферми (див. рис. 1.16, а) або суцільні головні балки 
(див. рис. 1.18, б). Розрізні прогонові будови з суцільними балками 
в залізничних мостах перекривають прогони до 55 м, а нерозрізні – 
й більші. В існуючих мостах довжина прогонів, що перекриваються 
ними, рідко перевищує 25…30 м. Суцільні головні балки зазвичай 
двотаврового перерізу, переважно складені, клепані. Застосовуються 
також зварні, а для малих прогонів – і прокатні балки. 
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Рис. 1.16. Металеві прогонові будови: 
а – з наскрізними головними фермами; б – з суцільними головними фермами 
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Існують прогонові будови, в яких кожна головна балка скла-
дається з двох і більше двотаврових балок, що зв’язані між собою 
в один блок, так званий пакет. Такі прогонові будови, що здобули на-
зву пакетних, використовуються у тимчасових будовах. 
Наскрізні ферми (рис. 1.17) на залізницях України застосовуються 

для перекриття прогонів від 23 м і більше, на закордонних залізницях 
ними перекривають прогони і менше 23 м – до 14 м. 

 

Рис. 1.17. Схема ферми: 
1 – верхній пояс; 2 – нижній пояс; 3 – висхідний розкіс; 4 – низхідний розкіс; 5 – стояк; 
6 – підвіска; Типи ґрат: а – трикутні; б – зростаючі зі стояками; в – те саме зі стояками 

і підвісками; г – те саме зі стояками при нижньому поясі полігонального обрису; 
д – шпренгельні; е – те саме, з горизонтальними стяжками; ж – хрестовидні; з – з розпір-

кою; к – багатоґратчасті; л – напіврозкісні; м – двоґратчасті 
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Ферми  є незмінними системами з прямолінійних стержнів, що 
з’єднуються у вузлах. Стержні, що обмежують ферму зверху і знизу, 
утворюють її верхній і нижній пояси відповідно: при їзді зверху – 
верхній пояс, а при їзді низом – нижній пояс (горизонтальний); інший 
пояс ферми при цьому може бути також горизонтальним (ферма з па-
ралельними поясами) або мати переломи у вузлах (полігонального 
контуру). Стержні, що сполучають пояси між собою, утворюють 
ґрати ферми. Основними розмірами ферми (див. рис. 1.17, а) є: роз-
рахунковий прогін, розрахункова висота, яка дорівнює відстані між 
центрами ваги поясів, і довжина панелі – відстань між суміжними 
вузлами поясу. 

При дії на ферму вертикальних навантажень, прикладених у вуз-
лах, вважають, що в стержнях ферми виникають лише осьові зусилля 
– розтягування або стискування. У мостах з їздою зверху наванта-
ження часто передаються на верхні пояси ферм і між вузлами. У цьо-
му випадку в стержнях верхнього поясу, окрім поздовжніх зусиль, 
виникнуть згинальні моменти від місцевого вигину поясу як балки 
з прогоном, що дорівнює довжині панелі. 

У сучасних мостах найчастіше застосовуються трикутні ґрати, ос-
нову яких складають висхідні й низхідні розкоси, що розташовуються 
під кутом 40…60° до горизонту. Зазвичай у ці ґрати включають ще й 
додаткові вертикальні елементи – стояки і підвіски (рис. 1.17, б, в, г). 

Стояки підтримують верхній пояс, зменшують вільну довжину йо-
го стиснутих елементів і довжину панелі. При їзді зверху вони сприй-
мають навантаження, що були прикладені в утворених додаткових 
вузлах верхнього поясу і передають їх на нижні основні вузли ферми. 
У тих випадках, коли навантаження на верхній пояс передається між 
вузлами, вони, крім того, полегшують роботу елементів верхнього 
поясу на місцевий вигин. Підвіски підтримують нижній пояс; при їзді 
низом вони передають навантаження на верхні основні вузли. У мос-
тах з їздою зверху підвіски застосовуються лише при великій 
довжині панелей, коли виникає необхідність підтримати нижні пояси 
ферм від провисання. При великих прогонах з метою зменшення 
вільної довжини розкосів і одночасного зменшення довжини панелі 
вводяться шпренгелі (див. рис. 1.17, д). Підвіски шпренгелів зазвичай 
продовжують до верхнього поясу, щоб зменшити його вільну довжи-
ну. Для зменшення вільної довжини стояків і підвісок можуть стави-
тися горизонтальні стяжки (див. рис. 1.17, е). 
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На залізницях в існуючих мостах застосовані й інші системи ґрат: 
хрестовидна, розкісна, багатоґратчаста та ін. (див. рис. 1.17, ж–м). 

Елементи ферм (рис. 1.18) мають зазвичай складений переріз, 
окремі частини якого (листи, кутки й ін.) з’єднуються заклепками або 
зварюванням. З’єднання елементів у вузлах (рис. 1.19) найчастіше 
виконуються з використанням фасонних листів (фасонок) на заклеп-
ках. Є прогонові будови, в яких з’єднання, що виконуються в завод-
ських умовах, – зварні, а монтажні – на заклепках або болтах. 

 

Рис. 1.18. Поперечний переріз елементів ферми: 
а – клепаних; б – зварних 
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Останнім часом застосовують монтажні з’єднання на високо-
міцних болтах, що піддаються попередньому натягненню, завдяки 
якому по контактних площинах в з’єднанні виникають сили тертя, 
здатні передавати зусилля, що діють в сполучуваних елементах. 
У конструкціях, які застосовують для відновлення мостів, значного 
поширення набули монтажні з’єднання на звичайних болтах. 

 

Рис. 1.19. Вузол ферми 

Відстань між осями головних балок або ферм під час їзди зверху 
визначається умовою забезпечення поперечної жорсткості прогонової 
будови та її стійкості проти перекидання. Ця вимога задовольняється 
при відстані між осями наскрізних ферм в 1/15…1/20 прогону. 
При прогонах до 33,6 м її призначають залежно від прогону від 1,8 до 
2,2 м. У прогонових будовах з їздою низом відстань між осями го-
ловних балок або ферм визначається переважно з умови забезпечення 
габариту наближення будов, і лише на мостах з великими прогонами 
вона встановлюється за вимогами поперечної жорсткості та стійкості. 
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Для одноколійних прогонових будов відповідно до ширини габариту 
залізниць України (4,9 м) ця відстань при прогонах до 110 м знахо-
диться в межах 5,3…5,8 м. У Німеччині, де ширина габариту на мос-
тах встановлена 4,4 м, для прогонів від 25 м до 100 м відстань між 
осями ферм складає 4,8…5,3 м. При невеликій висоті головних балок 
відстань між їх осями приймається з урахуванням зменшення попе-
речних розмірів габариту в нижній частині. 

Колія на металевих прогонових 
будовах укладається на дерев’яних 
поперечках (мостових брусах). Про-
їжджа частина під час їзди на по-
перечках у прогонових будовах з 
їздою низом (див. рис. 1.16, а), а при 
відстані між осями головних балок 
або ферм більше 2,2…2,5 м – і в про-
гонових будовах з їздою зверху 
(рис. 1.20), складається з мостового 
полотна, поздовжніх і поперечних 
балок (балкової клітки). Мостові бру-
си спираються на поздовжні балки, 
останні підтримуються поперечними 
балками, які прикріплені до головних 
балок або ферм. У мостах з їздою 
зверху при відстані між осями голов-
них балок або ферм до 2,2…2,5 м 
проїжджа частина складається лише 
з мостового полотна; мостові бруси 
укладаються безпосередньо на верхні 
пояси головних балок або ферм. 

Відстань між поздовжніми балка-
ми звичайно 1,8…2,0 м (у Західній 
Європі при ширині колії 1 435 мм – 
1,5…1,9 м). Поперечні балки розта-
шовуються: при суцільних головних 
балках – через 3…6 м, при наскрізних головних фермах – у площи-
нах, що проходять через вузли ферм. Поздовжні й поперечні балки 
мають двотавровий переріз; у мостах на залізницях України вони 
переважно складені, клепані й зварні. А, наприклад, у Німеччині 

Рис. 1.20. Поперечний переріз 
прогонової будови з їздою зверху:
1 – мостові бруси; 2 – поздовжні балки; 
3 – поперечні балки; 4 – головні ферми; 

5 – поперечні зв’язки між головними 
фермами; 6 – зв’язки між поздовжніми 

балками; 7 – кутики жорсткості 
поперечної балки 
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широко застосовуються прокатні поздовжні балки нормального й ши-
рокополичного профілю. 

Для сприйняття горизонтальних сил від рухомого складу й пе-
редачі їх на поперечні балки, а також для забезпечення стійкості 
верхніх стиснутих поясів поздовжніх балок між поздовжніми балка-
ми влаштовуються поздовжні й поперечні зв’язки (див. рис. 1.18, а, 
рис. 1.20). Поздовжні зв’язки є горизонтальною фермою, поясами 
якої служать поздовжні балки. 

На металевих прогонових будовах шляхопроводів і естакад (особ-
ливо в межах міст) застосовується укладання колії на баласті. Таке 
мостове полотно може влаштовуватися й на інших мостах. 

Для розміщення мостового полотна з їздою на баласті робиться 
металеве або залізобетонне баластове корито. Дно металевого корита 
(рис. 1.21) утворює настил зі спеціальної листової сталі (лоткової, 
циліндрової) або інколи зі сталевих балок спеціального корито-
подібного профілю. Для улаштування бічних стінок корита вико-
нується сталева обшивка по ребрах, прикріплених до головних балок, 
або встановлюються спеціальний бордюр з балок. З метою захисту 
металевого настилу від корозії нерідко по ньому укладають шар бе-
тону з гідроізоляцією. 

 

Рис. 1.21. Металеве баластове корито 
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Залізобетонне баластове корито (рис. 1.22, а) є коритоподібною 
плитою, інколи посиленою ребрами. Воно спирається в мостах 
з їздою зверху зазвичай безпосередньо на головні балки (ферми), 
а в мостах з їздою низом (див. рис. 1.22, б), коли відстань між голов-
ними балками (фермами) стає порівняно великою, – на поперечні або 
поздовжні балки. У сучасних мостів плита корита проектується як 
спільно працююча зі сталевими балками (фермами). У Західній Євро-
пі зустрічаються конструкції залізобетонного корита з жорсткою ар-
матурою з двотаврів або інших профілів. Дно і стінки залізобетон-
ного корита покриваються гідроізоляцією. 

 

Рис. 1.22. Залізобетонне баластове корито: 
а – у прогоновій будові з їздою зверху; б – у будові з їздою низом 
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При будь-якій конструкції баластового корита передбачається від-
ведення води з нього. 

Порівняно рідко влаштовуються інші конструкції проїжджої час-
тини. З них представляють інтерес ще конструкції, в яких колійні 
рейки укладаються через прокладки або безпосередньо на верхні поя-
си головних балок, або по діафрагмах між двома двотавровими бал-
ками, які утворюють кожну головну балку. Такі конструкції застосо-
вуються при відновленні залізниць, а також на залізницях Західної 
Європи. 

Під час спорудження мосту рейковій колії на прогонових будовах 
надається підйом, що називається будівельним. Він забезпечує плав-
ний рух поїздів, оскільки завдяки підйому колія під навантаженням 
буде наближена до горизонтальної, і кути перелому профілю на опо-
рах будуть дуже малі. 

Будівельний підйом надається рейковій колії при невеликих про-
гонах за рахунок зміни робочої висоти мостових брусів з урахуван-
ням профілю поверхні балок або зміни товщини баластного шару, 
а при значніших прогонах – за рахунок будівельного підйому конст-
рукції головних ферм. Балковим розрізним прогоновим будовам 
будівельний підйом надається по плавній кривій (по параболі, дузі 
круга) з таким розрахунком, щоб після прогинання від постійного 
навантаження залишався ще підйом, що дорівнює пружному прогину 
від 0,5 до 0,8 тимчасового навантаження. Будівельний підйом пере-
дбачається проектами й досягається за рахунок невеликих змін дов-
жин елементів. 

Зв’язки між головними балками (див. рис. 1.16, б) або фермами 
(див. рис. 1.16, 1.23) забезпечують просторову жорсткість прогонової 
будови, сприймають горизонтальні сили (поперечний вітер і ін.), що 
діють на прогонову будову, і передають їх завдяки головним балкам 
або фермам на опори. Розрізняють зв’язки поздовжні й поперечні. 

Поздовжні зв’язки розташовуються в площинах верхніх і нижніх 
поясів головних балок або ферм по їх зовнішньому контуру; відпові-
дно вони називаються верхніми й нижніми зв’язками. Разом з пояса-
ми головних балок (ферм) поздовжні зв’язки утворюють горизон-
тальні ферми, що працюють переважно на горизонтальні наванта-
ження. Верхні зв’язки, крім того, забезпечують стійкість верхніх 
стиснутих поясів головних балок або ферм. 
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Ферми поздовжніх зв’язків мають різні системи ґрат. Найбільш 
поширеними є хрестові ґрати з розпірками (рис. 1.24, а). При незнач-
ній величині прогону часто застосовуються трикутні ґрати з розпір-
ками (рис. 1.24, б). За наявності в конструкції проїжджої частини по-
перечних балок вони використовуються залежно від розташування 
руху як розпірки верхніх або нижніх зв’язків. 

 

Рис. 1.23. Зв’язки між головними фермами у прогонових будовах з їздою зверху 

 

Рис. 1.24. Схеми ґрат ферм з поздовжніми зв’язками: 
а – хрестоподібна з розпірками; б – трикутна з розпірками 

У мостах з рухом зверху при прогонах до 15 м і суцільних голов-
них балках нижні поздовжні зв’язки зазвичай не ставляться, оскільки 
і без них стійкість головних балок достатня. 

Прогонові будови з їздою низом влаштовуються без верхніх по-
здовжніх зв’язків, якщо їх встановлення не допускається за умовами 
габариту проїзду (див. рис. 1.21). Такі прогонові будови називають 
відкритими; вони застосовуються головним чином при суцільних го-
ловних балках, але можуть бути і з наскрізними фермами (рис. 1.25). 
Відкриті прогонові будови з наскрізними головними фермами часто 
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використовуються на залізницях Західної Європи, де ними перекри-
вають прогони до 40 м, а інколи і до 60 м. Стійкість стиснутих верх-
ніх поясів головних балок або ферм у відкритих прогонових будовах 
досягається прибудовою жорстких піврам, що складаються з попе-
речних балок, кутових фасонок і елементів конструкції головних ба-
лок або ферм прогонових будов, які необхідні для забезпечення 
сталості їх геометричного розташування й передачі горизонтальних 
сил від верхніх поздовжніх зв’язків на опори. Проміжні поперечні 
зв’язки встановлюються для вирівнювання навантажень між голов-
ними балками або фермами в разі перевантаження однієї з них, а та-
кож для посилення жорсткості прогонової будови й забезпечення 
просторового розташування окремих її частин при складанні. 

 

Рис. 1.25. Міст з відкритою прогоновою будовою 

У прогонових будовах з рухом зверху улаштування поперечних 
зв’язків не викликає будь-яких труднощів. Схема його залежить від 
співвідношення висоти й ширини прогонової будови; найчастіше за-
стосовується звичайний хрест (див. рис. 1.16, б), при великій висоті – 
подвоєний (див. рис. 1.23). 

Поперечні зв’язки над опорами роблять їх більш сильними порів-
няно із зв’язками в інших поперечних перерізах. 

Опорні поперечні зв’язки в прогонових будовах з рухом низом 
влаштовують у вигляді жорстких замкнутих рам, що називаються 
порталами (рис. 1.26). Вони виконуються: 

– вертикальними – у площині опорних стояків або перших 
підвісок; 
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– похилими – у площині першого висхідного розкосу (див. 
рис. 1.16, а). Нижнім ригелем порталу служить поперечна балка, 
верхній виконується суцільним або наскрізним. Проміжні поперечні 
зв’язки в мостах з їздою низом влаштовуються, якщо дозволяє габа-
рит, у вигляді фермочок (рис. 1.27); при недостатній висоті ферм 
розпірки верхніх зв’язків і їх прикріплення до стояків ферм роблять 
якомога жорсткими. 

 

Рис. 1.26. Портал 
прогонової будови 

Рис. 1.27. Схема поперечних зв’язків 
у прогоновій будові з їздою низом 

При прогонах більше 50 м у прогонових будовах влаштовуються 
ще спеціальні гальмівні зв’язки для передачі гальмівних зусиль через 
поздовжні балки на пояси головних ферм. Найчастіше гальмівні зв’я-
зки розташовуються посередині прогонової будови, а для їх влашту-
вання використовуються діагоналі поздовжніх зв’язків (рис. 1.28, а). 
З цією метою їх жорстко прикріплюють до поздовжніх балок безпо-
середньо або за допомогою оцупків (коротунів) двотаврового 
перерізу (рис. 1.28, б), а в площинах вузлів прикріплення діагоналей, 
що проходять через центри, між поздовжніми балками або оцупками 
встановлюють розпірки. Ділянки діагоналей, що працюють на галь-
мівні сили, таким чином посилюються. Вони разом з розпірками і по-
перечною балкою утворюють гальмівну раму. 

Опорні частини передають навантаження від прогонових будов 
на опори й фіксують положення і напрям опорних реакцій. У роз-
різних балкових прогонових будовах вони забезпечують вільний по-
ворот кінців прогонових будов, а також поздовжнє переміщення 
однієї з них під дією тимчасового вертикального навантаження і змін 
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температури. Відповідно опорні частини підрозділяються на рухомі 
й нерухомі. Вказаним вимогам найкраще відповідають опорні части-
ни шарнірно-коткового й секторного типів. 

Рухомі шарнірно-коткові опорні частини (рис. 1.29) складаються 
з верхнього і нижнього балансирів, котків і опорної плити. У нерухо-
мих опорних частинах котків й опорної плити не має, а нижній ба-
лансир роблять відповідно вищим (рис. 1.30). Сполучення балансирів 
виконується з вільним поворотом площини циліндрової поверхні 
(див. рис. 1.29, а і 1.30, а) або з щільним поворотом за допомогою 
циліндрової цапфи (див. рис. 1.29, б і 1.30, б). Поворот при щільному 
торканні пов’язаний з досить великим тертям, а тому вільне сполу-
чення балансирів з поворотом переважає при влаштуванні опор. 

 

Рис. 1.28. Схема гальмівних зв’язків: 
а – елементи зв’язків (жирними лініями показані елементи гальмівної рами); 

б – приєднання діагоналей поздовжніх зв’язків до подовжніх балок; Т – гальмівні сили; 
1 – нижні пояси головних ферм; 2 – прогонові балки; 3 – поперечна балка; 4 – діагональ 

поздовжніх зв’язків; 5 – її частина, що використовується в гальмівних зв’язках; 
6 – розпірка гальмівних зв’язків 

Секторні рухливі опорні частини (рис. 1.31) складаються з верх-
нього балансира, циліндрового сектора і опорної плити; нерухомі 
опорні частини такі самі, як і при шарнірно-котковому типі. При про-
гонах менше 25 м застосовуються тангенціальні (рис. 1.32), а при 
прогонах менше 10 м – плоскі опорні частини зі сталевих листів. 
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Рис. 1.29. Рухомі шарнірно-коткові опорні частини, які повертаються: 
а – вільним доторканням; б – щільним доторканням 

 

Рис. 1.30. Нерухомі шарнірні опорні частини: 
а – з вільним дотиком; б – з щільним дотиком 
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Рис. 1.31. Секторні опорні частини 

 

Рис. 1.32. Тангенціальні опорні частини: 
1 – верхня та 2 – нижня опорні плити 
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Металеві арочні мости будуються набагато рідше балкових, голов-
ним чином там, де надається особливе значення красивому зовніш-
ньому вигляду мосту, і в горах, де вони можуть виявитися вигідними. 

Несучими конструкціями металевих арочних прогонових будов є 
суцільні арки або наскрізні арочні ферми (рис. 1.33). Найбільш 
поширені двошарнірні арки та ферми; дуже рідко застосовуються 
безшарнірні. Існують мости, в яких несучими конструкціями прого-
нових будов служать арки або арочні ферми з затягуванням (див. 
рис. 1.9, б). Арочні прогонові будови можуть бути з їздою зверху 
(рис. 1.33, а, б), низом (рис. 1.33, в) і посередині. Проїжджа частина 
в арочних прогонових будов при розташуванні її над несучими 
конструкціями підтримується стояками, що спираються на них. Якщо 
проїжджа частина розташована нижче несучих конструкцій, вона 
підвішується до них на підвісках, як правило, жорстко сполучених 
з поперечними балками проїжджої частини. 

 

Рис. 1.33. Схема металевої арочної прогонової будови: 
а – з суцільною аркою; б – з арочною фермою з їздою зверху; в – те саме при їзді низом 

Кам’яні і бетонні мости. Кам’яними називаються мости, прогони 
яких перекриті склепіннями з кам’яної кладки. 

Бетонні мости можуть мати таку саму форму конструкції, але їх 
склепіння складені зі заздалегідь виготовлених бетонних каменів-
блоків або виконані монолітним бетонуванням на місці. 

Кам’яних і бетонних мостів на залізницях України відносно неба-
гато. Значно більшого поширення вони набули в Західній Європі, 
особливо в гірських районах, де цьому сприяли природні умови 
(наявність доброякісного каменю, скельні ґрунти). На залізницях 
у цих районах багато кам’яних і бетонних віадуків здебільш великої 
довжини і значної висоти в 20…50 м і більше (рис. 1.34). Найчастіше 
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віадуки багатопрогонові, з прогонами по 10…25 м. Частіше вони роз-
ташовані по кривих і на ухилах. Нові кам’яні і бетонні мости в остан-
ній час не будуються, оскільки будівництво їх вимагає багато часу 
і відрізняється великою трудомісткістю. 

 

Рис. 1.34. Кам’яний віадук 

Прогони, що перекриваються кам’яними або бетонними склепін-
нями, мають довжину переважно до 30 м, зрідка – до 50 м і лише 
в окремих будовах – більшу. Пологість склепінь залізничних мостів 
знаходиться приблизно в межах 1/2…1/8. 

Контур склепіння (або арки) визначається за кривою постійного 
навантаження. У прогонах довжиною до 25 м внутрішній контур 
склепінь у багатьох мостів виконаний по дузі круга. П’яти склепінь 
влаштовуються по радіусам і складають з горизонтом кут 25…30° . 
Облицювання склепінь круглого контуру здебільшого подовжене 
нижче за конструктивні п’яти і доведене до горизонтального радіаль-
ного шва; такі склепіння називають півциркульними (рис. 1.35). 

Склепіння кам’яних і бетонних мостів, як правило, безповоротні. 
Поворотні зустрічаються в мостах з пологими склепіннями при нена-
дійних ґрунтах. 

Надсклепіння або арочна будова при прогонах мосту до 30 м май-
же завжди робиться суцільною (рис. 1.36). Вона складається з щічних 
або надсклепінних стінок, що захищають її з боків, із заповненням 
простору (пазух) між ними порожнім бетоном або бутовою кладкою 
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на порожньому розчині, а у верхній частині – баластом зі щебеню або 
гравію, по якому укладена залізнична колія. Заповнення легким бето-
ном або бутовою кладкою називають забуткою. 

 

Рис. 1.35. Частина кам’яного віадука з півциркульними склепіннями 

У мостах з прогонами більше 30 м для полегшення навантаження 
над склепіннями переважно влаштовується наскрізна надсклепінна 
будова (рис. 1.37). Для цього бічні частини склепіння перекриваються 
арочними естакадами, а над ними і середньою частиною склепіння 
виконується невисока суцільна кладка. Існують мости, в яких у над-
склепінному заповненні для його полегшення влаштовані поздовжні 
галереї. Надсклепінна будова відокремлюється від опор наскрізними 
деформаційними швами, що розташовуються над конструктивними 
п’ятами. Шви необхідні для того, щоб уникнути появи тріщин в міс-
тах примикання до нерухомих опор надсклепінної будови, що може 
коливатися разом із склепінням під дією тимчасового навантаження 
та з часом руйнуватися від цього і змін температури. Для цієї ж мети 
в наскрізній надсклепінній будові склепіння (арки) естакад між опо-
рами виконуються тришарнірними. У бетонних і кам’яних мостах 
з прогонами до 10 м і 15 м дозволяється не робити деформаційних 
швів. Кладка кам’яних і бетонних мостів з метою попередження її пе-
редчасного руйнування ретельно оберігається від проникнення води. 
Для цього поверхням забутки і внутрішнім поверхням баластних ко-
рит додаються ухили, що забезпечують стікання проникаючої через 
баласт води до знижених точок, в яких встановлені водовідвідні тру-
би (див. рис. 1.36). Усі поверхні, якими стікає вода, покриваються 
спеціальною ізоляцією. Бічні поверхні склепінь та надсклепінних 
споруд кам’яних мостів облицьовують. 
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Залізобетонні мости. Після металевих найбільш поширеними на 
залізницях є залізобетонні мости. В існуючих залізничних мостах за-
лізобетонні прогонові будови найчастіше перекривають прогони до 
25 м. 

Останніми роками використання залізобетону для будівництва 
мостів значно збільшилося. Цьому сприяли: 

– вживання збірних залізобетонних конструкцій; 
– успіхи вживання заздалегідь напруженого залізобетону. 

 

Рис. 1.37. Кам’яний міст із наскрізною надсклепінною будовою 

Збірні залізобетонні конструкції є заводськими; вони виготовля-
ються на заводах, і зведення будов з них зводиться до монтажу. Тому 
значно скорочується термін будівництва і знижується трудомісткість 
будівельних робіт. 

Для заздалегідь напружених конструкцій бетон до передачі на 
нього зусиль від зовнішнього навантаження підлягає попередньому 
обтиску. Застосовуються два основні способи створення попередньої 
напруги: 

1) арматура до бетонування підлягає натягненню; після укладання 
і затвердіння бетону вона звільняється від натягнення і, скорочую-
чись, передає стискуючі зусилля на бетон завдяки зчепленню з ним; 

2) арматура розташовується усередині або зовні бетонного елеме-
нту без зчеплення з бетоном і підлягає натягненню після затвердіння 
бетону; реактивні стискуючі зусилля при цьому передаються на бе-
тонний елемент; коли обтискання досягне розрахункової величини, 
натягнута арматура закріплюється по кінцях елементу спеціальними 
анкерними пристроями, чим і забезпечується збереження досягнутого 
напруженого стану. 
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У конструкціях, що виготовлені за другим способом, арматура 
після її закріплення на кінцях елементу може влаштовуватися без 
зчеплення або зі зчепленням з бетоном; останнє досягається ін’єк-
цією цементного розчину в канали, де розміщена арматура. Для на-
дання конструкції кращої тріщиностійкості і для захисту арматури 
від корозії діючі технічні умови вимагають в усіх випадках надійного 
заповнення каналів шляхом ін’єкцій розчину. 

Попередній обтиск бетону перешкоджає появі тріщин в тих місцях 
конструкції, де навантаження викликає розтягуючи зусилля. Тому 
стає доцільним вживання арматури з високоміцної сталі, міцність 
якої в звичайному залізобетоні повністю не може бути використана 
через раннє виникнення тріщин у бетоні. Ефективне також викори-
стання в заздалегідь напружених конструкціях бетону високої міцно-
сті. Таким чином досягається економія сталі та істотне зменшення 
власної ваги конструкції, а також виникає можливість збільшення 
прогонів, що перекриваються залізобетоном. 

Для несучих залізобетонних конструкцій мостів застосовується 
бетон марок 200…600, який відповідає встановленим вимогам у від-
ношенні морозостійкості. У попередньо напружених конструкціях за-
стосування бетону з міцністю нижче марки 300 не допускається. Для 
арматури використовують стержні діаметром до 40 мм, круглі – зі 
сталі Ст.3 ( пр 372,78 392,40σ = …  МПа) та періодичного профілю – зі 
сталі Ст.5 ( пр 490,50 519,93σ = …  МПа) та з низьколегованих сталей, 
а для арматури, яка підлягає натягуванню з метою попереднього об-
тискання бетону, – також зі стальної проволоки, круглої або 
періодичного профілю, з границею міцності 1 177,2…1 962,0 МПа. 
Можливі конструкції з жорсткою арматурою з фасонного прокату тих 
самих марок сталі, що і для сталевих конструкцій. 

Відзначимо, що найбільш розповсюдженими є балочні залізобе-
тонні мости; також широко використовуються рамні та арочні мости. 
Колія на залізобетонних мостах укладається, як правило, на баласті. 

Залізобетонні прогонові споруди балкових мостів за конструкцією 
діляться на плитні, ребристі та з наскрізними фермами. 

Плитні прогонові будови зазвичай перекривають прогони до 6 м. 
Несучою конструкцією в них служить залізобетонна плита, як прави-
ло, розрізна. По краях плити для створення баластового корита влаш-
товані бортові стінки. У прогонових спорудах з шириною плити мен-
ше ширини мостового полотна для створення баластового корита 
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з плити випускаються консолі (рис. 1.38). Дну баластового корита для 
забезпечення стоку води додаються ухили від бортів до осі мосту та 
від середини прогону до опор. Внутрішня поверхня баластового ко-
рита захищається гідроізоляцією. 

 

Рис. 1.38. Переріз плитної прогонової будови 

Залізобетонні плитні прогонові будови можуть бути збірними 
(рис. 1.39). За умовою вписування в габарит при перевезенні на заліз-
ницях вони більшою частиною діляться поздовжнім швом на два 
блоки. Виготовляються також одноблочні суцільноперевізні прого-
нові будови довжиною до 3,2 м; для перевезення їх встановлюють 
поперек платформи. 

 

Рис. 1.39. Плитна збірна прогонова будова з прогоном 4,5pL =  м: 

а – поперечний переріз; б – вид із торця 
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На німецьких залізницях, наприклад, широко розповсюджені пли-
тні прогонові будови з жорсткою арматурою, з часто розташованими 
двотавровими балками нормального або широкополичного профілю 
(рис. 1.40); вони перекривають прогони до 14 м. В останній час за-
мість металевих балок встановлюють залізобетонні, завчасно напру-
жені балки таврового перерізу, котрі об’єднуються в плиту. 

Ребриста прогонова будова (рис. 1.41) складається з ребер (балок) 
плити з консолями, які утворюють баластове корито, та діафрагм між 
ребрами. Несучу конструкцію його складають ребра та з’єднуюча їх 
плита. Остання разом з верхньою частиною ребер звичайно стиснута; 
розтягнута поздовжня арматура зосереджена в нижній частині ребер. 
Діафрагми розташовані над опорами та в прогоні; вони забезпечують 
зв’язок між ребрами і перешкоджають скручуванню ребер. 

У сучасному залізничному будівництві монолітні розрізні ребрис-
ті прогонові будови витиснуті збірними із звичайного і заздалегідь 
напруженого залізобетону. 

Діючі типові проекти передбачають вживання збірних заздалегідь 
напружених ребристих прогонових конструкцій для прогонів від 
12,8 м до 33,5 м. В усіх цих прогонових будовах передбачається 
поздовжнє розділення їх на два блоки (рис. 1.42). Кожен блок є дво-
тавровою балкою. Верхня плита є стиснутим поясом балки, що вико-
ристовується для утворення баластного корита; нижній пояс служить 
для розміщення арматури. Стінка балки порівняно тонка; її товщина 
визначається з умови міцності за головною розтяжною напругою 
і відповідно до зміни її величини по довжині балки вона збільшується 
по торцях. На опорах балка має тавровий переріз. Стійкість стінки 
забезпечується діафрагмами і ребрами жорсткості. Монтажний стик 
блоків здійснюється з’єднанням діафрагми за допомогою металевих 
парних планок, що приварюються до вставних деталей, з подальшим 
омонолічуванням. Гідроізоляція баластного корита виконується 
з двох шарів гідроізолу та одного шару бітумізованої тканини, що 
вкладаються між чотирма шарами бітумної мастики. Для захисту гід-
роізоляції від пошкоджень вона покривається шаром в 3 см цемент-
ним розчином із металевою сіткою. 

Перекриття поздовжнього шва та швів між прогоновими будовами 
та устоями виконується металевими листами. Для спорудження тро-
туарів передбачені приставні металеві консолі. Вага одного монтаж-
ного блоку прогонової будови, як показано на рис. 1.42, – 70,8 т. 
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Рис. 1.42. Збірна попередньо напружена залізобетонна прогонова будова 
( 22,9pl =  м): 

а – фасад та поперечні перерізи; б – деталь стику блоків; 1 – ребро жорсткості; 2 – діафра-
гма; 3 – монтажний стик; 4 – залізобетонна консоль блоку; 5 – перекриття між блоками; 

6 – приставна консоль; 7 – збірні залізобетонні плити тротуару; 8 – всувні деталі кріплення 
приставної консолі; 9 – водовідвідна трубка; 10 – кутики, що приварюються до арматури 
діафрагми; 11 – арматура діафрагми; 12 – монтажні вертикальні планки, що приварюються 

до кутиків 10 
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Збірні ребристі прогонові будови зі звичайного залізобетону вико-
ристовуються для прогонів до 15,8 м. Вони виконуються переважно 
двоблочними, з блоками у вигляді П-подібних балок. Також є й одно-
блочні, цілком перевізні прогонові будови з двома ребрами в попе-
речному перерізі. Для забезпечення можливості перевезення ці про-
гонові споруди виготовляють з укороченими консолями, що збіль-
шуються за довжиною при монтажі металевих конструкцій (пристав-
ні консолі) або з відкидними консолями (рис. 1.43). 

 

Рис. 1.43. Суцільноперевізна залізобетонна прогонова будова 
з відкидними консолями 

За необхідністю, щоб перекрити прогони завбільше 33,5 м, мо-
жуть бути використані нерозрізні (рис. 1.44, а), а у складних інженер-
них умовах – консольні балки (рис. 1.44, б). 
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Над середніми опорами нерозрізних та консольних балок виника-
ють від’ємні згинальні моменти, тому плита прогонової будови опи-
няється в розтягнутій зоні, а на стиск працює тільки нижня частина 
ребер. Збільшення стиснутої зони бетону зазвичай досягається завдя-
ки вуту (стовщенню балки біля опори). У випадках, коли вути немож-
ливо виконати, на ділянках з від’ємними згинальними моментами ви-
користовують другу плиту, що зв’язана з нижньою частиною ребер. 

 

Рис. 1.44. Схеми залізобетонних мостів: 
а – з наскрізними; б – з консольними балками; підвL  – розрахунковий прогін підвісного 

прогону; 1L , 2L  – відстань між опорами 

Наскрізні залізобетонні балочні ферми бувають ґратчастими та без 
розкосів; значного поширення вони не отримали. 

Рамний залізобетонний міст (рис. 1.45) складається з ребристої 
прогонової будови і стояків, які утворюють разом з ребрами (ригеля-
ми) жорсткі рами. У поперечному напряму стояки рам сполучені 
зверху діафрагмами, а по висоті – розпірками. Нижні кінці стояків 
переважно жорстко закладені в фундаменти; при ненадійних ґрунтах 
застосовуються шарнірно обперті стояки. Інколи бокових стояків рам 
не застосовують, а кінці ригелів спирають на масивні стояки. 
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В обмежених інженерних умовах проміжні стояки багатопрогоно-
вих рам можуть бути влаштовані так, щоб коливатися, тобто з шарні-
рами на верхньому і нижньому кінцях, що працюють лише на осьову 
силу. Гальмівні сили передаються на крайні стояки, що жорстко 
пов’язані з ригелем. Якщо замість крайніх стояків влаштувати масив-
ні стояни, то рама перетворюється на нерозрізну балку на поворотних 
залізобетонних опорах. 

У рамних мостах завдовжки більше 40 м, щоб уникнути небезпеч-
них зусиль від дії змін температури і усадки, влаштовуються 
наскрізні шви розширення. Інколи з такою ж метою роблять вставки з 
розрізних балок, що спираються на консолі сусідніх рам (рис. 1.46). 

 

Рис. 1.46. Схеми рамних мостів з пристроєм для розширення швів 

Рамні мости можуть бути монолітними і збірними. Вони від-
різняються невеликою будівельною висотою і малою товщиною 
опор; тому рамні системи широко застосовуються для шляхопроводів 
і естакад. 

Арочні залізобетонні прогонові будови в існуючих мостах пере-
кривають прогони різної величини. Вони успішно конкурують з ме-
талевими і залізобетонними балочними конструкціями при прогонах 
35…80 м і більше. Про це свідчить спорудження багатьох великих 
арочних залізобетонних мостів в Україні і за кордоном, у тому числі 
– і мосту через р. Дніпро з прогоном 228 м (рис. 1.47). Подальшому 
поширенню арочних мостів сприяє використання збірних і зазда-
легідь напружених конструкцій. Прикладом цьому може служити 
залізничний міст через р. Оку в Нижньому Новгороді, що має чотири 
прогони над річкою по 150 м і шість по 55 м – над заплавами. 
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Арочні залізобетонні мости влаштовуються з рухом зверху, а при 
обмеженій будівельній висоті – з їздою низом або посередині. Несу-
чими конструкціями прогонових споруд цих мостів є склепіння або 
арки. У більшості випадків вони виконуються безшарнірними, а при 
пологому їх контурі або поганих ґрунтах – дво- і тришарнірними. 

 

Рис. 1.47. Арочний залізобетонний міст через р. Дніпро в місті Дніпро 

У мостах з їздою зверху навантаження на склепіння або арки пе-
редається над зведеною або надсклепінною арочною будовою. Влаш-
товується переважно наскрізна, і лише при невеликих прогонах – 
суцільна надсклепінна будова, так само, як в кам’яних і бетонних 
мостах. Наскрізна надсклепінна або надарочна будова складається з 
плиткового або ребристого перекриття, що утворює проїжджу части-
ну, 
і опор у вигляді суцільних поперечних стінок або стояків, які сполу-
чені в поперечній площині (рис. 1.48). 

 

Рис. 1.48. Схема залізобетонного арочного мосту 
з наскрізною надсклепінною будовою 
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У багатьох випадках перекриття і опори складають багатопрого-
нову рамну систему. Конструкції від склепінної або надарочної будо-
ви від суміжних прогонів, а також від стояків, відділяються наскріз-
ними деформаційними швами. 

При русі низом або посередині (див. рис. 1.47) несучі конструкції 
складаються з двох арок, які розставлені на ширину габариту. Проїж-
джа частина, яка розташована нижче за арки, підвішується до них на 
підвісках. Конструкція її виконується у вигляді ребристого перекрит-
тя, плита якого утворює баластне корито. Щоб проїжджа частина 
не сприймала навантаження від розпірок, у ній роблять поперечні 
розрізи. У залізобетонних мостах з їздою низом разом із розпірками 
застосовуються безрозпірні арочні прогонові будови: з жорсткими 
арками і гнучкими стяжками (рис. 1.49, а), що спрацьовують на роз-
тягування від розпору, з гнучкими арками і жорсткими стяжками – 
балками жорсткості (рис. 1.49, б). Гнучкі арки працюють в основному 
на стискування, а балки жорсткості сприймають, окрім розпору, 
арочні моменти опору і поперечні сили. Можливе також влаштування 
конструкцій з жорсткими арками і жорсткими стяжками (рис. 1.49, в); 
розподілення згинальних моментів між ними залежить від співвідно-
шення їх моментів інерції. Найбільшого поширення набули арочні 
прогонові будови з жорсткими арками і гнучкими стяжками. 

 

Рис. 1.49. Схеми безрозпірних арочних прогонових будов: 
а – гнучка стяжка; б – жорстка стяжка; в – жорстка арка і жорстка стяжка 

На залізницях України в 1959–1960 рр. було здійснено дослідне 
будівництво мостів зі збірними, заздалегідь напруженими прогоно-
вими будовами, які мали гнучкі арки і балки жорсткості (рис. 1.50). 
На основі досвіду їх спорудження, експлуатації та випробування, 
розроблені типові проекти таких будов з прогонами 44, 55, 66 і 88 м. 

 
Дерев’яні мости. Як постійні споруди дерев’яні мости на залізни-

цях застосовуються рідко. Найчастіше вони будуються як тимчасові 
конструкції балочно-естакадного типу. Конструкції дерев’яних 
мостів розглядаються в розд. 3 і 4. 
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Опори мостів. Мостова опора зазвичай складається з фундаменту, 
який передає навантаження від споруди на ґрунти, і тіла опори 
(рис. 1.51). 

Товща ґрунтів, що сприймає тиск, який передає фундамент, 
називається основою. Розрізняють основу природну (з ґрунтів у при-
родному стані) і штучну, ґрунти якої перед улаштуванням фундамен-
ту були ущільнені або укріплені. 

 

Рис. 1.50. Збірна попередньо напружена 
залізобетонна арочна прогонова будова 

Верхню площину фундаменту називають обрізом фундаменту, йо-
го розташовують на рівні або на 0,2–0,3 м нижче за горизонт най-
нижчих вод або поверхні землі. Нижня площина фундаменту назива-
ється його підошвою, а відстань від поверхні землі або дна водотоку 
до підошви – глибиною закладення. 

Фундаменти влаштовуються: 
– у вигляді масивів, що мають порівняно невелику глибину за-

кладення, які споруджуються у відкритих котлованах; 
– з використанням спеціальних конструкцій і способів виробниц-

тва робіт. 
З фундаментів другого типу в практиці мостобудування найбільш 

широкого застосування отримали пальові фундаменти. 
Пальовий фундамент (рис. 1.52) складається з паль або паль-

оболонок, які передають навантаження від споруди на ґрунти, і рост-
верку, що зв’язує їх зверху. 
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Рис. 1.51. Проміжна опора мосту: 
РВВ – рівень високих вод; 
РМВ – рівень меженних вод 

Рис. 1.52. Схеми пальових фундаментів:
а – з низьким ростверком; 
б – з високим ростверком 

До паль відносяться занурені в ґрунти суцільні або порожнисті 
стержні діаметром до 0,8 м. Палі-оболонки (рис. 1.53) – це примусово 
занурені в ґрунти збірні металеві або тонкостінні залізобетонні труби 
діаметром від 0,8 до 2 м, ґрунт з яких в ході занурення витягується, 
а після закінчення його порожнина, що утворилася, заповнюється бе-
тоном. Для подолання різних перешкод при зануренні палі-оболонки 
в ґрунт нижній кінець її закінчується відкритим металевим наконеч-
ником. 
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Ростверк зазвичай влаштовується у вигляді товстої плити. Він мо-
же бути також виконаний у вигляді системи перехрещених балок 
(брусів) або з однієї балки (бруса). Розрізняють низький ростверк 
(див. рис. 1.52, а), що розташовується нижче за поверхню землі або 
заглиблений у дно річки до зони, де немає розмиву, і високий рост-
верк (див. рис. 1.52, б), нижня поверхня якого вища за ці рівні. 

 

Рис. 1.53. Схема залізобетонної палі-оболонки: 
1 – секція оболонки; 2 – фланцевий стик; 3 – поздовжня арматура; 4 – спіральна арматура; 

5 – металевий наконечник 

Останніми роками як фундаменти мостових опор для передачі на-
вантаження на глибоко залеглі міцні ґрунти стали застосовуватися 
збірні колодязі-оболонки. Вони збираються з ланок залізобетонних 
оболонок кільцевого перерізу із зовнішнім діаметром від 2 до 6 м 
і занурюються в ґрунти віброзанурювачами. У процесі занурення 
ґрунти з колодязя віддаляються. Після досягнення проектної глибини 
його оболонка заповнюється бетоном повністю або частково (із за-
лишенням усередині колодязя порожнечі для економії бетону). 

Опори, які вищі за фундамент, можуть бути масивними або скла-
датися зі стержнів, сполучених в плоскі або просторові жорсткі сис-
теми. Переважне поширення мають масивні опори. 

Масивні бики влаштовуються у вигляді стовпів з поперечним пе-
рерізом прямокутної форми, якщо опора стоїть на сухому місці, і об-
тічної форми (див. рис. 1.51), якщо вона підпадає під дію текучої во-
ди. Вище за рівень високих вод річкові і заплавні бики можуть мати 
прямокутний переріз. 

На річках з сильною течією і льодоходом з верхового боку бика 
влаштовується водоріз, а при сильному льодоході – кригоріз 
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(рис. 1.54). Різальне ребро водоріза робиться з нахилом 1/10…1/8. 
У кригоріза нахил більш пологий до 1:1, а в старих мостах навіть до 
1:0,5. Вище за водоріз або кригоріз носовій частини бика додається 
закруглений контур. 

 

Рис. 1.54. Бики з водорізом і кригорізом 

Грані биків балкових мостів невеликої висоти робляться верти-
кальними, при значній висоті – з нахилом 1/40…1/20. Високі бики 
можуть мати форму телескопа із збільшенням розмірів перерізу до-
низу рівнями (рис. 1.55). Бики арочних мостів (рис. 1.56) масивніші, 
ніж у балкових мостах з такими самими прогонами; нахил граней 
інколи більш пологий – до 1/10. Це пояснюється тим, що в арочних 
мостах бики сприймають, окрім вертикальних тисків, однобічний 
розпір від тимчасового навантаження, а при нерівних суміжних про-
гонах – ще й неврівноважену частину розпору від постійного наван-
таження. Нерідко опори арочних мостів проектують так, щоб вони 
витримували однобічний розпір від постійного навантаження за 
відсутності сусіднього прогону. У цьому випадку руйнування одного 
з прогонів не викликає обвалення всього мосту. Інколи опори, що 
здатні витримати однобічний розпір від постійного навантаження, 
ставлять через 3–4 прогони (див. рис. 1.35). Над п’ятами верхня час-
тина бика робиться легшою, інколи з отвором; у разі наскрізної 
надсклепінної або надарочної будови вона взагалі може бути 
відсутньою. 
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Тіло масивних биків виконується з кам’яної кладки, бетону і буто-
бетону. Зустрічаються монолітні залізобетонні коробчасті конструк-
ції із заповненням порожнеч тільки бетоном; вище за рівень замер-
зання води заповнення не обов’язкове. 

 

 

Рис. 1.55. Бик телескопічної форми: 
1 – залізобетон; 2 – бутобетон; 

3 – лицьовий шар 

Рис. 1.56. Бики арочних мостів 

Все більшого застосування знайшли в останній час бики збірних 
конструкцій (рис. 1.57). Вони монтуються із залізобетонних ци-
ліндричних або призматичних ланок з тонкими стінками. Внутрішній 
простір збірної оболонки, якщо це потрібно, повністю або частково 
заповнюється бетоном. У мостах з їздою низом збірні бики влашто-
вуються з двох стовпів. При сильному льодоході між ними ставиться 
розпірка або нижче за рівень льодоходу бик виконується у вигляді 
діжки з суцільного масиву. Прогонові будови балкових мостів вста-
новлюються на влаштовані у верхній частині бика підфермені плити 
(див. рис. 1.16). 

 Підферменники застосовувалися в старих мостах; вони виготов-
лялися з твердих порід каменю, пізніше – із залізобетону. У сучасних 
мостах оголовок бика влаштовується у вигляді залізобетонної під-
ферменної плити (рис. 1.58). Її верхня поверхня для забезпечення сто-
ку води складається з двох похилих площин; на них для установки 
опорних частин зроблені підвищені майданчики. 
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Існують декілька типів масивних конструкцій стоянів балкових 
мостів. З них найбільш поширений – масивний стоян (рис. 1.59). Ши-
рину його приймають з умови розміщення опорних частин прогоно-
вої будови. Для утворення баластного корита по довжині стояна 
влаштовуються залізобетонні консолі. З боку насипу у верхній 
частині стояна робляться розширені залізобетонні стінки; вони ство-
рюють упор для насипу і запобігають осипанню баластної призми. 

 

Рис. 1.57. Схема збірного бика: 
а – під прогонову споруду з їздою зверху; б – під прогонову споруду з їздою 
низом; 1 – збірна залізобетонна обгортка фундаменту; 2 – її кінцева частина; 

3 – залізобетонне заповнення оболонки; 4 – плита; 5 – залізобетонні секції 
збірної обгортки тіла опори; 6 – залізобетонний оголовок 

Стоян таврового перерізу (рис. 1.59, в) вийде, якщо в масивному 
стояні ширину хвостової частини зробити меншою, ніж передню. 
Такий стоян особливо вигідний у мостах з їздою низом. Застосову-
ється також стоян двотаврової форми, який створює кращі умови 
опору насипу. 
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Рис. 1.58. Оголовок бика 

 
Рис. 1.59. Види стоянів: 

а – з оберненими стінками; б – масивний; в – Т-подібний; г – з проїздом; 
д – обсипний; е – роздільний; 1 – шафна стінка; 2 – півферменна плита; 

3 – передня стінка стояна; 4 – обернені стіни; 5 – фундамент 
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У старих мостах для зменшення обсягу кладки влаштовувалися 
стояни з отворами, які перекривалися склепіннями (рис. 1.60). 

На залізницях України широкого поширення набув стоян із зво-
ротними стінками (рис. 1.61). Він складається з передньої і двох зво-
ротних стінок. Ширина стояна визначається з умови розміщення 
баластної призми; довжина його дорівнює заставлянню укосу конуса 
насипу 0,75+  м. 

 

Рис. 1.60. Стоян з отвором  Рис. 1.61. Стоян з оберненими стінками:
1 – передня стінка; 2 – обернена стінка; 

Н – висота насипу 

При високих насипах застосовуються обсипні стояни (рис. 1.62), 
інколи із залізобетонними крилами з боку насипу. Обсипні стояни 
в мостах з їздою низом унаслідок того, що тиск землі зростає про-
порційно ширині стояна, менш вигідні, ніж у мостах з їздою зверху. 
При значній висоті насипу і в прогонових будовах з їздою низом 
влаштовують роздільний стоян (рис. 1.63), який складається з берего-
вого бика, обсипного стояна і перехідної прогонової будови з їздою 
зверху між ними. Щоб запобігти розмивам конуса між обома опора-
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ми влаштовується стінка, що перегороджує перетікання води. Стінка 
підіймається вище за рівень високих вод на 0,5–1,0 м і для забезпе-
чення її вільного осідання відділяється від опор деформаційними 
швами. У сучасних мостах з їздою низом часто замість роздільних 
стоянів у крайніх прогонах ставлять прогонові споруди з їздою звер-
ху і спирають їх на обсипні стояни. 

 

Рис. 1.62. Обсипний стоян: 
ПР – підошва рейки, БН – бровка насипу; 1 – бетон; 2 – залізобетон; 3 – бутобетон; 

4 – поверхня конусу насипу, Н – висота насипу 

На залізницях Західної Європи широко застосовуються стояни 
з укісними крилами (рис. 1.64), що підтримують укоси насипу. Від 
середнього масиву стояна вони відділяються швами. Для зменшення 
довжини крил нижня частина укосу насипу може закінчуватися неве-
ликим конусом. 
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Для зведення стоянів використовується кам’яна кладка, бетон і бу-
тобетон. Практикується спорудження стоянів малих мостів з бетон-
них каменів-блоків. Для цього застосовуються залізобетонні конс-
трукції стоянів, формою наближенні до масивних (рис. 1.65): короб-
частоподібні з поздовжніми і поперечними стінками, а інколи – 
і з горизонтальними діафрагмами, із залізобетонними зворотними 
стінками, що зв’язані зверху плитою, й ін. 

Рис. 1.63. Роздільний стоян: 
1 – береговий бик; 2 – обсипний стоян; 

3 – перехідні прогонові споруди; 4 – стінка; 
5 – деформаційні шви; 6 – поверхня конуса насипу

Рис. 1.64. Стоян 
з похилими крилами 

 

Стояни арочних мостів з невелики-
ми прогонами виконуються приблизно 
так само, як і в балкових мостах – із 
зворотними стінками, з отворами, ма-
сивні. При великих прогонах і пологих 
склепіннях або арках стояни подов-
жуються в бік насипу (рис. 1.66). Рис. 1.66. Стоян арочного мосту 
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 У стоянах балкових мостів для розміщення кінців прогонових бу-
дов влаштовується шафова частина (рис. 1.68), яка обмежена шафо-
вою стінкою і оголовком. Навантаження від прогонової будови на 
кладку стояна передається через підферменники або залізобетонну 
підфермову плиту, на якій під опорними частинами є підведені 
опорні площадки. Верхній поверхні підферменної плити для забезпе-
чення стоку води додається нахил не менше 1/10 у бік отвору мосту. 

 

Рис. 1.67. Спряження арочного мосту з берегом естакадою 

 

Рис. 1.68. Шафова частина стояна: 
1 – шафна стінка; 2 – підфермова плита; 3 – опорні площадки 

Надфундаментні частини масивних опор облицьовуються. Обли-
цювання бетонних поверхонь обов’язкове лише для опор мостів у мі-
сцевостях з суворим кліматом, а також на річках з товщиною льоду 
більше 0,5 м. Облицювання виконується з природного морозостійко-
го каменю; допускається вживання штучного облицювання з литого 
каменю або бетонних блоків. Стержневі конструкції опор зі залізни-
чних (див. рис. 1.45) або металевих стояків (рис. 1.69), що сполучені 
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в поперечному напрямі в жорсткі плоскі системи, часто застосову-
ються в шляхопроводах і естакадах (рамного типу, з нерозрізними 
прогоновими будовами та ін.). 

У мостах балочно-естакадного типу можуть 
бути застосовані опори з дерев’яних або залізо-
бетонних паль (рис. 1.70), які об’єднані зверху 
насадками, а при дерев’яних палях – й іншими 
зв’язками. 

Стержневі просторові опори з металу та де-
ревини широко використовуються в тимчасових 
балкових мостах при відновленні і будівництві 
залізниць. Для постійних залізничних мостів 
такі опори застосовуються рідко, наприклад, 
металеві просторові опори інколи роблять у ви-
соких віадуках (рис. 1.71). 

 

 
Рис. 1.70. Балочно-естакадний міст з опорами із залізобетонних паль 

 

Рис. 1.71. Віадук з металевими просторовими опорами 

 
Рис. 1.69. Металева 
опора шляхопроводу 
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Збірні залізобетонні стояни, що складаються з плоских рам, які 
об’єднані в жорстку просторову систему, застосовуються в шляхо-
проводах (рис. 1.72). Запропоновані конструкції збірних залізобетон-
них опор баштового типу у вигляді просторових ферм. 

 

Рис. 1.72. Збірний залізобетонний стоян 

Засипка стоянів, відсипання конусів і насипу за стоянами здійсню-
ється дренуючим ґрунтом. Для відведення води за стояном влаштову-
ється дренаж. Укоси конусів зміцнюються на всю висоту каменем або 
бетонними плитами. 

 1.5. Труби 

Труби розташовуються, як правило, під прямим кутом до осі доро-
ги. Інколи за місцевими умовами доводиться владнувати косі труби, 
вісь яких не складає прямого кута з віссю дороги (рис. 1.73). 

У більшості конструкцій, що застосовують на залізницях, труба 
розділяється наскрізними швами на секції або ланки. Це робиться для 
того, щоб уникнути появи небезпечних тріщин або зламу труби від 
нерівномірного осідання, можливого під дією навантаження, різного 
на різних ділянках труби або з виробничих міркувань. На кінцях 
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труби влаштовуються оголовки – вхідний і вихідний. Вони служать 
для введення і виведення потоку води, що пропускається через трубу, 
а також забезпечують стійкість насипу біля труби. У практиці засто-
совуються оголовки різної форми. Найбільш поширені – портальні 
і розтрубні оголовки; рідше застосовуються оголовки коридорного 
і конічного типів, а також у вигляді коміру (рис. 1.74). 

 

Рис. 1.73. Поздовжній переріз труби: 
L – довжина труби 

 

Рис. 1.74. Типи оголовків: 
а – портальний; б – коридорний; в – розтрубний; 

г – оголовок-комір; д – конічний 

Русло перед оголовками і частина укосів насипу для захисту їх від 
розмиву зміцнюються брукуванням. Біля виходу з труби, де швид-
кість води найбільша, інколи владнують рисберму, тобто підсипання 
каменю замість вийнятого ґрунту. 
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Під ланками труб незамкнутого поперечного перерізу в усіх ви-
падках і під оголовками труб усіх типів, як правило, влаштовуються 
фундаменти. Глибина закладення фундаментів під оголовками і край-
німи ланками в звичайних ґрунтах призначається на 0,25 м нижче за 
глибину промерзання, а під середніми ланками – менше, залежно 
лише від міцності ґрунту, але не менше 0,5 м. Ланки труб замкнутого 
поперечного перерізу укладаються також на фундаментах, а за спри-
ятливих ґрунтових умов – і без фундаментів. 

Днищу труби додається поздовжній ухил; він здійснюється сту-
пінчастим розташуванням секцій. 

Розміри поперечного перерізу труби визначаються за необхідною 
водопропускною здатністю, а також прийнятим режимом протікан-
нях води в трубі. Залежно від останнього труби підрозділяються на 
напірні і безнапірні. У напірних трубах вода, яка протікає, заповнює 
весь обсяг перерізу, у безнапірних – тільки частину перерізу. Пере-
важно застосовуються безнапірні труби. Напірні труби допускаються 
лише при забезпеченні водонепроникності швів між ланками і стій-
кості насипу до фільтрації. 

Необхідний отвір труби інколи для полегшення її конструкції роз-
бивають на прогони або для забезпечення необхідної водопропускної 
здатності укладають поруч дві і більшу кількість однакових труб, які 
об’єднують загальними оголовками. За кількістю отворів для пропус-
ку води труби називаються одноочковими, двоочковими (рис. 1.75) 
і так далі. Довжина труби (див. рис. 1.73) визначається шириною на-
сипу знизу і вимірюється по осі труби між зовнішніми гранями 
фундаментів вхідного і вихідного оголовків. 

 

Рис. 1.75. Двоочкова труба 
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За родом матеріалу труби бувають кам’яні, бетонні, залізобетонні, 
металеві і дерев’яні. Кам’яні і бетонні труби значно поширені на залі-
зничних будівлях (рис. 1.76). У таких трубах отвір зазвичай перекри-
вається кам’яним або бетонним склепінням, яке опирається безпосе-
редньо на фундаменти або масивні стінки. Фундаменти можуть бути 
суцільними або роздільними. Суцільний фундамент влаштовується 
при несприятливих ґрунтових умовах і невеликих прогонах мосту (до 
2–3 м). Між роздільними фундаментами найчастіше влаштовується 
відокремлений від них швами кам’яний лоток. Він оберігає основу 
труби від розмиву. З цією ж метою біля входу в трубу і виходу з неї 
влаштовуються поперечні стінки («шпори»), які закладають на тій же 
глибині, що і фундаменти оголовків. Інколи при невеликій швидкості 
перебігу води кам’яний лоток не роблять, а обмежуються брукуван-
ням дна труби. 

 
Рис. 1.76. Кам’яна труба: 

а – поздовжній переріз; б – поперечний переріз при суцільному фундаменті; 
в – те саме при роздільному фундаменті; 1 – підвищена ланка у вхідного оголовка 

для забезпечення кращих умов протікання води в трубі; 2 – звичайні ланки 

Кам’яним або бетонним зведенням в трубах перекривається отвір 
від 1 до 6 м, рідко більше. У Західній Європі часто зустрічаються 
кам’яні труби з отвором до 1 м, що перекриваються кам’яною пли-
тою. За останній час будівництво кам’яних і бетонних труб, яке 
не відповідає сучасним індустріальним методам виробництва робіт, 
в основному припинилося. Одночасно широко стали застосовуватися 
збірні залізобетонні конструкції труб. Залізобетонні труби підрозді-
ляються за формою перерізу на круглі, прямокутні й овальні. 
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У сучасному будівництві для пропуску водотоків періодичної дії 
найбільшого поширення набули круглі збірні труби внутрішнім діа-
метром 1,2 м із залізобетонних ланок, що укладаються на фундамен-
ти (рис. 1.77). Оголовки цих труб переважно розтрубного, а при отво-
рі до 1,5 м і портального типу, виконуються також збірними, з блоків. 
Для забезпечення кращих умов протікання води в трубі за типовим 
проектом для круглих залізобетонних труб передбачаються розтрубні 
оголовки з конусними ланками. Такий оголовок складається з конус-
ної ланки, портальної стінки і двох бічних крил. Фундаменти труб, як 
правило, збірні, з бетонних і залізобетонних блоків. Обпирання ци-
ліндрових ланок на фундамент забезпечується застосуванням спе-
ціальних лекальних блоків з циліндровим ложем або влаштованою на 
місці бетонною обоймою з ретельним підбиванням бетону між фун-
даментом і ланками. 

Можуть застосовуватися також круглі безфундаментні труби 
(рис. 1.78). Ланки безфундаментних труб укладаються на ґрунтову 
подушку завтовшки не менше 0,4 м. Ґрунтова подушка виконується 
з гравію, піску або з крупного піску, а при основі з глинистих ґрунтів 
– глино-щебенистою. При щільних малостиснутих ґрунтах (гравій, 
крупний пісок та ін.) подушка не робиться; досить загустити основу 
засипкою порожнини піском. Ланки можуть бути укладені без поду-
шок також на скельну основу, яка заздалегідь вирівнюється шаром 
бетону. Оголовки постійних безфундаментних труб влаштовуються 
на фундаментах. Конусні ланки оголовків замкнутого поперечного 
перерізу при основі із скельних, крупноуламкових, гравілистих 
і крупнопіщаних ґрунтів допускається влаштовувати без фундамен-
тів. Перед вхідними оголовками, де не влаштовані фундаменти, щоб 
уникнути фільтрації води, під трубою встановлюються протифільтра-
ційні екрани. 

Прямокутні труби є замкнутими залізобетонними рамами; вони 
утворюються укладанням залізобетонних плит на поздовжні стіни 
(рис. 1.79). Тепер труби першого типу, зазвичай з отвором 1–2 м, 
збираються з ланок, а труби другого типу і фундаменти при збірному 
плитковому перекритті стіни робляться або збірними з бетонних бло-
ків, або з монолітного бетону. Прогони, що перекриваються плитами 
в цих трубах, досягають до 6 м. Стіни труб з плитковим перекриттям 
розраховуються так само як закладені в фундамент, з вільним обпи-
ранням на перекриття. 
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Прямокутні труби старої будівлі зводилися на місці монолітними, 
а при плитковому перекритті – здебільшого зі стінами з кам’яної 
кладки. Плити перекриттів часто, особливо в закордонній практиці, 
виконувалися з жорсткою арматурою (з балок, рейок). 

 
 

Рис. 1.78. Поперечний переріз 
залізобетонної збірної круглої 

безфундаментної труби: 
1 – залізобетонна нормальна ланка труби; 

2 – гідроізоляція; 3 – ґрунтова подушка 

Рис. 1.79. Поперечний переріз 
залізобетонних прямокутних труб: 
а – із замкнутим перерізом; б – з плитним 
перекриттям; 1 – залізобетонні ланки 
рамного типу; 2 – бетонний фундамент; 

3 – гідроізоляція; 4 – залізобетонні збірні 
плити; 5 – залізобетонні блоки; 

6 – бетонні блоки; 7 – бетонний лотік 
 
На залізницях прямокутні труби часто будуються замість шляхо-

проводів або як тунелі для пропуску пішоходів під дорогами. 
Овальні труби бувають збірні й монолітні. Збірні труби з отвором 

1…3 м складаються з ланок замкнутого поперечного перерізу 
(рис. 1.80, а). Монолітні виконуються так само як і бетонні труби, але 
із залізобетонним зведенням (рис. 1.80, б). Останнім часом овальні 
труби на залізницях України не будуються. 

Зовнішні поверхні кам’яних, бетонних і залізобетонних труб по-
криваються ізоляцією, що оберігає конструкції труби від шкідливого 
впливу води, яка проникає через насип. 

Металеві труби поширені значно менше кам’яних, бетонних і залі-
зобетонних. Зустрічаються два види металевих труб: чавунні діамет-
ром 0,3…1,0 м та з хвилястої сталі (рис. 1.81) діаметром 1,0…2,0 м. 
Останні мають ряд позитивних якостей: вони збираються з готових 
легких ланок, що сполучаються зварюванням або спеціальними кріп-
леннями, укладаються без фундаменту на піщану подушку і не вима-
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гають гідроізоляції. Поширенню їх в капітальному будівництві пере-
шкоджає необхідність вживання спеціальних антикорозійних сталей. 
Дерев’яні труби на залізницях застосовуються лише в тимчасових 
будовах. 

 

Рис. 1.80. Залізобетонні овальні труби: 
а – збірна; б – монолітна 

 

Рис. 1.81. Труба з хвилястої сталі 

Простота спорудження безфундаментних залізобетонних і стале-
вих труб, а також можливість здійснення її швидкими темпами, роб-
лять доцільним використання їх для швидкісного будівництва і від-
новлення залізниць на театрі військових дій; для цих же цілей широ-
ко застосовуються дерев’яні труби. 
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 1.6. Тунелі 

На залізницях найбільш поширені гірські тунелі. Вони влаштову-
ються в складних топографічних умовах, коли прокладка залізничної 
колії в тунелі вигідніше за споруду залізниці в обхід перешкоди. 
До найбільш характерних умов вживання тунелів належать: з’єднан-
ня пунктів, розташованих із різних боків гірського хребта; пересічен-
ня високих мисів і виступів, що зустрічаються при прокладанні заліз-
ниці в гірських районах, по берегах моря і річок або на схилах долин; 
пересічення окремих підвищень замість їх обходів або глибоких виї-
мок землі. Прокладка траси в тунелі під час пересічення узгір’їв час-
то визивається не лише умовами складного рельєфу місцевості, але 
і нестійкістю гірських порід, наявністю зсувних ділянок, карстів. Гли-
боке закладення тунелю дозволяє обійти зону порушених порід. Істо-
тний вплив на спорудження тунелів оказують міркування про захист 
залізниць під час війни. 

В Україні побудовано велике число тунелів, наприклад, у Карпа-
тах та інших районах. Багато тунелів на залізницях Кавказу та Уралу, 
у Росії, Швейцарії, Австрії, у гірських частинах Німеччини і Франції, 
Італії, Сербії, Хорватії, Туреччини, Ірану та ін. У Західній Європі роз-
ташовані найбільш крупні тунелі: Сен-Готардський у Швейцарії – 
протяжністю близько 15 км, Великий Апенінський – довжиною 
18,5 км, на залізниці «Болонья–Флоренція» і тунель довжиною 
19,8 км – Симплонський, що сполучає Швейцарію з Італією, а також 
самий довгий тунель у світі – через протоку Ла-Манш (більш 50 км). 
Тунелі можуть розташовуватися на прямій, а також повністю або час-
тково на кривій. При гірських умовах рельєфу вони інколи прокла-
даються по складній трасі у вигляді спіралі (рис. 1.82) або петлі. 
Поздовжній профіль тунелю може бути одно- і двоскатним; поздовж-
ні ухили для забезпечення стоку води призначаються не менше 
2…3 ‰. Простір, з якого видаляється порода при проходці (тобто 
спорудженні тунелю), називається тунельною виробкою, утворення 
виробки призводить до порушення існуючої природної рівноваги 
гірських порід, у результаті якої можливе їх обвалення. Для пос-
тійного закріплення виробки влаштовується спеціальна конструкція, 
так зване оброблення. Воно сприймає гірський тиск, тобто активний 
тиск порід, що оточують виробку; завдяки цьому порушена рівновага 
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відновлюється. Оброблення, крім того, оберігає виробки від вивалів 
і вивітрювання породи, перегороджує доступ до виробки підземним 
водам і утворює внутрішню поверхню тунелю. У скельних породах, 
що не вивітрюються та представляють суцільний масив без тріщин, 
тунелі можуть бути залишені без оброблення. У міцних, але таких, 
що вивітрюються, тріщинуватих скельних породах оброблення мож-
на не робити; замість них для захисту голої породи і вирівнювання 
поверхні виробки влаштовується тонкошарове облицьовувальне об-
роблення. 

 

Рис. 1.82. Гірські тунелі під залізницю 

Внутрішні розміри поперечного перерізу тунелю визначаються 
кількістю колій у тунелі і вимогами габариту наближення будов 
з урахуванням розміщення за межами тунелю пристроїв сигналізації, 
централізації і блокування, а також світильників і електрокабелів. 
Форма поперечного перерізу залежно від конструкції оброблення 
може бути підковоподібною або круглою. 

За кількістю доріг залізничні тунелі бувають одно- і двоколійни-
ми. Замість двоколійного тунелю зазвичай влаштовуються два пара-
лельні одноколійні. 

У сучасному будівництві оброблення тунелів виконуються пере-
важно зі збірного і монолітного бетону і залізобетону. У складних 
геологічних і гідрогеологічних умовах при великому гідростатично-
му тиску застосовується збірне чавунне оброблення. У тунелях ста-
рого спорудження застосовувалася також обробка з кам’яної кладки з 
використанням природного каменю, а в окремих випадках – і цегли. 
Можливість вживання обробки кам’яною кладкою тепер обмежена 
унаслідок значної трудомісткості її виконання. 
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Збірна обробка застосовується переважно в поєднанні з щитовим 
способом проходки в нестійких породах, коли розробка породи і об-
роблення тунелю виконуються під захистом пересувного сталевого 
кріплення, так званого щита. При цьому обробка замикається по кру-
говому контуру (рис. 1.83, а). 

Така обробка збирається кіль-
цями з сигментоподібних елемен-
тів – тюбінгів (рис. 1.83, б), залізо-
бетонних або чавунних; можуть 
бути застосовані і бетонні блоки. 
Використання збірної обробки при 
заставлянні тунелів у стійких по-
родах доцільно, якщо місцеві умо-
ви сприятливі для створення тим-
часової бази з виготовлення збір-
них конструкцій. Для таких випад-
ків розроблені залізобетонні збірні 
конструкції обробки підковоподібного контуру. Розроблені конст-
рукції обробки зі збірних легких антикорозійних сплавів і пластмас. 

Монолітна обробка застосовується, коли за умовами виробництва 
робіт або за місцевими умовами збірні конструкції застосовувати 
невигідно або не можливо. Як правило, монолітна обробка викону-
ється з бетону. Монолітний залізобетон застосовується в сейсмічних 
районах на найбільш небезпечних ділянках, а також при значних на-
вантаженнях. Збільшувати застосування залізобетону недоцільно че-
рез труднощі виконання конструкцій з нього в підземних умовах. 

Монолітній обробці надається підковоподібний контур. У слабких 
породах ця обробка виконується замкнутою і складається зі склепін-
ня, стін і зворотного склепіння (рис. 1.84, б); у міцніших породах роб-
лять склепіння і стіни (рис. 1.84, а), а інколи обмежуються лише за-
кріпленням покрівлі. Верхня частина обробки обводиться по дузі 
круга або кривою коробчастого контуру. По довжині тунелю моно-
літна обробка ділиться поперечними швами на секції. Кожній секції 
надається свій порядковий номер. Обробка з кам’яної кладки за конс-
трукцію аналогічна монолітній бетонній. 

Облицьовувальна обробка виконується забризкуванням (торкре-
туванням) піщано-цементного розчину або бетону. У тріщинуватих 
породах набризк робиться за металевою сіткою, яка прикріпляється 

Рис. 1.83. Збірна обробка 
з чавунних тюбінгів: 
а – у збірці; б – тюбінг 

73



 
 

 
 

до породи анкерами. За умовами виробництва робіт між обробкою 
і породою залишаються порожнини. Щоб забезпечити пружне відсі-
чення породи, що сприятливіше для самої обробки, ці порожнини за-
повнюються. Матеріал заповнення, як і сама конструкція оброблення, 
ув’язуються із заходами боротьби з підземними водами. 

 

Рис. 1.84. Монолітна обробка: 
а – у міцних породах (водовідвідний лотік не втоплений); б – у слабких породах 

(водовідвідний лотік утоплений); ГР – рівень головки рейки 

Для обгороджування входів у тунель від обвалення гірських порід 
укосів влаштовуються портали (рис. 1.85). 

 

Рис. 1.85. Портал тунелю 
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У тому випадку, коли досить забезпечити стійкість лише лобового 
укосу, портал є поперечною підпірною стінкою, а за необхідністю за-
кріпити і бічні укоси – влаштовується ще одна або дві поздовжні під-
пірні стінки. Вони можуть з’єднуватися з підпірними стінками, зміц-
нюючи укоси виїмки на підходах до тунелю. Частина порталу, що 
підноситься над тунелем, називається парапетом; він підтримує 
ґрунти над тунелем і служить для захисту входу в тунель від поверх-
невих вод. За парапетом уздовж нього влаштовується водовідвідний 
лотік, що з’єднується з кюветом припортальної виїмки. Портали, як 
правило, облицьовуються і архітектурно оформлюються. 

Інколи для прокладки тунелів у міцних скельних породах портали 
не влаштовують, і оформлення входу в тунель обмежується облицьо-
вуванням у вигляді оголовка. 

Для укриття людей при проході поїзда через тунель в стінах його 
влаштовуються ніші, а для розміщення матеріалів, устаткування й ін-
струменту, використовуваних при ремонтних роботах – камери. 
За діючими нормами камери слід розташовувати в шаховому порядку 
в обох стінах тунелю через 300 м (рахуючи по кожній його стороні). 
Ніші повинні розташовуватися між камерами через 60 м також у ша-
ховому порядку. Розміри ніш і камер, які необхідні за нормами 
ДСТУ БД. 2. 2–10:2009, показані на рис. 1.86. 

 

Рис. 1.86. Укриття для людей в тунелях: 
а – ніша; б – камера 
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Для утворення ніш і камер переважно виконуються спеціальні ви-
робки, які потім, за необхідності, закріплюються. Отвори в обробці 
перекриваються перемичками. При великій товщині стін ніші можуть 
бути влаштовані як поглиблення в стіні. В одноколійних тунелях кру-
гового контуру замість ніш допускається влаштовувати по всій 
довжині тунелю з однієї його сторони площадку шириною не менше 
70 см зі сходинами для входу на неї через кожні 30 м. Тунелі мають 
бути захищені від проникнення в них поверхневих і підземних вод. 
Відведення поверхневих вод забезпечується плануванням поверхні 
над тунелем для поліпшення стоку; облаштуванням нагірних канав; 
зміцненням річища водотоків, що протікають над тунелем, та ін. 

Перехоплення і відведення підземних 
вод з масиву, що прорізається тунелем, 
здійснюється влаштуванням горизонталь-
них та вертикальних дренажів. Можливе 
влаштування обробки з дренажем 
(рис. 1.87), з відведенням води з дренажно-
го шару по трубах, які закладені в оброб-
лення, у водовідвідний лотік тунелю. 

Для захисту тунелю від проникнення 
підземних вод оброблення повинне бути як 
можливо більшої водонепроникності. Вона 
досягається застосуванням щільних бето-
нів, тріщиностійких матеріалів, ущільнен-
ням кладки ін’єкцією розчинів, торкрету-
ванням внутрішньої поверхні. У тих же 
цілях робиться нагнітання цементного та 
інших розчинів за обробку, а також ущіль-
нення порід, що оточують тунель, нагні-
танням розчинів (цементних, глинистих, 
силікатних), гарячого бітуму або холодних 
бітумних емульсій. Щоб повністю перего-
родити доступ воді, влаштовується об-
клеювальна гідроізоляція, переважно по 
внутрішній поверхні обробки, до якої гід-

роізоляцію притискують тонкою залізобетонною оболонкою (сороч-
кою). Висока водонепроникність досягається влаштуванням оброб-
лення з чавунних тюбінгів, шви яких заповнюється розширювальним 

 

Рис. 1.87. Заобробочний 
дренаж: 

1 – тунельна обробка; 2 – дре-
нажний шар; 3 – обклеювальна 
гідроізоляція; 4 – водовідвідна 
труба; 5 – водовідвідний лотік 
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цементом. Проваджуються роботи зі створення водонепроникних 
збірних залізобетонних оболонок. 

У тунелях для відведення з них води влаштовуються водовідвідні 
лотоки. Їх розташовують збоку в однієї зі стін тунелю (див. рис. 1.84) 
або по його осі. У місцевостях з суворим кліматом лотік утеплюють. 

Короткі тунелі провітрюються через входи. Для посилення приро-
дної вентиляції можуть влаштовуватися вертикальні вентиляційні 
шахти. Якщо природне провітрювання не може забезпечити необхід-
ного обміну повітря, влаштовується штучна примусова вентиляція. 
Камери для розміщення вентиляційних установок розташовуються 
переважно біля порталів у лобовому укосі. Застосовується також 
шахтна система вентиляції з розташуванням вентиляційних устано-
вок у підземних камерах біля ствола шахти або на поверхні землі по-
близу нього. 

У більшості тунелів влаштовується електричне загальне освітлен-
ня і місцеве переносне для виробництва ремонтних робіт. Світильни-
ки ремонтного освітлення підключаються до мережі загального 
освітлення через штепсельні розетки, що встановлюються біля ніш 
і камер. 

Залізничні тунелі, що мають електричне освітлення, обладнуються 
також пристроями сигналізації, що забезпечують безпеку руху поїз-
дів і роботи в тунелі. Постійні сигнали для регулювання руху поїздів, 
як правило, встановлюються поза тунелем. В окремих випадках, коли 
це необхідно для забезпечення пропускної спроможності, вони мо-
жуть встановлюватися й усередині тунелю. Тунелі переважно забез-
печуються телефонним зв’язком з найближчими станціями. У довгих 
тунелях встановлюється протипожежне устаткування (пожежний во-
допровід, вогнегасники й ін.). 

Контрольні завдання і запитання 

 1. Назвіть види штучних будов. 
 2. Яка штучна споруда називається шляхопроводом? 
 3. Що таке віадук? 
 4. Що називається естакадою? 
 5. Яка штучна споруда називається трубою? 
 6. Для чого служить тунель? 
 7. Що таке дюкер? 
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 8. Що називається галереєю? 
 9. Що таке підпірна стінка? 
10. Як класифікуються мости? 
11. Який міст називається малим мостом, середнім та великим? 
12. Які бувають види мостів? 
13. Які основні частини мостів? 
14. Назвіть основні розміри мосту. 
15. Що таке мостовий перехід? 
16. З яких конструктивних елементів складається міст? 
17. З яких частин складаються прогонові будови металевих 

мостів? 
18. З яких частин складається прогонова будова з їздою зверху? 
19. Яке буває мостове полотно на залізничних мостах? 
20. Для чого служать опорні частини та які існують їх види? 
21. Який міст називається кам’яним, а який бетонним? 
22. Назвіть елементи залізобетонного мосту. 
23. Які за конструкцією бувають залізобетонні мости? 
24. Для чого служать опори мосту і з яких елементів вони скла-

даються? 
25. Що таке паля-оболонка? 
26. Для чого служить стоян? Назвіть його види. 
27. Які за конструкцією бувають труби на залізницях? 
28. Для чого влаштовується тунель? Назвіть його основні конст-

руктивні елементи. 



 
 

 
 

РОЗДІЛ  2 

Загальні відомості 
про відновлення штучних будов 

 2.1. Руйнування штучних будов, 
його обсяг та характер 

Необхідність відновлення штучних будов мосту виникає у зв’язку 
з їх руйнуванням у ході війни та після катастроф природного, техно-
генного і воєнного характеру. До природних явищ катастрофічного 
характеру на залізниці належать землетруси, повені, виверження, об-
вали, сніжні лавини, зсуви та інше. 

З розвитком технічного прогресу збільшилася кількість аварій на 
транспорті, промислових і виробничих об’єктах. Особливістю аварій 
на технічних об’єктах є руйнування штучних будов із забрудненням 
місцевості. 

Прикладом таких аварій в Україні були: 26 квітня 1986 р. вибух на 
четвертому блоці Чорнобильської АЕС з викидом радіоактивних ре-
човин протягом 19 діб. Радіоактивне забруднення досягло території 
Швеції, Норвегії та північної Англії. Виникла необхідність прокла-
дання залізничної колії до четвертого блока ЧАЕС для підвозу буді-
вельних матеріалів, для його укриття. Військові залізничники вико-
нували роботи в умовах високого рівня радіації, користуючись інди-
відуальними засобами захисту, витримуючи обмежені терміни опро-
мінення. 

16 липня 2007 р. сходження зі залізничної колії у Львівській обла-
сті цистерн з жовтим фосфором з їх розгерметизацією викликало 
забруднення території, яке досягло 90-километрової зони навколо 
джерела аварії; роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
завершилися тільки через 10 діб. 

Порівняльна трудність відновлення штучних будов, яка вимагає 
багато часу, сил і засобів, зробила штучні будови основними 
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об’єктами загородження на залізницях при ведені бойових дій. Так, 
у роки Великої Вітчизняної війни відступаючими німецько-фашист-
ськими військами були зруйновані більш 14 000 мостів, у т. ч. більше 
2 000 великих і середніх, загальною протяжністю понад 200 км. 

Штучні будови руйнуються не лише при проведенні загороджен-
ня. Вже у Другій Світовій війні крупні мости були об’єктами нападу 
авіації воюючих сторін, що проводилася з метою дезорганізації робо-
ти фронтових і тилових залізниць. З тією самою метою в сучасних 
умовах вони стануть одним з головних об’єктів нападу за допомогою 
будь-якої зброї. Невиключні, звичайно, і дії по мостах снарядами зі 
звичайними вибуховими або ефективними горючими речовинами. 
Об’єктами нападу можуть стати також крупні мости в процесі їх від-
новлення. 

Тунелі, мости і труби були і будуть об’єктами диверсій. У сучас-
ній війні штучні будови руйнуватимуться не лише від навмисної дії 
по ним звичайної зброї та керованих боєзапасів, але й попутно, у ре-
зультаті ядерних ударів по інших об’єктах, розташованих у районі 
залізниць. Попутні руйнування і пошкодження штучних будов, роз-
ташованих у зоні боїв, можливі від дії авіації, крилатих ракет і арти-
лерії. Обсяг руйнувань штучних будов, що проводяться в цілях заго-
родження, залежить від густоти мережі залізниць, а також від часу 
і сил, на які будуть розраховувати війська, що відходять, на підготов-
ку і проведення загородження. При густій мережі залізниць і високих 
темпах операцій, які характерні для сучасної війни із застосуванням 
зброї, організувати масові руйнування залізниць буде надзвичайно 
важко. Тому головні зусилля спрямовуватимуть на руйнування 
найбільш важливих штучних будов: великих і окремих середніх мос-
тів, тунелів, труб під високими насипами. При цьому особлива увага 
звертатиметься на те, щоб руйнування цих будов створило для військ, 
що наступають, бар’єри на певних рубежах. Руйнування останніх 
будов зосереджуватиметься лише на окремих ділянках залізниць 
(у «вогнищах»), головним чином у районах опору військ, що 
відходять. На місцях військових дій з рідкою мережею залізниць 
можна очікувати масові руйнування штучних будов. 

Руйнування штучних будов за характером руйнування може бути 
повним або частковим; можливо також лише їх пошкодження. Повне 
руйнування полягає: для мосту – у руйнуванні всіх його опор і про-
гонових будов; для труб і тунелів – у руйнуванні по всій їх довжині. 
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Часткове руйнування мосту характеризується руйнуванням окремих 
його частин (опор, прогонових будов), а труби або тунелю – руйну-
ванням їх окремих ділянок або конструктивних елементів, наприклад, 
вхідної ділянки в тунелі або оголовка труби. 

До пошкоджень належать незначні руйнування, які не пов’язані 
з обваленням конструктивних елементів і можуть бути усунені їх по-
силенням або ремонтом (на глухих завалах на внутрішніх ділянках 
тунелю); наприклад: пробоїни у залізобетонній плиті проїжджої час-
тини мосту, незначні вивали оброблення тунелю та ін. 

Деякі пошкодження можуть не потребувати навіть закриття руху 
поїздів. Руйнування штучних будов виробляється також у цілях заго-
родження – підриванням зарядами із звичайних вибухових речовин 
або ядерними зарядами. Загальне уявлення про руйнування мостів 
підриванням надають рис. 2.1 і 2.2. 

 

Рис. 2.1. Повне руйнування мосту 

Підірвані прогонові будови переважно обрушуються в русло річки 
і деформуються; разом з уламками підірваних опор вони захаращу-
ють русло водотоків. Особливо перешкоджають уламки, що захара-
щують русло при руйнуванні масивних мостів. У разі часткового 
руйнування мосту один або обидва кінці прогонових будов можуть 
удержуватися на опорах. Про такі прогонові будови говорять, що во-
ни понижені відповідно одним кінцем або серединою. Пониження 
часто супроводжується перекосом і деформаціями частин прогонової 
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будови, що удержується на опорах. Підривання берегових опор мосту 
часто призводить і до руйнування земляного полотна на підходах до 
нього. При руйнуванні малих мостів зарядами за стоянами утворю-
ються проломи, довжина яких може бути значно більше довжини 
підірваних мостів. 

 

Рис. 2.2. Часткове руйнування мостів: 
а – зі зниженням кінця прогонових будов; 

б – зі зниженням середини будови 

Руйнування труб може також супроводжуватись утворенням знач-
них проломів у земляному полотні. В інших випадках над трубою 
утворюється воронка. Часто, особливо на високих насипах, підриван-
ня труби не викликає руйнування земляного полотна, але в ньому ви-
никають деформації (переважно осідання, тріщини, зсуви), а за наяв-
ності водотоку – унаслідок того, що захаращуються його отвори ула-
мками і ґрунтом, – утворюється підпір води перед трубою, що утруд-
нює відновлення, провокує зволоження і навіть розмивання насипу. 

Повністю можуть бути зруйновані лише короткі тунелі. Характер-
нішим для тунелів є часткове руйнування. Воно полягає в завалах 
з обрушеної породи на однієї або декількох ділянках тунелю, на його 
вході або в середині. Залежно від інженерно-геологічних умов і гли-
бини заставляння зруйнованої ділянки можливі такі завали: 

82



 
 

 
 

– глухі, коли порода, що повністю обвалилася, закриває вхід 
у тунель або заповнює якусь ділянку всередині нього; 

– завали з відривом, тобто такі, в яких обрушена порода не закри-
ває доступ в простір над завалом (вивал) і не стикається з куполом 
тунелю; 

– перехідного типу (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Типи завалів в тунелях: 
а – глухий завал входу; б – повний глухий завал; в – неповний глухий завал; 

г – завал із відривом біля входу; д – те саме, у середній частині; е – завал перехідного типу 

Глухі завали на внутрішніх ділянках тунелю можуть бути повни-
ми і неповними. Повний глухий завал утворюється осіданням усієї 
товщі породи над тунелем аж до денної поверхні; на останній 
з’являються осідання і тріщини. Неповний глухий завал пов’язаний 
з утворенням вивалу значної висоти. У практиці відновлення заліз-
ниць часто зустрічалися зруйновані тунелі із завалами різного виду 
в одній будові. Окрім виду, завали тунелю характеризуються ще за 
довжиною та обсягом. Крім цього, руйнування тунелів підриванням 
часто супроводжуються: 

– захаращуванням тунелю пошкодженим рухомим складом під 
завалами і між ними; 

– отруєнням повітря між глухими завалами шкідливими газами 
(продуктами вибуху і горіння рухомого складу і вантажів або 
розкладання останніх); 

– затопленням тунелю підземними або поверхневими водами. 
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Підривання штучних будов ядерними зарядами завжди буде су-
проводжуватися сильним радіоактивним зараженням зруйнованих 
будов і місцевості. 

Щоб утруднити відновлювальні роботи, війська, що відходять, за-
міновують підірвані будови мінами сповільненої дії, а підходи і міс-
цевість, що прилягає до них, – протитранспортними і протипіхотни-
ми мінами. Можливе також застосування зараження стійкими отруй-
ливими речовинами. 

Характер руйнування мостів ядерним вибухом залежить в основ-
ному від величини надлишкового тиску ударної хвилі і конструкції 
будови. Величина надлишкового тиску визначається залежно від ви-
гляду і потужності вибуху та за відстанню від його епіцентру (цен-
тру) до об’єкту; істотний вплив можуть зробити рельєф місцевості 
і метеорологічні умови. З видаленням від епіцентру вибуху надлиш-
ковий тиск падає, при цьому на одній і тій же відстані вплив ударної 
хвилі наземного вибуху буде приблизно удвічі сильніше, ніж сила 
повітря такої ж самої потужності. Ще сильнішою на тій же відстані 
буде дія підводного вибуху, надлишковий тиск ударної хвилі якого 
у воді знижується з віддаленням від епіцентру вибуху значно повіль-
ніше, ніж у повітрі. Тому підводні вибухи можуть виявитися небез-
печними для мостів на глибоких річках, навіть при значному вида-
ленні їх від епіцентру вибуху. 

Повного руйнування будов можна очікувати лише в разі їх розта-
шування поблизу епіцентру вибуху. У більш видаленій зоні металеві 
прогонові будови можуть бути скинуті з опор і відкинуті у бік від мо-
сту зі значними деформаціями. Ще далі від епіцентру дія ударної 
хвилі викличе лише поперечний зсув їх у межах опор (рис. 2.4). Бики 
обтічної форми переважно збережуться або будуть трохи пошкодже-
ні. Стійкішими виявляються мости масивні: залізобетонні, бетонні 
і кам’яні. Дерев’яні мости можуть бути знищені пожежею, що вини-
кає від дії світлового випромінювання. 

Рівень радіоактивного зараження в районі будови залежатиме від 
тих же чинників, що і надлишковий тиск, і, крім того, ще й від часу, 
що пройшов після вибуху. Під час повітряного вибуху вже незабаром 
після самого вибуху місцевість практично можна вважати не зараже-
ною. Наземний або підземний вибух може створити стійке зараження 
на довготривалий час. 
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Радіоактивне зараження місцевості біля штучних будов, зруйно-
ваних і цілих, можливе також у результаті випадання радіоактивних 
опадів по сліду хмар від вибухів, центри яких можуть знаходитися 
далеко від цих будов. 

 

Рис. 2.4. Руйнування шляхопроводу в Нагасакі 
ударною хвилею атомної бомби 

При дії по мостах фугасних авіабомб руйнування зазвичай будуть 
часткові або у вигляді пошкоджень. Попутні руйнування, що вини-
кають у ході боїв, в основному мають характер пошкоджень. 

 2.2. Виробництво робіт 
при відновленні штучних будов 

Відновлення штучних будов є складовою частиною загального 
комплексу робіт із відновлення залізниць. За трудомісткістю воно 
займає в цьому комплексі перше місце. Вже під час Великої Вітчиз-
няної війни на відновлення штучних будов витрачалося до половини 
від усіх трудових витрат на відновлення залізничного напряму. При 
високих темпах сучасних наступальних операцій, коли обсяг руйну-
вань штучних будов порівняно до інших залізничних об’єктів зрос-
тає, питомий обсяг робіт із відновлення штучних будов стане ще 
вищим. 

Значення відновлення штучних будов полягає не лише в його ви-
сокому питомому обсязі в загальному обсязі відновлювальних робіт. 
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Вузький фронт робіт, який обмежений розмірами будов, необхідність 
дотримування певної послідовності виконання робіт, їх велика тру-
домісткість і технічна складність, що виникає при виробництві робіт 
на водотоках, під землею або на великій висоті, можуть призвести до 
того, що такі об’єкти, як крупні мости і тунелі, з’являться «бар’єр-
ними місцями», від відновлення яких перш за все залежатиме 
можливість відкриття руху поїздів на відновлюваній ділянці. 

Таким чином, терміни відновлення великих мостів і тунелів знач-
ною мірою визначатимуть темпи відновлення залізниць. 

У сучасних умовах, коли для успішного забезпечення наступаль-
них операцій необхідні високі темпи відновлення залізниць, всебічне 
скорочення термінів відновлення штучних будов є головною вимо-
гою до нього. Залежно від конкретних умов операцій термін буде різ-
ний, але не більше декількох діб. 

Основними напрямками скорочення термінів відновлення штуч-
них будов постають: 

– індустріалізація робіт, тобто максимальне використання для 
відновлюваних будівель готових конструкцій, які виконуються на за-
водах, полігонах і будівельних майданах, і перетворення основних 
процесів відновлювальних робіт на швидкісні процеси монтажу; 

– комплексна механізація робіт, тобто виконання всіх процесів 
основних і допоміжних робіт машинами. 

У цілях забезпечення високого темпу відновлення залізничного 
напряму в цілому за наявності на ньому багатьох зруйнованих штуч-
них будов роботи з їх відновлення організуються широким фронтом, 
тобто одночасно на всіх або більшій частині будов відновлюваної 
ділянки, силами декількох відновлювальних організацій. 

Організація робіт широким фронтом пов’язана з необхідністю під-
везення матеріалів і конструкцій до відновлювальних об’єктів авто-
мобільними дорогами. Для забезпечення цих перевезень відновлюва-
льні організації повинні мати достатню кількість автомобілів й інших 
транспортних засобів, у тому числі спеціально пристосованих для пе-
ревезень конструкцій. Потрібна також добре налагоджена дорожня 
служба для утримання автомобільних доріг, а при необхідності – для 
їх відновлення або відбудови. 

Виробництво відновлювальних робіт широким фронтом при ко-
ротких термінах робіт і в умовах театру військових дій пред’являє до 
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конструкцій і машин, що використовують для відновлення штучних 
будов, ряд вимог. 

Конструкції повинні допускати перевезення їх блоками або окре-
мими елементами автомобільним транспортом. Установлення на міс-
це цілком зібраних конструкцій або їх блоків, як правило, повинне 
здійснюватися краще всього кранами, які є у відновлювальних орга-
нізацій. Монтажні з’єднання елементів повинні бути такими, щоб за-
безпечувати швидку збірку їх у блоки і зручний монтаж конструкцій 
з таких блоків. Клепку і вологі процеси при монтажі застосовувати 
не слід. Конструкції мають бути також як можливо простішими 
з тим, щоб їх можна було виготовляти на пересувних польових заво-
дах і полігонах. 

Машини для відновлення штучних будов мають бути мобільними, 
здатними переміщуватися автомобільними дорогами своїм ходом або 
на причепі, або бути збірно-розбірними. В останньому випадку ма-
шини повинні складатися з блоків або елементів, що допускають пе-
ревезення їх автотранспортом, швидко збиратися і приводитися в ро-
боче положення. Привод машин має бути автономним, а установки, 
що забезпечують їх енергією, повинні бути змонтовані на автомобі-
лях або ними перевозитися. Усі ці вимоги не виключають необхідно-
сті наявності конструкцій, що перевозяться лише залізницею, а також 
вживання машин на залізничному і комбінованому ході. 

Для роботи в зараженій зоні слід застосовувати машини з дистан-
ційним або автоматичним керуванням або передбачати спеціальні за-
ходи захисту людей, що працюють на цих машинах. 

Забезпечення успіху відновлення штучних будов, крім того, дося-
гається: 

– залученням спеціалізованих відновлювальних організацій, що 
оснащені відповідною технікою, мають підготовлений особовий 
склад, що вміє працювати з цією технікою, і кваліфікований інженер-
но-технічний персонал, здатний організувати роботи і керувати ними; 

– правильною організацією виробництва робіт на кожному об’єк-
ті відповідно до конкретних умов їх виконання; 

– налагодженою організацією експлуатації та ремонту машин 
і транспортних засобів; 

– надійним захистом, обороною і охороною робіт; 
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– оперативним, твердим і безперервним управлінням роботами 
з використанням сучасних засобів зв’язку, а на крупних об’єктах – 
диспетчеризації. 

Приведені заходи не зможуть забезпечити необхідних високих 
темпів відновлення, якщо відновлювальним організаціям буде по-
ставлено завдання виконати роботи з відновлення будов відразу 
і в повному обсязі, який необхідний для нормальної експлуатації 
залізниць, і відповідно до вимог, що пред’являються до капітального 
будівництва в мирний час. Тому звичайне відновлення штучних бу-
дов виробляється в дві черги, а що до будов, відновлюваних у війсь-
ковий час, то до них пред’являються полегшені вимоги відносно їх 
термінів служби і експлуатаційних якостей. 

Роботи першої черги виконуються в обсязі, що забезпечує від-
криття руху поїздів у розмірах, необхідних для успіху даної і, можли-
во, подальшої наступальної операції. 

Потім виробляються роботи другої черги. Вони повинні забезпе-
чити збільшення розмірів руху, а також поліпшення умов роботи 
і експлуатаційних якостей відновлених будов. 

Великі розміри руху, які необхідні для забезпечення сучасних 
операцій, можуть бути досягнуті лише при виконанні робіт із віднов-
лення будов із високою якістю (у межах полегшених вимог, що 
пред’являються до них). Висока якість робіт забезпечується: навчан-
ням особового складу, суворим дотримуванням установленої техно-
логії, точним виконанням геодезичних робіт на розбиття, а також по-
всякденною вимогливістю інженерно-технічного персоналу. 

Важливе значення для успішного виконання особовим складом 
відновлювальних організацій завдань зі своєчасного і високоякісного 
відновлення будов має соціально-психологічна підготовка. Вона має 
бути направленою на виховання в особового складу неухильного 
прагнення до виконання свого обов’язку перед Батьківщиною і висо-
ких моральних якостей, особливо необхідних в умовах сучасної вій-
ни. Гуманітарна робота, що проводиться, має бути цілеспрямована, 
виходячи з конкретних завдань, які будуть поставлені перед особо-
вим складом на кожен день. 

Відновлення зруйнованих штучних будов на експлуатованих залі-
зницях в умовах війни робиться стосовно приведених вище загальних 
положень з відновлення на залізницях, що звільняються від против-
ника. 
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 2.3. Види відновлення залізниць 

Залежно від вимог до термінів служби і експлуатаційних якостей 
розрізняють три види відновлення штучних будов: тимчасове, корот-
кострокове і капітальне. 
Тимчасове відновлення в умовах війни є основним видом. Воно 

повинне забезпечити експлуатацію відновлених будов без переустат-
кування протягом декількох років, а також безпечний рух поїздів зі 
встановленою швидкістю. Як правило, після тимчасового відновлен-
ня будови повинен допускатися рух поїздів без обмеження швидко-
сті. При неможливості виконати цю вимогу швидкість обмежується, 
але навіть при першій черзі робіт вона не має бути менше 30 км/год. 
Будови, на яких було допущено обмеження швидкості, при другій 
черзі робіт посилюються, після чого обмеження швидкості усувається 
або її доводять до встановленої на ділянці, але не нижче 50 км/год. 
На окремих великих і середніх мостах, посилення яких здійснити 
важко, обмеження швидкості може залишитися і після робіт другої 
черги. 

Роботи з забезпечення пропуску паводку і льоду при першій черзі 
виконуються в мінімальному обсязі, необхідному для безпеки і без-
перервності руху поїздів. На судноплавних річках передбачається 
можливість пропуску судів. Роботи першої черги, які вироблюють 
з цією метою, визначаються вимогами забезпечення операцій або об-
межуються мінімально необхідним. Поліпшення умов пропуску па-
водку, льоду і судів (повне розчищення русла від уламків, будування 
кригорізів, зміцнення дна ріки біля опор з ціллю запобігти розмиву, 
збільшення кількості і розмірів судноплавних прогонів і ін.) виробля-
ється при другій черзі робіт. 

Двоколійні залізниці при першій черзі робіт відновлюються зазви-
чай одноколійними; відповідно під одну колію відновлюються і шту-
чні будови на них. У тих випадках, коли відновлюються обидві колії, 
тунелі, великі мости і частина середніх (найбільш значних, високих) 
мостів відновлюються все-таки під одну колію. Для перекладу двоко-
лійного руху на одноколійний у тунелях і на мостах влаштовується 
сплетення колій (рис. 2.5) або з обох боків цих будов обладнуються 
пости. 
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Тимчасове відновлення великих і середніх мостів робиться на ко-
лишній осі або на обході. Відновлення на колишній осі дозволяє ви-
користовувати уцілілі конструкції мосту і підходи до нього, але це 
пов’язано з необхідністю виробництва у ряді випадків великих і труд-
них робіт з розчищення русла від уламків до початку робіт зі спо-
рудження нових опор. Крім того, застосування типових конструкцій, 
що мають певні розміри, може бути утруднено у зв’язку з необхідніс-
тю їх ув’язки з первісними розмірами мосту за конструкціями, що 
збереглися. Важким або навіть неможливим постає відновлення на 
колишній осі при стійкому радіоактивному зараженні зруйнованого 
мосту. Відновлення на обході не має цих недоліків, проте вимагає 
виробництва земляних робіт зі спорудження колії на новій трасі. Об-
сяг цих робіт особливо зростає, якщо необхідно унаслідок сильного 
радіоактивного зараження місцевості в районі зруйнованого мосту 
побудувати далекий обхід з видаленням нового мосту на 3…5 км 
і більш від старої осі. 

 

Рис. 2.5. Переплетення колії на мосту: 
1 – гострі хрестовини 

Найкраще рішення приймається в результаті порівняння варіантів 
з ретельним аналізом конкретних умов відновлення. 

Наприклад, будування обходу зруйнованого тунелю, здійснюване 
зазвичай у важких топографічних умовах, пов’язане з виконанням ве-
ликого обсягу робіт. Зменшити їх можна лише за рахунок значного 
погіршення експлуатаційних якостей ділянки, при цьому неможна 
забезпечити необхідні розміри руху. Тому тимчасове відновлення ту-
нелів робиться, як правило, на колишній осі. Однак, при сильному 
і стійкому радіоактивному зараженні, наприклад, у результаті руйну-
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вання тунелю підземним ядерним вибухом, будова обходу може 
з’явитися єдиним ймовірним варіантом відновлення руху. 

Малі штучні будови завжди відновлюються на колишній осі. Мо-
жливий пропуск декількох сусідніх водотоків через одну будову при 
обґрунтуванні достатності його отвору. 
Короткострокове відновлення штучних будов забезпечує можли-

вість експлуатації їх протягом короткого терміну (до декількох міся-
ців у літній або зимовий сезон) і переважно з обмеженою швидкістю 
руху. Швидкість руху поїздів на короткострокове відновлених будо-
вах допускається зменшувати до 15 км/год; в окремих випадках її 
можна знижувати до 5 км/год. При короткостроковому відновленні 
мостів і труб передбачається пропуск паводків, можливий лише за 
той короткий час, протягом якого ці будови експлуатуватимуться. 
Тому короткострокове відновлення мостів у більшості випадків пе-
редбачається як низьководне, тобто не пристосоване для пропуску 
високих вод. На пропуск льодоходу короткострокові відновлені мос-
ти зовсім не розраховуються. Пропуск судів передбачається, якщо це 
потрібно, за умовами ведення операції при наступі. 

Зниження вимог до терміну служби і експлуатаційних якостей ко-
роткострокових будов у порівнянні з вимогами, що пред’являються 
до тимчасового відновлювання об’єктів, дозволяє при короткостро-
ковому відновленні мостів значно зменшити обсяг робіт, а також за-
стосовувати спрощені і полегшені конструкції, наприклад, плавучі 
опори в мостах. Завдяки цьому короткострокове відновлення будов 
з’являється набагато швидшим від тимчасового і забезпечує можли-
вість відкриття руху поїздів у дуже короткі терміни. У той же час ко-
роткострокове відновлення мостів не може забезпечити безпечний 
і безперервний рух поїздів протягом тривалого терміну, а в більшості 
випадків – і потрібний при першій черзі робіт розмір руху. Тому зав-
жди при необхідності тривалої експлуатації відновлюваної ділянки 
услід за короткостроковим або одночасно з ним виробляється і тим-
часове відновлення споруд. 

Після того, коли тимчасове відновлення буде виконано, коротко-
строкові відновлені будови стануть непотрібними і можуть бути ро-
зібрані. Щоб не виконувати зайвих робіт, короткострокове віднов-
лення застосовується лише при неможливості виконати тимчасове 
відновлення в строк, потрібний за умовами наступальної операції, го-
ловним чином, у цілях подолання «бар’єрних місць», особливо якщо 
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вони розташовані на початку відновлюваного залізничного напряму. 
Короткострокове відновлення застосовують також тоді, коли свідомо 
відомо, що лінія, на якій відновлюється будова, працюватиме корот-
кий час, або при терміновій необхідності відкрити рух поїздів за умо-
вами конкретної обстановки, наприклад, для пропуску транспорту 
з боєприпасами та пропуску евакуаційних поїздів і тому подібного. 

Для того, щоб прискорити виробництво робіт, а також у цілях ви-
користання конструкцій короткострокових будов після того, як ці бу-
дови стануть непотрібними, при короткостроковому відновленні го-
ловним чином використовуються спеціальні інвентарні засоби. З них 
будови можуть швидко збиратися, а після закінчення їх терміну слу-
жби – розбиратися для подальшого використання в іншому місці. 
До таких засобів, наприклад, належить майно збірно-розбірної еста-
кади РЭМ–500 або наплавного залізничного мосту НЖМ–56. 

Короткострокове відновлення великих мостів робиться переважно 
на обході, рідко – на колишній осі. При виборі розташування осі ко-
роткострокового відновлення мосту завжди слід враховувати можли-
вість його одночасного або подальшого тимчасового відновлення. 

Роботи з відновлення середніх мостів і малих штучних будов у су-
часних умовах зазвичай не лімітують термін відкриття руху поїздів. 
Тому короткострокове відновлення цих будов може бути застосоване 
лише в окремих випадках. Воно виконується на колишній осі, і вна-
слідок цього для таких будов, як малі мости і труби, не бажана необ-
хідність їх подальшого тимчасового відновлення. 

При неможливості здійснити тимчасове відновлення тунелю 
в необхідний термін, як правило, відбудовується короткостроковий 
обхід його. Інколи може проводитися розкриття тунелю у виїмку, 
в якій на короткий термін допускають будову укосів значної крутості. 
Короткострокове відновлення тунелю на колишній осі не бажано, 
оскільки воно може створити значні труднощі при його тимчасовому 
відновленні. 
Капітальне відновлення будов забезпечує тривалий термін (десят-

ки років) їх експлуатації; воно робиться за технічними умовами про-
ектування і будівництва постійних мостів, труб і тунелів. На місці 
проведення військових дій капітальне відновлення застосовується рі-
дко – тоді, коли воно не призводить до зниження темпів відновлення 
залізниць і якщо для його виконання є необхідні сили і засоби. 
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 2.4. Матеріали, що використовуються 
при відновленні штучних будов 

Основними матеріалами для конструкцій тимчасових і коротко-
строкових відновлюваних будов є деревина і сталь. Найбільш харак-
терне відновлення мостів із сталевими прогоновими будовами на де-
рев’яних опорах (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Відновлений міст 

Деревина – досить міцний, легкий і такий, що добре піддається 
обробці, матеріал. Його недоліками є: схильність до гниття, усихання 
і спалаху, неоднорідність структури, змінювання її міцності залежно 
від вологості. Усихання деревини в елементах конструкцій призво-
дить до утворення тріщин в них, розладу з’єднань і, як наслідок, до 
зниження міцності будови в цілому. 

Широкому використанню деревини для відновлення штучних бу-
дов сприяють: позитивні якості її як матеріалу; здатність забезпечу-
вати необхідні терміни служби відновлених будов без необхідності їх 
перевлаштування; можливість заготівки поблизу місць робіт завдяки 
значному поширенню лісу в Україні і більшості суміжних з нею кра-
їн; порівняльна простота організації виготовлення дерев’яних конс-
трукцій на заводах польового типу і полігонах; можливість переве-
зення автотранспортом готових конструкцій або їх елементів і блоків 
з них. Для захисту дерева від передчасного загнивання дерев’яні 
конструкції тимчасових будов при другій черзі робіт оброблюються 
просоченням. 

Для дерев’яних конструкцій тимчасових будов можуть застосову-
ватися дуб, сосна, ялина, модрина, ялиця і кедр завчасного і свіжого 
вирубування. 
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Вологість деревини для конструкцій не повинна перевищувати 
35 %. Для паль і інших конструкцій, що постійно знаходяться у воді, 
вологість деревини не обмежується. Розтягнуті елементи повинні ви-
готовлятися з деревини з вологістю до 25 %. Таку саму деревину до-
водиться застосовувати для окремих елементів (наприклад, для наса-
док і подушок в опорах), від міцності її залежать розміри перерізів 
ряду інших конструктивних елементів. 

Для елементів несучих конструкцій застосовується зазвичай дере-
вина не нижче другого сорту. У конструкціях короткострокових від-
новлюваних будов можуть застосовуватися будь-які породи деревини 
без обмеження вологості. 

Дерев’яні конструкції виготовляються з круглого і пиляного лісу 
(рис. 2.7). Круглий ліс (колоди, пластини, лежні) має бути очищений 
від суччя і кори (обкорований). Найбільш споживана довжина колод 
6,5 и 8,5 м. Діаметр колод вимірюється в тонкому кінці (відрубі). 
Найменший діаметр для паль – 22 см, для останніх елементів – 16 см.  

 

 

Рис. 2.7. Заготовки з лісоматеріалів для мостів: 
1 – колода; 2 – пластина; 3 – колода, обпиляна на два канти; 

4 – брус; 5 – брусок; 6 – дошка 

Колоди в конструкціях не циліндруються; конструювання вироб-
ляється з урахуванням збігу (конічності). Пиляний ліс (бруси, дошки) 
зручніше для виготовлення конструкції, проте його застосування 
пов’язане з більшою витратою деревини, оскільки при розпилюванні 
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неминучі відходи. При відновленні штучних будов використовуються 
також дерев’яні шпали. У відновлюваних мостах дерево застосо-
вується головним чином для конструкцій опор і значно менше – 
у прогонових будовах. З деревини будуються тимчасові труби. При 
відновленні тунелів деревина використовується в конструкціях тим-
часових обробок і порталів, а також для закріплення куполу вивалу 
на ділянках завалів із відривом. Нарешті, деревина широко засто-
совується при виробництві відновлювальних робіт для різних допо-
міжних будов і конструкцій помостів, тимчасових кріплень для зак-
ріплювання виробки при проходці завалів у тунелях й ін. 
Сталь володіє високою міцністю і однорідністю структури, завдя-

ки яким сталеві конструкції є надійними, легкими, транспортабель-
ними і довговічними. Вони відрізняються високою якістю виготов-
лення і забезпечують швидке зведення будов. Проте виготовлення 
сталевих конструкцій, які спеціально пристосовані для цілей швидко-
го відновлення, можливе в основному лише на заводах, розташованих 
в тилу країни. У місцях військових дій може бути організоване виго-
товлення найбільш простих конструкцій, вживання яких мало впли-
ває на терміни відновлення таких об’єктів, як великі мости. Виготов-
лення складніших конструкцій у польових умовах театру військових 
дій рідко може бути виконано в задані терміни і тому носитиме ви-
падковий характер. До недоліків сталевих конструкцій належить та-
кож схильність їх до корозії і мала вогнетривкість; вони втрачають 
свою несучу здатність при температурі вище 500…600 °С. Тому для 
них небезпечні такі засоби, як напалм. 

Необхідність у більшості випадків підвезення сталевих конструк-
цій із тилу і велика потреба у сталі в умовах війни для інших важли-
вих цілей обмежують можливість застосування сталі у відновлюва-
них будовах і вимагають від будівельників економії в її витрачанні. 

Для виготовлення сталевих конструкцій у будовах, які відновлю-
ють, застосовується прокатна сталь: аркушева і профільна (двотаври 
звичайні і широкополичні, кутики, швелери, труби). Широкого по-
ширення набули зварні двотаври, замінюючи прокатні широко-
поличні. Інколи можливе і використання залізничних рейок. 

У сталевих конструкціях відновлюваних будов застосовуються ті 
самі марки сталі, що і для постійних залізничних мостів. Окрім цих 
марок, допускається застосовувати вуглецеву сталь звичайної якості 
марки Ст.3, а в конструкціях, що не мають зварних з’єднань, і Ст.Зкп 
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( міц 372,78 461,07σ = …  МПа). Часто при відновленні будов доводить-
ся використовувати сталеві конструкції старих мостів і не маркірова-
ні сталі. Останні відносять до марки Ст.0 ( міц 313,92σ ≥  МПа), якщо 
вони витримують встановлену для цієї сталі пробу на згинання в хо-
лодному стані. Для використання немаркірованої сталі в зварних 
конструкціях її піддають випробуванню на зварюваність. У практиці 
відновлення можливе використання зарубіжних сталей. В усіх 
європейських країнах застосовуються в основному дві марки ма-
ловуглецевої сталі St37 (A37) і St42 (A42), що відповідають сталям 
марок Ст.3 і Ст.4 відповідно. Наприклад, німецька сталь St37 
відрізняється від Ст.3 лише трохи меншою границею міцності 
(362,97…420,20 МПа); останні характеристики в них тотожні. Зарубі-
жні низьколеговані сталі дуже всілякі. Найбільш поширені: німецька 
сталь St52 і французька А55, досить близькі до нашої сталі 15ХСНД. 

При відновленні штучних будов сталь широко використовується 
для прогонових будов мостів і тимчасової обробки тунелів, а також 
для інвентарних конструкцій тимчасово відновлюваних мостів. Рідше 
вона застосовується в конструкціях тимчасових опор і для допоміж-
них будов при виробництві робіт. Можливе її використання для від-
новлення труб. 

У з’єднаннях дерев’яних конструкцій широко використовуються 
сталеві поковки (скоби, болти, штирі, хомути, йоржі (рис. 2.8)) і ви-
роби з них (шурупи, милиці, цвяхи й ін.). Для виготовлення поковок 
зазвичай вживається сталь марок Ст.3 і Ст.0. 

До матеріалів, які успішно можуть бути використані для віднов-
лення штучних будов, слід віднести ще залізобетон, алюмінієві спла-
ви і пластмаси. 
Залізобетон – міцний, довговічний і вогнетривкий матеріал. Будо-

ви із залізобетону відрізняються високою «живучістю» при ядерних 
вибухах. Витрата сталі в залізобетонних конструкціях значно менша, 
ніж в сталевих. Інертні матеріали (пісок, щебінь) повсюдно поширені. 
Виготовлення збірних залізобетонних конструкцій можна організува-
ти на заводах польового типу або місцевих підприємствах. 

Залізобетонні конструкції тимчасових будов виконуються з тих же 
матеріалів, що й постійні, але вимоги до морозостійкості і водостій-
кості бетону можуть бути значно понижені, а для ненапруженої арма-
тури можна також використовувати круглі стержні з вуглецевої сталі 
звичайної якості марок Ст.3 і Ст.0. 
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Збірні залізобетонні конструкції можуть бути застосовані для про-
гонових будов і опор тимчасових мостів, при відновленні і будові 
тимчасових труб, а також для влаштування кріплення при відновлен-
ні тунелів. Використання залізобетону в прогонових будовах обме-
жене великою вагою конструкцій, що утруднює їх перевезення авто-
мобільними дорогами, тому ще й досі залізобетонні прогонові будови 
в тимчасових мостах передбачається влаштовувати лише для прого-
нів до 15,8 м. Обмежена також сфера застосування залізобетону 
в опорах мостів; поки немає ще тимчасових опор для великих мостів 
зі збірних залізобетонних конструкцій, що задовольняли б вимогам 
швидкісного відновлення. 
Алюмінієві сплави доцільно використовувати для прогонових бу-

дов тимчасових мостів. Завдяки малій вазі таких прогонових будов 
значно полегшується перевезення їх (цілком або крупними блоками) 
автомобільними дорогами і виникає можливість перевезення їх по 
повітрю – гелікоптерами. Істотно полегшується і установка прогоно-
вих будов. Можливе застосування алюмінієвих сплавів для інвентар-
них конструкцій короткострокових і допоміжних будов, а також для 
копрів і кранів. 
Пластмаси повинні знайти застосування при відновленні; перш за 

все їх слід використовувати для створення легких інвентарних засо-
бів короткострокового відновлення, наприклад, у наплавних мостах. 
Бетон і кам’яна кладка при відновленні мають обмежене застосу-

вання, оскільки воно пов’язане з виробництвом мокрих і трудоміст-
ких процесів безпосередньо на відновлюваному об’єкті. Вживання 
бетону і кам’яної кладки може бути доцільним для посилення конс-
трукцій пошкоджених масивних мостів або при використанні у від-
новлюваних будовах пошкоджених масивних опор. У цих випадках, 
щоб зменшити термін здобуття бетоном або кладкою необхідної міц-
ності, ефективним буде використання швидкотужавіючих цементів. 
При посиленні конструкцій інколи виявляється необхідним застосу-
вання для приготування бетону розширювального або безосадочного 
цементу. 
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 2.5. Розрахункові навантаження 

Відновлені будови мають бути міцними і стійкими, а деформації, 
які виникають у них, – малими, такими, які не порушують нормальні 
умови експлуатації. Перевірка міцності, стійкості і жорсткості здійс-
нюється розрахунком, який враховує можливі навантаження і дії, під 
які піддаються конструкції даної будови в процесі експлуатації, а та-
кож при виготовленні, транспортуванні і будівництві. Розрахунок 
і конструювання тимчасових і короткострокових мостів і труб на 
залізницях виробляються за спеціальними технічними умовами 
проектування – полегшеними, у порівнянні з технічними умовами 
проектування постійних будов (у кн. «Руководство для железнодо-
рожных войск ВМ-67»). 

Навантаження і дії, які враховуються в розрахунках будов, підроз-
діляються на постійні і тимчасові. При розрахунку конструкцій від-
новлюваних мостів і труб обмежуються зазвичай обліком постійних 
навантажень (від власної ваги конструкцій і тиску ваги ґрунту). У ви-
падках, передбачених проектом, враховується ще дія попередньої на-
пруги конструкції. 

Власна вага конструкції визначається за об’ємами і об’ємними ма-
сами матеріалів. Для полегшення підрахунків використовуються до-
відкові дані про вагу лісових матеріалів, сталевого прокату і типових 
конструкцій. 

Тиск ваги ґрунту діє у вертикальному і горизонтальному напрям-
ках. Вертикальний тиск (Р, кПа) можна визначати за формулою: 

 P C H= γ , 

де С – коефіцієнт, який при розрахунку опор мостів приймається 
за одиницю, а при розрахунку труб – обчислюється залежно 
від товщини засипки, розмірів труби, характеристики ґрунту 
і ґрунтової основи; 

 γ  – об’ємна вага ґрунту, кН/м3; 
 H – висота шару ґрунту від верху даного перерізу (для круглих 

труб – від верху труби) до підошви шпал, м. 
Горизонтальний тиск (е, кПа) приймається за відомою з будівель-

ної механіки формулою: 
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 2tg 45
2

e H ϕ⎛ ⎞= γ ° −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

де ϕ  – кут внутрішнього тертя ґрунту; 
 Н і γ  – зберігають колишні значення. 

Ширину стояна, на який розподіляється горизонтальний тиск 
ґрунту, слід визначати з урахуванням вказівок технічних вимог 
(ДБН В.1.2-15:2009). 

До тимчасових навантажень і дій, що враховуються при розрахун-
ку конструкцій тимчасових і короткострокових мостів і труб, нале-
жать: вертикальне рухоме навантаження, тиск ґрунту від нього, гори-
зонтальне навантаження від відцентрової сили і гальмування, тиск 
вітру і льоду, вплив коливань температури, а також будівельні наван-
таження, що діють на конструкцію при монтажі або зведенні на місці 
(вага помостів, кранів й ін.), при транспортуванні і виготовленні. 

За тимчасове вертикальне навантаження від рухомого складу 
приймається навантаження від поїзда з одного або двох тепловозів, 
електровозів і вагонів, навантаження від яких вважають за рівномірно 
розподілене (рис. 2.9). Тепловози, електровози і вагони приймаються 
як такі, що фактично звертаються по відновлюваному залізничному 
напрямку або за спеціальною вказівкою. Вертикальне навантаження 
від руху порожнього складу вважається рівним 9,81 кН. 

Горизонтальний тиск ґрунту на стояни від тимчасового наванта-
ження, що прикладене до призми обвалення, визначається залежно 
від величини навантаження, висоти насипу, характеристик ґрунту, 
типа конструкції опори і умов завантаження. Тимчасове вертикальне 
навантаження на призмі обвалення вважається рівномірно розподіле-
ним. Його інтенсивність (q, кПа) при довжині шпали 2,70 м можна 
прийняти рівною 
 2,70q K= , 

де K – рівномірно розподілене навантаження, еквівалентне наванта-
женню від розрахункового поїзда при завантаженні його на прогоні, 
стояні і призмі обвалення; довжина останньої приймається як полови-
на висоти Н від даного горизонтального перерізу до підошви шпали. 

Умовна лінія впливу для визначення еквівалентного навантаження 
вважається як трикутна, з вершиною на початку. 
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Інтенсивність горизонтального тиску ґрунту під шпалою (е, кПа) 
обчислюється як 

 2tg 45
2

e q ϕ⎛ ⎞= ° −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

де ϕ  – кут внутрішнього тертя ґрунту. 
З глибиною інтенсивність тиску ґрунту падає, унаслідок розши-

рення його під деяким кутом ϕ . Епюра горизонтального тиску ґрун-
ту, що приймається в розрахунках, і площа одноколійного стояна ши-
риною b, на яку воно передається, при симетричному (відносно осі 
стояна) навантаженні і tg 0,5ϕ =  показані на рис. 2.10. 

 

Рис. 2.10. Визначення горизонтального тиску ґрунту 
від тимчасового навантаження на насип: 

а – площа тиску; б – епюра тиску 

Горизонтальний тиск ґрунту при цих умовах дорівнює 

 ( )1 12,7E E E e H b H H′ ′′= + = + α −α⎡ ⎤⎣ ⎦ . 

Плечі сил E′  і E′′  відповідно дорівнюють: 

 1

2
He H′ = − ; ( )2

1 1 1

1 1

H H H H H
e

H H
αξ − α ξ + −

′′ =
α − α

. 
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Коефіцієнти α , 1α , ξ  визначаються за технічними вимогами. 
Тиск ґрунту на труби від тимчасового вертикального навантажен-

ня відповідно до проекції зовнішнього контуру труби при висоті за-
сипки над трубою Н може бути визначений за формулами: 

– вертикальний: 

 6
0,5 1,4

q
H

=
+

; 

– горизонтальний: 

 2tg 45
2

e q ϕ⎛ ⎞= ° −⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Горизонтальне поперечне навантаження від відцентрової сили 
враховується при розрахунку міцності і стійкості мостів, розташова-
них на кривих, у вигляді рівномірно розподіленого навантаження, 
прикладеного на висоті 2 м від голівки рейки. Воно приймається за-
лежно від радіусу кривої у відсотках від еквівалентного тимчасового 
вертикального навантаження, але не більше 10 % від нього. 

При обмеженні швидкості руху поїздів (до 15 км/год і менше) від-
центрова сила не враховується. 

Горизонтальне поздовжнє навантаження від гальмування прийма-
ється рівномірно розподіленим, прикладеним на рівні голівки рейок, 
і дорівнює 10 % тимчасового вертикального навантаження. Сила, що 
діє на опору мосту, визначається від завантаження тимчасових верти-
кальних навантажень одного або двох прогонів, суміжних з даною 
опорою. У першому випадку гальмову силу рахують направленою 
у бік опори (ненавантаженого прогону), у другому – у будь-яку 
сторону. 

Навантаження, розташоване на призмі обвалення, при визначенні 
гальмівної сили не враховується. Допускається при розрахунку опор 
не враховувати момент, що виникає від перенесення гальмівної сили 
з точки її застосування на рівень центра шарнірів опорних частин або 
верху опорних подушок (брусів). 

Поперечний горизонтальний тиск вітру приймається за 0,1 кПа від 
розрахункової вітрової поверхні незалежно від наявності або відсут-
ності поїзда на мосту. При монтажі тиск вітру враховується в розмірі 
0,05 кПа. Розрахункова вітрова поверхня суцільних конструкцій і де-
рев’яних опор визначається за площею їх проекцій на вертикальну 
площину, перпендикулярну дії вітру. Для крізних балкових ферм ця 
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площа умножиться на 0,4, а для крізних арочних ферм і крізних опор 
– на 0,5. Бічна поверхня рухомого складу, підвладна дії вітру, прий-
мається у вигляді суцільної смуги заввишки 3 м з центром тиску на 
висоті 2 м від голівки рейки. Поздовжній вітровий тиск не врахову-
ється. 

Тиск льоду вважається як 500a  кН/м ширини опори (кригоріза), 
а для опор (кригорізів) з різальним ребром він зменшується до 
350a  кН/м; а – товщина льоду в метрах. 

Дія коливань температури враховується лише при відновленні мо-
стів з використанням уцілілих зовні статично невизначних систем 
розпорів. 

Будівельні навантаження приймаються відповідно до конкретних 
умов виробництва робіт. 

Розрахунок конструкцій мостів і труб виробляється на невигідні 
поєднання навантажень і дій. Розрізняють поєднання основні, додат-
кові і особливі. 

Основні поєднання включають одну або декілька з наступних на-
вантажень: постійні навантаження, тимчасове вертикальне наванта-
ження, тиск землі від нього і відцентрову силу. Додаткові поєднання 
включаються спільно з однією або декількома навантаженнями до 
основних поєднань одного або декількох останніх навантажень, окрім 
будівельних. До особливих поєднань належать такі, в яких будівельні 
навантаження діють спільно з іншими. 

Навантаження для розрахунку тимчасових обробок тунелів вста-
новлюються залежно від характеру завалу. 

На ділянках з глухими завалами обробка розраховується на очіку-
вану величину гірського тиску. 

В умовах, коли в породах над виробкою можливо очікувати водо-
виявлення, тиск рахують від ґрунту, поміщеного в простір, обмеже-
ний дугою тиску і площинами обрушення. При цьому відстань від 
верху дуги тиску до денної поверхні повинна бути менше висоти ду-
ги тиску. Розміри дуги тиску визначаються також, як при розрахунку 
капітальних обробок, за формулами: 

2 tg 45
2

L b h ϕ⎛ ⎞= + ° −⎜ ⎟
⎝ ⎠

;  1 2
Lh
f

= , 

де L, b, h і 1h  береться з рис. 2.11, м; 
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 ϕ  – кут внутрішнього тертя ґрунту, град; 

45
2
ϕ⎛ ⎞° −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 – кут, що утворюється між площиною обвалення і верти-

каллю, град; 
 f – коефіцієнт міцності породи. 

Гірський тиск на обробку при розрахунку з урахуванням утворю-
вання дуги приймають рівномірно розподіленим і визначають за фо-
рмулами: 

– вертикальний тиск (q, кПа): 

об 1q h= γ ; 

– горизонтальний тиск (ρ , кПа): 

( ) 2
1 0,5 tg 45

2
h h ϕ⎛ ⎞ρ = + °−⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

де обγ  – об’ємна вага ґрунту, кН/м3. 
Вертикальний гірський тиск при 

неможливості утворення дуги, а та-
кож при відстані від вершини дуги 
тиску до денної поверхні менше його висоти, приймають таким, що 
дорівнює вазі всієї товщі ґрунту над тунелем. Горизонтальний тиск 
(Р, кПа) визначають за формулою: 

 2
об tg 45

2
P H ϕ⎛ ⎞= γ ° −⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

де Н – висота всього вищерозміщеного ґрунту, приведена до об’єм-
ної ваги шару ґрунту біля даного перерізу, м. 

При статичному розрахунку обробки слід враховувати пружній 
опір породи, що виникає при деформації обробки. Допускається та-
кож розрахунок конструкцій без урахування опору породи. На ділян-
ках з відривом за відсутності безпосереднього закріплення вивалу, 
а також у захисних галереях конструкція обробки враховує вагу по-
роди, засипку ґрунтом і динамічну дію (удар) очікуваного місцевого 
обвалення породи. Конструкція кріплення вивалу визначається з ура-
хуванням ваги нового можливого обвалення. 

Рис. 2.11. Розрахункова схема 
зводу (дуги) тиску 
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 2.6. Принцип розрахунку. Допустима напруга. 
Коефіцієнти стійкості і прогину. Габарити 

Розрахунок конструкцій тимчасових і короткострокових будов на 
міцність виробляється за допустимими напругами. Він полягає у ви-
значенні напруги в перерізах елементів конструкцій від зусиль, що 
виникають в цих елементах під дією навантажень. Отримані напруги 
не повинні бути більше допустимих. 

Основна допустима напруга (у МПа) для сталей марок Ст.3 і Ст.0 
однакова і при дії осьових сил, і при вигині (приведена в табл. 1). 

Таблиця 1 

Основна допустима напруга для сталей 

Марка сталі 
Вид напруги σ , МПа 

Ст.3 Ст.0 

Основна 170 120 

Додаткова 200 150 

Будівельні та вертикальні навантаження 180 130 

Те саме і вітрові навантаження 210 160 

 
Для інших марок сталі допустимі напруги під час обліку лише ос-

новних приймаються за 40 %, а при обліку основних і додаткових на-
вантажень – до 50 % від міцності. 

Якщо конструкції старих мостів використовуються як межі у від-
новлюваних будовах, допускається (під час обліку основних наван-
тажень) наступна основна напруга: для литого заліза (виготовленого 
до 1905 р.) – 160 МПа; для зварного заліза – 140 МПа. 

Для широкополичних двотаврів Пейне (з німецького прокату) 
внаслідок значної початкової напруги, що виникає в цих двотаврах 
від нерівномірного охолоджування після прокату, основна допускна 
напруга понижена і приймається (під час обліку основних наванта-
жень) для профілів № 60–75 – 160 МПа, для вищіх профілів – 
150 МПа. 
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Похідне допустиме напруження отримують множенням відповід-
ної основної напруги на коефіцієнти переходу: 0,75 – для зрізу і 1,5 – 
для зім’ятого. Коефіцієнти ϕ  пониження основного допустимого на-
пруження при перевірці стійкості центральне і нецентральне стисну-
тих елементів приймаються за технічними вимогами. 

Допустимі напруження, наприклад, для сосни і дуба 2-го сорту 
при підрахунку навантажень приведені в табл. 2; при обліку додатко-
вих з’єднань їх збільшують на 20 %. 

Таблиця 2 

Допустимі напруження для сосни і дуба 2-го сорту 

Вологість до 23 % 
для деревини Вид напруженого стану деревини 

сосна дуб 

Вологість 
більше 23 % 
(для сосни) 

Вигин, стискування уздовж волокон 13,0 16,0 12,0 

Розтягування уздовж волокон 10,0 13,0 9,0 

Сколювання уздовж волокон при вигині 2,5 3,5 2,0 
Сколювання рівномірне в лобових вруб-

ках і врізах: 
   

уздовж волокон 1,2 1,8 1,2 

поперек волокон 0,6 0,6 1,0 

Зминання з торця 10,0 13,0 9,0 

Стискування і зминання поперек волокон 2,0 4,0 1,5 
Зминання в лобових врубках і врізах (за-

лежно від кута зминання): 
   

від [ ]з 0
σ  10,0 13,0 9,0 

до [ ]з 90
σ  3,0 6,0 3,0 

Зминання під опорними подушками ме-
талевих прогонових будов і місцеве 
зминання поперек волокон на пло-
щадці довжиною 10 см (уздовж воло-
кон)  

 
2,5 

 
6,0 

 
2,0 

Зминання під шайбами  5,0 10,0 4,0 

Перерізання волокон 5,0 8,0 5,0 
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Для деревини інших порід допустимі напруження отримують че-
рез множення допустимих напружень (за табл. 2) для сосни на коефі-
цієнти переходу, які приведені в табл. 3. 

Таблиця 3 

Коефіцієнти переходу для деревини різних порід 

Тип напруження 

Найменування 
породи 

згин, стискування, 
зминання, розтягування 

уздовж волокон 
деревини 

згин, стискування, 
зминання, розтягування 

поперек волокон 
деревини 

сколювання 

Ялина 1,0 1,0 1,0 

Модрина 1,2 1,2 1,0 

Кедр сибірський 0,9 0,9 0,9 

Піхта 0,8 0,8 0,8 
 

При сколюванні або зминанні під кутом до напряму волокон дере-
вини допустимі напруження визначаються за формулою: 

 [ ] [ ]
[ ]
[ ]

0

0 3

90

1 1 sin
α

σ
σ =

⎛ ⎞σ
+ − α⎜ ⎟σ⎝ ⎠

, 

де [ ]0σ , [ ]90σ  – допустимі напруження при зминанні або сколюванні 
деревини, при 0α = °  і 90α = °  відповідно. 

Коефіцієнт ϕ  – зменшення допустимого напруження при перевір-
ці стійкості центральне стиснутих елементів обчислюється за форму-
лами: 

– при 75λ ≤  
 ( )21,0 0,8 100ϕ = − λ ; 

– при 75λ >  
 23100ϕ = λ , 

де λ  – розрахункова гнучкість елементу. 
Розрахунок стійкості конструкцій проти перекидання і проковзу-

вання здійснюється з урахуванням невигідних поєднань навантажень, 
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але без урахування динамічного коефіцієнта. Найменший допусти-
мий коефіцієнт стійкості на перекидання – 1,3, на проковзування – 
1,5. При короткостроковому відновленні обидва коефіцієнти можуть 
бути зменшені до 1,2. Перевірка розрахунком жорсткості конструкцій 
полягає в порівнянні вертикальних прогинів прогонових будов з до-
пустимими. Вертикальні прогини прогонових будов тимчасових мос-
тів обчислюють за тимчасовими навантаженням, без урахування ди-
намічних коефіцієнтів, вони не повинні перевищувати величини, які 
приведені в табл. 4. 

Таблиця 4 

Вертикальні допустимі прогини прогонових будов 

Вид конструкції прогонових будов Максимальний 
прогин 

Величина 
допустимого прогину

Сталеві суцільні головні балки і пакети 400L  

Сталеві наскрізні ферми 
Прогону 

750L  

Сталеві прогонові будови Консолі к 250L  

Дерев’яні конструкції 400L  

Пакети з рейок 
Прогону 

300L  

Примітка. L – розрахунковий прогін; кL  – довжина консолі. 

Граничні допустимі величини (см) горизонтальних зсувів зверху 
в опорах, як уздовж, так і поперек осі мосту, обчислені за додаткови-
ми поєднаннями навантажень, без урахування динамічних коефіцієн-
тів; для тимчасових мостів можуть бути прийняті як l , де l – дов-
жина меншого з прогонів, що примикає до опори, виражена в м. 

Штучні будови на залізницях України відновлюються, як правило, 
із збереженням колишнього габариту наближення будов. Відновлен-
ня повністю зруйнованих або будівництво нових тимчасових будов 
виконується з дотримуванням вимог габариту С; допускається і габа-
рит 2С. У тих випадках, коли вживання цих габаритів не дозволяє ви-
конати відновлення будови в заданий термін або вимагає значного 
збільшення обсягу робіт, за спеціальним дозволом можуть бути за-
стосовані полегшені габаритні норми. (На зарубіжних залізницях 
штучні будови відновлюють з дотриманням габариту наближення 

109



 
 

 
 

будов, встановленого для ділянки, на якій знаходяться відновлювані 
будови). 

Піднесення низу прогонових будов над найвищим горизонтом во-
ди в несудноплавних прогонах має бути не менше 0,5 м, а при нагоді 
сплаву або корчеходу – не менше 1 м; піднесення опорних майданчи-
ків над тим же рівнем має бути не менше 0,25 м. 

У судноплавних прогонах висота підмостового габариту встанов-
люється залежно від конкретних місцевих умов, проте в усіх випад-
ках піднесення низу конструкцій прогонових будов над найвищим 
рівнем води не має бути менше 4 м. 

Контрольні запитання 

 1. Яким чином руйнуються штучні будови? 
 2. До чого призводить підривання тунелю? 
 3. Від чого залежить термін відновлення штучних будов? 
 4. Які бувають види відновлення штучних будов? 
 5. Який вид відновлення штучних будов є основним, і яка його 

характеристика? 
 6. Які матеріали використовуються під час відновлення штучних 

будов? 
 7. Які розрахункові навантаження приймаються під час віднов-

лення мостів і труб? 
 8. Яке основне допустиме навантаження приймається для сталей 

і для деревини? 
 9. Які допустимі вертикальні прогини прогонових будов? 



 
 

 
 

РОЗДІЛ  3 

Конструкції тимчасових мостів. 
Прогонові будови 

 3.1. Мостове полотно 

Колія на прогонових будовах тимчасових мостів, як правило, 
укладається на дерев’яних поперечинах (рис. 3.1). При цьому разом 
з поперечинами з стандартних мостових брусів перерізом 20×24 см 
допускається застосовування поперечин з брусів іншого розміру, 
а також з колод, обпиляних з двох сторін (на два канти), з шириною 
ложа не менше половини діаметра, а також із шпал. 

 

Рис. 3.1. Мостове полотно тимчасових мостів 
при їзді на дерев’яних поперечинах з контррейками і протиугінними брусами: 

1 – поручень перил 10х6 см; 2 – заповнення перил; 3 – перильний стояк 10х6 см; 
4 – поперечина 24d =  см, 4,2l =  м; 5 – дошки настилу 20х5 см; 6 – поперечина 24d =  см, 

3,2l =  м; 7 – протиугінний брус; 8 – лапчастий болт; 9 – рейка; 10 – контррейка; 
11 – дошки настилу 20х3 см; 12 – цвяхи 4,5d =  мм, 100l =  мм 
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Необхідні розміри перерізу поперечин визначаються залежно від 
навантаження, ширини колії і відстані між осями конструкцій, на які 
поперечини спираються. Типові перерізи поперечин при ширині колії 
1 520 мм приведені в табл. 5. 

Таблиця 5 

Типовий переріз поперечин 

Розміри перерізу поперечин 
Відстань між осями 
поздовжніх балок 

або ферм, м 
з брусів, см, 

ширина×висота 

з колод, обпиля-
них на 2 канти, 
діаметром 

зі шпал 

До 1,7 (вкл.) 20 20×  24 Не слабше типу II–а

Більше 1,7 до 2,0 (вкл.) 20 24×  26  

Більше 2,0 до 2,2 (вкл.) 20 24×  28  

 
Нормальна довжина поперечин з брусів і колод 3,2 м. Допускаєть-

ся застосовувати також бруси завдовжки 2,7 м, але з обов’язковим 
(при другій черзі робіт) обв’язуванням їх кінців, якщо відстань від 
зовнішніх кромок поясів ферм (поздовжніх балок) до торців брусів 
менше 25 см. Обв’язування повинне попередити утворення тріщин по 
кінцях брусів. Воно виконується натягненням смугової сталі 
20 2×  мм, а при її відсутності – сталевим дротом діаметром 5–8 мм. 

Мостові поперечини на тимчасових мостах дозволяється укладати 
непросоченими. Укладання поперечин виробляється перпендикуляр-
но осі колії. Для запобігання бічним зрушенням поперечин і забезпе-
чення положення їх верхнього ліжка відповідно до проекту поздовж-
нього профілю колії на мосту, а також внаслідок неточностей у роз-
мірах поперечин по висоті і нерівностей поверхонь, на які вони спи-
раються, укладання поперечин виробляється з улаштуванням у них 
врубки. 

Глибина врубки для запобігання надмірного ослаблення попере-
чин не має бути більше 3 см. Найменша глибина врубки при укладан-
ні поперечин на металеві балки або ферми – 0,5 см, при укладанні їх 
на дерев’яні прогони – 2 см. У тих випадках, коли необхідний буді-
вельний підйом не був доданий металевим прогоновим будовам при 
їх виготовленні і якщо він не може бути отриманий на поперечинах, 
які прирубаються (при глибині врубу від 0,5 до 3 см), його досягають 
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укладанням брусів більшої висоти, підкладенням під поперечини до-
шок завтовшки не менше 4 см або постановкою карток під рейкові 
підкладки. Дошки, які підкладають під поперечини, надійно при-
кріпляються до них цвяхами. Розміри їх у плані приймаються відпо-
відно до розмірів підкладок, а товщина – рівною необхідним значен-
ням ординат будівельного підйому. Під однією підкладкою не допус-
кається ставити більш ніж одну дошку (картку), які не рідше, ніж 
через одну поперечину прикріпляються: до металевих поясів балок 
або ферм лапчастими болтами діаметром 22 мм (рис. 3.2), до де-
рев’яних прогонів – болтами діаметром не менше 19 мм. 

Щоб перешкодити зсуву окремих поперечин уздовж мосту (уго-
ну), їх з’єднують між собою в межах довжини прогонової будови по-
здовжніми брусами перетином 15 20×  см (див. рис. 3.1) або метале-
вими кутиками (рис. 3.3). Ці бруси або кутики називаються проти-
угінними: їх укладають з обох боків колії на відстані 250–400 мм від 
зовнішньої грані колійних рейок. 

Рис. 3.2. Лапчастий болт 
Рис. 3.3. Мостове полотно 

при їзді на дерев’яних поперечинах: 
1 – протиугінний кутик 160х160х14 мм; 

2 – контркутик 160х160х14 мм; 
3 – лапчастий болт 

 
Відповідно до призначення протиугінних брусів у місцях пересі-

кання їх з мостовими поперечинами в протиугінних брусах робляться 
врубки глибиною 2 см. Крім того, протиугінні бруси скріплюються 
болтами діаметром не менше 12 мм або корабельними цвяхами 
з кожною другою поперечиною, а також з поперечинами у кінців 
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поздовжніх балок, кінців прогонових будов і під своїми стиками, що 
обладнуються впівдерева над поперечиною (рис. 3.4). Протиугінні 
кутики укладаються на поперечини без прирубування і кріпляться до 
них шурупами або костилями в такому ж порядку, як і бруси. Стики 
протиугінних кутиків перекриваються кутовими накладками. При-
кріплення протиугінних брусів або кутиків можливо тими ж лапчас-
тими болтами, якими кріпляться мостові поперечини до поясів балок 
або ферм (див. рис. 3.3). Однак, і у цьому випадку відстань від проти-
угінного бруса (кутика) до зовнішньої грані колійної рейки не має 
бути менше 250 мм. 

 

Рис. 3.4. Стик протиугінного бруса: 
1 – протиугінний брус; 2 – поперечина 

Щоб задовольнити вимогам габариту наближення будов, болти, 
що скріплюють протиугінні бруси з поперечинами, мають бути ниж-
че за голівки колійних рейок не менше чим на 5 мм. Тому в необхід-
них випадках під головками болтів у протиугінних брусах виробля-
ються відповідні врубки. 

Зсуванню укладених на металевих балках або верхніх поясах ферм 
вдовж мосту полотна в цілому перешкоджають прикріплені до них 
протиугінні кутові коротуни (рис. 3.5). 

Такі коротуни за наявності балочної клітки в конструкції проїж-
джої частини ставляться поодинці з кінців поздовжніх балок з гори-
зонтальними полицями, поверненими в різні боки, а при укладанні 
поперечин безпосередньо на головні ферми – не менше двох, що 
встановлюються на кінцях кожної прогонової будови і поодинці на 
кожних 10 м його довжини. У коротуни впираються прилеглі до них 
поперечини. Щоб забезпечити їх щільне прилягання, поперечини 
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притягуються горизонтальними болтами діаметром 19 мм до верти-
кальних полиць коротунів. Висота цих полиць приймається рівною 
120 мм, товщина – 12 мм. Поперечини, які прилягають до кутових 
коротунів, обов’язково скріплюються з протиугінними брусами (ку-
тиками). 

 

Рис. 3.5. Прикріплення поперечини до протиугінного 
кутового коротуна: 

1 – протиугінний кутовий коротун; 2 – поперечина 

Відстань у світлу між поперечинами встановлюється такою, щоб 
при русі по ним колісної пари колеса, що зійшли з рейок, не прова-
лювалися між поперечинами і не викликали внаслідок цього їх руй-
нування. На тимчасових мостах відстань у світлу між поперечинами, 
сполученими протиугінними брусами, повинна бути не більше 25 см 
при поперечинах з брусів, 1–15 см – при поперечинах з обпиляних на 
два канти колод або шпал. У разі з’єднання поперечин протиугінни-
ми кутиками ці відстані можуть бути збільшені до 35 і 25 см. 

На окремих ділянках, де приведені значення найбільшої відстані 
в світлу між поперечинами не можна витримати, наприклад, між по-
перечинами на кінцях двох сусідніх прогонових будов або над попе-
речними балками, допускається цю відстань збільшити, проте ніде 
відстань між осями поперечин не повинна бути більше 60 см. Най-
менша відстань в світлу між поперечинами 10 см. 

Колійні рейки на тимчасових мостах мають бути нормальної дов-
жини і за потужністю задовольняти вимогам, що пред’являються до 
рейок перегону, на якому знаходиться міст. 

Укладання колійних рейок виробляється на підкладках. Кожна 
рейка прикріплюється до поперечини не менше чим трьома костиля-
ми, не рахуючи обшивальних. Можливе прикріплення шурупами 
і вживання роздільного кріплення. У останньому випадку поперечини 
укладаються із заздалегідь прикріпленими до них підкладками. 
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Шурупи загвинчуються в заздалегідь просвердлені отвори, діаметр 
яких робиться на 1 мм менше діаметра стержня шурупа в поперечи-
нах з деревини твердих порід і на 3 мм – з деревини м’яких порід. 
Попереднє свердлування отворів обов’язкове і для костилів, щоб 
уникнути при їх забиванні пошкодження поперечин. Отвори для 
костилів мають бути трохи менше їх розмірів. 

Стики колійних рейок розташовуються під прямим кутом. Кожен 
стик перекривається двома накладками і закріплюється повною кіль-
кістю болтів. При нормальній відстані між поперечинами стики 
рейок можуть розташовуватися як у підвішеному стані, так і на попе-
речині. Якщо відстань між осями поперечин під стиком більше 55 см, 
стик рейок влаштовується на спеціальному містку. У цілях зменшен-
ня динамічної дії рухомого складу на конструкції мосту не слід роз-
ташовувати стики рейок ближче ніж 2 м від кінців головних ферм 
(балок). 

Піднесення зовнішньої рейки на мостах, розташованих на кривих 
ділянках колії, досягається: 

а) установкою прогонових будов з поперечним нахилом; 
б) за допомогою дерев’яних підкладок завтовшки 4 см, прикріп-

лених до мостових поперечин; 
в) застосуванням клиноподібних мостових брусів. 
На всіх великих і середніх мостах, а також на мостах, розташова-

них на кривих радіусом менше 1 000 м, незалежно від їх довжини 
усередині колії ставляться контррейки (див. рис. 3.1). Вони уклада-
ються з рейок на один тип легше, ніж колійні рейки. Допускається 
для контррейок використовувати рейки, непридатні до укладання 
в колію. Контррейки укладаються без підкладок і пришиваються до 
кожної поперечини двома костилями. 

Інколи замість контррейок ставляться контркутики (див. рис. 3.3), 
які закріплюються на кожній поперечині також двома костилями че-
рез отвори в горизонтальних полицях. Відстань від внутрішньої грані 
головки колійної рейки до найближчої грані головки контррейки або 
контркутика встановлюється залежно від розмірів підкладки під ко-
лійною рейкою і ширини підошви контррейки (горизонтальної полиці 
контркутика); вона знаходиться в межах 200–240 мм. 

Контррейки (контркутики) протягуються за задню грань стоянів 
або заставні щити, відгинаються всередину колії і зводяться «човни-
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ком», який закінчується скісом кінців контррейок, або башмаком – 
металевим або дерев’яним (рис. 3.6). 

У стиках контррейки з’єднуються накладками на чотирьох болтах. 
Стики контркутиків перекриваються кутовими накладками. Влашто-
вувати стики контррейок проти стиків колійних рейок і в межах «чо-
вника» не допускається. 

 

Рис. 3.6. Складання контррейок перед мостом: 
а – схеми укладки; б – з’єднання контррельсів скосом кінців; в – дерев’яний башмак; 

1 – контррейки; 2 – протиугінний брус; 3 – закладний щит 

Призначення контррейок (контркутиків) полягає в тому, щоб за-
побігати значному зсовуванню рухомого складу через сходження 
з рейок на мості й через можливі внаслідок цього зламування попере-
чин і падіння рухомого складу з мосту. Крім того, завдяки застосу-
ванню «човника» колісний скат, якщо зійшов з рейок до входу на 
міст, прямує в жолоби між колійними рейками і контррейками. Зсо-
вуванню поперек мосту рухомого складу у разі сходження з рейок 
перешкоджають і протиугінні бруси. Тому їх називають також охо-
ронними брусами. 

На всіх одноколійних великих та середніх мостах, які розташовані 
на станціях або поблизу станцій, влаштовуються двобічні тротуари. 
На одноколійних мостах останнього виконання обмежуються 
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влаштуванням тротуару з одного боку мосту, а на малих мостах, які 
розташовані на перегонах, тротуарів не влаштовують зовсім. Вирі-
шення про влаштування тротуарів на малих мостах у межах станцій, 
на шляхопроводах і двоколійних мостах приймається кожного разу 
залежно від конкретних умов відновлення (будівництва) мосту або 
його експлуатації. Тротуари влаштовуються: 

а) на поперечинах завдовжки 4,2 м, що укладаються між попере-
чинами нормальної довжини, як показано на схемах рис. 3.7; 

б) на консолях з поставлених на ребро дошок завтовшки 5 см, 
прикріплених до мостових брусів (рис. 3.8); 

в) на металевих консолях, прикріплених до головних ферм або ба-
лок (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.7. Схема складання поперечин: 
а – при тротуарі з однієї сторони; б – при тротуарі з двох сторін 

Усі тротуари збоку захищаються дерев’яними або металевими пе-
рилами. На кожному бічному тротуарі укладається настил з чотирьох 
дошок перерізом 20 5×  см із зазором 2 см між ними. Можливе укла-
дання тротуарного настилу з щитів. 

З метою протипожежної безпеки на мостах з дерев’яними прого-
новими будовами простір між контррейками або між бортовими 
брусами покривається дощатим настилом, що укладається із зазорами 
2–3 см, і засипається щебенем або гравієм. 

На мостах з металевими прогоновими будовами на дерев’яних 
опорах такі самі покриття влаштовуються над опорами, у кожну сто-
рону від них на відстані 2–5 м. Наостанку при неспалимих опорах на 
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всьому протязі металевих прогонових будов усередині колії влашто-
вується пішохідний настил. Його роблять з двох, а за відсутності біч-
них тротуарів – з трьох дошок перерізом 2×3 см із зазорами по 4 см 
між ними. Дощатий настил може бути замінений настилом з рифле-
них сталевих листів. 

 

Рис. 3.8. Мостове полотно з тротуаром на консолях із дошок, 
які встановлені на ребро 

  

Рис. 3.9. Тротуар на металевій основі: 
1 – дошки настилу; 2 – брус 120×120 мм; 3 – поздовжній кутик 80×80×10 мм; 

4 – мостовий брус; 5 – перильний стояк; 6 – поручень; 7 – прут перильного заповнення  
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Мости з їздою на дерев’яних поперечинах мають бути оснащені 
протипожежними засобами: діжками з водою, ящиками з піском, 
щипцями для захвату запальних бомб, протипожежним інвентарем 
(відрами, лопатами й ін.). 

На мостах завдовжки 15–35 м з мета-
левими прогоновими будовами на неспа-
лимих опорах протипожежні засоби роз-
міщуються з кожного кінця мосту, а при 
більшій довжині мостів – ще через кож-
них 35 м. На дерев’яних прогонових бу-
довах або дерев’яних опорах протипо-
жежні засоби розміщують на мостах зав-
довжки 5–15 м в одному місці, завдовжки 
15–25 м – в обох кінцях мосту, а при дов-
жині більше 25 м – на кінцях мосту і че-
рез кожні 20 м його довжини. 

Для розміщення протипожежних засо-
бів влаштовуються спеціальні помости 
(рис. 3.10) або використовуються спе-
ціальні площадки – сховища для людей, 
колійних вагонеток і знімних дрезин, що 
передбачаються на великих мостах через 
кожні 50 м їх довжини. Помости під про-
типожежні засоби і площадки-притулки 
розташовують у шаховому порядку з ко-
жного боку мосту. Для цього використо-
вують поперечини завдовжки 5,2 м. 

Мостове полотно на дерев’яних попе-
речинах має істотні недоліки. На його бу-
дову потрібна значна кількість деревини 

(мінімум 0,35 м3 пиломатеріалів на 1 пог. м мосту) і значні витрати 
робочої сили. 

Особливо трудомісткими є такі процеси, як прирубування, при-
гонка й складання поперечин і протиугінних брусів, які виконуються 
вручну і вимагають багато часу. Доставка матеріалів пов’язана з ве-
ликою витратою часу на транспортування. До того ж дерев’яні еле-
менти мостового полотна можуть займатися. Тому в даний час для 
металевих і залізобетонних прогонових будов тимчасових мостів роз-

 
Рис. 3.10. Схема розташуван-
ня поперечин під поміст для 
протипожежних засобів: 

1 – поперечини під поміст; 2 – 
дошка «на ребро» для тротуару 
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робляються конструкції мостового полотна без поперечин з їздою 
безпосередньо по головних балках або фермах. 

Мостове полотно з рухом на баласті може влаштовуватися на знов 
встановлюваних залізобетонних прогонових будовах тимчасових 
мостів і зберігається на використовуваних при відновленні уцілілих 
масивних частинах постійних мостів. Товщина баластного шару під 
шпалами на тимчасових мостах не має бути менше 15 см. При русі на 
баласті, так само як і при русі на поперечинах, на великих і середніх 
мостах і на мостах, які розташовані на кривих радіусом менше 
1 000 м, повинні укладатися контррейки. 

 3.2. Дерев’яні прогонові будови 

При тимчасовому відновленні мостів застосовуються, як правило, 
два типи дерев’яних прогонових будов: 

1) з прогонами; 
2) пакетні. 
 
Прогонові будови з прогонами. Прогони є несучою конструк-

цією прогонових будов. Вони, підтримуючи мостове полотно, розта-
шовуються під кожною рейковою ниткою симетрично осі мосту 
і спираються зазвичай на плоскі опори з паль або рам (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Схема естакадного мосту з прогонами на плоских однорядних рамних 
проміжних опорах 
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Кожен прогін складається з декількох колод, що обтесані на два 
канти, або брусів. Їх кількість залежить від навантаження, величини 
прогону і розмірів поперечних перерізів колод (брусів). У прогонах 
колоди (бруси) розташовують за висотою в один, два і три яруси, 
причому в одному ярусі під кожною рейковою ниткою більше трьох 
колод (брусів) не ставлять. Між собою прогони зв’язані мостовими 
поперечками і насадками опор. Одноярусне розміщення колод 
(брусів) є найбільш простим за конструкцією і найменш трудо-
містким, оскільки відпадає необхідність в об’єднанні колод з під-
гонкою їх одна до одної за довжиною. Це краще в експлуатації, 
оскільки при цьому менше з’єднань, а також місць, в яких може роз-
строюватися конструкція і застоюватися волога, яка сприяє загниван-
ню. Тому при тимчасовому відновленні, як правило, застосовуються 
одноярусні прогони, ними перекривають прогони від 1 до 3 м з вико-
ристанням колод діаметром 26–30 см відповідно. Прогонова будова 
з одноярусними прогонами розрахунковим прогоном 3 м показана на 
рис. 3.12. 

Стики колод в одноярусних прогонах розташовуються над опора-
ми «в переплетіння». У стиках колоди прирубуються одна до одної, 
а кінці їх випускаються за вісь насадки, на яку вони спираються, 
не менше, ніж на 25 см. Колоди прогонів кожної рейкової нитки над 
опорами з’єднуються між собою горизонтальними болтами. Прогони 
в місці сполучення з насадками прирубаються і з’єднуються з ними 
штирями або вертикальними болтами. Такі конструкції прогонових 
будов не заводського виконання, а такі, що виконуються безпосеред-
ньо на мосту після зведення опор. 

У теперішній час запропоновані заводські конструкції прогонових 
будов з прогонами (рис. 3.13); їх можна завчасно заказати на польо-
вих заводах або полігонах і в готовому вигляді (разом з поперечками) 
встановити краном на опори. Прогони цих прогонових будов – одно-
ярусні, кожен з двох колод. Щоб забезпечити розташування осей 
прогонів двох суміжних прогонових будов на одній прямій і цен-
тральну передачу навантаження від прогонів на опору, відстань між 
осями колод прогонів у суміжних прогонах роблять різною. В одній 
прогоновій будові вона приймається мінімальною, а в прогонах су-
міжної прогонової будови – збільшеною. На опорі кінець прогону 
з вузьким просвітом обпилюється на клин і заводиться в отвір сусід-
нього прогону, який для цього розширюють. 
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Колоди прогонів по осі опори стягуються горизонтальним болтом. 
Величина прогонів, що перекриваються такими прогоновими будо-
вами, дорівнює 2–3 м. При застосованої довжині колод 6,5–8,5 м про-
гони в обох типах конструкцій прогонових будов виходять нероз-
різними, проте в розрахунках їх розглядають як розрізні однопро-
гонові балки з розрахунковим прогоном, довжина якого дорівнює 
відстані між осями насадок. 

 

Рис. 3.13. Конструкція прогонової будови заводського виконання 
з дерев’яними прогонами: 

а – схема розташування; б – стик прогонів на опорі; 1 – прокладка 20d =  см, 34l =  см; 
2 – прокладка 5х20 см, 25l =  см; 3 – болт 19d =  см; 4 – скоба 16d =  см 

Пакетні прогонові будови. Конструкції пакетних прогонових бу-
дов заводського виконання. Вони виготовляються на польових заво-
дах або полігонах. У цих прогонових будовах мостове полотно укла-
дається на два пакети, розташовані під рейковими нитками. Кожен 
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пакет складається з колод, які обтесані на два канти, або брусів, що 
розташовуються в один, два і три яруси, але не більше трьох у кож-
ному ярусі. Колоди (бруси) в пакетах з’єднуються між собою гори-
зонтальними і вертикальними болтами. На рис. 3.14 показана прого-
нова будова з триярусними пакетами по дев’ять колод у кожному. 

 

Рис. 3.14. Дерев’яна пакетна прогонова будова: 
1 – поперечина 24d =  см; 2 – протиугінний брус 15х20см; 3 – лист покривної сталі 
шириною 240 мм; 4 – бортовий брусок 10х10 см; 5 – протипожежна засипка з щебеню 
або гравію; 6 – болт 19d =  см; 7– колоди пакету 28d =  см; 8 – стискач 16х20 см; 

9 – прокладка 8х16 см 

Колоди (бруси) в пакетах не мають стиків і укладаються в кожно-
му ярусі прикоріннями в різні боки. Між рядами колод передбача-
ються зазори не менш 3 см (при брусах – не менше 4 см); вони забез-
печують провітрювання колод (брусів), сприяють зберіганню дереви-
ни від швидкого загнивання. 
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Необхідна величина зазорів забезпечується постановкою верти-
кальних прокладок, які врубуються в колоди пакетів у місцях стягу-
вання їх горизонтальними болтами. Ці ж прокладки забезпечують 
паралельність осей колод в пакеті при його виготовленні. З’єднання 
пакетів в єдину конструкцію і спільність їх роботи забезпечуються 
скріпленням з поперечинами мостового полотна і постановкою попе-
речних зв’язків. Поперечини через одну з’єднуються з пакетами бол-
тами, використовуваними одночасно для стягування колод у пакетах 
у вертикальному напрямі. Поперечні зв’язки розташовують залежно 
від величини прогону всередині його або на третинах на відстані 
не більше 2 м один від одного. Конструкція поперечних зв’язків скла-
дається з поставленого під пакетами поперечного бруса (стискача) 
перерізом 16×20 см, розташованої над ним поперечини і чотирьох 
вертикальних болтів, що стягують їх. 

Пакетні прогонові будови спираються безпосередньо на насадки 
дерев’яних опор, а в окремих випадках – на масивні опори за допомо-
гою парних опорних брусів. Закріплення пакетів на насадках здійс-
нюється так само, як і прогонів. З’єднання опорних брусів з колодами 
(брусами) пакетів здійснюється взаємним вирубуванням, а між собою 
– горизонтальними болтами. 

З’єднання колод (брусів) у пакеті вертикальними болтами не за-
безпечує при його вигинанні достатнього опору через зрушення ко-
лод (брусів) по площинах їх стикання. Тому кожна колода (брус) 
у пакеті розглядається як самостійна одиниця і при розрахунку кон-
струкції прогонової будови вважають, що момент опору пакета дорів-
нює сумі моментів опору складових його колод (брусів). 

Величина прогону, що перекривається дерев’яною пакетною про-
гоновою будовою, при застосованих розмірах колод (брусів) не пере-
вищує 5,0–5,5 м. Збільшення вантажопідйомності пакетних прогоно-
вих будов, а також і прогону з’єднанням колод (брусів), що перекри-
ваються ними, у пакетах різного роду за допомогою шпонок при 
відновленні мостів недоцільно, оскільки необхідну для таких конс-
трукцій повітряно-суху деревину в польових умовах зазвичай отри-
мати неможливо. 
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 3.3. Сталеві прогонові будови 
з прокатних двотаврових балок 

Істотне збільшення прогонів – у порівнянні з тими, які перекри-
ваються дерев’яними прогоновими спорудами – для досить простих 
конструкцій, що допускають виготовлення в польових умовах і на 
будівельних майданах, досягається використанням прокатних дво-
таврових балок. Застосовуються два типи сталевих прогонових будов 
з прокатних двотаврових балок: 

1) з прогонами; 
2) пакетні. 
 
Прогонові будови зі сталевими прогонами. Несуча конструкція 

прогонових будов зі сталевими прогонами складається з двох про-
катних балок (прогонів) по одній під кожну рейкову нитку. Прогони 
спираються на плоскі опори, що характерне для мостів естакадного 
типу (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Конструкція прогонової будови зі сталевими прогонами 

Переріз прогонів підбирається залежно від навантаження і вели-
чини прогону. Двотавровими балками № 40, 50 і 60 перекривають 
прогони 3, 4 і 5 м відповідно. Довжина прокатних балок звичайно 
значно більше розмірів прогонів. Тому в естакадах прогони виходять 

127



 
 

 
 

нерозрізними. Проте, враховуючи можливість використання корот-
ких балок, розрахунок прогонів виробляється як для розрізних одно-
прогонових балок. Стик прогонів розташовується на опорі. Два ва-
ріанти розміщення прогонів у суміжних прогонах і відповідні ним 
конструкції стиків показані на рис. 3.16. Для того, щоб можна було 
поставити лапчасті болти, що прикріплюють поперечини до прогонів, 
відстань між осями прогонів приймається не менше 1,8 м. 

 

Рис. 3.16. Схеми розташування сталевих прогонів в прогоновій будові 
і відповідні їм конструкції стиків: 

а – варіант 1; б – варіант 2 

Біля опор між прогонами влаштовуються поперечні зв’язки. Вони 
складаються (з кожного боку опори) з розпірок між балками і двох 
стягуючих хомутів. Один хомут утворюється з поперечини і встанов-
леної під балками стяжки для бруса перерізом 16×20 см, що сполу-
чують між собою вертикальними стяжками. Другий хомут – горизон-
тальний. Для його влаштування два вертикальні кутики, поодинці із 
зовнішнього боку кожного прогону, стягуються горизонтальними 
стяжками на рівні верхнього і нижнього поясів балок. Розпірка ста-
виться в площині першого хомута і складається з брусів, скріплених 
між собою діагоналями з дошок на цвяхах. 

Поздовжні зв’язки утворюють мостові поперечини з прикріплени-
ми до них усередині колії кутиками або дошками настилу, що розта-
шовуються приблизно під кутом 45° до осі прогонової будови. Кути-
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ки кріпляться до поперечин шурупами або костилями через отвори 
в горизонтальних полицях. 

Сталеві прогони та інші елементи конструкції прогонових будов 
виготовляються на будівельних майданах (полігонах) паралельно зі 
зведенням опор. Темп будови естакад зі сталевими прогонами вищий, 
ніж з дерев’яними, а трудомісткість менша. 

 
Пакетні прогонові будови. Головними балками пакетних прого-

нових будов є пакети (блоки) з двотаврових балок однакового про-
філю, сполучені між собою для сумісної роботи. Пакетні прогонові 
будови виконуються розрізними. Вони виготовляються завчасно на 
польових заводах або одночасно зі зведенням опор на полігонах 
(будівельних майданах) будівельних організацій. Установка пакетних 
прогонових будов на опори виробляється цілком у зібраному вигляді. 
В окремих випадках (за відсутності кранів необхідної вантажо-
підйомності) можлива установка на опори окремих пакетів або балок 
з виконанням подальшої збірки в прогоні. 

Кількість двотаврових балок у пакеті залежить від їх профілю, ве-
личини прогону, що ними перекривається, і навантаження. Зазвичай 
в пакет включають до трьох балок, розташованих поруч, або до шес-
ти балок у два яруси. Більше трьох балок в ярусі розташовувати 
не слід, оскільки вже в цьому випадку навантаження між балками 
розподіляється нерівномірно: середні балки виявляються навантаже-
ними більше, ніж крайні. 

У двоярусних пакетах балки верхнього і нижнього ярусів з’єд-
нуються зварюванням. Завдяки цьому двоярусні балки працюють як 
єдине ціле і несуча здатність їх значно більше, чим таких самих 
відокремлених балок. 

Залежно від розміщення балок у пакетах в один або два яруси па-
кетні прогонові споруди називаються одно- і двоярусними, а за кіль-
кістю балок в одному ярусі – одно-, дво- і тристінними. На рис. 3.17 
і 3.18 показані двостінні одно- і двоярусні пакетні прогонові будови. 

Відстань між осями головних балок одностінних пакетних прого-
нових будов визначається за схемою розміщення лапчастих болтів, 
якими закріплюються поперечини, відстань між ними дорівнює 1,8 м, 
а для дво- і тристінних пакетів в цілях більш рівномірного розподілу 
навантаження ця відстань в пакетах становить 1,6 м. 
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В одноярусних пакетах балки з’єднуються між собою наступними 
способами: 

1) стягуванням хомутами з постановкою дерев’яних прокладок між 
балками (див. рис. 3.17, а); 

2) болтами, які пропускають через отвори в стінках балок з дерев’я-
ними прокладками між ними (див. рис. 3.17, б); 

3) сталевими зварними діафрагмами, що приєднуються до стінок ба-
лок на болтах (рис. 3.19). 

Стяжка балок у пакет хомутами і болтами досить надійна і може ви-
конуватися в польових умовах. Застосування хомутів особливо зручно 
при збірці пакетів у прогони. Відстань між хомутами до 1,8 м, між ря-
дами болтів, що зв’язують балки, – до 2,2 м. Балки в пакеті при обох 
способах з’єднання встановлюються із зазором 3–4 см, що забезпечує 
підтягування болтів. Дерев’яні прокладки ставляться майже на всю ви-
соту балок волокнами у вертикальному напрямку. При з’єднанні болта-
ми в тристінних пакетах важко поєднати отвори в стінках балок і про-
кладки. Щоб полегшити пропуск болтів, отвори в цьому випадку роб-
ляться значно більшого розміру, ніж діаметр болтів. 

Одноярусні пакети із з’єднаннями балок на хомутах і болтах об’єд-
нуються в прогонову будову поперечними зв’язками, які розташовують 
через 2–3 м по довжині прогону. Поперечні зв’язки при таких пакетах 
робляться дерев’яними. Вони утворюються з брущатих розпірок-
діафрагм і розміщених в їх площині хомутів, які складаються з мостової 
поперечини, бруса стискання перерізом 16×20 см, який прирубується до 
пакетів знизу, і вертикальних стяжок, що стягують їх. Бруси в розпірках 
зв’язуються між собою діагоналями з дошок на цвяхах. Поздовжніми 
зв’язками в цих прогонових будовах служать розташовані усередині 
колії косі кутики, пришиті до поперечин шурупами (костилями), або ко-
сий настил з дошок. Кут, що складається кутиками або настилом з віссю 
колії, приблизно дорівнює 45°. 

З’єднання балок в пакет за допомогою сталевих діафрагм надійніше, 
ніж хомутами або болтами, але це доцільно лише при виготовленні про-
гонових будов на заводі. Таке з’єднання рекомендується для мостів із 
важкими умовами експлуатації: при розташуванні на кривих малого 
радіуса, на крутих ухилах і тому подібному. 
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Відстань між діафрагмами визначається з умови стійкості верхніх 
поясів балок у пакетах і зазвичай приймається рівною близько 2 м. Бал-
ки пакета, що сполучаються діафрагмами, ставляться на такій відстані 
одна від одної, щоб просвіт між полицями дорівнював 150–200 мм. Та-
кий розмір просвіту забезпечує можливість постановки болтів, що при-
кріплюють діафрагми до балок. 

Одноярусні пакети, балки в яких сполучені сталевими діафрагмами, 
об’єднуються в прогонову будову зв’язками у вигляді сталевої гори-
зонтальної ферми, розташованої посередині висоти пакетів. Ґрати фер-
ми трикутні, з розпірками над опорами. Вузли ферми розташовуються 
в місцях розташування діафрагм між балками пакетів. У вузлах кожен 
елемент ґрат приєднується одним болтом до горизонтальної полиці ку-
тового коротуна, інша полиця якого кріпиться болтами до стінки пакета. 
Інколи поперечні зв’язки над опорами підсилюють постановкою другої 
розпірки на рівні нижніх поясів балок. 

У двоярусних прогонових будовах (див. рис. 3.18) зварні з’єднання 
балок за висотою виконуються з постановкою між їх полицями шпонок-
прокладок завтовшки 10–12 мм. Довжина шпонок зазвичай 200 мм. 
Відстань між шпонками визначається розрахунком. Інтервали між ними 
слід розподіляти відповідно до зміни величини поперечної сили по дов-
жині прогону: вона призначається меншою в опорі і збільшується в се-
редній частині прогону. 

Для з’єднання двоярусних балок в пакети застосовуються сталеві 
зварні діафрагми. 

Пакети двоярусних прогонових будов зазвичай об’єднуються в про-
гонову будову металевими поздовжніми і поперечними зв’язками. По-
здовжні зв’язки розташовують на рівні верхніх поясів балок другого 
ярусу. Конструкція поздовжніх зв’язків така сама, як і в одноярусних 
пакетних прогонових будовах, в яких балки в пакетах сполучені стале-
вими діафрагмами. Поперечні зв’язки з кутиків ставляться над опорами 
через 3–5 м у прогонах, у місцях, що співпадають із вузлами поздовжніх 
зв’язків. 

Пакетні прогонові будови можуть застосовуватися для прогонів, які 
передбачені типовими проектами, а також для прогонів інших розмірів, 
залежно від конкретної схеми відновлення мосту і від довжини наявних 
балок. 
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Відповідно до довжини прокат-
них балок, що зазвичай використо-
вуються, а також за умовами транс-
портування в прогонових будовах 
завдовжки 12 м може передбачати-
ся монтажний стик (рис. 3.20). 

Він влаштовується на напів-
чистих болтах у кожній балці паке-
та. Можливий пристрій стиків на 
заклепках. 

При прогонах до 5 м пакетні 
прогонові будови встановлюються 
безпосередньо на насадки дерев’я-
них опор. При більшій величині 
прогонів або під час установки на 
масивні опори під кінці прогонових 
будов на опорах укладаються 
опорні бруси, кількість і розміри 
яких визначаються розрахунком. 
Менше двох брусів перерізом 
20×20 см зазвичай не ставляться. 
Спирання пакетів на опорні бруси 
може бути безпосереднім або, якщо 
це необхідно за умовами стійкості 
до зминання деревини, через стале-
вий опорний лист. На опорних бру-
сах прогонова будова закріплю-
ється костилями або шурупами; 
при тому, що вона спирається зав-
дяки сталевому листу в них, для пропуску костилів (шурупів) ще й про-
роблюються отвори. 

При використанні найбільш потужного профілю № 60 нормальних 
прокатних двотаврових балок сортаменту України одноярусними па-
кетними прогоновими будовами можна перекрити прогони до 9,6 м, 
двоярусними – до 18 м. 

Рис. 3.20. Монтажний стик балок 
двоярусної пакетної прогонової будови:

1 – зовнішня поясна накладка; 
2 – внутрішня поясна накладка з полки 

двотаврів; 3 – накладка стику верхніх листів; 
4 – двотаври; 5 – болт або заклепка; 

6 – прокладка між двотаврами 
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Збільшити несучу здатність пакетних прогонових будов, а отже, і ве-
личину прогонів, що перекриваються, можна при використанні прокат-
них широкополичних двотаврових балок. Під час Великої Вітчизняної 
війни відновлювальні організації повсюдно застосовували широкополи-
чні балки Пейне (з німецького прокату – до № 100 включно). Одноярус-
ними пакетними прогоновими будовами з таких балок перекривалися 
прогони до 23 м, а в окремих випадках – і більше. У практиці зарубіж-
них відновлювальних організацій пакетні прогонові будови з прокатних 
широкополичних балок використовувалися для прогонів до 25 м і навіть 
до 29 м. 

При однаковій величині прогону вживання широкополичних балок 
дозволяє в 1,5–2 рази зменшити масу головних балок (у порівнянні 
з конструкціями з прокатних двотаврів нормального сортаменту). 

 3.4. Сталеві прогонові будови 
зі зварних широкополичних двотаврових балок 

Істотне вдосконалення технологічного процесу зварювання призвело 
останніми роками до вживання в будівництві зварних широкополичних 
двотаврів, що виготовляються на заводських потокових лініях. 

Цінними якостями зварних двотаврових балок є: можливість їх виго-
товлення при відносно нескладному устаткуванні; вигідно підібрані 
розміри перерізів; найповніше використання властивостей сталі в балці 
завдяки відсутності початкової напруги, що виникає при прокаті широ-
кополичних балок. 

Розроблені типові проекти сортаменту зварних широкополичних 
двотаврових балок зі сталі М16С і прогонових будов з них для тимчасо-
вих залізничних мостів. Такі ж проекти складені із застосуванням низь-
колегованої сталі 15ХСНД. 

До сортаменту зварних двотаврових балок зі сталі М16С належать 
два профілі: А і Б (рис. 3.21). Передбачені проектом типові розрахунки 
прогонів перекриваються двома або чотирма балками цих профілів 
(табл. 6); найбільший прогін – 23 м. Прогонові будови із зварних балок 
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запроектовані збірними, з монтажними з’єднаннями на болтах. Збірка 
виконується з майна, що має 20 типів (марок) елементів, включаючи 
болти. 

 

Рис. 3.21. Профілі зварних двотаврів зі сталі М16С 

Таблиця 6 

Схема розташування балок марок МА та МБ ( Aµ  та Бµ ) 

Профіль 
Параметри 

А Б А Б 

Довжина розрахунко-
вого прогону, м 10,8 та 11,7 13,8 та 15,9 18,0 21,0 та 23,0 

Схема розташування 
балок у попереч-
ному перерізі 

 

 
Для головних балок прогонових будов передбачені дві відповідні 

типовим профілям заводські марки: МА, завдовжки 12,35 м, і МБ, зав-
довжки 16,47 м (рис. 3.22). Довжина марок кратна 1,03 м, що зв’язу-
ється з прийнятою довжиною поздовжніх зв’язків півпанелі; балки такої 
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довжини можна перевозити автомобільним транспортом. На кінцях та-
ких марок є дві групи отворів для монтажних стиків. Крім того, у верти-
кальних листах марок просвердлюють групи отворів: 

1) з кроком 1,03 м між осями груп для постановки елементів поз-
довжніх і поперечних зв’язків; 

2) у марці МА – по 3 і в марці МБ – по 4 групи з кожного боку балки 
над опорами і на відстані 1,03 м від них – для постановки кутиків 
жорсткості. 

 

Рис. 3.22. Заводські марки зварних балок марок МА і МБ зі сталі М16С 

Розрізанням заводських марок можна отримати монтажні марки 
такої довжини, яка необхідна для утворення прогонових будов, що пе-
редбачаються схемою відновлення мосту. Заводські марки використо-
вують повністю, вони є одночасно і монтажними. Розрізання заводських 
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марок може вироблятися в будь-якому перерізі, але в цілях раціональної 
витрати металу таким чином, щоб відходи, що отримують, можна було 
б використовувати. 

Із заводських марок МА і МБ можна споруджувати прогонові будови 
з нормальною довжиною консолей близько 300 мм і з довгими консоля-
ми: до 1,5 м при розрахункових прогонах 10,8–13,8 м і до 1 м – при 
більшій величині прогонів. Типові схеми спорудження прогонових бу-
дов з довгими консолями приведені на рис. 3.23. 

 

Рис. 3.23. Схеми утворення прогонових будов із зварних балок: 
а – з рівними консолями; б – з нерівними консолями 

Виліт консолі обмежений величиною підйому її кінця при заванта-
женні прогону і можливістю виникнення при завантаженні консолі 
від’ємної опорної реакції, яку конструкція кріплення прогонової будови 
на опорах сприйняти не може. Прогонові будови з довгими консолями 
доцільно застосовувати для того, щоб не владнувати так званого 
міжпрогонового заповнення над опорами баштового типу. Довжина 
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консолей при цьому погоджується з шириною опори; вильоти консолей 
з різних сторін прогонової будови можуть бути різними. 

У прогонових будовах з розрахунковим прогоном більше 15,9 м 
вживаються головні балки двох або трьох монтажних марок. Застосу-
вання трьох монтажних марок доцільне при використанні коротких від-
ходів заводських марок. У балках з двома монтажними стиками середня 
марка може бути з профілю Б, крайові – з профілю А. Стики марок роз-
ташовуються в крайніх чвертях прогону; найбільші відстані від осі опо-
ри до осі стику при розрахунковому прогоні 21 і 23 м дорівнюють 4,8 
і 4,5 м відповідно. 

Конструкції прогонових будов з двома і чотирма зварними балками 
показані на рис. 3.24 і 3.25. 

При двох балках в прогонових будовах для забезпечення стійкості їх 
стінок над опорами на відстані 1 м від опор ставляться кутики жорст-
кості М14. У конструкціях прогонових будов з чотирма балками стій-
кість їх стінок і спільність роботи пари балок під кожною рейковою 
ниткою забезпечуються суцільними діафрагмами МЗ, що встановлю-
ються в площинах поперечних зв’язків. 

Поперечні зв’язки у вигляді жорстких зварних фермочок в обох кон-
струкціях прогонових будов розташовується над опорами і в прогоні 
через 1,03 4 4,12× =  м або 1,03 5 5,15× =  м. Для прогонових будов з дво-
ма балками застосовуються фермочки типу Ml з двома діагоналями, 
а для прогонових будов з чотирма балками – фермочки типу М2 з одні-
єю діагоналлю. Стояки фермочок виконані зі смугової сталі, розпірки 
і діагоналі – з кутиків. Фермочки приєднуються до стінок балок стояка-
ми за допомогою кутиків М4 і верхніми розпірками – за допомогою фа-
сонок М5. 

У прогонових будовах зі зварних балок влаштовуються лише верхні 
поздовжні зв’язки. Вони є горизонтальною фермою з трикутними ґра-
тами. Діагоналі поздовжніх зв’язків є кутиками двох типів: довгого М6 
і короткого М7 – для прогонових будов з двома і чотирма балками 
відповідно. Фасонками М5 вузлів поздовжніх зв’язків, що використо-
вують також для прикріплення верхніх розпірок поперечних зв’язків, 
є коротуни кутика 200×12×12 мм, вузька полиця якого кріпиться на 
трьох болтах до стінки балки. 
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Щоб уникнути згинання передбачаються кутові коротуни М8: при 
прогонах до 15,9 м – лише по кінцях прогонової будови, а при прогонах 
18 м і більше – крім того, ще й в місці монтажного стику балок. У про-
гонових будовах з чотирма балками кутові коротуни ставляться лише на 
зовнішніх балках. 

Монтажні з’єднання елементів зв’язків, а також приєднання діа-
фрагм, кутиків жорсткості і протиугінних кутових коротунів до балок 
виконуються на чорних болтах 22d =  мм. При монтажному стиканні 
балок стик стінки перекривається парними накладками М9, а стик кож-
ного поясу – однією зовнішньою накладкою М10 і двома внутрішніми 
М11. 

З’єднання в стику можуть бути виконані на напівчистих болтах 
25,5d =  мм або на високоміцних болтах 24d =  мм; можливе застосу-

вання заклепок. При високоміцних болтах зусилля в стику передаються 
силами тертя, що створюються натягненням болтів по дотичних площи-
нах елементів, що сполучаються. Для зручності укладання мостових по-
перечин у стику на верхній пояс укладається дірчаста прокладка М15 
з отворами 50d =  мм, в які входять виступні головки болтів. Прокладка 
кріпиться до поясу двома парами крайніх стикових болтів. Стик профі-
лів А і Б завдяки однаковій їх висоті і товщині стінок відрізняється від 
стику балок одного і того ж профілю лише постановкою прокладок то-
вщиною 15 мм з внутрішньої сторони поясів профілю А. 

Прогонові будови встановлюються на опорні бруси. Місця спирання 
балок не зафіксовані. Навантаження від балок передається через сталеві 
опорні листи: М12 – для однієї балки і М13 – для двох (при прогоні ши-
риною 18 м опорні листи не потрібні). Закріплення прогонової будови 
здійснюється костилями. 

У польових умовах допускається виготовлення прогонових будов 
з розрахунковим прогоном до 15,9 м з готових зварних балок з дерев’я-
ними зв’язками (рис. 3.26). Поперечні зв’язки, які встановлюються 
не рідше чим через 3,09 м, представляють собою обв’язані балки і за-
повнення між ними. Обв’язування балок здійснюється чотирма гори-
зонтальними стяжками і вертикальним хомутом з мостової поперечини, 
нижнім брусом стискання перерізом 16×20 см і двома вертикальними 
стяжками. Заповнення наскрізне, хрестоподібного типу, з брусів. 
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Поздовжніми зв’язками прикріплення служать дошки настилу, 
прибитого цвяхами до мостових поперечин усередині рейкової колії 
приблизно під кутом 45° до осі прогонової споруди. 

Сортамент зварних двотаврів зі сталі 15ХСНД передбачає два 
профілі: А і В (рис. 3.27). 

 

Рис. 3.27. Схема профілів зварних двотаврів з низьколегованої сталі 

Прогонові будови з цих профілів запроектовані для розрахункових 
прогонів від 8,7 до 23 м. Конструкція прогонових будов така сама, як 
з балками зі сталі М16С, але без зміцнення стінок балок кутиками 
жорсткості. Окрім того, при прогоні 18 м достатньо однієї балки під 
рейковою ниткою замість двох зі сталі М16С. Застосування двотаврів 
з низьколегованої сталі значно знижує вагу прогонових будов. Так, 
прогонова споруда з розрахунковим прогоном 23 м зі сталі М16С ва-
жить 36,5 т, а з балками зі сталі 15ХСНД – 29 т. Подальше полегшен-
ня ваги прогонових будов може бути досягнуте застосуванням зазда-
легідь напружених зварних двотаврів. 

Розроблений проект шпренгельних прогонових будов для прого-
нів 18; 21 і 23 м із заздалегідь напруженими балками зі зварних 
двотаврів і шпренгелів зі сталевих канатів або з пучків високоміцного 
сталевого дроту (рис. 3.28). Попередня напруга балки досягається на-
тягненням шпренгеля, який в балці створює згинальні моменти та 
зворотні, що виникають в ній від навантаження. За цим проектом 
зменшення ваги заздалегідь напружених прогонових будов у порів-
нянні із звичайними будовами зі зварними двотаврами із сталі М16С 
складає: для прогонів до 18 м – 24 %, для прогонів 21 і 23 м – 43 %. 
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Рис. 3.28. Схема шпренгельної попередньо напруженої прогонової будови 

p 23,0l =  м 

У конструкції всіх трьох запроектованих шпренгельних прогоно-
вих будов, у тому числі і при прогонах 23 м, передбачені дві заздале-
гідь напружені балки зі сталі М16С замість чотирьох, встановлюва-
них у прогонових будовах із звичайних зварних двотаврів. Проте бу-
дівельна висота шпренгельних прогонових будов більша, виготов-
лення їх і транспортування складніше. 

 3.5. Сталеві суцільноперевізні прогонові будови 

У тимчасових мостах для прогонів 23 м встановлюються суцільні 
головні балки, а для прогонів більше 23 м, як правило, застосовують-
ся наскрізні головні ферми. Прогонові будови з такими фермами вже 
при прогоні 23 м значно легше будов з двотаврових балок, хоча по-
ступаються їм в простоті виготовлення і вимагають набагато більшої 
будівельної висоти. 

У практиці відновлення мостів під час Великої Вітчизняної війни 
для прогонів 23 і 27 м широкого застосування набули сталеві суціль-
ноперевізні прогонові будови з наскрізними головними фермами. Ці 
прогонові будови виготовлялися на заводах. Повністю зібраними во-
ни підвозилися залізницею до відновлюваного мосту і встановлюва-
лися на опори. Застосування сталевих суцільноперевізних прогоно-
вих будов істотно сприяло індустріалізації відновлювальних робіт 
і завдяки цьому підвищенню темпів відновлення мостів. За своїми 
експлуатаційними якостями сталеві суцільноперевізні прогонові бу-
дови були набагато кращими ніж ті, що застосовувалися раніше – 
прогонові будови з дерев’яними фермами – і тому абсолютно 
витіснили їх. 
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При відновленні мостів на широкому фронті за сучасними вимо-
гами до темпів відновлення залізниць (див. п. 2.2) застосування ста-
левих суцільноперевізних прогонових будов із наскрізними головни-
ми фермами буде обмеженим. Вони можуть бути використані лише 
у випадках, коли буде можливим підвезення їх до відновлюваного 
моста залізницею. У той же час, у післявоєнні роки були істотно 
вдосконалені засоби для встановлення суцільноперевізних прогоно-
вих будов на опори. Зараз застосовуються для цієї мети сучасні 
габаритні електрифіковані консольні крани на залізничному ході, що 
дозволяє виробляти установку прогонових будов у короткі терміни 
і при невеликих витратах робочої сили. 

Величина прогону, що перекривається суцільноперевізними про-
гоновими будовами, і пов’язані з нею розміри їх по висоті і ширині 
обмежені габаритом наближення будов залізниць, якими перевозять-
ся ці прогонові будови, а також параметрами технічної характеристи-
ки кранів, використовуваних для їх навантаження, вивантаження і ус-
тановки в прогін. Типові розміри розрахункових прогонів суцільно-
перевізних прогонових будов 23, 27 і 33 (33,6) м. Запроектовані 
прогонові споруди з наскрізними головними фермами для прогонів 
менше 23 м значного поширення не набули. 

Відзначимо, що конструкції суцільноперевізних прогонових бу-
дов, що застосовувалися під час Великої Вітчизняної війни, можуть 
бути і надалі застосовані в прогонових будовах за проектами 
«Проектстальконструкції» і мостового бюро ЦУП (Центральное 
Управление Пути). 

У 1951–1953 рр. «Трансмостпроектом» були запроектовані нові 
суцільноперевізні прогонові будови для прогонів 23,0; 27,0 і 33,6 м. 

Такі суцільноперевізні прогонові будови виготовляються з мосто-
вої сталі Ст.З зі з’єднанням, в основному, на заклепках. Загальними 
конструктивними особливостями для них є: їзда зверху, прямокутний 
контур головних ферм, укладання мостових поперечин безпосеред-
ньо на верхні пояси ферм, можливість з’єднання окремих прогонових 
будов у нерозрізну систему при подовжньому насуванні їх на опори. 

Основні розміри і дані про вагу суцільноперевізних прогонових 
споруд за проектами «Проектстальконструкції», мостового бюро 
ЦУП і «Трансмостпроекту» приведені в табл. 7. 

Прогонові будови з розрахунковим прогоном 23 м (рис. 3.29) 
і 27 м за проектом «Проектстальконструкції» мають головні ферми 
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з трикутними ґратами з додатковими стояками, поставленими для 
зменшення довжини панелі верхнього поясу, що працює на осьове 
стискування і вигин від навантаження в межах панелі. 

Таблиця 7 

 
Верхні пояси головних ферм виконуються з прокатних двотаврів 

№ 55а, що підсилюються в середніх панелях парними кутиками. 
Нижні пояси, що працюють на осьове розтягування, виконуються 
таврового перерізу з двох кутиків. Ґрати – з кутиків і швелерів. 
Фасонні листи у вузлах верхнього поясу приєднуються до нижніх по-
лиць двотаврів двома кутиками, а у вузлах нижнього поясу вони 
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вставлені між його вилками і кріпляться безпосередньо до поясу. 
Відстань між осями головних ферм – 2 м. Поздовжні зв’язки лише 
верхні, з трикутними решітками і розпірками. Поперечні зв’язки хре-
стовидні, розташовуються в площинах усіх стояків. 

Головні ферми прогонових будов розрахунковим прогоном 
23,04 м (рис. 3.30) і 27 м за проектом мостового бюро ЦУП розроб-
люються також з трикутними ґратами і додатковими стояками. Вони 
відрізняються від ферм прогонових споруд «Проектстальконструкції» 
декілька меншою довжиною панелі і напрямом крайніх розкосів, які 
зроблені висхідними (див. табл. 7). 

Обидві пояси головних ферм запроектовані з двотаврів № 55а. 
Верхній пояс посилений кутиками в середній частині прогонової бу-
дови. Застосування двотаврів для нижніх поясів пояснюється праг-
ненням звільнитися від їх посилення, необхідного при подовжньому 
насуванні прогонових споруд «Проектстальконструкції» зі слабкішим 
нижнім поясом. Елементи ґрат – з кутиків. Замість фасонних листів 
у вузлах верхнього і нижнього поясів використані двотаври з відріза-
ною полицею; полицею, що залишається, вони кріпляться до дво-
таврів поясів. Відстань між поясами головних ферм прийнята 1,8 м. 

Мостовим бюро ЦУП запроектована ще прогонова будова з роз-
рахунковим прогоном 33 м. Загальна компоновка конструкції її го-
ловних ферм не відрізняється від прийнятої в прогонових будовах 
з прогоном 23,04 і 27 м; відстань між осями головних ферм збільшена 
до 2 м. У прогонових будовах для всіх трьох прогонів передбачені 
поздовжні верхні і нижні зв’язки з трикутними або хрестоподібними 
ґратами і розпірками. Поперечні зв’язки запроектовані у вигляді про-
стого хреста і поставлені на площинах стояків ферм. 

Прогонові будови проектування «Трансмостпроекту» відрізняють-
ся двома вигідними якостями. По-перше, прогонові будови прогоном 
23 і 27 м при перевезенні в зібраному вигляді залізницею вписуються 
в габарит «0»-го рухомого складу. Завдяки цьому їх можна перевози-
ти цілком не лише залізницями України, але й зарубіжними залізни-
цями з шириною колії 1 435 мм. Для перевезення в габариті прогоно-
вих будов довжиною 33,6 м доводиться знімати поздовжні і попереч-
ні зв’язки і встановлювати головні ферми на залізничних платформах 
на близькій відстані одна від одної, з використанням спеціальних 
підставок. 
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По-друге, прийняті розміри висоти прогонових споруд «Транс-
мостпроекту», у тому числі для прогонової будови довжиною 33,6 м, 
дозволяють виконувати їх завантаження на залізничних платформах 
або розвантаження з них консольними кранами з встановленням цих 
прогонових будов на опори; при цьому платформи розташовуються 
під стрілою крана. 

Хоча такими якостями прогонові будови, що застосовувалися під 
час Великої Вітчизняної війни, не володіють, зате вага прогонових 
споруд «Трансмостпроекту» більша. 

Головні ферми прогонових споруд «Трансмостпроекту» (рис. 3.31) 
– з трикутними ґратами і додатковими стояками. Верхні і нижні поя-
си ферм клепані, складеного перерізу – двотаврового і таврового. 
Елементи ґрат з кутиків. Вузли ферм з фасонними вставками. Від-
стань між осями головних ферм для всіх прогонів 1,8 м. Поздовжні 
зв’язки з трикутними ґратами і розпірками; поперечні – хрестові – 
розташовуються в площинах усіх стояків. 

Приєднання елементів зв’язків у прогонових будовах з прогоном 
33,6 м –на болтах. Недоліком конструкції є наявність на зовнішній 
поверхні верхніх поясів по всій їх довжині виступних заклепувальних 
голівок, що перешкоджають підгинанню мостових поперечин. Для 
з’єднання при насуванні суцільноперевізних прогонових будов в не-
розрізну систему в усіх конструкціях на кінцях поясів головних ферм 
передбачаються групи отворів. Стик поясів суміжних прогонових бу-
дов перекривається накладками на болтах. 

Суцільноперевізні прогонові будови встановлюються на опорні 
бруси безпосередньо або з укладанням під опорні вузли головних 
ферм при прогонах 23 і 27 м рейкових пакетів (рис. 3.32), при прогоні 
33,6 м – тангенціальних опорних частин (рис. 3.33). Допускається 
тимчасово встановлювати прогонові будови довжиною 33,6 м на рей-
кові пакети, якщо до їх заміни тангенціальними опорними частинами 
не очікується різких змін температури. Якщо неможливо суцільнопе-
ревізні прогонові будови підвезти до відновлюваного мосту залізни-
цею в заданий час і немає конструкцій, які можна було б доставити 
до мосту автомобільним транспортом, суцільноперевізні прогонові 
будови розділяються на блоки (елементи) для транспортування по ав-
томобільних дорогах. З цих блоків (елементів) прогонові будови зби-
раються біля відновлювального мосту. 
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Розділення суцільноперевізних прогонових будов може проводи-
тися на просторові або плоскі блоки і лінійні елементи. Вид, розміри 
і вага блоків підбираються з умов транспортування і наявності кранів 
для навантажувально-вивантажувальних робіт і збирання. 

 

Рис. 3.33. Тангенціальні опорні частини 
суцільноперевізної прогонової будови p 33,6l =  м 

При розділенні пояси розрізають газовим полум’ям, розкоси і еле-
менти зв’язків відділяються розклепуванням. Місця розрізання поясів 
вибираються так, щоб збереглися з’єднання у вузлах і забезпечували-
ся зручні умови для обладнання стиків і виробництва робіт. 

Монтажні стики поясів влаштовують сумісними і перекривають 
накладками. У місцях розміщення стикових накладок і в місцях при-
єднання відокремлюваних лінійних елементів заклепочні головки 
розрубують або розплавляють газовим полум’ям, заклепки вибива-
ються, а отвори розсвердлюють під монтажні болти. Усі монтажні 
з’єднання виконуються на напівчистих або високоміцних болтах. 

При розділенні прогонової будови проводиться маркірування кін-
ців кожного блоку (елементу) з вказівкою його положення по відно-
шенню до сусідніх блоків (елементів). Розділення прогонових будов 
повинне виконуватися за проектами з уточненням розташування 
стиків за місцем. 
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На рис. 3.34 показана схема розділення суцільноперевізної прого-
нової споруди (проектування «Трансмостпроекту») довжиною 23 м. 
За цією схемою прогонова будова розділяється на 6 плоских блоків 
і на 50 лінійних елементів. Для збирання потрібно 68 стикових на-
кладок і 806 напівчистих болтів. Найбільша вага блоку – 4 644 кг, 
максимальна довжина монтажного елемента – 6,9 м. Схема складена 
з припущенням, що збірка проводитиметься автомобільним краном 
КС–4561. 

 

Рис. 3.34. Схема розрізання 
стальної суцільноперевізної прогонової будови p 23l =  м: 

а – монтажна схема; б – поперечний переріз елементів у стиках; 1 – стикові накладки 
(у поперечних перерізах елементи поясів прогонової будови відображені тонкими лініями) 

156



 
 

 
 

 3.6. Сталеві збірно-розбірні прогонові будови 
з наскрізними головними фермами 

Загальні відомості. Збірно-розбірними називаються прогонові 
будови, що збираються з окремих елементів або блоків із застосуван-
ням з’єднань, що допускають виконання збирання, а за необхідністю 
– розбирання швидкими і простими засобами. Після розбирання кон-
струкції збірно-розбірні прогонові будови можуть бути використані 
повторно або навіть кілька разів. 

Підвезення елементів (блоків) збірно-розбірних прогонових будов 
до місця збірки проводиться автомобільним, а при справній залізнич-
ній колії – і залізничним транспортом. Якщо дозволяють габарити 
наближення будов, у межах робочої зони, а інколи і на значнішій від-
стані, збірно-розбірні прогонові будови можуть перевозитися заліз-
ницею (на спеціальних візках або платформах) у зібраному вигляді. 

Елементи або блоки, з яких збираються збірно-розбірні прогонові 
будови, можуть бути лінійними, плоскими або просторовими. 

До лінійних елементів належать окремі стержні головних ферм 
і зв’язків (пояси, розкоси, розпірки та ін.), а також балки проїжджої 
частини. Плоскі елементи (блоки) є відрізками головних ферм або 
ферм зв’язків; просторові – відрізки прогонової будови. 

Щоб максимально скоротити термін збирання прогонових будов 
безпосередньо на відновлювальному об’єкті або об’єкті, який буду-
ється, організується так зване крупновузлове збирання. Воно склада-
ється з того, що на спеціальних площадках (не на об’єкті) заводські 
елементи будівлі, лінійні або плоскі, завчасно збираються в монтажні 
блоки, більшою частиною просторові. У ході відновлення або будів-
ництва об’єкта монтажні блоки підвозяться до нього і використову-
ються для швидкого збирання прогонових будов. 

З’єднання елементів збірно-розбірних прогонових будов бувають 
одноболтові, багатоболтові, фланцеві, замкові і за допомогою муфт. 
При одноболтовому з’єднанні кожен складальний елемент приєдну-
ється до вузла одним болтом (рис. 3.35). Такі з’єднання застосовува-
лися в збірно-розбірних прогонових будовах під залізниці, запроек-
товані до Великої Вітчизняної війни. Виготовлення їх припинено 
у зв’язку з недоліками, виявленими під час монтажу та в екс-
плуатації. 
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Багатоболтові з’єднання виконуються за типом заклепувальних 
з постановкою болтів замість заклепок. Ці з’єднання в сучасних конс-
трукціях набули великого поширення. 

 

Рис. 3.35. Одноболтове з’єднання: 
1 – фасонка; 2 – болт у ній 

У конструкціях з фланцевими з’єднаннями складальні елементи 
в торцях приєднуваних елементів мають фланці з болтовими отвора-
ми. У з’єднанні (рис. 3.36, а) один з елементів, що з’єднується, при-
кріплюється фланцем до площини або до іншого фланця і скріплю-
ється з ним болтами. 

У замковому з’єднанні (рис. 3.36, б) один складальний елемент, 
що закінчується клином (правий на плані), заводиться в клиновидний 
паз, що розташований на кінці іншого. 

З’єднання за допомогою муфт застосовуються в конструкціях 
з елементами круглого перерізу і поширення не набули. 
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Більш вживані фланцеві і замкові з’єднання, оскільки їх застосу-
вання забезпечує найбільш швидкий темп збирання. 

 

Рис. 3.36. З’єднання: 
а – фланцеве; б – замкове 

Збірно-розбірні прогонові будови повинні задовольняти наступ-
ним основним вимогам: 

1) розміри і вага заводських монтажних елементів повинні перед-
бачати їх перевезення автомобільним транспортом і збірку з них про-
гонових будов монтажними кранами відновлювальних організацій; 

2) конструкція з’єднань елементів повинна забезпечувати швидку 
збірку прогонових будов, а за необхідністю – їх розбирання і повтор-
не збирання; 

3) кількість типів елементів (марок) має бути найменшою, з роз-
рахунком на взаємну замінність елементів. 

Остання вимога відноситься як до окремої прогонової будови, так 
і до комплекту майна, з якого збирається серія прогонових будов. 

Виходячи з вимоги про найменшу кількість марок і взаємну за-
мінність елементів, довжину панелі, висоту ферм і відстань між їх 
осями для певної серії прогонових будов, що збираються з одного 
і того ж комплекту, приймають постійними. Величину прогону при 
цьому змінюють з інтервалом, кратним довжині панелі. Останню під-
бирають так, щоб прогони відповідали набутим уніфікованим зна-
ченням (наприклад, 33, 44, 55 м і т. д.). 

Збереження постійної висоти ферм для серії прогонових будов, які 
значно відрізняються за кінцевими значеннями прогонів, призводить 
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до невигідного співвідношення висоти ферм і прогонів для деяких 
прогонових будов і внаслідок цього – до збільшення їх ваги. 

Щоб зменшити витрати металу і в той же час зберегти досить ши-
рокий асортимент прогонів, у серії прогонових будов, що збираються 
з одного і того ж набору елементів, для частини прогонових будов 
великих прогонів висоту ферм приймають удвічі більше від прийня-
тої, ніж для іншої частини прогонових будов, що призначені для 
менших прогонів. 

Можливе розділення серії на три групи прогонових будов з оди-
нарною, подвійною і потрійною висотою ферм; відповідно прогонові 
будови називаються одно-, дво- і триярусними. Прикладами таких 
рішень можуть служити вітчизняні прогонові будови типу КМ–43 
(див. нижче рис. 3.54), а також німецькі – системи Рота–Вагнера 
(рис. 3.37) і SKR. У цілях полегшення конструкцій збірно-розбірних 
прогонових будов у межах групи з постійною висотою ферм дово-
диться збільшувати кількість марок елементів або зі збільшенням 
прогону застосовувати спеціальні прийоми конструювання. 

 

Рис. 3.37. Схеми збірно-розбірних прогонових будов 
системи Рота–Вагнера: 

а – одноярусного; б – двоярусного розташування 

Такими прийомами є: 
1) спаровування ферм, тобто постановка двох ферм з кожного бо-

ку від осі прогонової будови; 
2) здвоювання елементів; 
3) підсилення основних марок за допомогою приставних елемен-

тів, кількість яких обмежена. 
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Перший прийом (рис. 3.38) застосо-
ваний у ряді старих і сучасних конст-
рукцій. Прикладом використання друго-
го прийому служать прогонові будови 
системи SKR. Так, у двоярусних прого-
нових будовах цієї системи, виготовле-
них зі сталі St37, пояси ферм для прого-
ну 66 м мають переріз типу α , для про-
гону 92 м – типу с (рис. 3.39). Як при-
клад використання третього прийому 
можна вказати на прогонові будови сис-
теми Рота–Вагнера. Основні елементи 
для поясів і розкосів у цих прогонових 
будовах за необхідністю посилюються 
приєднанням до них на болтах додатко-
вих штампованих швелероподібних 
елементів (рис. 3.40). У такому разі до 
точності виготовлення збірно-розбірних 
прогонових будов пред’являються підви-
щені вимоги. 

Це необхідно, по-перше, для того, 
щоб усунути шкідливий вплив нещіль-
ності з’єднань елементів, який призво-
дить до надмірних провисань або коли-
вань, і, по-друге для виконання вимоги 
про взаємозамінюваність елементів. 
У цілях дотримання цієї ж вимоги збір-
но-розбірні прогонові будови доводить-
ся переважно збирати без будівельного 
підйому. 

Сталеві збірно-розбірні прогонові будови з наскрізними головни-
ми фермами вітчизняних конструкцій призначені для прогонів 23 м 
і більше. У тимчасових мостах найбільшого використання знаходять 
збірно-розбірні прогонові будови з їздою зверху прогоном 23–33,6 м, 
вага яких дозволяє встановлювати ці прогонові будови на опори 
в зібраному вигляді консольними або плавучими кранами відновлю-
вальних організацій. Значно рідше застосовують прогонові будови 
з прогоном більше 33,6 м, оскільки способи установки таких 

Рис. 3.38. Поперечний 
переріз збірно-розбірної про-

гонової будови: 
а – з одинарними головними фер-

мами; б – зі спареними 
головними фермами 

Рис. 3.39. Переріз елементів 
збірно-розбірної прогонової 

будови системи SKR 
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прогонових будов (збірка в прогоні, насування) вимагають (у порів-
нянні з установкою кранами) значно більше часу і трудових витрат. 
Застосування прогонів більше 33,6 м може бути вигідним при склад-
них умовах зведення опор (наприклад, при значній глибині води 
і слабких ґрунтах або неможливості будування пальових фундамен-
тів, при великій висоті мосту), а також за наявності постійних опор 
мосту, якщо вони збереглися. Інколи великі прогони необхідні за ви-
могами судноплавства або у місцевих умовах (наприклад, при бурх-
ливих паводках і льодоходах на річці). 

 

Рис. 3.40. Поперечний переріз елементів 
прогонової будови системи Рота–Вагнера: 

а – верхнього пояса; б – нижнього пояса; 
в, г – розкосів; 1 – приставні елементи 

Основні типи вітчизняних збірно-розбірних прогонових будов 
з прогоном від 23 до 88 м розглядаються нижче. У практиці віднов-
лення можуть бути також використані зарубіжні конструкції збірно-
розбірних прогонових будов, при проектуванні яких в основному за-
стосовуються ті ж принципи, що і в Україні. 

 
СРП–23 (збірно-розбірний прогін). Майно СРП–23 призначене 

в основному для збірки прогонових будов з їздою зверху з прогоном 
23,04 м (рис. 3.41). 
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Головні ферми цієї прогонової будови використовуються з пара-
лельними поясами. Ґрати головних ферм – трикутної форми, з додат-
ковими стояками. Довжина панелі 1,92 м. Висота ферм: розрахункова 
– 2,5 м, повна – 3,01 м. Відстань між осями головних ферм 1,8 м. 
Поздовжні зв’язки – верхні і нижні. Решітки ферм зв’язків – трикутні 
з розпірками. Поперечні зв’язки хрестоподібного типу; вони розта-
шовані над опорами і в площинах стояків головних ферм. Мостові 
бруси укладаються на верхні пояси ферм. 

Конструкції майна СРП–23 виготовляються в основному зі сталі 
марок Ст.3 мостова і М16С. Заводські елементи прогонової будови – 
лінійні, зі зварними з’єднаннями. Монтажні з’єднання багатоболтові. 
Усього в комплекті 131 заводський елемент і 2 336 болтів. Вага про-
гонової будови з прогоном 23,04 м (без мостового полотна) – 25,1 т. 
Монтажних марок (типів) елементів – 17, марок болтів – 2 ( 25,5d =  
і 22,5 мм). Найбільша вага монтажного елемента – 1 т, найбільша 
довжина 6 238 мм. 

Пояси головних ферм (марки Ml–М6) виконані зі зварних дво-
таврів висотою 510 мм (рис. 3.42); до них приварені фасонні листи 
для приєднання елементів ґратки. 

 

Рис. 3.42. Монтажні марки М1 і М4 (прогонова будова СРП–23): 
1 – зварні двотаври; 2 – фасонки; 3 – прокладки в місцях стикових поясів, 

приварені до їх горизонтальних листів; 4 – ребра жорсткості 
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Монтажні елементи – ґрати головних ферм і зв’язків – показані на 
рис. 3.43 і 3.44. Розкоси мають тавровий переріз. Кожен розкіс утво-
рюється з двох елементів М7. Опорні стійки – хрестоподібні, про-
міжні – таврового перерізу. Для утворення опорного стояка викори-
стовуються два елементи М8 і два вертикальні кутики монтажного 
блока M11. 

 

Рис. 3.43. Монтажні елементи марок М7, М8, М9 і М10 
(прогонова будова СРП–23) 
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Рис. 3.44. Монтажна марка М11 (прогонова будова СРП–23) 

Проміжний стояк утворюється з одного елемента М8 і вертикаль-
ного кутика монтажного блоку М12, що примикає до нього. Елемен-
ти М9 служать діагоналями поздовжніх зв’язків, а елементи М10 – їх 
розпірками у вузлах між стиками. Монтажні блоки М11 і М12 є пло-
скими фермами, зібраними на болтах з лінійних елементів, які став-
ляться в площинах опорних і проміжних стояків відповідно. Ці бло-
ки, окрім використання їх для влаштування стояків, служать попе-
речними зв’язками і розпірками поздовжніх зв’язків. Марка М12 
відрізняється від марки М11 тим, що має з кожного боку не два, 
а один вертикальний кутик. Крім того, горизонтальні фасонки вико-
нуються двосторонніми так само, які в елементах М10. Вузли зв’язків 
утворюються за допомогою фасонок монтажних марок М10–М12. 
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Монтажні стики поясів (див. рис. 3.40) перекриваються листовими 
накладками: вертикальними (М14) і горизонтальними (зовнішніми 
М15 і внутрішніми М16). Для зрівняння товщини до горизонтальних 
листів поясів, які стикуються з більш тонкими листами, з внутрішньої 
сторони приварюються прокладки. 

Опорні листи складають із двох плоских стальних листів: верх-
нього, привареного до марки М4, і нижнього, який покладається без-
посередньо на опорні бруси (рис. 3.45). Спирання зафіксовано сполу-
ченням осей опорних листів із віссю опорного стояка ферми. Прого-
нова будова на опорах закріплюється костилями, забитими в опорні 
бруси через отвори в нижніх опорних листах. На кінцях прогонової 
будови передбачені так звані домкратні балки, під які підводяться 
домкрати для підйому або опускання прогонової будови. Домкратні 
балки М13 є зварними двотаврами з фланцями на торцях. За допомо-
гою фланців балки на болтах приєднуються до фасонних листів кін-
цевих елементів верхніх поясів ферм (рис. 3.46). 

 

Рис. 3.45. Нижній вузол над опорою в прогоновій будові СРП–23 

Для пристрою стиків з конструкціями міжпрогонового заповнення 
або стиків сусідніх прогонових будов, що сполучаються при їх насу-
ванні на опори в нерозрізну систему, на кінцях прогонової будови 
в поясах передбачені групи отворів. Ці стики перекриваються на-
кладками М17, включеними до комплекту майна. 
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Конструкції майна СРП–23 допускають застосування укрупненої 
збірки. У такому випадку прогонова будова прогоном 23,04 м роз-
членовується на 5 монтажних просторових блоків (рис. 3.47); вага 
найбільш важкого з них 5,6 т. 

 

Рис. 3.46. Верхній вузол над опорою 
в прогоновій будові СРП–23 

 

Рис. 3.47. Монтажна схема прогонової будови СРП–23 з укріплених блоків 

Окрім прогонової будови з прогоном 23,04 м з майна СРП–23 мо-
жна збирати прогонові будови з прогоном 19,2 і 15,36 м. Їх монтажні 
схеми отримують виключенням з монтажної схеми прогонової будо-
ви прогоном 23,04 м відповідно одного або двох просторових блоків 
з марками поясів М2 і М5. 

 
СРП–33. З майна СРП–33 збираються прогонові будови з їздою 

зверху з прогоном 33,6 м (рис. 3.48). Можливе використання майна 
для збірки прогонових будов з прогоном 28,0 і 22,4 м. 

Прогонові будови з майна СРП–33 мають багатоґратчасті головні 
ферми з паралельними поясами. Висота ферм: розрахункова – 2,8 м, 
повна – 3,01 м. Відстань між осями головних ферм – 2,0 м. Головні 
ферми сполучені зв’язками: поздовжніми – у площині верхніх і ниж-
ніх поясів – і поперечними – над опорами і у місцях монтажних сти-
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ків головних ферм. Ґрати ферм поздовжніх зв’язків: верхніх – хрес-
топодібні з розпірками, нижніх – трикутні з розпірками. Мостові бру-
си укладаються безпосередньо на верхні пояси головних ферм. 

Основні елементи майна СРП–33 виготовляються з низьколегова-
ної сталі, останні – зі сталі марок Ст.3 мостова і М16С. Заводські 
елементи або блоки, з яких збирається прогонова будова 33,6 м, під-
розділяються на 15 типів (марок). Монтажні з’єднання – багатоболто-
ві і фланцеві; вони виконуються з використанням болтів двох марок 
діаметром 25,5 мм і 22,5 мм. 

Головні ферми прогонових будов збираються з плоских блоків 
трьох марок: кінцевих Ml (рис. 3.49) і проміжних М2 і МЗ. Пояси го-
ловних ферм – зварні, таврового перерізу. Елементи ґрат приєдну-
ються безпосередньо до стінок поясів, а в монтажних стиках блоків – 
до фасонних листів, приварених до поясів. 

Розкоси – складеного таврового перерізу – складаються з двох ку-
тиків. У місцях пересічення розкосів кутики одного напряму пропус-
каються наскрізь, а кутики іншого – розрізають, щоб приєднувати до 
фасонного листа, що встановлюється у вузлі. Опорні стояки блоків 
Ml – зварні, з хрестоподібним поперечним перерізом. Усі останні 
стояки мають складений тавровий переріз з двох кутиків. Заводські 
з’єднання елементів у вузлах блоків виконуються на заклепках. 

Для з’єднання блоків головних ферм влаштовуються стики поясів 
(див. рис. 3.49) і встановлюються болти, що зв’язують між собою 
привернені одна до одної полиці кутиків суміжних стояків. Стик поя-
су перекривається накладками: зовнішньою горизонтальною (М4), 
двома внутрішніми горизонтальними (М5) і вертикальними (Мб). 

При різній товщині горизонтальних листів поясів, які стикуються, 
до листів меншої товщини зсередини приварені прокладки. Стояки 
в місці стику блоків після їх з’єднання мають хрестовидний попереч-
ний переріз. Зв’язки між головними фермами збираються з елементів 
М8–М14. Розпірки М8 (рис. 3.50) встановлюються в площинах стоя-
ків головних ферм і до них кріпляться. Прикріплення здійснюється за 
допомогою вертикальних фасонок, приварених до кутиків, які ство-
рюють розпірку. Елементи М12, М13 і М14 використовуються для 
останніх розпірок, діагоналей поздовжніх зв’язків і діагоналей попе-
речних зв’язків відповідно. Усі ці елементи є кутиками, що мають на 
кожному кінці по два отвори для з’єднань у вузлах. Вузли зв’язків 
показані на рис. 3.50 і 3.51. 
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Для утворення вузлів між стиками блоків (рис. 3.51, а) використо-
вуються елементи М9; вони є фасонними листами з привареними до 
них кутовими коротунами, вертикальна полиця яких кріпиться до 
стінки поясу головної ферми. Елемент М10, аналогічний елемен- 
ту М9, застосовується у вузлах зв’язків, розташованих у площинах 
монтажних стиків блоків (рис. 3.51, б). У вузлах над опорами 
(рис. 3.51, в, рис. 3.52) ставляться фасонки М11, які кріпляться до 
елементів М8 і кутиків, приклепаних до поясів Ml. Окремими мон-
тажними елементами М15 є протиугінні кутики-коротуни, що вста-
новлюються на верхніх поясах головних ферм. 

  

Рис. 3.50. Розпаковка М8 (прогонова будова СРП–33) 

Опорні частини відрізняються від конструкції, показаної на 
рис. 3.45, лише розмірами листів. У прогонових будовах з прогоном 
33,6 м нижній лист збільшений в плані до 800×800 мм і прийнятий 
завтовшки 30 мм. Є й інше рішення конструкції опорних частин, 
в якій не має нижнього опорного листа, а навантаження від ферми 
передається на бруси через надягнені на них відрізки швелерів (див. 
рис. 3.52). Можливо також застосування типових опорних частин 
капітальних прогонових будов. 

Окрім елементів, необхідних для утворення прогонової будови, до 
комплекту майна включені ще домкратні балки М7, виконані так са-
мо, як і в майні СРП–23, із зварних двотаврів із фланцями на кінцях. 

Всього в комплекті майна СРП-33 – 314 заводських елементів 
і 1 965 болтів. Найбільш важкими елементами є блоки головних ферм 
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Ml, M2, МЗ, вага яких 2 265, 2 340 і 2 645 кг відповідно. Останні еле-
менти значно легші. Так, домкратна балка важить 176 кг, а вага ін-
ших елементів не перевищує 65 кг. Загальна вага металевих конст-
рукцій прогонової будови з прогоном 33,6 м – 38,5 т. 

 

Рис. 3.51. Конструкції вузлів прогонових будов СРП–33: 
а – прикріплення зв’язків у середній частині нижнього пояса головних ферм; 
б – верхнього – на стику елементів М1 и М2; в – верхнього – над опорою 
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Із заводських елементів майна СРП–33 можлива укрупнена збірка. 
Вона полягає в збірці просторових блоків, у кожен з яких входять два 
плоскі блоки головних ферм. Для прогонової будови з прогоном 
33,6 м збирається 6 просторових блоків, а для прогонових будов про-
гоном 28,0 і 22,4 м – на один або два блоки відповідно менше. 
При цьому виключаються блоки, до складу яких входять елементи 
головних ферм МЗ. Найбільш важкий просторовий блок з елемента-
ми головних ферм МЗ важить 6,8 т. 

 

Рис. 3.52. Опорний вузол прогонової будови СРП–33 

Прогонові будови проектування «Трансмостпроекту» 1952 р. 
Майно проектування «Трансмостпроекту» 1952 р. призначене для 
збірки прогонових будов з їздою низом з прогоном 33, 44, 55 м і 66 м, 
що відповідає прийнятим уніфікованим розмірам прогонів. 

Прогонові будови всієї серії мають однакові розміри: довжина па-
нелі – 5,5 м, висота головних ферм 8 м і відстань між їх осями – 5,8 м. 
Схема прогонової будови з прогоном 66 м показана на рис. 3.53. 
Схеми прогонових будов з іншими прогонами відрізняються лише 
числом панелей. 

Конструкції майна – зі сталі марки Ст.3 мостова. Збірка прогоно-
вих будов виконується із заводських лінійних елементів. Елементи 
головних ферм (рис. 3.53, а) – клепані, Н-подібного складеного 
перерізу. Поперечні і поздовжні балки балочної клітини проїжджої 
частини клепані двотавровими балками (рис. 3.53, б). Довжина еле-
ментів поясів прийнята рівній довжині двох панелей; довжини остан-
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ніх елементів визначені по відстанях між вузлами в межах панелі. 
Найбільша вага складового елемента 3 195 кг. 

Монтажні з’єднання елементів у вузлах – багатоболтові, на чистих 
болтах 1d ′′=  (25,4 мм); отвори для болтів 26d =  мм. 

 

Рис. 3.53. Схема збірно-розбірної прогонової будови з їздою низом 
з розрахунковим прогоном 66м (конструкція «Трансмостпроекту» 1952 р.) 

Опорні частини прогонових будов для прогонів 33–55 м – сектор-
ного типу, для прогону 66 м – шарнірно-коткового. 

 
КМ–43. Майно КМ–43 (кондукторний міст) – виконання «Проект-

стальконструкції» 1943 р. – призначений для прогонових будов з їз-
дою низом і зверху з прогоном 33, 44, 55, 66, 77 і 88 м. Для виготов-
лення конструкцій прийнята сталь марки Ст.3 мостова. Прогонові бу-
дови КМ–43 застосовувалися при відновленні мостів під час Великої 
Вітчизняної війни. 

Для всієї серії прогонових будов передбачена однакова довжина 
панелі – 5,5 м. Прогонові будови з прогоном 33–55 м запроектовані 
одноярусними, прогоном 66–88 м – двоярусними (рис. 3.54). Висота 
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головних ферм прийнята рівною 7 і 14 м відповідно. Відстань між 
осями головних ферм – 5,6 м. 

Головні ферми одноярусних прогонових будов для їзди низом 
мають трапецеїдальний контур, для їзді зверху – прямокутний. У цих 
двоярусних прогонових будовах головним фермам наданий прямо-
кутний контур. 

 

Рис. 3.54. Поперечний переріз елементів прогонової будови 

Ґрати головних ферм в одноярусних прогонових будовах трикутні, 
з додатковими стояками і підвісками, у двоярусних – двоґратчасті. 
З монтажних схем (рис. 3.55) видно, що для одноярусних і двоярус-
них прогонових будов використовуються одні й ті самі елементи. 

Балочна клітина проїжджої частини влаштована з поверховим роз-
ташуванням балок (поздовжні балки спираються зверху на попере-
чні). Поперечні перерізи елементів показані на рис. 3.55. Пояси, роз-
коси і стояки (підвіски) головних ферм – клепані, з Н-подібним скла-
деним перерізом. 

Елементи зв’язків таврового перерізу складаються з двох кутиків. 
Поздовжні балки – з прокатних двотаврів з приклепаними до полиць 
горизонтальними листами, поперечні – клепані, складеного перерізу. 
Збірка прогонових будов виробляється із заводських лінійних еле-
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ментів, довжина яких не перевищує відстані між вузлами. З’єднання 
елементів у вузлах – багатоболтові, з використанням фасонних на-
кладок, які є самостійними монтажними елементами (рис. 3.56). Мо-
нтаж ведеться на чорних болтах 1d ′′=  (25,4 мм). 

 

 

Рис. 3.55. Поперечний переріз елементів прогонової будови типу КМ–43 
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У майні КМ–43 налічується 50 монтажних марок, включаючи бол-
ти, фасонки й інші деталі; основних марок – 13. Найбільша вага мон-
тажного елемента 2 365 кг. Прогонова будова з майна КМ–43 важче 
і внаслідок більшої кількості монтажних з’єднань більш трудомістка, 
ніж відповідні прогонові будови проектування «Трансмостпроекту» 
1952 р. Проте діапазон можливого застосування прогонових будов 
типу КМ–43 ширший. 

 

Рис. 3.56. Вузли прогонової будови типу КМ–43 
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 3.7. Прогонові будови з алюмінієвих сплавів 

Останнім часом проведені проектні і дослідні роботи з викорис-
тання алюмінієвих сплавів для прогонових будов тимчасових мостів. 

Для прогону 23 м передбачається використання суцільноперевіз-
них прогонових будов з їздою зверху (рис. 3.57). Вони запроектовані 
з багато- ґратчастими головними фермами. Повна висота ферм прий-
нята рівною 3,01 м, відстань між їх осями 2 м. Пояси головних ферм – 
таврового перерізу. До вертикальних листів поясів приєднуються 
елементи ґрат. Просторова жорсткість конструкції прогонової будови 
забезпечується постановкою зв’язків: поздовжніх – у площинах верх-
ніх і нижніх поясів ферм, поперечних – над опорами і у середині про-
гону. З’єднання елементів конструкції – на заклепках. 

 

Рис. 3.57. Суцільноперевізна прогонова будова 
з розрахунковим прогоном 23 м з алюмінієвого сплаву 

Мостове полотно – з їздою на дерев’яних поперечинах, що укла-
даються безпосередньо на пояси головних ферм. Опорні частини 
секторного типу. Вага прогонової будови 9 765 кг, тобто приблизно 
в 2,5 рази менше сталевої такого ж прогону. 
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Друга прогонова будова прогоном 27 м, також з їздою зверху, 
збірна. Несуча конструкція цієї прогонової будови складається з двох 
головних балок двотаврового перерізу висотою 2,9 м. Стінка балки 
завтовшки 12 мм посилена вертикальними і горизонтальними еле-
ментами жорсткості Z-подібного перерізу. Головні балки ставляться 
на відстані 1,8 м одна від одної і з’єднуються поздовжніми і попереч-
ними зв’язками. Поздовжні зв’язки – верхні і нижні; ґрати зв’язків – 
трикутні з розпірками. Поперечні зв’язки – ромбічного перерізу; вони 
розміщені над опорами і в прогоні через 5,4 м. Кожна головна балка 
збирається з трьох монтажних блоків: два завдовжки 11,995 м і один 
– 3,590 м. Заводські з’єднання елементів виконуються на заклепках 

20d =  мм, які встановлюються в холодному стані. Монтажні з’єд-
нання – на точених (загострених) сталевих болтах 22,5d =  мм. 
Опорні частини – тангенціального типу, сталеві. Поверхні всіх стале-
вих елементів виконані як дотичні з конструкціями з алюмінієвих 
сплавів, а для запобігання корозії – оцинковані. 

Можлива укрупнена збірка конструкції прогонової будови в прос-
торові блоки такої самої довжини, як і блоки головної балки. Переве-
зення просторових блоків може виконуватися автотранспортом, а на-
вантаження і вивантаження – автомобільним краном КС–4561. За-
гальна вага прогонової будови (без мостового полотна) – 14,4 т. 

З елементів прогонової будови прогоном 27 м можна зібрати та-
кож прогонову будову з прогоном 23,4 м. Конструкція мостового по-
лотна звичайна, з дерев’яними поперечинами. Запроектований ва-
ріант пристрою мостового полотна з їздою на поперечинах з алюмі-
нієвого сплаву. При цій конструкції мостове полотно укладається го-
товими ланками. 

 3.8. Залізобетонні прогонові будови 

Для перекриття незначних прогонів (до 15,8 м) тимчасових мостів 
разом із металевими можуть бути застосовані залізобетонні збірні 
прогонові будови. Їх використання при відновленні або відбудові мо-
стів на широкому фронті можливо за умови, що вага і розміри блоків, 
з яких збираються залізобетонні прогонові будови, дозволяють пере-
возити блоки автотранспортом і виробляти їх навантаження, виван-

180



 
 

 
 

таження і установку в прогін автомобільними кранами. Запроектовані 
відповідно до цих вимог типові залізобетонні прогонові будови для 
тимчасових мостів за конструкцією підрозділяються на безбаластні 
і з їздою на баласті. Несуча конструкція безбаластних прогонових 
будов складається з двох блоків. Кожен блок є залізобетонною бал-
кою, довжина якої дорівнює довжині прогонової будови. Залежно від 
величини прогону балки безбаластних прогонових будов виконують-
ся або типу А (рис. 3.58, а) із звичайного залізобетону з тавровим по-
перечним перерізом для прогонів 4,5 і 6,7 м, або типу Б (рис. 3.58, б) 
із заздалегідь напруженого залізобетону двотаврового перерізу (для 
прогонів 10,8 і 12,8 м). 

 

Рис. 3.58. Поперечний переріз залізобетонних безбаластних 
прогонових будов тимчасових мостів 

У конструкціях типу А передбачається застосування бетону мар-
ки 300 і арматури періодичного профілю зі сталі Ст.5 і гладкої сталі 
Ст.3. Для заздалегідь напруженого залізобетону типу Б передбачені: 
бетон марки 350, заздалегідь напружувана арматура з низьколегова-
ної сталі з межею міцності 9 000 кг/см2 і межею текучості 
6 000 кг/см2, остання арматура – зі сталі Ст.3. 

Попередня напруга в балках створюється натяганням арматури 
після досягнення бетоном розрахункової міцності. Арматура, що 
піддається натягуванню, розташовується в каналах і зв’язку з бето-
ном не має. Натягування арматури виробляється гідравлічними 
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домкратами з тяговим зусиллям 50 т, а закріплення стержнів в натяг-
неному стані – гайками. 

Балки з’єднуються між собою металевими зв’язками. Прикріплен-
ня зв’язків до залізобетонних балок здійснюється болтами 
(рис. 3.59, а), які пропускають через отвори в ребрах балок, і частко-
во анкерами (рис. 3.59, б), що забетоновані в балках. Отвори для 
болтів утворюються за допомогою металевих трубок, що закладають-
ся при виготовленні балок. 

 

Рис. 3.59. Прикріплення металевих зв’язків 
у залізобетонних прогонових будовах: 

а – болтами; б – анкерами 

У безбаластних прогонових будов для тимчасових мостів колійні 
рейки укладаються на плиту з балок із застосуванням пружинного 
роздільного кріплення (рис. 3.60). При такому кріплені рейки спира-
ються на спеціальні металеві підкладки, що прикріплюються шуру-
пами до дерев’яних дюбелів, забетонованих в плиті балок. Між під-
кладкою і залізобетоном ставиться азбестова прокладка завтовшки 
3 мм. Рейка прикріплюється до підкладки пружинними клемами, 
необхідне натиснення яких на підошву рейки створюється спе-
ціальними анкерними болтами. Для забезпечення незмінності шири-
ни колії рейки через 1,2–1,8 м з’єднуються між собою металевою тя-
гою. Із зовнішніх сторін колії встановлюються охоронні кутики, 
прикріплені анкерами до залізобетонних балок. 

Прогонові будови з рухом на баласті (рис. 3.61) запроектовані для 
прогонів від 4,5 до 15,8 м. Вони збираються з чотирьох блоків, що 
є балками таврового перерізу. У крайніх балках плита з одного боку 
має борт для утворення баластного корита. 
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Рис. 3.60. Конструкція рейкової колії 
при залізобетонній прогоновій будові тимчасових мостів 

 

Рис. 3.61. Поперечний переріз залізобетонних прогонових будов 
з їздою на баласті для тимчасових мостів: 

а – з розрахунковий прогоном 4,5 і 6,7 м; б – з розрахунковим прогоном 8,7–15,8 м 
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Усі балки виконуються зі звичайного залізобетону. Для їх виго-
товлення застосовуються ті самі матеріали, що і для балок безбаласт-
них прогонових будов. Крайні і середні балки з’єднуються між собою 
металевими зв’язками, прикріплення яких до залізобетонних конст-
рукцій виконується болтами. 

Ширина баластного корита прийнята рівною 3 м, виходячи з того, 
що за час служби тимчасових мостів зміна шпал вироблятися не буде. 
Гідроізоляція залізобетонних конструкцій забезпечується фарбуван-
ням внутрішньої поверхні баластного корита бітумом. Водовідвід пе-
редбачений через зазор між балками, над якими укладаються сталеві 
листи. 

Застосування прогонових будов з рухом на баласті доцільно у ви-
падках, коли прогін не може бути перекритий двоблочною безбала-
стною прогоновою будовою, тобто при використанні звичайного залі-
зобетону для прогонів більше 6,7 м. 

Дані про вагу і основні розміри типових залізобетонних прогоно-
вих будов для тимчасових мостів приведені в табл. 8. 

Контрольні завдання і запитання 

 1. Види мостового полотна. 
 2. Види мостових поперечин та їх розміри. 
 3. Конструкція мостового полотна на дерев’яних поперечинах. 
 4. Які бувають схеми укладання мостових поперечин? 
 5. Типи дерев’яних прогонових будов та їх конструкция. 
 6. Які за конструкцією прогонові будови зі сталевими прого-

нами? 
 7. Як складаються пакетні прогонові будови з прокатних двотав-

рових балок? 
 8. Конструкція монтажного стику балок двоярусного пакета 

прогонової будови. 
 9. Які бувають профілі зварних широкополичних балок для про-

гонових будов? 
10. Конструкція поперечних зв’язків прогонових будов із зварних 

широкополичних двотаврових балок. 
11. Як з’єднуються в пакети одноярусні і двоярусні балки прого-

нових будов? 
12. Види сталевих суцільноперевізних прогонових будов. 
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13. Види збірно-розбірних прогонових будов. 
14. Конструкція прогонової будови СРП–23. 
15. Конструкція прогонової будови СРП–33,6 м. 
16. Що представляють собою прогонові будови з алюмінієвих 

сплавів? 
17. Які за конструкцією залізобетонні прогонові будови для тим-

часового відновлення мосту? 
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РОЗДІЛ  4 

Опори 

 4.1. Фундаменти тимчасових опор 

Загальні відомості. Тимчасові опори висотою понад 3 м перева-
жно складаються з фундаменту й надфундаментної конструкції, яку 
називають надбудовою. Основним видом фундаментів тимчасових 
опор є пальові фундаменти із забивними палями й високим розташу-
ванням ростверку. За необхідного терміну служби тимчасових мостів 
(5–7 років) пальові фундаменти можуть бути виконані з деревини. 
Улаштування пальових фундаментів можливе за будь-яких застосо-
ваних у тимчасових мостах розмірів прогонів і будь-якої висоти мос-
ту з різним розташуванням опор: у руслі й на заплаві річок, на сухо-
долах та іншому. Пальові фундаменти дають, як правило, малі 
осідання й тому надійні в експлуатації. Роботи з будівництва пальо-
вих фундаментів в основному механізовані й зазвичай не пов’язані 
з мокрими процесами. Виконання пальових робіт взимку не викликає 
труднощів. Тому пальові фундаменти слід застосовувати майже 
у всіх випадках, коли ґрунт основи допускає забивання паль. 

Окрім пальових, для тимчасових опор можуть застосовуватися 
лежневі й зрубові фундаменти, фундаменти у вигляді залізобетонних 
оболонок склянкового типу й башмаків. У разі відновлення зруйно-
ваних мостів на колишній осі як фундаменти можуть бути викорис-
тані частини постійних масивних опор, що збереглися. 

 
Пальові фундаменти. У пальових фундаментах тимчасових опор 

переважно застосовуються дерев’яні палі: одиночні, парні (кущові) 
й палі-сплотки. Дерев’яні одиночні палі виготовляються з колод діа-
метром 22–30 см із збереженням їх кінців. Діаметр палі приймають 
рівним півсумі діаметрів її кінців. Нижній тонкий кінець палі загост-
рюється на 3 або 4 грані (рис. 4.1). Довжина загострення приймається 
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рівною 1,5–2 діаметрам палі. Щоб запобігти зминанню вістря при 
забиванні, воно притупляється. За наявності в ґрунті твердих вклю-
чень (гравію, гальки, залишків дерева й ін.) на вістря палі надягається 
сталевий башмак (рис. 4.2), який щільно прилягає до вістря й закріп-
люється корабельними цвяхами. Верхній кінець палі після забивання 
зрізується строго горизонтально. 

 

  
Рис. 4.1. Вістря нижнього кінця 

дерев’яної палі 
Рис. 4.2. Укріплення вістря 

дерев’яної палі сталевим башмаком: 
1 –  з плоскої сталі 45х6 мм; 

2 – корабельними цвяхами 6d =  мм 

Застосування одиночних паль обмежене наявністю достатньої 
кількості колод діаметром більше 26–28 см і довжиною більше 6,5–
8,5 м. За відсутності деревини необхідної довжини дозволяється за-
стосовувати палі зі зрощуваних колод, але при цьому в палі не повин-
но бути більше одиного стику. Діаметри колод у місці стику мають 
бути однаковими. Стик у палі слід розташовувати нижче прийнятого 
розрахованого рівня теоретичного закладання палі (на глибині 
не менше 2 м від поверхні ґрунту). Колоди в стик з’єднуються шти-
рем 25d =  мм і кутовими накладками на шурупах (рис. 4.3, а) або 
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відрізком сталевої труби, також закріпленої шурупами (рис. 4.3, б). 
Довжина накладки або відрізка труби приймається рівною трьом 
діаметрам палі. 

Парна (кущова) паля (рис. 4.4) складається з двох об’єднаних ко-
лод. Вважають, що за несучою здатністю вона замінює дві одиночні 
палі. Для з’єднання колод їх підганяють одну до одної обпилюванням 
або притиском і стягують через 1,5–2,0 м болтами або хомутами 
і скобами. Нижній кінець палі загострюється у вигляді чотиригранної 
піраміди й зміцнюється сталевим башмаком. Якщо потрібно, допус-
кається зрощення колод, які складають палю, але в кожній з них 
не повинно бути більше одного стику. 

 

Рис. 4.3. Стик дерев’яної одинарної палі зі з’єднанням колод, 
які стикуються: 

а – штирем і кутовими накладками; б – сталевою трубою; 
1 – з’єднувальні колоди; 2 – кутики 1×18×8 мм; 3 – шурупи; 

4 – штирі; 5 – відрізок сталевої труби; 6 – отвір у трубі 

До розміщення стиків по довжині палі пред’являють ті самі вимо-
ги, що й до одиночних паль; крім того, стики повинні розташовувати-
ся врозбіг. З’єднання колод у стиках виконується аналогічно описа-
ному для одиночних паль. Застосування парних паль дозволяє 
зменшити кількість паль у фундаменті й завдяки цьому скоротити 
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термін його зведення. У той же час для парних паль, як правило, 
потрібні потужніші засоби забивання, ніж для одиночних паль. 

Палі-сплотки утворюються об’єднанням трьох – чотирьох колод 
або чотирьох брусів (рис. 4.5). Довжина паль-сплоток звичайно біль-
ше довжини колод або брусів, з яких вони виготовляються, тому ко-
лоди і бруси в них доводиться зрощувати. 

У типових проектах пальових 
фундаментів тимчасових опор пе-
редбачається застосування паль-
сплоток з чотирьох брусів перері-
зом 18×18, 20×20 і 22×22 см. Бруси 
для збивання допускається виго-
товляти з обзелами; при цьому ви-
користовуються колоди діаметром 
22, 24 і 26 см; відповідно з’єднання 
брусів здійснюється на болтах 
(не менше чотирьох на 1 м погон-
ної довжини з кожного боку палі). 
Стики брусів влаштовують урозбіг 
на відстані не менше 1,5 м один від 
одного й укріплюють сталевими 
накладками з кутиків. Для зручнос-
ті забивання на одній стороні палі 
не повинні виступати головки бол-
тів і накладок. Тому їх заглиблю-
ють (занурюють) урівень з площи-
ною цієї сторони палі, а для змен-
шення глибини врізання кутові 
накладки замінюють плоскими. 
Нижній кінець паль-сплоток загос-
трюється на 4 грані й зміцнюється 

сталевим башмаком. У верхньому кінці торці всіх брусів мають бути 
в одній площині. 

При значній глибині води в фундаментах тимчасових опор, окрім 
дерев’яних, можуть бути застосовані сталеві й залізобетонні палі. 
 

Рис. 4.4. Парна (кущова) паля: 
1 – колода; 2 – бугель з плоскої сталі 

60×6 мм; 3 – скоба; 4 – сталевий башмак;
5 – корабельні цвяхи 6d =  мм 
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Рис. 4.5. Паля-сплотка довжиною 19,2 м з чотирьох брусів: 
а – загальний вигляд; б – схема розташування стиків брусів; в – конструкція стику; 
г – нижній кінець палі; 1 – накладка 18×18×8 мм, 900l =  мм; 2 – те саме, 180l =  мм; 

3 – накладка з плоскої сталі 60×8 мм; 4 – болти 19d =  мм; 5 – сталевий башмак 
з плоскої сталі 120×6 мм; 6 – корабельні цвяхи 6d =  мм 
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У розроблених типових проектах передбачається використання 
для паль: 

а) сталевих труб зовнішнім діаметром 325, 426 і 10 мм; 
б) сталевих широкополичних двотаврів; 
в) залізобетонних збірних центрифугових труб діаметром 400 та 

600 мм. Можливе застосування й іншого виду паль. 
Палі зі сталевих труб (рис. 4.6) на нижньому кінці обладнені при-

вареним до труби загостреним зварним башмаком. На верхньому 
кінці сталевих паль приварюється горизонтальний лист для спирання 
конструкцій ростверку. 

 

Рис. 4.6. Сталева паля: 
а – башмак палі; б – стик палі; 1 – накладки з відрізків труби 60х120х12 мм 

Якщо необхідно, у сталевих палях влаштовуються стики. Труби 
і двотаври зварюються по контуру в стику, крім того, з’єднуються 
привареними до них накладками. Застосовуються також стики труб 
без накладок зі встановленням зсередини труби монтажного кільця 
або напрямних планок. 

Стики ланок збірних залізобетонних паль при тимчасовому відно-
вленні мостів можуть виконуватися за одним із варіантів, показаних 
на рис. 4.7, за допомогою сталевих кілець. У конструкції, зображеній 
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на рис. 4.7, а, для приєднання сталевих кілець до кінців вертикальних 
стержнів арматури приварюються коротуни з круглої сталі з наріз-
кою. До нижньої ланки палі знизу за допомогою такої самої конст-
рукції, як у стиках ланок, приєднується суцільний залізобетонний або 
сталевий зварний башмак. На верхньому кінці палі для спирання 
конструкції ростверку влаштовується сталевий наголовник. 

 
Рис. 4.7. Залізобетонна паля: 

а – зі стиком на фланцевих кільцях; б – зі зварним стиком із закладних кілець; 
в – те саме, при посиленні стику накладками; 1 – стержні 25d =  мм з нарізкою, 

що приварюються до вертикальних стержнів арматури палі контактним зварюванням; 
2 – зварне сталеве кільце, що приєднується до другої труби, що стикується; 3 – фаска; 

4 – місце контактного зварювання стержня з нарізкою з стержнем арматури; 
5 – сталеве закладне кільце; 6 – накладки з обрізків труби 
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Конструкція наголовника, для закріплення якого на палі потрібне 
застосування мокрих процесів, показана на рис. 4.8. 

Запропоновані й конструкції на-
головників без застосування мокрих 
процесів під час їх улаштування. Па-
льові фундаменти тимчасових опор 
(рис. 4.9) на суходолах та на водото-
ках з глибиною води до 1,6–2,0 м 
влаштовуються з вертикальних оди-
ночних або кущових паль. Застосу-
вання вертикальних паль при біль-
шій глибині води приводить до необ-
хідності збільшити діаметр паль до 
30 см та більше. Оскільки деревину 
такого розміру отримати дуже важ-
ко, то при глибині води більше 1,6–
2,0 м з метою забезпечення надійно-
го опору фундаменту від горизон-
тальних сил, що діють уздовж та 
впоперек мосту, окрім вертикальних, 
забиваються похилі палі. Кількість 
таких паль складає приблизно 2/3 від 
загальної кількості паль у фунда-
менті. Похилі палі розташовують 
переважно по контуру фундаменту. 
У фундаментах з вертикальними й 
похилими палями при глибині води 
менше 6 м переважно вдається обій-
тися дерев’яними одиночними й ку-
щовими палями й лише за відсут-
ності деревини необхідного діаметра 
або довжини застосовуються палі-
сплотки. Із збільшенням глибини во-

ди більше 6 м фундаменти влаштовуються з вертикальних і похилих 
паль-сплоток, а також зі сталевих або залізобетонних паль. Похилим 
палям відповідно до робочих параметрів за способами, що викори-
стовуються для забивання, надається ухил до 4:1. Кількість паль 
у фундаменті залежить від величини вертикальних і горизонтальних 

Рис. 4.8. Сталевий наголовник із 
залізобетонної палі (розміри нада-

ються в сантиметрах) 
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сил, які діють на нього, конструкції надбудови і здатності її до заби-
вання палі, визначуваної розрахунком залежно від її перерізу, вільної 
довжини, глибини забивання й характеристики ґрунту. Розміщення 
паль узгоджується з конструкцією надбудови. Палі слід розташовува-
ти за можливостю під вузлами, через які передаються навантаження 
від надбудови на фундамент. За такого розташування паль забезпе-
чуються найбільш вигідні умови для роботи всієї конструкції рост-
верку. Крім того, при розміщенні паль необхідно прагнути до ство-
рення умов, що забезпечують високі темпи виконання робіт. 

 
Рис. 4.9. Схеми пальових фундаментів на суходолі та при глибині води: 
а – до 0,5 м; б – 0,5–1,0 м; в – при глибині води 1,0–2,0 м; г – 1,6–2,0 м; 1 – палі; 

2 – насадки; 3 – надбудова; 4 – поздовжні хомути; 5 – поперечні хомути; 
6 – прокладник; 7 – напрямна рама; 8 – напрямний брус для другого ряду паль 

Мінімальна відстань між осями одиночних дерев’яних паль, роз-
ташованих в одній площині, – 0,5 м; у сучасних типових проектах 
вона прийнята рівною 0,6 м. Для паль-сплоток ця відстань більша – 
0,3–0,8 м. 
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Палі забиваються в ґрунт до розрахункової відмови, тобто до такої 
глибини занурення від одного удару, за якого несуча здатність палі 
відповідає прийнятій у розрахунку фундаменту. В усіх випадках гли-
бина забивання паль має бути не менше 3 м від поверхні ґрунту, а на 
водотоках – від рівня очікуваного місцевого розмиву дна. Голови всіх 
паль фундаменту зрізуються в одній горизонтальній площині, що 
розташована вище за поверхню землі, а на місцевості, покритій во-
дою, – вище за робочий рівень води зазвичай на 0,5–1,5 м. 

Конструкція ростверку пальових фундаментів залежить від вільної 
довжини й типу паль, розміщення їх у плані й від конструкції надбу-
дови. Для основних типів надбудов опор розроблені типові схеми 
пальових фундаментів на суходолах і водотоках з різною глибиною 
води; деякі з них показані на рис. 4.9. Типи конструкцій ростверків 
розглядаються нижче. 

На суходолах і при глибині води до 0,5 м ростверк (рис. 4.9, а) 
складається з насадок 2, укладених на голови паль 1 і скріплених 
з ними. Насадки зв’язують палі й передають на них навантаження. 
На насадках безпосередньо або на укладених перпендикулярно до 
них прокладних брусах (прокладниках 6) встановлюються конструк-
ції надбудови 3. 

При збільшенні глибини води до 1 м ростверк (рис. 4.9, б) поси-
люється. Палі, окрім насадок, з’єднуються ще й горизонтальними хо-
мутами: поперечними 5 і поздовжніми 4. 

У ростверках фундаментів опор на водотоках завглибшки більше 
1 м (рис. 4.9, в, г) замість хомутів застосовуються так звані напрямні 
рами 7. Вони служать зв’язками паль і в той же час використовують-
ся під час виконання робіт з улаштування фундаментів. Напрямні ра-
ми складають безпосередньо на березі із завчасно заготовлених типо-
вих блоків, доставляють на понтонах до місця розташування опори й 
закріплюють у проектному положенні. Завдяки напрямній рамі не по-
трібно попередньо розбивати положення кожної палі на місцевості, 
яка покрита водою. Воно достатньо точно визначається розміткою на 
рамі. Крім того, рама використовується як напрямний пристрій при 
забиванні паль. Рама з’єднується із забитими палями. Якщо потрібно 
паралельно забити ще ряд паль, до забитих паль або до прикріплених 
до них вертикальних коротунів приєднується поперечний напрямний 
брус 8. 
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Застосування напрямних рам значно скорочує термін зведення 
фундаментів, але для цього необхідно, щоб палі в фундаменті розта-
шовувалися в одному – двох поперечних рядах з кожної сторони опо-
ри і, крім того, щоб розміщення паль забезпечувало можливість уста-
новлення понтонів під рамою. Виконання цих вимог, як правило, 
можливе при використанні в фундаментах не лише дерев’яних оди-
ночних паль, але й кущових паль, паль-сплоток, а також сталевих 
і залізобетонних паль. Напрямна рама може бути також застосована 
для забивання й з’єднання лише частини паль фундаменту. 

Розглянемо конструкції окремих елементів ростверку (насадки, 
кріплення напрямних рам) і вузлів з’єднання їх з палями. 

Насадки в ростверках фундаментів з дерев’яними палями роблять-
ся з дерева або сталі. При сталевих і залізобетонних палях застосо-
вуються лише сталеві насадки. 

Дерев’яні насадки при одиночних палях зазвичай виглядають як 
окантовані з двох сторін колоди діаметром 30–32 см, і заввишки 20–
22 см; можливе застосування насадок із брусів. При застосуванні ку-
щових паль і паль-сплоток насадка виконується з двох окантованих 
з двох сторін колод або з двох брусів, сполучених по довжині 
болтами. Постійна відстань між осями колод у такій насадці забез-
печується обпилюванням або притискуванням їх дотичних сторін. 

З’єднання насадок з палями має бути щільним і не допускати зсу-
вів. Зазвичай насадки з палями скріплюються сталевими штирями 

25d =  мм завдовжки 350–450 мм і парними планками зі штабової 
сталі на шурупах (рис. 4.10, а). Для постановки штиря просверд-
люється отвір у насадці й крізь нього – у палі. 

Діаметр отвору має бути на 2–3 мм менше від діаметра штиря, 
а глибина отвору в палі має відповідати довжині штиря, який забива-
ється урівень з верхом насадки. Планки розташовують із зсувом від-
носно осі палі приблизно на 3 см з тим, щоб шурупи виявилися 
не в одній площині зі штирем. 

Інколи застосовується скріплювання насадки з палею за допомо-
гою двох болтів – горизонтального і вертикального з сережкою 
(рис. 4.10, б). 

Сталева насадка є двостінним пакетом з двотаврових балок. На-
садки, що розташовані по обидві сторони від осі опори, з’єднуються 
між собою розпірками зі швелерів. Завдяки цьому конструкція з на-
садок і розпірок між ними може бути завчасно зібрана як єдиний 
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блок та встановлена краном на забиті палі. Для з’єднання сталевих 
насадок з дерев’яними одиночними палями на оголовки паль надяга-
ються сталеві наголовники (рис. 4.11). Конструкція наголовника 
кріпиться до паль на шурупах, а насадки до наголовників приварю-
ються. До паль-сплоток сталеві насадки кріпляться за допомогою 
спеціальної накладки з відрізка швелера № 30 і привареного до неї 
стержня 25d =  мм з нарізкою, як це показано на рис. 4.12. 

 

Рис. 4.10. З’єднання насадки палі за допомогою: 
а – штиря і планок; б – болтів: горизонтального та вертикального з сережкою; 

1 – насадка; 2 – паля; 3 – штир 19d = –25 мм; 4 – планка 60х8х450; 5 – шурупи; 
6 – вертикальний болт із сережкою; 7 – горизонтальний болт 

У з’єднаннях з палями-сплотками, які мають нахил у площині, па-
ралельній осі опори, до насадки з боку, що протилежний накладці, на 
місці приварюється ще упорний кутовий коротун. Для щільного при-
лягання насадок до торців паль між ними ставиться прокладка з азбе-
стового листа, що заповнює нерівності, які неминуче виникають під 
час обробки торця палі. З горизонтальними листами, привареними до 
голів сталевих паль, і з наголовниками залізобетонних паль сталеві 
насадки після їх розташування з’єднуються зварюванням. 

Хомути, що встановлюються в ростверках фундаментів з одиноч-
них дерев’яних паль, виготовляються з колод діаметром 16 см або 
пластин, що отримуються від розпилювання навпіл колод діаметром 
22 см. Схватки сполучаються з палями врубкою «в чашку» і скріп-
люються з ними болтами 19d =  мм (рис. 4.13). 
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Рис. 4.11. Сталевий наголовник для одинарної дерев’яної палі: 
1 – паля; 2 – кутик 13х13х10 мм; 3 – шурупи; 4 – опорні листи 

 

Рис. 4.12. Сталевий наголовник для палі-сплотки: 
а – вертикальної; б – похилої (розріз по всій осі палі); 1 – сталева насадка; 2 – паля; 3, 4 – 
насадки зі швелера № 30; 5 – гвинти; 7 – гайки; 8 – сталевий стержень 25d =  мм з наріз-
кою, приварений до вирізу накладки; 9 – кутик, що приварюється до насадки на місці 

Напрямні рами можуть бути дерев’яними і сталевими. У фунда-
ментах з дерев’яних паль застосовуються лише дерев’яні рами. 

Типові блоки дерев’яних напрямних рам (рис. 4.14) складаються 
з поясів 1, підкосів 2 між ними й тяжів 3 зі стяжними муфтами 4. 
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Виконують пояси і підкоси з брусів перерізом 20×20 – 22×22 см; тяжі 
з круглої сталі 25d =  мм. У блоках рам для фундаментів із верти-
кальними палями крайні тяжі замінені брущатими хомутами. Довжи-
на блоків до 6,3 м. Розміри блоків по ширині відповідають відстаням 
між поперечними рядами паль, прийнятими в типових фундаментах. 

 

Рис. 4.13. З’єднання скріплень з палею «в чашку»: 
1 – паля; 2 – хомут; 3 – гвинт 19d =  мм 

З’єднання блоків у рами (рис. 4.15) для фундаментів із вертикаль-
них паль здійснюється за допомогою брущатих накладок на болтах. 
За наявності в фундаменті похилих паль блоки з’єднуються за допо-
могою так званих стикових брусів, що укладаються над і під поясами 
по всій довжині блоків, що стикуються. Стикові бруси між собою 
і з поясами з’єднуються болтами, які ставляться біля стиків через 1,0–
1,5 м на останньому протязі. Довжина стикових брусів робиться тро-
хи більшою сумарної довжини блоків з тим, щоб у торцях рами мож-
на було б поставити поперечні бруси. Стики в стикових брусах роз-
ташовуються врозбіг і не ближче ніж 1 м від стиків блоків. Збоку до 
напрямної рами за допомогою болтів приєднуються коротуни 
трапецоїдного перерізу, зовнішні бічні сторони яких служать напрям-
ними площинами при забиванні похилих паль. Коротуни ставляться 
за місцем відповідно до розміщення цих паль. Довжина коротунів 
0,6–1,0 м. Інколи замість коротунів доводиться ставити довгі напрям-
ні бруси (рис. 4.16). Кріплення дерев’яних рам з дерев’яними палями 
виконується на болтах. Для з’єднання рам із залізобетонними й ста-
левими трубчастими палями передбачаються сталеві півхомути, що 
охоплюють палю й приєднані болтами до брусів рами. 

Конструкції ростверків з напрямними рамами в фундаментах з де-
рев’яних паль наведені на рис. 4.16 і 4.17. При глибині води більше 
6 м у ростверках, окрім напрямних рам, треба ставити ще додаткові 
зв’язки. До таких зв’язків належать розпірки між палями півбиків, 
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а в фундаментах з двома рядами паль з кожного боку від осі опори – 
ще парні поздовжні схватки в кожному півбику (рис. 4.18). 

Розпірки встановлюються над рамою і кріпляться до неї болтами; 
до паль вони приєднуються за допомогою кутових коротунів болтами 
або шурупами. Блоки металевих напрямних рам (рис. 4.19) викону-
ються у вигляді замкнутих зварних рам зі швелерів № 30 або з попе-
речними розпірками – зі швелерів № 24. 

 
                  а 

 
                  б 

 

Рис. 4.14. Блоки напрямних рам: 
а – для фундаментів з вертикальними палями; 

б – з вертикальними і похилими палями; 1 – пояси; 2 – укосини; 
3 – тяга; 4 – стяжні муфти; 5 – брущаті хомути 
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а 

 
б 

 
Рис. 4.15. Напрямні рами для фундаментів: 

а – з вертикальними зв’язками; б – з вертикальними й похилими зв’язками: 
1, 2, 3, 4 – блоки; 5 – коротуни накладки; 6, 7 – стикові бруси; 8 – поперечні торцеві бруси; 

9 – напрямні коротуни (на фасаді й плані не відображені) 

У разі потреби жорсткість блока може бути збільшена постанов-
кою діагоналей з кутиків в частині панелей. Складання блоків у рами 
виконується на болтах з просвердленням отворів для них по місцю 
або зварюванням. При складанні до поздовжніх швелерів рами по 
місцю відповідно до розташування паль також влаштовуються на 
болтах або приєднуються зварюванням (кріпляться зварні напрямні 
кронштейни). Після забивання паль і закріплення на них насадок на-
прямна рама приєднується до паль або виводиться на понтонах. Для 
того щоб вивести раму, необхідно спочатку зняти кронштейни, мож-
ливість чого має бути заздалегідь передбачена. 

Прикріплення рами виконується зварюванням: до сталевих паль 
рама приварюється безпосередньо, а до залізобетонних паль – до їх 
наголовників. На рис. 4.20 і 4.21 показані конструкції ростверків фун-
даментів із сталевих і залізобетонних паль. 
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При глибині води більше 2 м і відсутності засобів для забивання 
похилих паль фундаменти влаштовуються з вертикальних паль. Якщо 
розміри паль виявляться недостатніми, щоб надійно сприймати зу-
силля, що виникають у них від вертикальних і горизонтальних сил, 
діючих на фундамент, вживаються спеціальні заходи із забезпечення 
стійкості паль. 

 
Вигляд збоку 

 

Рис. 4.17. Ростверк фундаменту з паль-сплоток з металевими насадками: 
а – конструкція; б – схематичний план; 1 – надбудова; 2 – металеві подушки; 

3 – пакети з насадок; 4 – розпірки між насадками зі швелерів № 30; 5 – похилі палі; 
6 – вертикальні палі; 7 – напрямна рама; 8 – напрямні коротуни; 9 – коротуни; 

10 – розпірка; 11 – гвинти, що з’єднують раму 7 з вертикальними палями; 
12 – те саме, з похилими; 13 – те саме, з напрямними коротунами; 14 – скоби 
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Рис. 4.18. Конструкція ростверку фундаменту з двох рядів 
паль-сплоток при глибокій воді: 

1 – прокладники; 2 – насадка; 3 – кріплення; 4 – коротуни; 5 – скоба; 
6 – напрямний коротун; 7 – похила паля; 8 – вертикальний коротун; 

9 – вертикальна паля; 10 – напрямна рама; 11 – розпірка; 
12 – прокладка між насадками 

            а                               б                          в 

 

Рис. 4.19. Металева напрямна рама: 
а, б – блоки; в – рама, складена за схемою а; 1, 2, 3 – вузли 
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Рис. 4.20. Конструкція ростверку фундаменту 
зі сталевими трубчастими палями: 

1 – металева надбудова; 2 – подушки; 3 – насадка; 4 – діафрагма; 
5 – опорний лист; 6, 7 – палі; 8 – напрямна рама (після забивання паль виводиться) 

До таких заходів для дерев’яних паль при глибині води від 2 до 
4 м (рідко більше) належить постановка підводних тяжів (рис. 4.22), 
що сприймають горизонтальні сили, які діють на фундамент. Тяжі 
виконуються з круглої сталі 19d = –25 мм і ставляться під кутом 35–
55°  до горизонту в площині кожного ряду паль уздовж і поперек мос-
ту. Оскільки тяжі можуть працювати лише на розтягування, то для 
сприйняття горизонтальних сил, що діють у протилежних напрямах, 
у площині кожного ряду мають бути поставлені дві хресто-подібно 
пересічні тяжі. 

Як правило, тяжі обох напрямків, що пересікаються, виконуються 
парними, тобто охоплюють палі ряду з двох сторін. Верхні кінці тя-
жів прикріплюються до прокладних брусів або спеціально встановле-
них схваток (рис. 4.23, а), а нижні – до паль якмога ближче до дна 
водотоку. Для натягу в процесі експлуатації під час підтягування тя-
жів у верхню частину тяжа вводиться стяжна муфта. Варіанти конст-
рукції закріплення нижніх кінців тяжів показані на рис. 4.23, б, в.  
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Більш поширеною є конструкція закріплення шарніром, що скла-
дається з двох півхомутів, прикріплених на різних рівнях до двох ве-
ртикальних коротунів із кутиків (рис. 4.23, б). Тяжі прикріплюються 
до верхніх кінців коротунів. При натягуванні тяжів коротуни діють як 
важелі й притискають півхомути до палі. 

 
Рис. 4.22. Схема пальового фундаменту 

з вертикальних паль: з постановкою сталевих тяжів 

За другим варіантом (рис. 4.23, в) у конструкції кріплення до 
півхомута з кутикової сталі з одного боку приварені зуби, а з іншого 
– прикріплені тяжі. При натягуванні тяжів півхомут, повертаючись, 
заклинюється на палі, а зубці врізаються в палю й забезпечують 
нерухомість півхомута. Тяжі ставляться після забивання паль безпо-
середньо, без водолазів. Півхомути надягають на верхній кінець 
забитої палі й разом з прикріпленими до них тяжами опускаються по 
довжині палі у воду. Після влаштування ростверку закріплюються 
верхні кінці тяжів і здійснюється їх натяг. Унаслідок обмяття дереви-
ни в кріпленнях з часом тяжі ослаблюються. Тому в процесі екс-
плуатації необхідний систематичний нагляд за станом тяжів і їх 
своєчасне підтягування. Зі збільшенням глибини води недостатньо 
лише передати горизонтальні сили, що діють на фундамент, донизу, 
ближче до місця закладання паль. Необхідно ще зменшити вільну 
довжину паль у фундаменті. Виконання обох цих вимог забезпе-
чується зміцненням підводної частини пальового фундаменту карка-
сом (рис. 4.24). При дерев’янних палях застосовуються дерев’яні кар-
каси, при сталевих та залізобетонних – металеві. Каркас представляє 
собою просторову жорстку систему, яка складається з горизонталь-
них рам, розташованих через 3–4 м по висоті, які зв’язують у верти-
кальних площинах стояків і діагоналей. Верхня рама каркаса розта-
шовується безпосередньо під ростверком, нижня – біля дна. Стояки 
каркаса мають таку довжину, щоб вони досягали дна. 
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                                 Фасад                                                Вигляд збоку 
 

 

Рис. 4. 23. Деталі конструкцій фундаменту, показаного на рис. 4.22: 
а – верхні вузли закріплення тяжів; б, в – нижні вузли з двома вантажами; 

1 – поперечні тяжі; 2 – поздовжні тяжі; 3 – прокладки; 4 – спеціальна поперечна схватка; 
5 – півхомути зі штабової сталі; 6 – кутовий коротун; 7 – кутовий півхомут; 

8 – зубці з костилів; 9 – гвинти 25d =  мм; 10 – газова трубка 
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Горизонтальні рами складаються з системи поздовжніх і попере-
чних брусів, колод або балок, які утворюють ґрати з чарунками в міс-
цях розташування паль опори; для забезпечення жорсткості рами ви-
конуються діагональні зв’язки. Розміри чарунок у рамах підбирають 
так, щоб зазор між палями і конструктивними елементами рами до-
рівнював 3–4 см. Каркаси виготовляються на березі і до місця влаш-
тування опор доставляються наплаву: плавучим краном або поромом.  

 
                                 Фасад                                                Вигляд збоку 

 

Рис. 4.24. Схема укріплення пальового фундаменту підводним каркасом: 
1 – палі-опори; 2 – палі-маяки; 3 – стояки каркаса; 

4, 5, 6 – напрямні рами з осередками для паль; 7 – діагональні хомути 

Після установки каркаса по осях мосту і опори каркас закріплю-
ють у цьому положенні якорями і під вантажем опускають на дно. 
Потім у спеціальні чарунки, розташовані по кутам каркаса, забивають 
так звані палі-маяки і прикріплюють каркас до них болтами. Після 
цього привантаж знімають, забивають палі-опори і з’єднують їх з еле-
ментами горизонтальних рам каркаса. Таким чином забезпечується 
необхідне закріплення паль фундаменту, завдяки якому на палі пере-
даються тільки поздовжні сили, і вільна довжина паль зменшується. 

210



 
 

 
 

Крім того, каркас забезпечує правильне положення і напрям паль при 
забиванні. Каркаси можуть бути також застосовані як напрямний 
пристрій для безкопрового занурення важких паль. Такі палі встанов-
люються краном у чарунки каркаса і можуть бути занурені в ґрунт, 
наприклад, за допомогою встановлених на оголовку паль вібро-
занурювачів. 

Щоб підсилити стійкість вже забитих паль (у разі розмиву дна, 
при недостатньому заглибленні паль, при роботах другої черги й ін.) 
застосовують штучне збільшення їх закладення. Найпростіше воно 
досягається засипкою паль каменем. Кам’яна засипка виконується 
з бермами шириною 0,8–1,0 м і укосами не крутіше 1:1,5. Засипка 
вимагає значної кількості каменів і сильно звужує русло. У цілях 
зменшення витрат каменів і звуження русла водотоку засипку вико-
нують у зрубових оболонках або шпунтових огородженнях. 

Зрубова оболонка (рис. 4.25) є дерев’яним ящиком-зрубом, улаш-
тованим довкола пальового фундаменту. 

 

Рис. 4.25. Схема укріплення пальового фундаменту 
зрубовою оболонкою: 

1 – зовнішня стіна оболонки; 2 – внутрішні поперечні стінки; 
3 – палі опори; 4 – відсік, що заповнюється каменем при зануренні; 

РРВ – робочий рівень води 
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Простір між оболонкою і палями заповнюється каменем. На водо-
токах з невеликою швидкістю току води оболонка в плані може мати 
прямокутний контур; при значніших швидкостях їй додається більш 
обтічна форма п’яти- або шестикутника. Оболонка вирубається з ко-
лод діаметром 18–20 см. У цілях збільшення жорсткості її поздовжніх 
стінок, що підпираються каменем, їх з’єднують поперечними стін-
ками. Просвіт між стінами оболонки і палями для зручності збірки 
і установки оболонки, а також заповнення її каменем, повинен бути 
не менше 40 см. У разі занурення оболонки завантаженню каменем 
передує утворення поперечними стінками відсіків без паль. У цих 
відсіках влаштовується підлога. Також вони мають бути розміщєні 
так, щоб при їх завантаженні каменем опускання оболонки було б 
рівномірним. 

Верх оболонки виводиться вище за робочий рівень води на один–
два вінці. На річках з льодоходом зрубову оболонку часто підіймають 
вище за рівень льодоходу і використовують для пристрою кригоріза. 
Вирубування зрубової оболонки виробляється на березі. Її елементи 
позначаються і доставляються до опори. Там вона збирається й по мі-
рі нарощування занурюється у воду. Оболонку встановлюють на за-
здалегідь відсипану за планом призму завтовшки не менше 0,5 м. За-
повнення каменем виробляється після остаточної установки оболонки 
на кам’яну призму. 

У разі підмиву оболонки виникає небезпека через перекошування 
і внаслідок перевантаження паль від навалювання на них оболонки 
з каменем. Саме зрубове огородження, збільшуючи ширину опори, 
додатково звужує русло річки, чим і сприяє розмиву її дна. 

Щоб уникати можливого розмиву дна, краще для посилення 
пальового фундаменту влаштувати шпунтове або суцільне пальове 
огородження (рис. 4.26), простір усередині якого заповнюється каме-
нем. Для створення кріпкого огородження, щоб уникнути розпирання 
кам’яного заповнення, верхні кінці паль по всьому периметру ого-
родження з’єднуються зв’язуванням, а також схватками і тяжами, що 
стягують їх поздовжні стіни. 

Палі огородження для забезпечення їх закладання зазвичай досить 
забити на 2,0–2,5 м нижче за дно, з урахуванням його розмиву. Гли-
бина води, при якій може бути застосоване огородження з дерев’я-
ного шпунта або дерев’яних паль, обмежена довжиною наявної дере-
вини. Таке огородження може бути застосоване на водотоках з гли-
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биною води до 3–4 м для деревини завдовжки 6,5 м і при глибині во-
ди до 5–6 м, якщо можна отримати деревину завдовжки 8,5 м. Ого-
родження з металевого шпунта застосовується і при значно більшій 
глибині води – до 10 м і більше. 

 

Рис. 4.26. Пальове огородження фундаменту 

Лежневі фундаменти. У лежневих фундаментах (рис. 4.27) на-
вантаження від надбудов передається на основу встановленими під 
ними лежнями. Для кращого розподілу тиску на ґрунті під лежнями 
влаштовується піщана або гравійна підсипка товщиною не менше  
10 см. Щоб конструктивні елементи надбудов не вигиналися, лежні 
розташовують під їх вузлами. Лежні робляться з окантованих з двох 
сторін колод діаметром 26–30 см. Кількість і розміри лежнів під 
кожним вузлом надбудови визначаються розрахунком, залежно від 
навантаження і несучої здатності основи. Менше двох лежнів під 
вузол нє ставиться. З конструктивними елементами надбудов лежні 
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з’єднуються скобами. Для пристрою лежневого фундамента на 
скельній основі досить видалити верхній виветрілий шар і вирівняти 
поверхню скелі шаром щебеневої або гравійної підсипки. При граве-
листих і крупнопіщаних (не здатних до здимання) ґрунтах віддаляєть-
ся верхній шар з рослинами і виробляється планування основи під 
лежні. Глибина заставляння лежневого фундаменту в глинистих, суг-
линних, супіщаних, дрібних і пилуватих піщаних (здатних до зди-
мання) ґрунтах приймається на 0,2–0,3 м нижче за глибину промер-
зання. У разі можливого розмиву ґрунту глибина заставляння лежне-
вого фундаменту має бути нижче за глибину очікуваного розмиву; 
крім того, фундамент і нижня частина конструкції надбудови мають 
бути укріплені каменем. 

 

Рис. 4.27. Лежневий фундамент: 
1 – надбудова опори; 2 – лежні; 3 – піщана або гравійно-щебенева підсипка 

Лежневі фундаменти застосовуються при проміжних опорах 
у стоянах мостів естакадного типу і в малих мостах за відсутності по-
стійного водотоку (на суходолах, заплавах, у шляхопроводах), на ос-
новах, що зберігають свою несучу здатність при насиченні водою, 
переважно в ґрунтах, в які неможливо або важко забити палі. 

При значних навантаженнях лежневі фундаменти можуть викону-
ватися зі сталевих балок, укладених в 1–2 яруси. 

 
Зрубовий фундамент. В умовах, коли неможливо влаштовувати 

пальові або лежневі фундаменти, а також використовувати частини 
зруйнованих масивних опор, що збереглися, застосовуються зрубові 
фундаменти. В основному вони влаштовуються на річках, ґрунт дна 
яких не допускає забивання паль або залишається слабким на значну 
глибину. 
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Зрубовий фундамент (рис. 4.28) є зрубом з дном, встановленим на 
основу і завантаженим каменем. 

Зруб виводиться вище за робочий рівень води на 0,5–1,5 м. Висота 
зрубу повинна бути ув’язана з висотою надбудови, що виконується 
зазвичай з типових конструкцій, і приймається із запасом 3–4 % на 
осідання. На річках з льодоходом, при роботах другої черги зруб на-
рощується для утворення оболонки, що захищає надбудову від дії 
криг. При сильних кригоходах доцільно для використання зрубового 
фундаменту як кригоріза підняти зруб вище за рівень кригоходу. 

 

Рис. 4.28. Зрубовий фундамент 

Розміри зрубу визначаються з умов міцності основи і стійкості 
фундаменту до зруйнування і перекидання з урахуванням тиску льо-
ду. Ширину зрубу приймають рівною близько половини, але не мен-
ше 1/3 його висоти і не менше 1,5 м. На річках зі значними швидко-
стями перебігу води або кригоходу в цілях кращого обтікання водою 
і зменшення дії криг зрубу в плані додається форма шестикутника із 
загостреними носовою і кормовою частинами; інколи обмежуються 
загостренням лише носової частини. В останніх випадках зруб може 
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мати форму прямокутника. Для додання зрубу необхідної жорсткості 
влаштовуються внутрішні поперечини, а при великій ширині зрубу – 
й поздовжні стінки-перегородки. Вони служать також для передачі 
навантаження від надбудови на зруб. Тому перегородки слід розта-
шовувати під вузлами конструкції надбудови; у необхідних випадках 
укладаються прокладні бруси. Внутрішні стіни, що безпосередньо 
несуть навантаження від надбудови, виконуються, як правило, на всю 
висоту зрубу; останні можуть бути влаштовані з розривами по висоті 
або навіть у вигляді окремих колод (брусів), що стягують зовнішні 
стіни. 

Існують два основні типи конструкцій стін зрубу. Конструкції сті-
ни І типу вирубуються з колод діаметром 18 м і більше, якщо мають 
їх в своєму розпорядженні, по периметру зрубу їх розташовують го-
ризонтальними рядами. Кожен такий ряд утворює так званий вінець. 
У кутах вінців колоди з’єднуються між собою врубкою «в лапу» 
(рис. 4.29, а, б) або врубкою «в чашку» із залишком. 

 

Рис. 4.29. Конструкція стінок зрубу: 
а – врізка «в лапу»; б – при’єднання внутрішньої стіни до зовнішньої; 

г – деталь колоди внутрішньої стінки 

Врубка «в лапу» хоча і складніше, та зате надійніше і менше 
утрудняє живе перетікання потоку. Вінці укладаються один на іншій 
впритул, причому для кращої передачі вертикального тиску колоди 
суміжних вінців притискують одна до одної. При прогонах до 16 м, 
що примикають до опори, допускається укладання вінців із зазорами. 
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Доцільність дії вінців проти розпирання каменя, яким засипаний 
зруб, забезпечується з’єднанням їх між собою сталевими штирями 

19d = –25 мм, що розташовуються через кожні 0,5–1,0 м. У поз-
довжніх стінах зрубу колоди, утворюючі вінець, укладаються впри-
тул або прирубаються впівдерева; стики колод повинні розташовува-
тися врозбіг таким чином, щоб між двома поперечними стінками во-
ни повторювалися не частіше, ніж через вінець. У місцях стиків 
суміжні вінці сполучають штирями, які розміщують при з’єднанні 
колод впівдерева – у межах стику, а при укладанні впритул – з обох 
боків стику на 15–20 см від торців. Колоди перегородок з’єднуються 
з колодами зовнішніх стін врубкою «в лапу» (рис. 4.29, в, г), завдяки 
якої перегородки здатні сприйняти розтягуючи зусилля від розпиран-
ня кам’яної засипки. Розміри відсіків, які утворюються зовнішніми 
і внутрішніми стінками, що розташовані на всю висоту зрубу, при 
з’єднаннях колод врубкою «в лапу» мають бути не більше 3 3×  м. 

За другим типом конструкції стін зрубу зводяться до укладання 
колод поздовжніх стін на колоди поперечних з притисканням, але без 
врубок, унаслідок чого стіни виходять з просвітами, приблизно рів-
ними товщині колоди (рис. 4.30). 

 
                         а                                              б 

 
Рис. 4.30. Конструкція стінки зрубу при рубці з щілинами: 
а – з’єднання в кутах; б – улаштування стику; 1, 2, 3, 4 – штирі, 
що забиваються в колоду І, ІІ, ІІІ, ІV відповідно; 5 – затискач 
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Найзручніше використовувати для стін такої конструкції окан-
товані з двох сторін колоди або бруси. У кутах і пересіченнях поздо-
вжні і поперечні колоди або бруси з’єднуються між собою штирями 

19d = –25 мм. Вони беруться такої довжини, щоб кожен штир, прой-
шовши дві колоди (2 бруси), увійшов би до третьої не менше, чим на 
півдовжини колоди. Штирі забивають у заздалегідь просвердлені от-
вори поодинці в кожну знов укладену колоду (брус) у порядку, вка-
заному на рис. 4.30, а. Перегородки в зрубах цієї конструкції став-
ляться частіше; розміри відсіків у плані не можуть бути більше 
2,5×2,5 м. Стики колод (брусів) розташовуються врозбіг, на вида-
ленні від місць пересічення і перекриваються коротунами-проклад-
ками, штирями, що сполучаються з колодами (брусами), і між собою 
(рис. 4.30, б). Прокладки в просвітах на висоту 5–6 рядів ставляться 
також в місцях спирання на стінки конструкцій надбудов. 

У кутах і місцях примикання перегоро-
док (рис. 4.31) стіни зрубу стягуються вер-
тикальними парними і одиночними стяж-
ками на болтах. Стяжки робляться з брусів 
або колод, які обтесані на 1–2 канти. Для 
того, щоб забезпечити можливість вільного 
осідання зрубу, отвори для болтів у стяжках 
виконуються витягнутими у вертикальному 
напрямі. Для цієї ж мети стіни зрубу в місці 
прилягання для стискування притісують. 

Днище зрубу влаштовується з колод 
(брусів), які врубуються в колоди поздовж-
ніх стін або укладаються в просвіти між 
ними на висоті 0,2–0,8 м від низу зрубу. 
Стіни нижче за днище утворюють таким 
чином: чим слабкіше ґрунт основи, тим ви-
щим робиться знаряддя для різання. Колоди 
днища укладаються із зазорами, величина 
яких відповідає розмірам каменів, вони тим 
більше, чим щільніше грунт основи. При 

слабких основах ґрунт вдавлюється в зазори між колодами днища, 
завдяки чому зруб рівномірно осідає на основу. Під час установки 
зрубу на щільні ґрунти або на кам’яну підсипку його опускають до 
зіткнення з основою, а потім простір під днищем через зазори між 

 

Рис. 4.31. Встановлення 
затискача в куті зрубу 

при рубці стін із залишком: 
1 – затискач; 

2 – проріз у затискачі 
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колодами заповнюється дрібним каменем і щебенем. Для того, щоб 
під час опускання зрубу не стався відрив днища разом з нижньою 
частиною стін, їх скріплюють з вище розміщеними колодами (бруса-
ми) сталевими хомутами на болтах (рис. 4.32). 

 

Рис. 4.32. З’єднання стін зрубу з основою 

Зрубовий фундамент встановлюється на зплановану основу. Якщо 
ця основа кам’яна, її вирівнюють відсипанням каменів на висоту 
не менше 0,5 м; окремі нерівності віддаляються за допомогою вибу-
хових робіт. 

Для захисту від підмиву зрубовий фундамент засипається каме-
нем. Засипка робиться на 0,5–1,5 м вище за дно; верх її обробляється 
горизонтальною бермою шириною не менше 0,5 м. Укосам додається 
крутість 1:1–1:1,5. 

Прибудова зрубових фундаментів є трудомісткою і вимагає багато 
часу. На заміну зрубовим фундаментам пропонують фундаменти кар-
касно-стоякової конструкції. При цьому несучі стояки забивають 
у ґрунт на незначну глибину, як дозволяють місцеві умови, і поміща-
ють у каркас, що забезпечує зв’язок між ними. При другій черзі робіт 
стояки забсипаються каменем. 
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У фундаментах каркасно-стоякової конструкції стояки можуть бу-
ти з деревини або металеві (з труб, двотаврів), з металевими загос-
треними башмаками. Каркас повинен мати жорстку просторову конс-
трукцію з горизонтальними рамами для влаштування чарунок у міс-
цях розташування стояків (див. рис. 4.24). Для виготовлення каркаса 
виконуються типові збірні елементи надбудов дерев’яних опор. Мо-
жливе застосування металевих каркасів. Збірка каркасів виконується 
на березі річки, у зібраному виді їх доставляють за допомогою пон-
тонів і занурюють у дно. Після цього в чарунки краном встановлю-
ються стояки, їх забивають молотами або віброзанурювачами. 

 
Фундаменти стаканного типу. В опор тимчасових мостів при 

піщаних основах можуть бути виконані фундаменти стаканного типу. 
Стаканний фундамент є залізобетонною або сталевою циліндровою 
оболонкою, зануреною в ґрунт на відносно незначну глибину з жор-
сткою діафрагмою, що знаходиться у верхній частині (рис. 4.33). 

Ґрунт з порожнини оболонки 
при зануренні не винімається. Зов-
нішній діаметр оболонки залежно 
від щільності основи і наявних 
засобів занурення приймається 
рівним 1–2 м. Глибина заставлян-
ня стаканного фундаменту має бу-
ти не менше 2,5 від його діаметра. 
Перегородка ставиться на глибині 
від 0,5 до 1,0 діаметра оболонки, 
рахуючі від денної поверхні або 
дна водотоку. У центрі перегород-
ки залишається отвір для виходу 
повітря, води і мулі при зануренні 
фундаменту в ґрунт. Площа отво-
ру не повинна перевищувати 20 % 
від площини перегородки. 

Кількість стаканних фундаментів в опорі визначається залежно від 
навантаження, несучої здатності одного фундаменту і конструкції 
надбудови. Занурення стаканних фундаментів має здійснюватися 
віброзанурювачами й молотами. 

Рис. 4.33. Залізобетонний 
стаканний фундамент: 

а – одиночний; б – під металеву надбудову
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Стаканні фундаменти застосовують в опорах віадуків, шляхопро-
водів і мостів через неглибокі річки та при незначній величині очіку-
ваного розмиву дна. 

 
Використання частин збережених масивних опор. Рішення про 

використання частини зруйнованої масивної опори, якщо вона збе-
реглася, під фундамент для надбудови приймається після ретельного 
обстеження зруйнованої опори і оцінки виявлених пошкоджень. Зріз 
фундаменту обирається нижче за рівень розташування в кладці трі-
щин з розкриттям 5 мм і більше та за умови, що тріщини у викорис-
товуваній частині опори стабілізувалися і напрям їх не загрожує стій-
кості основи, що знаходиться під навантаженням. Положення зрізу 
ув’язується також з висотою типових конструкцій надбудов. 

В окремих випадках, наприклад, для використання наявних конс-
трукцій надбудови, доцільно підняти обріз фундаменту, використо-
вуючи пошкоджену частину опори з посиленням її. Кладка, що має 
невеликі тріщини (шириною до 10 мм), посилюється нагнітанням 
в неї цементного розчину через пробурені в кладці свердловини. При 
значніших пошкодженнях можна влаштовувати металеву або залізо-
бетонну обойму. Якщо наявні тріщини шириною більше 10 мм і які 
поширюються в кладці нижче за рівень води, то такі частини опор за-
звичай тимчасовому відновленню не підлягають. 

Кладка вища за рівень, прийнятий за зріз фундаменту, розбираєть-
ся, поверхня її на рівні зрізу вирівнюється тонким шаром щебеню. 
Конструкція надбудови встановлюється на вирівняну кладку безпо-
середньо або, у цілях кращого розподілу тиску на прокладений ряд, 
з лежнів, що укладаються як у лежневих фундаментах. При метале-
вих надбудовах прокладний ряд влаштовується з прокатних двотав-
рових балок. 

 4.2. Дерев’яні рамні надбудови 

Загальні відомості. В опорах тимчасових мостів найчастіше за-
стосовуються дерев’яні рамні надбудови. Залежно від типу фунда-
менту опори з такими надбудовами називаються рамно-пальовими, 
рамно-лежневими або рамно-зрубовими. 
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Дерев’яні рамні надбудови можуть бути плоскими і просторови-
ми. Плоскі надбудови складаються з однієї або двох поруч розташо-
ваних плоских рам. Вони передають на фундамент лише вертикальні 
й поперечні горизонтальні сили, і тому можуть бути застосовані лише 
в проміжних опорах. Просторові надбудови утворюються з двох або 
більшої кількості рам об’єднанням їх в жорстку просторову констру-
кцію, здатну передати на фундамент не лише вертикальні і поперечні 
горизонтальні, але й поздовжні горизонтальні сили. Такі надбудови 
застосовуються в проміжних опорах і стоянах. Проміжні опори з про-
сторовими надбудовами у формі башт називаються баштовими. 

Плоскі надбудови з однієї рами (однорядні) й дворядні застосову-
ються в мостах естакадного типу (див. рис. 4.11 і 4.34) і в малих мос-
тах. При цьому однорядні надбудови поєднуються з прогоновими 
будовами з дерев’яних або металевих прогонів; дворядні застосову-
ються, як правило, під розрізні пакетні прогонові будови. У мостах 
з однорядними надбудовами висотою більше 3,5 м між опорами став-
ляться поздовжні горизонтальні схватки (рис. 4.34, а). У естакадах 
завдовжки 35 м для сприйнята гальмівних сил не рідше чим через 
20 м улаштовуються баштові опори. При однорядних надбудовах 
вони зазвичай утворюються постановкою поздовжніх горизонтальних 
і діагональних схваток між сусідніми плоскими опорами. 

У мостах з прогонами більше 8 м існуючі типові проекти передба-
чають дерев’яні надбудови лише просторової конструкції. 

Дерев’яні рамні надбудови робляться збірними. Вони збираються 
в основному з просторових або плоских монтажних блоків. Збірка 
монтажних блоків виконується, як правило, з типових, головним чи-
ном плоских, збірних елементів, що виготовляються на польових за-
водах (базах) або полігонах. Вага і розміри монтажних блоків визна-
чаються відповідно до характеристики кранів, що застосовуються для 
їх установки. Залежно від місцевих умов і засобів, що використані 
для транспортування, навантаження і вивантаження монтажних бло-
ків, вони можуть збиратися в місцях виготовлення типових збірних 
елементів, на монтажних майданчиках у районі відновлюваного мос-
ту або безпосередньо біля нього. Можливо також розчленовування 
монтажних блоків на більш дрібні транспортабельні блоки з укруп-
неною збіркою їх безпосередньо біля мосту. Доставлені до місця ус-
тановки монтажні блоки встановлюються краном на заздалегідь 
підготовлений фундамент і з’єднуються з ним і між собою. Зібрані 
таким чином надбудови отримали найменування блочних. 
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В окремих випадках (за відсутності типових збірних елементів, 
неможливості збірки з них надбудов необхідного розміру та ін.) мо-
жуть бути застосовані надбудови, монтаж яких виконується з нети-
пових плоских рам, зібраних із лінійних елементів. Монтаж таких 
надбудов вимагає виконання робіт з так званої оббудови, тобто з про-
становки лінійних елементів, що об’єднують окремі рами в жорстку 
просторову конструкцію. Лінійні елементи, які застосовані для збірки 
рам та їх оббудови, не типові. Вони виготовляються відповідно до 
конкретних розмірів надбудов для даного мосту. Такі конструкції 
надбудов мають назву надбудов з нетипових елементів. 

Виготовлення елементів цих надбудов виробляється на площадках 
у районі відновлюваного мосту або безпосередньо біля нього. Збірка 
рам з елементів, що виготовлені на таких площадках, віддалених від 
мосту, може виконуватись у разі можливості транспортування рам до 
нього. Взагалі, роботи з оббудуви вимагають багато часу і дуже тру-
домісткі. 

Щоб скоротити термін будування опори, надбудову збирають по-
близу мосту і в зібраному вигляді встановлюють на фундамент. Та-
кий порядок монтажу в більшості випадків вимагає потужних кранів 
або виконання трудомістких підготовчих робіт. 

 
Типові збірні елементи блочних надбудов. Основними збірними 

елементами блочних надбудов є плоскі конструкції, названі в прак-
тиці проектування рамами. 

У конструкціях з пиляної деревени рама (рис. 4.35) складається 
з двох стояків 1, хрестовидних підкосин 2 між ними, що стягують 
стояки сталевих тяжів 25d =  мм із стяжними муфтами 4. Для збірки 
і транспортування рам по їх кінцях ставляться ще тимчасові розпір-
ки 5. Типовими проектами передбачаються два основні типи рам, що 
розрізняються за шириною: для першого типу вона дорівнює 1,8 м, 
для другого – 2,6 м; довжина рам обох типів 6,3 м. З основних типів 
рам розрізанням можуть бути отримані додаткові типи рам зав-
довжки 4,15; 2,15 м і 2,0 м, а при обрізуванні кінців стояків – ще зав-
довжки: 6; 4 м і 2 м. У рамах, призначених для розрізання, замість 
одного тяжа між хрестами ставляться два, поодинці з кожного боку 
від лінії розрізу. 

Стояки рам обох типів виконуються, як правило, з окантованих 
з чотирьох сторін колод діаметром 26 см, що мають в нижньому кінці 
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переріз бруса 22×22 см (без кори), а вище такий самий переріз, але 
з корою до 4 см у верхньому кінці. Укоси з брусів 15×22 см сполуча-
ються зі стояками лобовою врубкою впівдерева між собою. Крім то-
го, укоси скріплюють зі стояками болтами 19d =  мм, а між собою – 
цвяхами. Для зручності збірки конструкцій надбудов із рам усі голов-
ки тяжів і болтів, що розташовані зі зовнішніх сторін стояків, утоп-
люються, тобто не виходять із меж їх перерізу. Для тимчасових роз-
пірок застосовуються бруси 10×22 см; зі стояками вони скріплюють-
ся скобами. 
                                     Фасад                                   Вигляд збоку 

 

Рис. 4.35. Типова збірна рама з пиляної деревени: 
1 – стояк; 2 – підкоси; 3 – стальний тяж; 4 – стяжна муфта; 

5 – тимчасова розпірка; 6 – місця встановлення тяжів у рами; 
7 – гвинти 19d =  мм; 8 – цвяхи 6d =  мм; 9 – тимчасові скоби; 

10 – місця обрізування стояків рам 
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Рама з круглої деревени (рис. 4.36) складається зі стояків, хресто-
видних укосів і парних схваток. За типом стояків ці рами під-
розділяються на дво- і чотиристоякові. 

У двостоякових рамах кожен стояк складається з однієї колоди 
діаметром 26 см. Відстань між осями стояків 1,12 м; довжина рам 3,0; 
4,5; 5,5 і 6,5 м. Обрізуванням кінців стояків рами трьох останніх типів 
можуть бути укорочені до 4; 5 і 6 м. 
                                  
                                              Фасад                                   Вигляд збоку 

 

Рис. 4.36. Типова двостоякова рама з круглої деревени 
довжиною 6,5 м: 

1 – стояк; 2 – укіс; 3 – парні кріплення 

З двостоякових рам завдовжки 4,5; 5,5 і 6,5 м приєднанням до них 
із зовнішнього боку колод діаметром 26 см виходять такої ж довжини 
чотиристоякові рами. Сполучаючи за довжиною типові одностоякові 
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рами і приєднуючи до них зовнішні колоди діаметром 26 см так, щоб 
вони перекривали стики стояків рам, можна отримати декілька чоти-
ристоякових рам довжиною більше 6,5 м, які відрізняються більш ніж 
на 1,0 м. У типових проектах такі рами передбачені довжиною в 8,4; 
10,4; 12,6 і 16,6 м (рис. 4.37). 

 

Рис. 4.37. Схеми чотиристоякових рам 

Крім того, запроектовані ще чотиристоякові рами з відстанню між 
осями стояків 2,23 м довжиною в 16,6 м. Рами завдовжки 16,6 м пе-
ревозяться як піврами. Зовнішні колоди завдовжки 3,7 м, що пере-
кривають стики піврам, збираються на місці робіт. Колоди в стояках 
чотиристоякових рам притискують одина до одної так, щоб відстань 
між їх осями була по всій довжині постійною і рівною 26 см 
(рис. 4.38). Стики стояків в чотиристоякових рамах завдовжки більше 
6,5 м улаштовуються торцями впритул зі штирем. Вони перекрива-
ються з одного боку другою колодою стояка, а з іншого – сталевою 
планкою завдовжки 600 мм. Елементи, які стискуються з тими, що 
перекривають їх колодою і планкою, з’єднуються болтами. Хресто-
видні укоси рам виконані з колод діаметром 22 см. Сполучення їх 
між собою виконується впівдерева, а зі стояками – лобовою врубкою. 
Схватки виконують із пластин, отриманих розпилюванням колод 
діаметром 22 см. Із стояками схватки сполучаються врубкою «в чаш-
ку». Усі сполучення елементів на врубках закріплюються болтами. 

Разом з конструкціями рам із стояками з колод діаметром 26 см 
розроблені варіанти конструкцій з тонших колод ( 18d = –22 см). Такі 
рами можуть бути дво-, чотири- і восьмистояковими. Відстань між 
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осями стояків у двостоякових рамах прийнята рівною 200 d− , де d – 
діаметр колод. Восьмистоякові рами отримують об’єднанням дво-
стоякових рам і приєднанням до них з кожного боку двох колод. Усі 
колоди притискують одна до одної так, щоб відстані між їх осями по 
довжині рами залишалися постійними. Конструкція восьмистоякової 
рами завдовжки 8,4 м з колод діаметром 18 см показана на рис. 4.39. 

 
                    Фасад                   Вигляд збоку 

Рис. 4.38. Типова 
чотиристоякова рама довжиною 8,4 м:

1 – стальна планка з плоскої сталі 
60х8 мм у стиках стояків; 2 – штир 
19d =  мм, 400l =  мм; 3 – гвинт 19d =  мм

Рис. 4.39. Восьмистоякова 
збірна рама довжиною 8,4 м: 

1 – стик колод; 2 – штир 19d =  мм; 
3 – планка 60×8×600 мм; 

4 – гвинт 19d =  мм 
 
Окрім рам збірними елементами в конструкціях надбудов слу-

жать: бруси перерізом 22×22 см і 15×22 см; окантовані з чотирьох 
сторін колоди діаметром 26 см, що мають в перерізі бруса 22×22 см; 
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окантовані з двох сторін колоди діаметром 30–32 см; колоди діамет-
ром 16, 22 і 24 см; пластини з колод діаметром 22 см. Можливе засто-
сування деревени й з іншими розмірами поперечних перерізів. 

 
Блочні конструкції надбудов опор під прогонові будови прого-

ном до 11,7 м. Надбудови однорядних плоских опор (рис. 4.40) вико-
нуються зазвичай із круглої деревени і в кожній опорі складаються 
з одного блоку – рами трапецієподібної форми. 
                     
                          Фасад                                   Вигляд збоку 

 

Рис. 4.40. Блочна надбудова однорядної плоскої опори 
з круглої деревини: 

1 – типова двостоякова рама; 2 – насадка; 3 – подушка; 
4 – похилі стояки; 6 – насадки пальового фундаменту; 7 – палі 

Блок збирається з середньої типової двостоякової рами 1, насад- 
ки 2, подушки 3 і двох похилих стояків 4, що додають рамі необхідну 
поперечну стійкість. Для насадок і подушок застосовуються оканто-
вані з двох сторін колоди діаметром 30–32 см, заввишки 20–22 см. 
З’єднання насадок і подушок зі стояками здійснюється штирами 
і планками на шурупах (рис. 4.41). Верхні кінці суміжних похилих 
і вертикальних стояків з’єднуються між собою болтами. Блок встано-
влюється на насадки пальових фундаментів або на лежні, які роз-
ташовані перпендикулярно до осі опори. 
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Рис. 4.41. Деталі вузлів надбудови, 
що відображені на рис. 4.40: 

а – верхнього; б – нижнього; 1 – насадка; 2 – похилий стояк; 
3 – стояк рами; 4 – штир; 5 – планка зі стрічкою сталі 60×8 мм; 

6 – шуруп; 7 – подушка; 8 – насадка пальового фундаменту; 
9 – палі; 10 – розворотна скоба 

Таке розташування насадок переважно поперечне, оскільки дозво-
ляє легко додати рамам надбудов при їх установці правильне поло-
ження, навіть якщо при забиванні паль були допущені відхилення від 
нього. Прикріплення подушок блоку до фундаменту виробляється 
розворотними скобами. У дворядних плоских опорах надбудови мо-
жуть бути з круглої і пиляної деревини. Конструкція надбудови 
(рис. 4.42) складається з двох блоків такого самого типу, як і в одно-
рядних опорах. Блоки з’єднуються між собою болтами, пропущеними 
через прокладки 1. Довжина прокладок для того, щоб можна було б 
встановити не менше двох болтів, приймається рівною 40 см. При 
необхідності блоки посилюються (рис. 4.43): у конструкціях з пиля-
ної деревини ставляться додаткові вертикальні стояки, що приєдну-
ються болтами до стояків середніх рам; у конструкціях з круглої 
деревини замість двостоякових застосовуються чотиристоякові рами. 
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У блоках з пиляної деревини насадки і подушки виробляються 
з брусів перерізом 22×22 або 24×20 см. У тих випадках, коли під кін-
цями прогонових будов необхідні опорні бруси, на насадках встанов-
люються блоки прокладників з брусів або обтесаних з двох боків 
колод. 
                                         Фасад                    Вигляд збоку 

 

Рис. 4.43. Схема баштової опори з надбудовою висотою 4 м 
із пиляної деревини під прогонову будову 1,7 м: 

1 – поперечні рами; 2 – поздовжні рами; 3 – похилі стояки; 
4 – насадки; 5 – подушки; 6 – прокладки; 7 – опорні бруси; 

8 – насадки пальового фундаменту; 9 – палі 

Надбудови баштових опор під прогонові будови прогоном до 
11,7 м (рис. 4.44 і 4.45) складаються з двох поперечних типових стан-
дартних рам 1, двох поздовжніх таких самих рам 2 і двох похилих 
стояків 3. Стояки рам і похилі стояки розміщуються у двох паралель-
них поперечних площинах і об’єднуються насадками 4 і подушка- 
ми 5. У будовах з пиляної деревени стояки поперечних і повздовжніх 
рам ставляться впритул один до одного і з’єднуються болтами. Якщо 
так поставити стояки поздовжніх і поперечних рам при виконанні 
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надбудов з круглої деревени унаслідок наявності схваток у рамах 
і близького розташування колод неможливо, тоді стояки цих рам до-
водиться ставити із зазором. З’єднання стояків між собою здійсню-
ється болтами, які пропускаються через прокладки з коротунів колод. 
Для встановлення прогонових будов на насадки встановлюються 
блоки прокладників 6, а на них – блоки опорних брусів 7. 

 

Рис. 4.44. Схема посилення блока плоскої настройки 
з пиляної деревини: 

1 – типова збірна рама; 2 – додаткові вертикальні стояки; 3 – похилі 
стояки; 4 – насадка; 5 – подушка; 6 – прокладки; 7 – опорні бруси 

На мостах, на кривих колії надбудови опори підсилюються: 
збільшується переріз стояків, що розташовуються із зовнішнього бо-
ку кривої, або з цього ж боку ставляться додаткові похилі стояки або 
їм надається більш пологий нахил. Усі розглянуті конструкції надбу-
дов для мостів з прогонами до 11,7 м можуть бути повністю зібрані 
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на монтажній площадці і в такому вигляді, (як один монтажний 
блок), відразу можуть встановлюваться на фундамент за допомогою 
автомобільних кранів. 

 

Рис. 4.45. Баштова опора з балочної надбудови з круглої деревини 
під прогонову будову з прогоном до 11,7: 

1 – поперечна рама; 2 – поздовжні рами; 3 – похилі стояки; 4 – насадки; 
5 – подушки; 6 – прокладки; 7 – опорні бруси; 8 – прокладки між рамами; 

9 – насадки пальового фундаменту; 10 – палі 

Надбудова стояка в естакадних мостах з прогоновими будовами 
з прогонів (рис. 4.46) складається з трьох поперечних рам 1, об’єдна-
них у жорстку просторову конструкцію поздовжніми рамами 2. 
Відстані між поперечними рамами вибрані так, щоб три пари стояків 
поздовжніх рам розташовувалися в одних площинах зі стояками по-
перечних рам. Завдяки цьому стояки поперечних і поздовжніх рам 
можна об’єднати поперечними насадками 4 і подушками 5. З’єднання 
стояків рам 1 і 2 виконуються болтами, пропущеними через проклад-
ки 7. Суміжні стояки поздовжніх рам з’єднуються між собою наверху 
і внизу схватками 6. Надбудова стояна встановлюється на лежневий 
або пальовий фундамент. Встановлення надбудови стояна естакадно-
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го мосту проводиться двома монтажними блоками. У блоці, що 
примикає до насипу, дві поперечні 1 і дві поздовжні 2 рами. В іншо-
му блоці при двох поздовжніх рамах 2 є ще одна поперечна рама 1. 
У кожен з блоків включаються відповідні насадки і подушки. Для за-
безпечення жорсткості блоків, необхідної при транспортуванні 
і монтажі, ставляться тимчасові горизонтальні зв’язки з дошок. Схва-
тки 6, які з’еднують блоки між собою, ставляться в процесі монтажу. 

 

Рис. 4.46. Блочний стояк на лежневому фундаменті 
з круглої деревини для естакадного мосту: 

1 – поперечні рами; 2 – поздовжні рами; 3 – прогони; 4 – насадки; 
5 – подушки; 6 – хомути, що з’єднуються в поздовжні рами; 

7 – прокладка між поперечними і поздовжніми рамами; 8 – лежні 

До стояна, як показано на рис. 4.47, додається ще й третій мон-
тажний блок – надбудова опорного куща. У мостах з пакетними про-
гоновоми будовами рамно-пальовий (рис. 4.47) або рамно-лежневий 
стояк складається з двох частин: 
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1) опорного куща, на який спирається примикаюча до стояна про-
гонова будова; 

2) естакади, що сприймає поздовжні горизонтальні сили і сполу-
чає стоян із насипом. 

 

Рис. 4.47. Блочний стояк на пальовому фундаменті 
з круглої деревини для мосту з пакетними прогоновими будовами: 
1 – поперечні рами; 2 – поздовжні рами; 3 – похилі стояки опорного куща; 
4 – насадки естакади; 5 – насадки опорного куща; 6 – подушки естакади; 
7 – подушка опорного куща; 8 – насадка пальового фундаменту естакади; 

9 – насадка пальового фундаменту опорного куща; 10 – схватки; 
11, 12 – прокладки між рамами; 13 – палі; 14 – прогони 

Надбудова опорного куща робиться плоскою і залежно від наван-
таження на неї – однорядною або дворядною. Надбудова естакади 
виконується аналогічно за конструкцією надбудови, що показана на 
рис. 4.46. На насадки надбудови естакади спирається прогонова бу-
дова з дерев’яними або сталевими прогонами. Оскільки будівельна 
висота прогонової будови, що опирається на опорний кущ, завжди 
більше, ніж у прогонової будови на естакаді, то для того, щоб усі ра-
ми надбудови були одного типу, насадки паль або лежні під опорним 
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кущем розташовуються нижче, ніж в естакадній частині. Унаслідок 
цього при пальових фундаментах однорядну надбудову опорного 
куща доводиться ставити на поперечну насадку. Її сполучають із по-
душкою надбудови болтами і скобами. На рис. 4.46 і 4.47 показані 
конструкції стоянів із надбудовами з круглої деревени. При викорис-
танні пиляної деревени конструкції виходять більш простими, 
оскільки поздовжні рами можна поставити впритул до стояків попе-
речних рам. Стояки суміжних поздовжніх рам також ставляться 
впритул один до одного і скріплюються болтами. 

Стоян розміщують так, щоб його перша поперечна рама входила 
в насип не менше чим на 0,5 м. Вісь рами опорного куща розміщу-
ється на відстані 05 м від осі останньої поперечної рами естакади. 
Прогони естакади визначаються розмірами поздовжніх рам і конст-
рукцією їх з’єднання з поперечними рамами. Надбудови опорного 
куща і естакади з’єднуються між собою. Це з’єднання виконується 
болтами, що стягують стояки суміжних поперечних рам через про-
кладки між ними. 

Використовують також конструкції надбудов стоянів із попереч-
ними рамами з типових збірних елементів, що сполучаються в про-
сторову жорстку конструкцію поздовжніми горизонтальними схват-
ками, а також укосами або діагональними схватками аналогічно тому, 
як це робиться в конструкціях надбудов із нетипових елементів. 

Щоб не допустити осідання колії перед мостом і передчасного 
загнивання кінців дерев’яних прогонів та насадки першої поперечної 
рами від безпосереднього стикання з ґрунтом, у насипі на відстані 
10 см від кінців прогонів встановлюється так званий заставний щит, 
а баластна призма і частина насипу перед щитом опускаються до 
рівня, розташованого на 15–20 см нижче насадки (рис. 4.48). 

Заставний щит затримує баласт і ґрунт від обвалювання в бік мос-
ту. Стінка щита робиться з пластин або колод діаметром 16–18 см 
і підтримується особливими палями, забитими в насип на глибину 
4 м. Палі, що підтримують стінку щита, повинні розташовуватися 
так, щоб зазор на 10 см між торцями прогонів і стінкою залишався 
вільним. Щоб попередити випирання ґрунту в бік майданчика, роз-
ташованого поперед щитом, стінку заглиблюють на 30–40 см нижче 
за рівень майданчика. Поверхні майданчика надається ухил 0,02, що 
забезпечує стікання води у бік конуса. Для закріплення майданчика 
від розмиву та для запобігання заростання його травою, що утримує 
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вологу і затрудняє провітрювання конструкцій, доцільно його замос-
тити. Ширина вистилання приймається зазвичай менше ширини на-
сипу і приблизно дорівнює 3,2–3,5 м, чого достатньо для огляду 
конструкцій. Крутість укосу конуса насипу зі звичайних ґрунтів має 
бути не крутіше ніж 1:1,5. 

 

Рис. 4.48. З’єднання стояна з насипом без мостових поперечок: 
1 – пластини стінок закладного щита; 2 – зв’язки, що з’єднують пластини; 

3 – зв’язки, що підтримують закладний щит; 4 – прогін; 
елементи 1, 2 і 3 – з круглої деревини 22d =  см 

Блокові надбудови з пиляної деревини для опор під прогонові 
будови з їздою зверху прогоном 11,7–33,6 м. Конструкції типових 
блокових надбудов із пиляної деревини, розроблені для опор під про-
гонові будови з їздою зверху прогоном від 11,7 до 33,6 м при висоті 
надбудови від 6 до 12 м (рис. 4.49) складаються з: 

– центральної башти прямокутного перерізу в плані, з поздовж-
ніх 1 та поперечних 2 рам, стояки яких розташовуються в кутах баш-
ти під опорними частинами прогонових будов; якщо за розрахунком 
або з конструктивних міркувань одних стояків у рамах недостатньо, 
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по кутах башти ставляться додаткові вертикальні стояки 3: чим 
більше навантаження, тим більше стояків повинно бути в кожному 
куті башти; поперечні рами відповідно до відстані між осями голов-
них ферм мають ширину 1,8 м; поздовжні рами залежно від висоти 
надбудови виконуються шириною 1,8 або 2,6 м; 

 
                                    Фасад                              Вигляд збоку 

 

Рис. 4.49. Схема опори з блочною надбудовою висотою 6 м 
і з висотою 6 м з пиляної деревини під прогонову будову прогоном 18,2 м: 

1 – поздовжня вертикальна рама; 2 – поперечна рама; 3 – додаткові вертикальні стояки; 
4 – похила рама; 5 – додаткові похилі стояки; 6 – блоки насадок; 7 – блоки подушок 
під вертикальні стояки; 8 – те саме, під стояки похилих рам; 9 – поперечні схватки; 

10 – поздовжній коротун; 11 – поперечний коротун; 12 – блоки опорних брусів 
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– похилих рам 4, що поставлені поперек мосту з ухилом 4:1; за 
необхідності вони підсилюються додатковими похилими стояками 5; 
ширина похилих рам приймається рівною ширині поздовжніх верти-
кальних рам башти; 

– блоків насадок 6 з двох – трьох брусів, затягнутих трьома гори-
зонтальними болтами, (ці блоки кладуться на оголовки вертикальних 
і похилих стояків паралельно осі мосту); 

– блоків подушок 7 під вертикальні стояки; подушки вкладаються 
паралельно насадкам і також складаються з двох – трьох брусів, стяг-
нутих болтами; 

– блоків подушок 8 під стояки похилих рам; подушки вкладають 
так само паралельно осі мосту; кожен блок подушки більшою части-
ною складається з центрального бруса і з’єднаних з ним болтами 
двох пар коротунів (рис. 4.50): у місцях опирання стояків рами в по-
душці робляться врубки (можливі й інші варіанти конструкції по-
душок); 

 

Рис. 4.50. Блок подушки під похилі стояки 

– поперечних схваток 9, що розташовуються в двох – трьох міс-
цях по висоті надбудови; вони ставляться для забезпечення стійкості 
похилих рам і просторової жорсткості монтажних блоків; у надбудо-
вах висотою 12 м, крім того, у наявності є поперечні схватки, які 
встановлюються для підсилення зв’язку між блоками (рис. 4.51); 

– поздовжніх коротунів 10, вони використовуються як прокладки 
для пропуску болтів, що з’єднують стояки похилих рам із вертикаль-
ними рамами, а також забезпечують правильне положення верхніх 
кінців похилих рам; 

– поперечних коротунів 11; їх ставлять внизу біля вертикальних 
стояків для зв’язку стояків із подушками і конструкцією ростверка. 

При поперечному розташуванні насадок пальового фундаменту 
подушки надбудов установлюються на насадки (див. рис. 4.49).  
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Рис. 4.51. Схема опори з блочною настройкою висотою 12 м 
з пиляної деревини під прогонову будову прогоном 33,6 м: 

1 – рами центрального блока; 2 – рами бокового блока; 3 – вертикальні блоки; 4 – схватки, 
що встановлюються при монтажі; 5, 6 – вертикальні і похилі стояки, що приєднуються 
до рам; 7 – стояки блока; 8 – блок насадки; 9 – блок подушки під вертикальні стояки; 

10 – те саме, під похилі стояки; 11 – схватки трикутного блока; 12 – прокладки 
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У тих випадках, коли насадки фундаменту встановлені паралельно 
осі мосту, надбудови встановлюються на ростверк через прокладні 
бруси (див. рис. 4.51). 

Поздовжні, поперечні і похилі рами збираються з типових склада-
них рам. Для додаткових стояків так само, як і для стояків рам, вико-
ристовуються бруси перерізом 22×22 см, з обзолами до 4 см. Насад-
ки, подушки та коротуни виконуються з брусів перерізом 22×22 см, 
кріплення з брусів – перерізом 15×22 см. 

Зміна висоти надбудов через інтервал 2 м досягається сполучен-
ням типових складених рам. Щоб зменшити інтервал до 1 м, наро-
щують верхні і нижні кінці стояків вертикальних і похилих рам за 
допомогою коротунів, з об’язковим перекриттям стиків прилеглих 
стояків. У тих випадках, коли висота опори задана і необхідна висота 
надбудови не дорівнює цілому числу метрів, доводиться для викори-
стання типових конструкций змінювати висоту пальового фундамен-
ту – укладати додаткові ряди брусів (наприклад, у вигляді додаткових 
ярусів опорних брусів, прокладних брусів), а для більш точної 
підгонки обрізати кінці рам. У всіх типових надбудовах передбача-
ється можливість розділення їх на монтажні блоки, вага і розміри 
яких дозволяють проводити монтаж опор автомобільним краном 
КС–4561 вантажопідйомністю 16 т. З’єднання монтажних блоків ви-
конуються на болтах 19d =  мм. 

На рис. 4.49 показана схема опори з надбудовою висотою 6 м під 
прогонові будови з прогоном 18,2 м. Центральна башта надбудови 
складається з чотирьох типових складених рам шириною 1,8 м, зав-
довжки 6 м і чотирьох додаткових стояків. Кожна похила рама скла-
дається з типової складеної рами завдовжки 6,3 м, яка скорочена об-
різуванням кінців стояків до необхідної довжини 6,24 м, і двох підси-
люючих раму додаткових стояків. Центральна башта і похилі рами 
з’єднані схватками і складають єдиний монтажний блок вагою 7,4 т. 
Насадки, подушки і опорні бруси виконані як самостійні блоки. 

У схемі надбудови висотою 7 м під прогонові будови з прогоном 
23 м (рис. 4.52) у зв’язку з підвищенням навантаження кількість вер-
тикальних стояків збільшена з 12 до 16. Підсилення здійснюється 
встановленням двох додаткових поздовжніх рам, причому у зв’язку зі 
збільшенням висоти надбудови всі поздовжні рами прийняті шири-
ною 2,6 м. Збільшення висоти рами досягається нарощуванням стоя-
ків типових складаних рам коротунами. Прийнята схема конструкції 
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надбудови дозволяє розділити її на три основні просторові монтажні 
блоки: середній – з чотирьох рам 1 та два бічні – трикутні, кожен 
з яких складається з похилої 4 і поздовжньої 2 рам з додатковими 
стояками 3 і 5, з’єднаних поперечними хомутами 6. Вага найбільш 
важкого блока 3,6 т. 

 
                                    Фасад                              Вигляд збоку 

 
Рис. 4.52. Схема опори з блочною насадкою 7 м 
з пиляної деревини під прогонову будову 18,2 м: 

1 – рами центрального блока; 2 – прогонова рама бокового блока; 
3 – вертикальні додаткові стояки, що приєднані до рами 2; 4 – похила рама; 

5 – додаткові стояки до неї; 6 – хомути між рамами; 7, 8, 9, 10 – стики 
з коротунами для стояків 3 та 5, похилих та поперечних рам відповідно 
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Складніша схема надбудови висотою 12 м під прогонову будову 
33,6 м показана на рис. 4.51. Кількість вертикальних стояків в надбу-
дові збільшена до 24. Для отримання необхідної висоти рами цент-
ральної частини і похилі рами утворені з двох – трьох типових збір-
них рам, сполучених між собою додатковими стояками і стояками 
прилеглих рам. Так, наприклад, внутрішня поперечна рама складена 
з двох типових збірних рам завдовжки 6 м, а похила – з трьох, зав-
довжки 6,3; 2,06 м і 4,06 м. Конструкція надбудови розділена на п’ять 
монтажних блоків: три просторових (центральний і два бічних) і два 
плоских. Центральний блок утворений рамами 1, бічний – рамами 2 
з додатковими стояками 5 і 6. Плоский блок складається з рами 3 
і приєднаних до неї додаткових стояків 7. Поперечні схватки 4, які 
підсилюють зв’язок між блоками, виконуються під час монтажу. 

 
Конструкція типової надбудови висотою більше 12 м склада-

ється з тих самих елементів, що і конструкція надбудови висотою до 
12 м, але відрізняється від неї поперечним розташуванням блоків на-
садок і подушок. Відповідно під опорними брусами доводиться укла-
дати прокладники, а для прикріплення вертикальних стояків до по-
душок і конструкції ростверка ставлять поздовжні коротуни. Схема 
такої опори з надбудовою висотою 16 м показана на рис. 4.53. 

Центральна башта надбудови висотою більше 12 м збирається 
з однієї пари поперечних і двох–трьох пар поздовжніх рам з необхід-
ними додатковими стояками. Поперечні рами прилягають до поз-
довжніх не впритул, як у надбудовах висотою до 12 м, а через про-
кладки, за які використовуються поперечні схватки між похилими 
і поздовжніми рамами. При цьому вся надбудова трохи розширю-
ється, що збільшує її поздовжню стійкість. 

Щоб забезпечити можливість монтажу надбудови висотою більше 
12 м краном вантажопідйомністю 10 т, її доводиться збирати лише 
з плоских блоків. Блоками служать окремі вертикальні або похилі 
рами з приєднаними до них додатковими стояками. Поперечні схват-
ки, які з’єднують похилі і вертикальні рами, виконуються в процесі 
монтажу. 

У практиці інколи зустрічається необхідність опирання на одну 
опору прогонових будов з рухом зверху, що мають різні пргони. 

Конструкція блока надбудови такої опори виходить з типової, що 
призначена для опори під прогонові будови меншого прогону, підси-

244



 
 

 
 

ленням півбика з боку більшого прогону постановкою додаткових 
стояків. Так, надбудова висотою 8 м для опори, на яку з одного боку 
спирається прогонова будова з прогоном 23 м, а з іншого – з прого-
ном 33,6 м (рис. 4.54), отримується з типової прогонової будови 
з прогоном 23 м, якщо півбик з боку прогону 33,6 м підсилити трьома 
парами додаткових стояків: вертикальних 6, 8 і похилих 9.  

 

Рис. 4.53. Схема опори з блочною надбудовою висотою 16 м 
з пиляної деревини під прогонову будову 33,6 м: 

1 – плоский блок з поперечної рами і двох додаткових стояків; 2 – плоскі блоки 
з поздовжніх рам і двох додаткових стояків; 3 – плоский блок із похилої рами; 

4 – поперечні хомути; 5 – поздовжній коротун для прикріплення стояків 
до подушки; 6 – прокладки 
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Монтаж надбудов цих опор проводиться, як завжди, блоками. На-
приклад, надбудова, що показана на рис. 4.54, збирається з трьох 
просторових блоків: середнього та двох бічних. Середній блок 
складається з поперечних 1 і поздовжніх 2 рам із додатковими стоя-
ками 6. 

 

Рис. 4.54. Схема опори з блочної надбудови висотою 8 м 
з пиляної деревини під прогонову будову з прогоном 23,0 і 33,6 м: 

1 – поперечні рами; 2 – поздовжні рами центрального блока; 3 – те саме, бокового блока; 
4 – похилі рами; 5, 7 – додаткові стояки, що встановлені з обох сторін рам бокового блока; 

6, 8, 9 – додаткові стояки, посилюючі півбик зі сторони прогону 33,6 м 

Кожен бічний блок утворюють: поздовжня рама 3, похила рама 4, 
додаткові стояки 5, 7, 8, 9 і поперечні схватки, що сполучають рами. 
Різниця в ширині прогонових будов з рухом зверху незначна і впливу 
на конструкцію надбудови не вказує. 
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Якщо прогонові будови з рухом зверху, що спираються на одну 
опору, мають різну будівельну висоту, то під прогонову будову мен-
шої висоти ставляться: 

а) при незначній різниці висот – дво-, чотириярусні блоки опор-
них брусів; 

б) при значній різниці – одна–дві спеціальні рами, сполучені 
з конструкцією міжпрогонового заповнення (див. п. 4.7, рис. 4.128). 

З’єднання збірних елементів у блоках і блоків між собою здійс-
нюються на болтах 19d =  мм. Стики стояків розташовуються врозбіг 
так, щоб кожен стик був перекритий іншим, цілим стояком. Зі сторін, 
не перекритих іншими стояками, стик перекривають накладками зав-
довжки 320 мм зі смугової сталі 60×8 мм. 

Стояки в стиках ставляться впритул і скріплюються між собою 
сталевими штирями, а з брусами, що перекривають стик, і накладка-
ми – болтами 19d =  мм. 

Конструкції оголовка типових надбудов і вузлів опирання їх на 
ростверк пальового фундаменту показані на рис. 4.55 і 4.56. 

 
                                 Фасад                                       Вигляд збоку 

 

Рис. 4.55. Конструкція оголовка блочної надбудови з пиляної деревини 

Під важкі прогонові будови (наприклад, з прогоном 33,6 м) вигід-
но для полегшення конструкції надбудови застосовувати дубові або 
металеві насадки і подушки. Наприклад, при використанні таких на-
садок і подушок у надбудові висотою 12 м під прогонові будови 
з прогоном 33,6 м (див. рис. 4.51) можна зменшити кількість верти-
кальних стояків з 24 до 16, а кількість додаткових стояків у похилій 
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рамі – з 4 до 2. Конструкція і монтаж надбудови спрощуються, 
оскільки виключаються блоки 3. 

Види з’єднання стояків із дубовими насадками і подушками, 
а останніх – з ростверком, не відрізняються від показаних на 
рис. 4.55, 4.56. 

                                 Фасад                                       Вигляд збоку 

 

Рис. 4.56. З’єднання блочних надбудов з пиляної деревини 
з ростверком пальового фундаменту: 

1 – стояк похилої рами; 2 – додаткові похилі стояки; 3 – блок подушки під похилі 
стояки; 4 – насадки фундаменту; 5 – стояк поперечної рами; 6 – додатковий стояк 

поздовжньої рами; 7 – блок подушки під вертикальні стояки; 8 – поперечний коротун; 
9 – болти закріплення коротуна зі стояками; 10 – те саме, з подушками й насадками; 

11 – болти закріплення подушки 3; 12 – скоби; 13, 14 – болти подушок; 
15 – штирі з’єднання насадки з палями 

Металеві насадки і подушки виконуються у вигляді пакетів з про-
катних двотаврів. Блоки насадок приварюються до горизонтальних 
листів сталевих столиків, надягнених на оголовки стояків і прикріп-
лених до них шурупами (рис. 4.57). З’єднання похилих і вертикаль-
них стояків з подушками (рис. 4.58) здійснюється за допомогою  
зварних підкладників і кутових коротунів відповідно, приварених до 
блоків подушок. З башмаками стояки скріплюються шурупами, 
а з кутовими коротунами – болтами. До металевих насадок пальового 
фундаменту або прокладників подушки приварюються. 

У розглянутих конструкціях типових надбудов висотою від 6 до 
16 м усі стояки – вертикальні й похилі – сприймають навантаження 
сумісно від дії на надбудову як вертикальних, так і горизонтальных 
сил. 
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Рис. 4.57. Конструкція оголовка блочної надбудови 

з пиляної деревини на металевих насадках: 
1 – І № 36, 3 660l =  мм; 2 – І № 36, 1 000l =  мм 

 
Рис. 4.58. Конструкція з’єднання блочних надбудов 

з пиляної деревини з металевими подушками і насадками 
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На рис. 4.58 позначено: а – вузол під похилі стояки; б – те саме, 
під вертикальні; 1 – стояки похилих рам; 2 – додатковий похилий сто-
як; 3 – сталевий башмак; 4 – пакет подушки під похилі стояки; 5 – 
пакети насадок пальового фундаменту; 6 – дерев’яна прокладка; 7 – 
стояк поперечних рам; 8 – додатковий вертикальний стояк; 9 – кутик 
160×160×10 мм; 10 – пакет подушки під вертикальний стояк. 

Аналогічно типовим надбудовам висотою 6–16 м можуть бути 
сконструйовані надбудови висотою до 6 м. Можливе також застосу-
вання типових блоків надбудов висотою 4, 5 і 6 м іншої конструкції, 
де основним збірним елементом служить типова рама шириною 
1,8 м, завдовжки 4 м; з неї розрізанням отримують ще раму завдовж-
ки 2 м. Стояки цих збірних рам виконуються з брусів постійного по 
всій довжині стояка перерізом 22×22 см. Конструкцію надбудови 
цього типу (рис. 4.59) складають: центральна башта з двох попере-
чних і двох поздовжніх 2 рам з додатковими стояками 3; дві скісні 
рами 4; вертикальні 5, поздовжні 6 і поперечні коротуни 7. 

Рами центральної башти в надбудовах висотою 6 м збираються 
з двох збірних рам довжиною 4 і 2 м. При висоті надбудов 5 м стояки 
збірних рам завдовжки 4 м нарощуються коротунами. Стики стояків 
рам розташовуються врозбіг і перекриваються додатковими стояками 
або цілими частинами стояків примикаючих рам, а зі сторін, не пере-
критих брусами, – сталевими накладками. Конструкція стика така са-
ма, які в надбудовах висотою від 6 до 16 м. 

Скісні рами ставляться з ухилами, приблизно у співвідношен- 
ні 2:1; виготовляються вони з типових стандартних збірних рам. 
Верхні кінці стояків підкосних рам спираються у вертикальні коро-
туни, прикріпленні болтами до стояків поздовжніх рам центральної 
башти. З тими ж стояками підкосні рами скріплюються болтами, про-
пущеними через поздовжні коротуни. Блоки насадок і подушок став-
лять так само, як в надбудовах висотою більше 6 м. Конструкція ого-
ловка надбудови показана на рис. 4.60, а конструкція спирання її на 
ростверк виконується аналогічно приведеній на рис. 4.55. 

У конструкції надбудови висотою 4–6 м з підкосними рамами (на 
відміну від надбудов заввишки більше 6 м) вертикальне навантажен-
ня передається лише на вертикальні стояки. Підкосні рами сприйма-
ють лише горизонтальні поперечні сили. 

Стояни з блочними надбудовами з пиляної деревини для мостів 
з рухом зверху при прогонах 11,7–33,6 м робляться роздільного типу. 
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                                 Фасад                        Вигляд збоку 

 

Рис. 4.59. Схема опори з блочною надбудовою зі скісними рамами 
з пиляної деревини висотою 4 м під прогонову будову 23 м: 

1 – поперечні рами; 2 – поздовжні рами; 3 – додаткові вертикальні стояки; 
4 – підкісна рама; 5 – вертикальний коротун; 6 – поздовжній коротун; 

7 – поперечний коротун; 8 – блоки насадок; 9 – блоки подушок 

Вони складаються: з двох опор з надбудовами такої ж конструкції, 
як і проміжні опори, прогонової будови, яка перекриває конус наси-
пу, і заставного щита для з’єднання стояка з насипом. На рис. 4.61 
показана схема стояка під прогонову будову з рухом зверху з прого-
ном 23 м при висоті насипу 8 м. Опора А облаштовується з надбудо-
вою висотою 4 м, опора Б – з надбудовою висотою 6 м. Вона 
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відрізняється від типової конструкції поперечним розміщенням наса-
док, що зроблене для безпосереднього обпирання на них головних 
балок прогонової будови над конусом насипу. Поєднання стояна 
з насипом виконується в основному аналогічно показаному на 
рис. 4.48. 

 

Рис. 4.60. Конструкція оголовку надбудови, схема якої показана на рис. 4.59 

 

Рис. 4.61. Схема стояна з блочними надбудовами з пиляної деревини: 
1 – прогонова будова p 23l =  м; 2 – прогонова будова над конусом насипу; 

3 – міжпрогоновє заповнення 
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Блочні надбудови з пиляної деревини для опор під прогонові 
будови з їздою низом. Використання блочних надбудов з пиляної де-
ревини можливо і в опорах під прогонові будови з рухом низом. 

Як приклад на рис. 4.62 показана схема такої надбудови висотою 
10 м під прогонову будову з їздою низом з прогоном 55 м. Надбудова 
збирається з типових стандартних елементів. Основним стандартним 
збірним елементом служать типові рами шириною 2,6 м, але всі тяжі 
в них зроблені подвійними, тобто так, як їх прийнято ставити в міс-
цях розрізання основних рам на коротуни. 

Конструкція надбудови складається з чотирьох просторових мон-
тажних блоків: двох прямокутних (у центральній частині) і двох три-
кутних (бічних). Кожен центральний блок утворений двома попереч-
ними і двома поздовжніми рамами, а кожен боковий блок – похилою 
і поздовжньою рамами, сполученими поперечними горизонтальними 
схватками. До рам, що входять у блоки, приєднані додаткові стояки. 
Центральні блоки з’єднуються між собою болтами, які пропущені че-
рез брусчаті прокладки. Жорсткість цих блоків посилена горизон-
тальними зв’язками. Для постановки горизонтальних зв’язків до рам 
у трьох місцях по висоті приєднані поздовжні бруси; до них кріп-
ляться перехресні бруси зв’язків (рис. 4.63). Жорсткість бічних блоків 
забезпечується поперечними горизонтальними схватками, а також 
встановлюваними в нижній частині блоку поперечними похилими 
і горизонтальними діагональними схватками. Кількість поперечних 
горизонтальних схваток у порівнянні з прийнятою в таких же блоках 
для опор під прогонові будови з їздою зверху збільшено. Інші прин-
ципи конструювання залишаються такі ж самі, як і в надбудовах опор 
мостів з їздою зверху. У зв’язку із значним навантаженням на надбу-
дови під прогонові будови з їздою низом, прогін яких не менше 33 м, 
рекомендують в цих надбудовах застосовувати металеві або дубові 
насадки і подушки. 

Схема блокової надбудови з пиляної деревини для перехідної опо-
ри під прогонові будови з їздою низом і зверху показана на рис. 4.64. 
Надбудова для такої опори розташовується симетрично надбудовам 
опор під прогонові будови з їздою низом. На насадках надбудови по-
перек мосту укладені два пакети з двотаврових балок. На один з цих 
пакетів в його середній частині опирається прогонова будова з рухом 
зверху, а на обидві пакети біля їх кінців укладені ще два поздовжні 
пакети. На останні укладається поперечний пакет і на нього вже 
встановлюються опорні частини прогонової будови з їздою низом. 
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Рис. 4.62. Схема опори з блочною надбудовою висотою 10 м 
з пиляної деревини під прогонові будови з їздою низом з прогоном 55 м: 

1 – поперечні рами; 2 – прокольні рами; 3 – похилі рами; 4 – додаткові вертикальні стояки; 
5 – додаткові похилі стояки; 6 – прокладні бруси між двома середніми брусами; 

7 – поперечні схватки бокового блока; 8 – похилі хомути цього блока; 9 – бруси для 
прикріплення горизонтальних зв’язків середніх блоків; 10 – діагональні горизонтальні 
зв’язки цих блоків; 11 – те саме для бокового блока; 12 – блоки насадок; 13 – блоки 

опорних брусів; 14 – прокладні бруси між похилою та поздовжньою рамами; 15 – блок 
подушки під похилі рами; 16 – вкладиш-коротун між блоками 15 і упором 17, 

що врублений в подушки 18 під вертикальні стояки; 19 – коротун для закріплення 
вертикальних стояків; 20 – прокладки; 21 – напрямна рама; 22 – поперечні кутики 

для з’єднання стояків в оголовку надбудови 

254



 
 

 
 

Рис. 4.63. Конструкція 
горизонтальних в’язей 

середніх блоків надбудови 
(за схемою рис. 4.62): 

1 – поздовжні рами; 2 – бруси, 
прикріплені до стояків рам 1; 
3 – діагоналі; 4 – прокладка 

Рис. 4.64. Схема опори 
з блочною надбудовою 
з пиляної деревини 
під прогонову будову 
з їздою низом і зверху 

 
Блочні надбудови з круглої деревини для опор під прогонові 

будови з рухом зверху з прогоном 11,7–33,6 м. Щоб уникнути попе-
реднього розпилювання деревини, типові конструкції блочних над-
будов висотою від 4 до 16 м для опор під прогонові будови з їздою 
зверху з прогоном 11,7–33,6 м розроблені також з круглої деревини. 

Несучий каркас цих надбудов складається з центральної прямо-
кутної башти і двох встановлених поперек моста похилих рам. 

Центральну башту утворюють вертикальні поперечні і поздовжні 
рами. У надбудовах заввишки 4 і 5 м під прогонові будови прогоном 
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11,7 м башта складається з двох поперечних і двох поздовжніх дво-
стоякових рам (рис. 4.65). Із збільшенням навантаження від прогоно-
вих будов, що спираються на опору, і висоти надбудови конструкція 
башти посилюється: замість двостоякових поздовжніх рам застосо-
вуються чотиристоякові (рис. 4.66). Потім або всі рами робляться 
чотиристояковими, або в двостоякових поперечних рамах кількість 
поздовжніх чотиристоякових рам збільшується з двох до чотирьох 
(рис. 4.67). 

Нарешті, ставиться одна пара поперечних і дві пари поздовжніх 
чотиристоякових рам (рис. 4.68). Крім того, у надбудовах заввишки 
16 м з метою збільшення їх стійкості вздодовж мосту застосовуються 
розширені (з відстанню 2,85 м між осями стояків) поздовжні рами. 

Унаслідок збігу колод у стояко-
вих рамах і за наявності парних 
скріплювань рами, які складають 
башту, примикають одна до одної 
не впритул, а з просвітом. При 
цьому відстань між осями попе-
речних рам і найближчих до них 
стояків поздовжніх рам, а також 
між осями парних поздовжніх рам 
робиться по всій висоті надбудов 
постійною. У типових проектах 
для всіх надбудов вона прийнята за 
48 см. Таке взаємне розташування 
рам забезпечується постановкою 
прокладних брусів, через які рами 
з’єднуються між собою болтами. 

Похилі рами ставляться з ухи-
лом 4:1; за типом вони однакові з вертикальними поздовжними ра-
мами. Для забезпечення стійкості похилих рам в поперечній площині 
і просторової жорсткості всієї конструкції надбудови похилі рами 
сполучені з центральною баштою поперечними схватками, які часто 
використовуються і як прокладні бруси між поперечними і поздовж-
німи рамами башти. Прокладні бруси-схватки ставляться приблизно 
через 2–4 м по висоті в місцях, де їх постановці не заважають елемен-
ти типових рам і зручно свердлити отвори для болтів, що сполучають 
рами між собою. 

Рис. 4.67. Схематичний план рам 
блочної надбудови висотою 10 м 
з круглої деревини під прогонову 

будову з прогоном 27 м: 
1 – поздовжня рама блока Б3–10; 

2 – похила рама того ж блока; 
3 – поперечна рама блока Б4–10; 
4 – поздовжня рама блока Б6–10 
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Рис. 4.65. Схема опори з блочною надбудовою висотою 4 м 
з круглої пиляної деревини під прогонову будову 11,7 м: 

1 – поперечна рама; 2 – поздовжня рама; 3 – похила рама; 4 – коротун між поздовжньою та 
похилою рамами; 5 – прокладні бруси-коротуни; 6 – насадка поперечної рами; 7 – подушка 
тієї ж рами; 8, 9 – насадка та подушка поздовжньої та похилої рами; 10, 11 – прокладники 
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Рис. 4.66. Схема опори блочної надбудови висотою 10 м 
з круглої деревини під прогонову будову з прогоном 18,2 м: 

1 – поздовжні рами; 2 – похилі рами; 3 – поперечні рами; 4, 5 – прокладні бруси-схватки, 
що входять в склад блока Б4–10; 6 – поперечні схватки блока Б3–10; 7 – блок насадок 
похилої поздовжньої рами; 8 – насадка поперечних рам; 9 – прокладники верхні; 

10 – опорні бруси; 11 – поздовжній коротун; 12 – блок подушки під стояки похилої 
і поздовжньої рам; 13 – подушка поперечної рами; 14 – нижні прокладники 
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Розріз по осі 
                          
                         Фасад                                     Вигляд збоку 

 

Рис. 4.68. Схема опори з блочною надбудовою висотою 12 м 
з круглої деревини під прогонову будову з прогоном 33,6 м: 

1 – прокладні бруси між рамами блока Б7–12; 2 – прокладні бруси-схватки; 
3 – поперечні схватки, що встановлені в процесі монтажу; 4 – насадка поперечної 
рами; 5 – блок насадки похилої і поздовжньої рами; 6 – подушка поперечної рами; 

7 – блок подушки похилої і поздовжньої рам 
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У куті між стояками похилих і вертикальних поздовжніх рам став-
ляться прокладки-коротуни. Вони служать для пропуску болтів, що 
сполучають ці стояки, а також фіксують положення верхніх кінців 
похилих рам. 

Стояки рам, які розташовані в одній поперечній площині, з’єд-
нуються зверху насадками, а знизу – подушками. Насадки і подушки 
– залежно від типу і розташування рам, стояки яких вони сполучають 
– можуть бути одиночними і блоковими. Одиночні насадки і подуш-
ки необхідної довжини окантовані з двох сторін колодами діаметром 
32 см; блокові – складаються з двох окантованих з трьох сторін ко-
лод, сполучених горизонтальними болтами (рис. 4.69, 4.70). 

 

Рис. 4.69. Оголовок блочної надбудови з круглої деревини 
(в опорі під прогонову будову p 18,2l = –23 м): 

1 – поперечна рама; 2 – прокладний брус 

Навантаження від прогонових будов на насадки передається через 
опорні бруси і верхні прокладники, а від надбудови на насадки 
пальового фундаменту – через нижні прокладники. Опорні бруси 
і прокладники укладаються блоками з двох–трьох брусів. Зміна висо-
ти конструкцій надбудов досягається використанням типових скла-
даних рам відповідної довжини, а для поперечних двостоякових рам, 
висота яких більше 6 м, – використанням блоків з двох типових рам, 
поставлених одна на одну торцями впритул. Стик стояків рам скріп-
люється сталевим штирем і чотирма планками на шурупах. Планки 
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робляться зі смугової сталі 60×8 мм завдовжки 600 мм. Більш точна 
підгонка типових вертикальних рам до необхідної висоти і похилих 
рам за довжиною виробляється обрізкою кінців стояків. Обрізування 
виробляється перпендикулярно до осі стояків, за винятком верхніх 
кінців стояків похилих рам, які обрізують так, щоб після постановки 
рам в проектне положення верхні торці стояків були горизонтальни-
ми (рис. 4.71, а). 

 
                         Фасад                                     Вигляд збоку 

 

Рис. 4.70. Спряження блочної надбудови з круглої деревини 
з ростверком пальового фундаменту: 

1 – поперечна рама; 2 – похила рама 

Щоб забезпечити зручні умови для свердління отворів для болтів, 
які з’єднують примикаючі рами, а також можливість постановки між 
ними прокладних брусів, верхні і нижні кінці стояків цих рам обрі-
зуються на різну величину, яка передбачена проектом. Наприклад, 
у надбудові, показаній на рис. 4.68, стояки поперечної рами Б5–12 
зверху обрізуються на 18 см і знизу – на 42 см, а стояки поздовжньої 
рами Б7–12 – навпаки (рис. 4.71, б). Тому верх стояків рам 
обов’язково маркується. 

Конструкції типових надбудов збираються з блоків, вага і розміри 
яких, як правило, дозволяють виробляти монтаж опор автомобільним 
краном КС–4561. Характерні типи компоновки надбудов з таких мо-
нтажних блоків показані на прикладах. 
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Надбудова висотою 4 м під прогонові будови прогоном 11,7 м 
(див. рис. 4.65) збирається з чотирьох основних блоків: 

а) з двох просторових трикутних (Б1–4), кожен з яких утворений 
похилою і поздовжньою рамами, сполученими знизу подушками, 
а зверху – болтами, пропущеними через поздовжні прокладки-
коротуни; 

б) з двох плоских блоків (Б4–4), які є поперечними рамами з по-
душками і насадками; до цих рам прикріплені також поперечні про-
кладні бруси-схватки, які з’єднують блоки між собою. 

 

Рис. 4.71. Обрізування кінців стояків рам в надбудових 
з круглої деревини: 

а – для похилих стояків; б – схема обрізання для блоків Б5–12 і Б7–12; 
1 – місце обрізання; типH  – довжина типової рами; потрH  – потрібна довжина рами 

У показаній на рис. 4.66 схемі надбудови висотою 10 м під прого-
нові будови з прогоном 18,2 м несучий каркас утворений такою ж 
кількістю рам, як і в попередньому прикладі, але похилі й верти-
кальні поздовжні рами посилені: вони зроблені чотиристояковими. 

Збірка надбудови виробляється з монтажних блоків БЗ–10 і Б4–10 
такого ж типу, як і блоки Б1–4 і Б4–4, але плоский блок Б4–10 є скла-
днішим за блок Б4–4. Він утворений не з однієї типової двостоякової 
рами, а з двох, сполучених між собою по висоті. Вага блоків цієї над-
будови значно більше, чим у відповідних їм блоків надбудови висо-
тою 4 м. Так, блок БЗ–10 важить 7,04 т, а блок Б1–4 – всього 1,7 т. 
Вага блока Б4–10 – 2,77 т, а блока Б4–4 – 1,32 т. 
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Конструкція надбудови тієї ж висоти 10 м під прогонові будови 
прогоном 27 м (див. рис. 4.67) посилена (у порівнянні з попередніми 
двома) поздовжніми чотиристояковими рамами. При збірці надбудо-
ви ці рами є самостійними монтажними блоками Б6–10. Останні бло-
ки такі ж самі, що й в надбудові під прогонові будови прогоном 
18,2 м. Надбудови висотою 12 і 16 м збираються лише з плоских 
блоків. 

Так, каркас надбудови висотою 12 м під прогонові будови прого-
ном 33,6 м (див. рис. 4.68) збирається з двох блоків подвоєних поздо-
вжніх рам Б7–12, двох блоків похилих рам Б9–12 і двох блоків Б5–12, 
кожен з яких є поперечною рамою з прикріпленою до неї насадкою, 
подушкою і прокладними брусами-схватками 2. Подушки 7, що спо-
лучають стояками з поздовжніх і похилих рам, ставляться як само-
стійні блоки. Нижні поперечні схватки 3, що сполучають похилі 
і поздовжні рами, ставляться в процесі монтажу. Вага найбільш важ-
кого блока Б7–12 – 7,08 т. 

Надбудова висотою 16 м під прогонову будову прогоном 33,6 м 
збирається за такою самою схемою, як і надбудова висотою 12 м, але 
комплектується з поширеними поздовжніми рамами. Збірка надбудо-
ви висотою 16 м виконується з восьми блоків, оскільки кожна по-
здовжня рама, вага якої близько 5 т, зроблена як самостійний блок. 
Найбільша вага блока в цій надбудові – 5,6 т. 

Типові деталі конструкції оголовка опор і вузлів опирання надбу-
дов на ростверк пальовогого фундаменту показані на рис. 4.69 і 4.70. 

Використання дубових або металевих насадок і подушок дозволяє 
полегшити конструкцію надбудови. Наприклад, у надбудові висотою 
12 м під прогонову будову прогоном 33,6 м при таких насадках і по-
душках другої пари поздовжніх рам не потрібно. Засоби з’єднання 
металевих насадок і подушок зі стояками надбудови такі самі, як 
і в конструкціях з пиляної деревини. 

При необхідності встановити на одній опорі прогонові будови 
з різними прогонами можуть бути застосовані надбудови несимет-
ричної конструкції з посиленим півбиком з боку більшого прогону. 
Наприклад, надбудова висотою 10 м для опори під прогонові будови 
з прогонами 18,2 і 23 м може бути отримана заміною в надбудові під 
прогонові будови з прогоном 18,2 м (рис. 4.72) двостоякової попе-
речної рами з боку прогону 23 м на чотиристоякову. Типовими 
проектами передбачається можливість застосування для опор під 
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прогонові будови різних прогонів блоків рам, що мають з одного бо-
ку стояк з двох, а з іншого боку – з трьох колод. На рис. 4.73 показа-
ний схематичний план опори під прогонові будови 23 і 33,6 м, 
у надбудові якої застосовані такі блоки. 

 

Рис. 4.72. Схема опори з блочною надбудовою висотою 10 м 
з круглої деревини під прогонову будову з прогоном 18,2 і 23 м: 

Б3–10, Б4–10, Б5–10 – монтажні блоки 
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У тих випадках, коли прогонові будови з їздою зверху, що спира-
ються на одну опору, мають різну будівельну висоту, для пристрою 
опорних майданчиків на різних рівнях застосовуються ті ж прийоми, 
що і в конструкціях з пиляної деревини. 

За відсутності колод діаметром 
26 см надбудови можуть бути ви-
конані зі складаних рам, у конст-
рукціях яких застосований тонший 
ліс (тонкомір). Схеми утворення 
надбудов при цьому не зміню-
ються. Наприклад, каркас надбу-
дови висотою 8 м прогонової бу-
дови з прогоном 23 м за типовим 
проектом утворюється шістьма чо-
тиристояковими рамами з колод 
діаметром 26 см. При використанні 
деревини діаметром 18 см схема 
надбудови зберігається, але замість 
чотиристоякових рам ставляться 
восьмистоякові. Стояни мостів 
з прогонами 11,7–33,6 м при ви-
користанні блочних надбудов 
з круглого лісу виконуються роз-
дільно (рис. 4.74). 

 

Рис. 4.74. Схема стояна з блочними надбудовами з круглих колод: 
1 – міжпрогонове заповнення; 2 – прогонова будова над конусом насипу 

Рис. 4.73. Схематичний план рам 
блочних надбудов в опорі 

під прогонову будову з прогоном 
23 і 33,6 м: 

1 – поперечні рами; 2 – прокольні рами;
3 – похилі рами 
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Надбудови опор, які складають стоян, збираються з блоків, засто-
сованих у надбудовах для проміжних опор. Типові блокові надбудови 
з круглої деревини запроектовані заввишки 4, 5, 6, 8, 10, 12 і 16 м. 
Використовуючи типові двостоякові рами різної довжини, можна за 
аналогією з типовими конструкціями отримати надбудови для про-
міжних значень висот з інтервалом 1 м. 

У тих випадках, коли необхідна висота надбудови відрізняється 
менш ніж на 1 м від прийнятої в типових або розроблених за аналогі-
єю з ними конструкціях, для їх використання змінюють висоту 
пальового фундаменту, укладают додаткові яруси прокладників або 
опорних брусів або виробляють підгонку цих конструкцій по висоті – 
обрізанням кінців стояків рам. 

 
Надбудови з нетипових елементів. Плоска однорядна надбудова 

з нетипових елементів (рис. 4.75) є трапецієподібною рамою, яку 
утворюють: стояки вертикальні 1 і похилі 2, насадка 3, подушка 4 
і діагональні схватки 5. 

 
                               Фасад 

 

Рис. 4.75. Однорядна плоска опора на пальовому фундаменті 
з надбудовою з нетипових елементів: 

1 – вертикальні стояки; 2 – похилі стояки; 3 – насадка; 4 – подушка; 
5 – діагональні схватки; 6 – поперечні горизонтальні схватки; 

7 – поздовжні схватки між опорами; 8 – насадки пальового фундаменту 
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Верхні кінці кожної пари стояків (вертикальних і похилих) розта-
шовуються симетрично відносно прогону, що спирається на них; від-
стань між центрами верхніх кінців цих стояків приймається рівною 
0,4–0,6 м. Відстань між осями вертикальних стояків для типового 
розміщення прогонів виходить рівною 1,0–1,2 м. При такому розта-
шуванні стояків забезпечується рівномірний розподіл вертикального 
навантаження між ними, забезпечуються необхідний вигін насадки; 
у такому випадку під час розрахунку дії горизонтальних сил раму 
розглядають як жорстку. Подушка на вигин не працює, оскільки палі 
або лежні фундаменту зазвичай розташовуються під нижніми вузла-
ми рам. Поперечна стійкість рами досягається її розширенням за до-
помогою похилих стояків, ухил яких зазвичай приймають рівним 
5:1–4:1. Жорсткість рами забезпечується діагональними схватками. 
З таких самих рам, з’єднаних між собою попарно болтами, пропуще-
ними через прокладки або схватки, можуть бути отримані дворядні 
плоскі надбудови. 

Просторова надбудова з нетипових елементів для проміжних опор 
мостів з рухом зверху виконується, як правило, з вертикальних попе-
речних рам, що об’єднуються в жорстку просторову конструкцію по-
здовжніми горизонтальними і похилими схватками (рис. 4.76). У та-
ких надбудовах переважно застосовуються трапецієподібні рами 
з вертикальними і похилими стояками, аналогічні тим, що приведені 
для плоских надбудов. Розширенням цих рам до низу забезпечується 
необхідна поперечна стійкість кожної рами окремо і надбудови в ці-
лому, а прийнятим розташуванням стояків у рамах досягається рів-
номірне розміщення паль у фундаменті. Для забезпечення поздовж-
ньої стійкості надбудови від дії на неї поздовжніх горизонтальних 
сил рами, які розташовані з кожного боку осі опори, відсовуються від 
неї так, щоб ширина надбудови приблизно дорівнювала 1/4–1/3 її ви-
соти. Таке розміщення рам призводить до утворення в опорі двох 
півбиків, на які і спираються прогонові будови. Щоб забезпечити рів-
номірний розподіл вертикального навантаження між рамами в півби-
ку, їх розташовують симетрично відносно вертикальної осі, яка про-
ходить через центр опорних частин прогонової будови, спираючись 
на півбик. Відстань між рамами в півбику зазвичай приймають рів-
ною – 0,5–0,6 м. 

Навантаження від прогонових будов на насадки рам передається 
через опорні бруси і ряд верхніх прокладників. Сполучення 
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надбудови з ростверком здійснюється за допомогою ряду нижніх 
прокладників. Завдяки прокладникам збільшується площа передачі 
навантаження на насадки рам і ростверк. Наявність нижнього про-
кладного ряду дозволяє правильно встановити рами і в тих випадках, 
коли в результаті відхилень, допущених при забиванні паль, насадки 
ростверку займають положення, не співпадаюче з проектним. 

 

Рис. 4.76. Схема опори з надбудовою висотою 6 м 
з нетипових елементів під прогонову будову з прогоном 12–16 м 

Залежно від навантаження на опору, висоти надбудови і діаметра 
стояків у рамах у кожний півбик ставиться від однієї до трьох рам, 
а кількість стояків у кожній рамі може дорівнювати 2, 4, 6, а інколи 
і 8. На рис. 4.76 показана опора з надбудовою висотою 6 м під 
прогонові будови з прогоном 12–16 м. У кожному півбику цієї опори 
дві чотиристоякові рами зі стояками діаметром 24 см. При збільшенні 
розміру прогону до 23 м замість чотиристоякових ставляться шести-
стоякові рами зі стояками того ж перерізу (рис. 4.77). 

У шестистоякових рамах два середні стояки робляться вертикаль-
ними; останні – похилими. Центри верхніх кінців вертикальних 
і крайніх похилих стояків розташовуються на рівних відстаннях від 
осей головних ферм; ці відстані приймаються рівними 0,4 м. Ухил 
крайнього похилого стояка визначається з умов забезпечення попере-
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чної стійкості конструкції надбудови. Зазвичай він знаходиться в ме-
жах 5:1–4:1, але може бути і пологішим, як, наприклад, у рамі, пока-
заній на рис. 4.77, для якої він прийнятий рівним 3,5 :1. Із збільшен-
ням висоти надбудови для забезпечення стійкості стояків і додання 
діагональним схватками нахилу, за яких їх напрям склав би зі стоя-
ками кут близький до 45°, схватки розташовуються в два і більше 
яруси (рис. 4.78). Висота кожного ярусу приймається рівною при-
близно 5 м. Таке розташування діагональних схваток приймається 
тому, що при крутішому їх нахилі істотно знижується вплив цих 
в’язей на жорсткість конструкції, а при пологішому – збільшуються 
витрати деревини. Горизонтальні хомути – поздовжні і поперечні – 
ставляться між ярусами діагональних схваток якомога ближче до них. 
Відстань між центрами приєднаних горизонтальних і діагональних 
схваток не слід робити більше 40–50 см. У високих надбудовах, рами 
яких мають значну ширину унизу, поперечні діагональні схватки ста-
вляться в два ряди, а горизонтальні поперечні схватки доводиться ро-
бити складеними. 

 

Рис. 4.77. Схема опори з надбудовою висотою 6 м 
з нетипових елементів під прогонову будову з прогоном 23 м 

В опорах під прогонові будови різних прогонів надбудови вико-
нуються зазвичай із симетричним розміщенням рам і однаковим роз-
ташуванням стояків у рамах за схемою, прийнятою для надбудов під 
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прогонові будови більшого прогону. Можливо стояки рам у півбику 
під прогонові будови меншого прогону зробити тонше. При різній 
будівельній висоті прогонових будов розміщення опорних площадок 
під них на різних рівнях може бути здійснено, як у блокових надбу-
довах – збільшенням числа ярусів в опорних брусах або постановкою 
спеціальних рам під прогонову будову меншої висоти. 

 

Рис. 4.78. Схеми опори з надбудовою висотою 20 м з нетипових елементів 
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Можливий варіант улаштування надбудови з напівбиками різної 
висоти (рис. 4.80). При цьому стояки рам у кожному поздовжньому 
ряді надбудови повинні розташовуватися в одній площині; лише при 
дотриманні цієї умови можна буде поставити поздовжні схватки, щоб 
об’єднати рами. Якщо при такому розташуванні стояків у рамах 
меншої висоти утворюються дуже великі прогони в насадках, то їх 
або зменшують постановкою додаткових стояків, або застосовують 
інший варіант конструкції надбудови. Стояки рам з нетипових еле-
ментів виконуються з круглої деревини із збереженням кінцівок ко-
лод. У рамах заввишки більше 6 м доводиться владнувати стики 
стояків. Вони розташовуються врозбіг у місцях прикріплення гори-
зонтальних схваток або якомога ближче до них. Колоди, що стиску-
ються, з’єднуються торцями впритул зі скріпленням стику сталевим 
штирем і чотирма сталевими накладками на шурупах або болтах. 

 

Рис. 4.79. Схема опори з надбудовою з нетипових елементів 
під прогонові будови з різною будівельною висотою 
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Насадки і подушки окантовують з двох сторін колоди; діаметр 
окантовки 30–32 см, її висота 20–22 см. Конструкції вузлів оголовка 
опори і сполучення надбудови з ростверком показані на рис. 4.81, 
рис. 4.82. 

 

Рис. 4.80. Оголовок опори з надбудовою з лінійних елементів 
під прогонові будови з їздою верхом: 

1 – опорні бруси; 2 – коротуни 150 см; 3 – прокладки; 4 – насадки; 
5 – стояки рам; 6 – штир 19d =  мм, 400l =  мм; 7 – скоби 16d =  мм 

 

Рис. 4.81. З’єднання надбудови з нетипових елементів 
з ростверком пальового фундаменту 

Переріз стояків рами зазвичай визначається з умови міцності на-
садки до зминання впоперек волокон у площині її сполучення зі стоя-
ком. Щоб надмірно не збільшувати переріз стояків, для насадок і по-
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душок нерідко застосовують деревину з вологістю до 25 %. Інколи 
для зменшення площини зминання насадки між нею і стояком ста-
виться прокладка з листової сталі або відрізаного швелера. У разі 
значного навантаження на опору можливе вживання дубових і мета-
левих насадок і подушок. У високих опорах подушки стикуються; 
стики розміщують між стояками, владнуючи їх впритул і скріплюючи 
з двох сторін сталевими накладками. 

 

Рис. 4.82. Схема опори з двоярусною надбудовою 
з нетипових елементів 

(за досвідом Великої Вітчизняної війни): 
а – фасад; б – боковий вид 

Схватки виконуються з пластин або тонких колод. Усі поперечні 
горизонтальні схватки, а також поздовжні горизонтальні схватки по 
крайніх рядах стояків виконуються двосторонніми. Діагональні схва-
тки завжди парні; з одного боку стояків ставиться висхідна діагональ, 
з іншого – низхідна. Сполучення схваток зі стояками виконується 
зазвичай врубкою «в чашку». Усі сполучення схваток зі стояками 
скріплюються болтами. 
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Надбудова з нетипових елементів може бути повністю зібрана на 
монтажному майданчику біля мосту і встановлена на фундамент як 
один просторовий блок. Наприклад, надбудова, приведена на 
рис. 4.76, важить 6 т; її можна цілком встановити на місце краном 
вантажопідйомністю 10 т. За відсутності кранів достатньої вантажо-
підйомності збірка надбудов проводиться переважно окремими ра-
мами з подальшим їх облаштуванням. Рами встановлюються кранами 
або без кранів поворотом довкола подушки за допомогою лебідок 
і поліспастів. 

Такі конструкції надбудов, рами яких перед установкою збира-
ються повністю, на всю висоту, називають одноярусними. Вони на-
були широкого поширення при відновленні залізничних мостів під 
час Великої Вітчизняної війни; на практиці застосовувалися ті, що 
заввишки до 25 і навіть до 30 м. Установка високих рам (заввишки 
15 м), особливо при підйомі їх поворотом довкола подушки дуже ут-
руднена – унаслідок значної гнучкості рами за площиною. Тому в та-
ких надбудовах рами кожного півбика для підйому їх з’єднуються 
(сполучаються) в один блок. З’єднання рам здійснюється болтами, 
пропущеними через прокладні бруси-схватки між рамами. 

Можливо також застосування високих дво- 
і багатоярусних надбудов (див. рис. 4.82), як 
розділених по висоті на декілька блоків. Мон-
таж цих надбудов може приводитися просто-
ровими блоками, наприклад, за допомогою 
консольного крана, або окремими рамами 
з подальшим їх облаштуванням. Для монтажу 
окремими рамами застосовуються стріловидні 
крани з подовженою стрілою, кабель-крани, 
а за їх відсутності – лебідки з поліспастами. 
У порівнянні з одноярусними, багатоярусні 
надбудови вимагають більше деревини і від-
різняються меншою жорсткістю унаслідок 
наявності додаткових насадок і прокладних 

рядів, які спрацьовують на зминання впоперек волокон. 
При використанні паль зі значною здатністю у фундаментах опор 

мостів з їздою зверху може виявитися вигідним застосування надбу-
дов з поперечними А-подібними, а при значній ширині прогонової 
споруди – із М-подібними рамами (рис. 4.83). 

Рис. 4.83. Схеми рам для 
надбудов з нетипових 
елементів в опорах під 
прогонову будову 
з їздою зверху: 
а – А-подібна; 
б – М-подібна 
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Конструкції надбудов опор мостів з рухом низом також склада-
ються з поперечних рам, що споруджують двох напівбиків, які 
об’єднані поздовжніми зв’язками в жорстку просторову систему 
(рис. 4.84). У цих надбудовах переважно застосовуються рами 
з М-подібним розташуванням стояків. Таке саме розміщення стояків 
у рамі добре ув’язується зі схемою передачі вертикальних наванта-
жень на надбудову. Одночасно жорсткість М-подібних рам більша, 
ніж  рам  інших  типів, з похилими стояками. Крайні,  більш  наванта- 
жені стояки М-подібних рам, нерідко виконуються сильніше за інші, 
більшого діаметра, їх часто виконують з двох скріплених колод. 
Можливе застосування й інших схем рам. 
 

                      Фасад                                                Вигляд збоку 

 

Рис. 4.84. Схема опори з насадкою з нетипових елементів 
під прогонову будову з їздою низом з прогоном до 55 м 
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Зважаючи на значні навантаження від прогонових будов, які пере-
даються на рами надбудов опор у мостах з рухом низом, у сполучен-
нях насадок і подушок часто ставляться сталеві прокладки; доцільно 
також застосування сталевих або дубових насадок. 

Опорні бруси в оголовках опор виконуються двоярусними, або 
опорні частини прогонових будов ставляться на пакети з двотаврових 
балок. Останні деталі конструкції аналогічні тим, які застосовуються 
в надбудовах опор з рухом зверху. 

Надбудова опори, на яку з одного боку спирається прогонова бу-
дова з їздою зверху, а з іншої – з їздою низом, може бути виконана за 
одним з наступних двох варіантів. Схема опори з надбудовою за 
першим варіантом показана на рис. 4.85. 

 

Рис. 4.85. Схема опори з надбудовою з нетипових елементів, 
на яку з одного боку спирається прогонова будова з їздою низом, 

з іншого – з їздою зверху (варіант 1): 
1 – підкоси в площині поздовжніх рядів паль 
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На опору з одного боку спирається прогонова будова з їздою ни-
зом з прогоном 55 м, а з іншого – прогонова будова з рухом зверху 
з прогоном 23 м. У надбудові цієї опори всі рами прийняті такими ж, 
як у надбудовах для опор під прогонові будови з їздою низом з про-
гоном 55 м, але в півбику з боку прогону 55 м поставлені три такі ра-
ми, а з боку прогону 23 м – дві. Оскільки стояки всіх рам у кожному 
поздовжньому ряді розташовуються в одній площині, труднощів 
у постановці поздовжніх зв’язків між рамами немає. Прогонова будо-
ва з їздою зверху спирается на досить потужну поперечну балку (див. 
на рис. 4.85 – пакет з прокатних двотаврових балок), що перекриває 
прогін між стояками півбика. Спирання прогонової будови з їздою 
низом влаштовується як завжди. Висоти рам у півбиках ув’язуються 
з необхідними рівнями розташування опорних майданчиків, а в на-
півбику під прогонову будову з їздою зверху – з висотою поперечної 
балки, на яку вона спирається. Зусилля від вертикального наванта-
ження в стояках рам півбика з боку прогону 55 м більше, ніж 
у півбика з боку прогону 23 м. Щоб не перенавантажувати ще більше, 
у напівбику під прогоновою будовою з їздою низом при дії на надбу-
дову гальмівних сил в сторону більшого прогону в площині кожного 
поздовжного ряду стояків ставляться підкоси (укосини), які і сприй-
мають гальмівні сили. 

За другим варіантом конструкції (рис. 4.86) стояки в рамах кожно-
го півбика розміщені відповідно до схеми передачі вертикальних на-
вантажень від прогонових будов. Для того, щоб можна було виконати 
поздовжні зв’язки, передбачаються додаткові стояки 1 і 2. Висота рам 
у півбиках ув’язується з висотою прогонових будов, що спираються 
на них. 

У прикладі, показаному на рис. 4.86, поздовжніх укосин немає; 
вони не потрібні, зважаючи на порівняно невелику висоту надбудови. 
Поздовжні зв’язки в цій конструкції передбачені як горизонтальні 
перехрещені схватки і підкоси, їх ставлять замість діагональних схва-
ток. В опорах мостів як з їздою зверху, так і низом, можливі надбудо-
ви не лише з поперечним, але і з поздовжнім розташуванням рам. 
При поздовжніх рамах надбудови виходять жорсткішими в поздовж-
ньому напрямі, тобто при дії гальмівних сил. Проте для забезпечення 
поперечної стійкості такої надбудови доводиться ставити поперечні 
підкоси (укосини) або підкісні рами, що встановлюються в процесі 
монтажу. Обсяг робіт з облаштування у зв’язку з цим збільшується, 
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і застосування таких надбудов стає менш вигідним (у порівнянні 
з надбудовами з поперечних рам). Тому надбудови з поздовжніми 
рамами розповсюдження не отримали. 

 
Рис. 4.86. Схема надбудови з нетипових елементів, 

на яку з одного боку спирається прогонова будова з їздою низом, 
а з іншого – з їздою зверху (варіант 2): 

1, 2 – додаткові стояки 

Конструкція надбудови з нетипових елементів для стоянів 
(рис. 4.87) складається зазвичай з опорного куща і естакади. Опорний 
кущ виконується як півбик проміжної опори. Надбудова естакади 
складається з декількох поперечних рам, які поздовжніми зв’язками 
об’єднуються одна з одною із рамами опорного куща в жорстку про-
сторову систему, здатну сприйняти горизонтальні сили тиску на зем-
лю і гальмування. 

Довжина естакади визначається довжиною заставляння конуса, 
основу якого зазвичай розташовують так, щоб опорний кущ знахо-
дився вже за межами конуса. Вісь однієї з крайніх рам естакади 
розміщують у межах насипу не менше ніж на 0,5 м від бровки конуса, 
а вісь другої крайньої рами – на відстані 0,5 м від осі ближчої до неї 
рами опорного куща. Кількість опор в естакадній частині стояна по-
винна забезпечити необхідний опір горизонтальним силам; вона по-
годжується з величиною прогону, який може бути перекритий інши-
ми прогонами; зазвичай величину прогону приймають у 2–3 м, рідко 
– більше. 
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Конструкція рам у надбудові стояна звичайна, з похилими і верти-
кальними стояками. Розміщення стояків у рамах естакади і опорного 
куща повинне забезпечити можливість установлення поздовжніх 
зв’язків. Для цього по два поздовжні ряди стояків з кожного боку осі 
моста повинні знаходитися в одній площині. У деяких випадках через 
це потрібно облаштування додаткових стояків у рамах опорного ку-
ща для зменьшения прогону їх насадок. 

 

Рис. 4.87. Схема стояна з насадкою з нетипових елементів: 
1 – поперечина рами опорного куща; 2 – поперечина рами естакади; 3 – підкоси 

між рамами естакади, що передають тиск на землю; 4 – підкоси обратного напрямку, 
що сприймають тиск гальмівних сил; 5, 6 – повздовжні схватки між рамами; 

на розрізі І–І підкоси показані товстими лініями 

Система поздовжніх зв’язків у надбудові стояна складається з го-
ризонтальних схваток і підкосів. Для того, щоб підкоси зі стояками 
складали кут приблизно до 45°, у надбудовах, висота яких більше 
прогону естакади, доводиться підкоси ставити у два і більше ярусів. 
Відповідно збільшується і кількість горизонтальних схваток по висоті 
надбудови. 

Сполучення підкосів зі стояками виконується лобовою врубкою 
або їх упиранням у горизонтальні поперечні схватки, які встановлені 
на рамах (рис. 4.88) – це гірше, унаслідок значного розплющування 
деревини під навантаженням. При обох видах з’єднань підкоси мо-
жуть працювати лише на стискування. Схватки зі стояками 
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з’єднуються врубкою «в чашку» і болтами. У тих випадках, коли зу-
силля в підкосах не значні і можуть бути передані врубкою «в чаш-
ку», підкоси можна замінити похилими схватками. 

Тиск ґрунту насипу передається на 
стояки рам через низхідні підкоси або 
схватки; вони ж сприймають гальмівні 
сили, направлені від стояна. При зворот-
ному напрямі гальмівних сил низхідні 
підкоси (схватки) не спрацьовують, але 
гальмівні сили цього напряму будуть 
сприйняті іншим стояном або ближчою 
баштовою опорою. Таким чином, можна 
було б обійтися постановкою лише низ-
хідних підкосів (схваток). Проте при 
висоті насипу більше 3–4 м для забезпе-
чення надійної роботи конструкцій мосту 
проти гальмівних сил ставляться ще зво-
ротні підкоси (схватки). Постановка цих 
підкосів (схваток) не обов’язкова по всім 
прогонам і ярусам стояна. Їх треба стави-
ти так, щоб забезпечити передачу гальмі-

вних сил, направлених у бік стояна, на фундаменти всіх опор естака-
ди. Щоб уникнути врубок під час пересічення підкосів і не ослабляти 
стояків двома лобовими врубками в одному перерізі, доцільно 
зустрічні підкоси розташовувати в різних площинах: наприклад, 
підкоси одного напряму – у площинах крайніх, а обратні – у площи-
нах середніх стояків. 

Конструкція сполучення стояна з насипом виконується аналогич-
но тій, що показана на рис. 4.48. При значній висоті насипу конст-
рукція надбудови стояна з опорного куща і естакади виходить склад-
ною і трудомісткою. У цих випадках вигідно переходити до стояна 
роздільного типу, як це робиться в опорах з блоковими надбудовами. 
В естакадних мостах з плоскими надбудовами стоян робиться об’єд-
нанням двох–трьох однорядних надбудов поздовжніми горизонталь-
ними схватками і підкосами (похилими схватками). Відстань між 
опорами для того, щоб не міняти переріз прогонів, приймається 
рівною прогону естакади. 

 
Рис. 4.88. З’єднання 

підкосів зі стояками рам 
з упором в горизонтальні 

схватки 
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 4.3. Металеві надбудови 

Дерев’яні надбудови в опорах значної висоти (більш 14–16 м) і під 
прогонові будови значних прогонів (більше 33,6 м) виходять надмір-
но громіздкими, складними і трудомісткими. Спорудження таких 
опор з дерев’яними надбудовами вимагає багато часу і тому не відпо-
відає сучасним вимогам до відновлення мостів. Доцільніше в цих 
умовах застосовувати сталеві конструкції надбудов. Ширшого вжи-
вання сталеві надбудови набудуть також при відновленні мостів 
у безлісих районах. 

У практиці Великої Вітчизняної війни сталеві надбудови через 
відсутність завчасно підготовлених для них конструкцій виготовля-
лися з підручних матеріалів: труб, рейок й ін. Значно частіше сталеві 
надбудови застосовувалися в Другій Світовій війні військами США 
і Англії, які мали для них спеціальне майно. 

У теперешній час для опор тимчасових мостів в Україні створено 
спеціальне майно уніфікованих сталевих конструкцій, які є складо-
вою частиною інвентарного мостового майна (ИМИ–60 – инвентар-
ное мостовое имущество 1960 г.). Майно для тимчасових опор має 
два комплекти конструкцій: 

А – з елементами з вуглецевих сталей М16С і Ст.3; 
Б – в якому найбільш відповідальні елементи виготовляються 

з низьколегованої сталі 15ХСНД, а решта, що і в комплекті А. 
З елементів конструкцій кожного комплекту можна збирати над-

будови опор під прогонові будови з рухом зверху прогоном 23–33,6 м 
і з рухом низом прогоном 33–88 м. Конструкції майна для тимчасо-
вих опор можуть бути використані також для різних допоміжних 
споруд або прибудов, необхідних при виконанні робіт з тимчасового 
відновлення мостів. 

Елементи майна виготовляються на заводах мостових конструкцій 
із застосуванням кондукторів, що забезпечують необхідну точність 
виготовлення і взаємозамінювання елементів. Заводські з’єднання 
в конструкціях елементів виконуються зварюванням. Вага основних 
елементів майна опор знаходиться в межах 206–752 кг, а елементів 
зв’язків – до 53 кг. Конструкція елементів дозволяє застосовувати 
укріплену збірку їх в плоскі або просторові монтажні блоки, вага 
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і розміри яких визначаються залежно від наявних монтажних кранів 
і умов транспортування. 

Монтажні з’єднання елементів переважно фланцеві. Вони вико-
нуються на півчистих болтах 25,5d =  мм з пружинними шайбами. 
Діаметр отворів для складальних болтів – 26 мм. 

Найбільш просту схему конструкції мають надбудови висотою до 
22 м в опорах під прогонові будови з рухом зверху (рис. 4.89). 

 

Рис. 4.89. Монтажна схема металевої надбудови з майна «ИМИ–60» 
висотою до 22 м в опорах під прогонову будову з їздою зверху 
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За конструкцією такі надбудови є прямокутною баштою, яка роз-
ширена в нижній частині впоперек мосту відповідно до вимог стійко-
сті і міцності при дії на надбудову горизонтальних поперечних сил. 
Несучий кістяк центральної високої частини башти складають 4 стоя-
ки, сполучені зв’язками уздовж і впоперек мосту. Розширення надбу-
дови досягається постановкою двох додаткових стояків меншої висо-
ти з кожного боку від осі мосту і з’єднанням їх зв’язками з середніми 
стояками і між собою. Зверху і знизу надбудови, а також на рівні 
розширення і не рідше чим через 8 м по висоті ставляться ще гори-
зонтальні зв’язки. Системи вертикальних і горизонтальних зв’язків 
забезпечують спільність роботи стояків, їх стійкість і додають всій 
конструкції необхідну просторову жорсткість. 

Відстань між осями стояків уздовж мосту за умовами стійкості 
і з конструктивних міркувань прийнята в 4,14 м. У поперечному нап-
рямі стояки поставлені з кроком, кратним модулю 1,94 м. Крок зв’яз-
ків по висоті прийнятий в 2 м. На стояки зверху укладаються поздов-
жні сталеві насадки, а на них під кінці прогонових будов – опорні 
балки. Відстань між осями останніх прийнята рівною 3 м. Стояки 
спираються на поздовжні сталеві подушки, які передають наванта-
ження на фундамент. 

При збільшенні висоти надбудови більше 22 м для забезпечення її 
стійкості доводиться башту розширювати не лише в поперечному, 
але і в поздовжньому напрямі (рис. 4.90). Несучий кістяк центральної 
частини башти, як і раніше, складається з чотирьох стояків, на які че-
рез опорні балки і насадки передається навантаження від прогонових 
будов. Щоб розширити башту, з кожного боку її ставлять по два до-
даткові стояки; висота їх менше, ніж стояків центральної частини 
башти. Крок стояків у поздовжньому напрямі 2,2 м. Для забезпечення 
необхідної поперечної стійкості надбудови, враховуючи збільшення 
її висоти, крок стояків у поперечному напрямі зроблений більшим 
і прийнятий як 2 1,94 3,88× =  м. Виконання зв’язків, розташування 
насадок і подушок такі самі, як і в надбудовах заввишки 22 м. Від-
стань між осями опорних балок, у погодженні з поздовжнім кроком 
стояків, зменшена і прийнята в 1,55 м. 

За приведеними схемами збираються надбудови опор під прого-
нові будови з їздою зверху: з комплекту Б – прогоном 23–33,6 м, 
а з комплекту А – лише прогоном 23 м. У надбудовах, що збираються 
з комплекту А, для опор під прогонові будови з рухом зверху 
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з прогоном 27 і 33,6 м, кістяк центральної частини башти треба 
підсилювати. Його підсилюють постановкою двох стояків по осі мос-
ту, збільшуючи загальне число стояків у центральній частині башти 
до шести (рис. 4.91). 

 

Рис. 4.90. Монтажна схема металевої надбудови з майна ИМИ–60 
висотою більше 22 м під прогонову будову з їздою зверху 

В опорах мостів під прогонові будови з рухом низом конструкція 
надбудови складається з двох башт, розташованих під кожною фер-
мою і сполучених між собою системою вертикальних і горизонталь-
них зв’язків. При висоті надбудови до 26 м (рис. 4.92) башти в ни-
жній частині розширюються лише в поперечному напрямі. Для цього 
паралельно осі мосту із зовнішнього боку кожної башти ставляться 
по два додаткові стояки меншої висоти. Крок стояків у поздовжньому 
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напрямі прийнятий у 4,14 м, у поперечному – 1,94 і 3,88 м. Башти 
надбудов заввишки 26 м (рис. 4.93) розширюються не лише впоперек, 
але і уздовж мосту. 

 

Рис. 4.91. Схематичні плани центральної частини металевих надбудов 
при використанні комплекту А під прогонові будови з їздою зверху 

прогоном 27 і 33,6 м: 
а – для надбудов висотою до 22 м; б – те саме, більше 22 м 

Кількість додаткових стояків меншої висоти відповідно збільшу-
ється з 4 до 12. Крок стояків у поздовжньому напрямі для цих надбу-
дов прийнятий за 2,2 м, у поперечному він залишається таким, як 
у надбудовах висотою до 26 м. Крок вертикальних зв’язків і розмі-
щення горизонтальних зв’язків в надбудовах опор під прогонові бу-
дови з рухом низом не відрізняється від прийнятих для надбудов 
з опорами під прогонові будови з рухом зверху. В усіх надбудовах 
опор під прогонові будови з рухом низом прийняте поздовжнє роз-
ташування насадок і подушок. Опорні балки ставляться окремо, під 
кожну ферму. Відстань між осями опорних балок під суміжні прого-
нові будови прийнята за поздовжнім кроком стояків: у надбудовах 
заввишки 26 м – 3 м, а при висоті надбудов більше 26 м – 1,55 м. 
З комплекту А за схемами, приведеними на рис. 4.92 і 4.93, можна 
збирати надбудови опор під прогонові будови з їздою низом прого-
ном 33–55 м, а з комплекту Б – прогоном 33 – 66 м. При більшій 
розрахунковій довжині прогонових будов надбудови посилюються: 
у кутах високої частини башти ставляться спарені стояки (рис. 4.94). 
Відстань між осями віток у спарених стояках у напрямку, паралель-
ному осі мосту, прийнята рівною 0,55 м. Спарені стояки з’єднуються 
між собою прокладками з обрізків типових стояків. 

285



 
 

 
 

 

Рис. 4.92. Монтажна схема металевої надбудови з майна «ИМИ–60» 
висотою до 26 м під прогонову будову з рухом низом 
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Рис. 4.93. Монтажна схема металевої надбудови з майна «ИМИ–60» 
висотою більше 26м під прогонову будову з їздою зверху 

Елементи майна, з яких збираються надбудови опор, підрозділя-
ються на 16 типів (марок), як показано на рис. 4.95 і 4.96. 

Для стояків використовуються дві марки: Мl і М2. Довжина цих 
марок 3 і 1 м відповідно, що дозволяє збирати надбудови з інтерва-
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лом в 1 м по висоті. Марки Ml и М2 – зварні широкополичні двотав-
ри, до торців яких приварені стикові фланці з чотирма отворами для 
монтажних болтів. У полицях і стінках двотавра марки Ml є 3 групи 
отворів для приєднання зв’язків, у марці М2 – одна група таких са-
мих отворів. 

 

Рис. 4.94. Схематичний план надбудови висотою 
до 26 м зі спареними стояками в кутиках: 
1 – спарені стояки, 2 – прокладка між стояками 

Зв’язки між стояками утворюються з розпірок МЗ і М4 і діагона-
лей М5 і М7. Розпірка М4 забезпечена на кожному кінці фланцем 
і фасонками, які розташовані у двох взаємно перпендикулярних пло-
щинах. За допомогою фланців розпірки М4 з’єднуються зі стояками 
і між собою. Фасонки служать для приєднання діагоналей вертикаль-
них і горизонтальних зв’язків. Розпірки МЗ і діагоналі приєднуються 
до стояків фланцевою фасонкою М6. Марки М8 і М9 є фасонками 
і служать для утворення вузлів зв’язків. 

Конструкції оголовків збираються з марок М10–М14 (рис. 4.95). 
Для насадок застосовуються залежно від величини кроку стояків 
у поздовжньому напрямі марки М10 і М11, які представляють собою 
зварні двотаври довжиною 980 і 4 500 мм відповідно.  
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Рис. 4.95. Елементи металевих надбудов з майна «ИМИ–60» (марки М1–М9) 

Опорні балки виконуються у вигляді пакетів: у мостах з рухом 
зверху – з двох балок М11, а в мостах з рухом низом – з двох зварних 
двотаврів М12 завдовжки 2 250 мм. Для об’єднання марок М1 і М12 
у пакети використовуються діафрагми М13. Розпірки М14 утворю-
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ють зв’язки між насадками. До розпірок кріпляться діагоналі М7, що 
сполучають зв’язки оголовка з системою зв’язків між стояками. 

Для подушок використовується марка М15. Вона є зварною дво-
тавровою балкою заввишки 424 мм і завдовжки 3 198 мм з полицями 
різної ширини. Верхня полиця шириною 240 мм, нижня – 450 мм. 

 

Рис. 4.96. Елементи металевих надбудов з майна «ИМИ–60» (марки М10–М15) 

Насадки і подушки в надбудовах зі спареними стояками викону-
ються не з елементів майна, а виготовляються на місці з прокатних 
двотаврових балок № 60а і 45а відповідно. Монтажний болт з гайкою 
і пружинною шайбою складає марку М16. 
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Конструкція надбудови перехідної опори (рис. 4.97), на яку спи-
раються прогонові будови з рухом зверху і низом, збирається як опо-
ри під прогонові будови з рухом низом. 

Висота надбудови ув’язується з будівельною висотою вище роз-
ташованої прогонової будови з рухом зверху.  

 

Рис. 4.97. Конструкція оголовка металевої надбудови, на яку з одного боку 
спирається прогонова будова з їздою низом, прогоном 55 м, а з іншого – 

прогонова будова з їздою зверху, прогоном 33,6 м 
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Опорні балки під прогонові будови з рухом зверху встановлюють-
ся на насадки, укладені по внутрішнім стоякам башт. Під прогонові 
будови з рухом низом опорні балки встановлюються на спеціальні 
конструкції під кожною фермою. Ці конструкції виготовляються на 
місці з прокатних балок і спираються на насадки обох башт. 

Такого самого типу конструкція може бути застосована при опорі 
на надбудову двох прогонових будов з рухом зверху з різною буді-
вельною висотою. 

Сталеві надбудови опор тимчасових мостів можуть збиратися та-
кож з елементів інших конструкцій (УИК-М-55 – универсальные ин-
вертарные конструкции Мостотреста), які широко використовуються 
при капітальному будівництві мостів для підмостків, вантажопідйом-
них пристроїв й інших допоміжних будов. 

Комплект майна УИК-М-55 складають: лінійні елементи з кутиків, 
двотаврових балок № 55а і швелерів № 30а; різні фасонки і планки, 
опорні башмаки і болти – всього 36 монтажних марок. Найбільш 
важкими елементами є двотаврові балки (марки 131–133), вага яких 
знаходиться в межах 314–1 154 кг, а також опорний башмак (мар- 
ка 121) вагою 103 кг; останні елементи легкі – вагою до 78 кг. 

За основу геометричної схеми конструкцій з елементів УИК-М 
покладений модуль у 2 м; відповідно до нього підібрана і довжина 
елементів. З’єднання всіх елементів здійснюються на чорних болтах 

22d =  і 27 мм. 
ЦПКБ «Мостотресту» в 1960 р. розроблені проекти типових над-

будов з елементів УИК-М-55: для тимчасових опор під прогонові бу-
дови з рухом зверху прогоном 18,2–33,6 м і з рухом низом прогоном 
до 110 м. Висота типових опор надбудов для мостів з рухом зверху 
5,35–29,35 м, для мостів з рухом низом – 9,9–21,9 м. 

Надбудова опори під прогонові будови з рухом зверху є баштою 
прямокутного перерізу в плані (рис. 4.98). При висоті надбудови від 
11,35 м і більше нижня частина башти розширюється в поперечному 
напрямі. Центральна висока частина башти в усіх типових надбудо-
вах має дві панелі, які розташовані впоперек мосту. Розширення 
в кожну сторону від центральної частини робиться на довжину однієї 
– двох панелей, залежно від висоти башти і навантаження на неї. По 
фасаду башта має одну панель – при висоті надбудови 5,35 м; дві па-
нелі – у надбудовах заввишки 7,35 до 19,35 м для опор під прогонові 
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будови прогоном до 23 м і від 7,35 до 17,35 м – при більшому наван-
таженні; три панелі – при надбудовах більшої висоти. 

Несучий кістяк башти складають стояки: основні – на всю висоту 
башти – і додаткові – нижчі, встановлені в межах розширення. Стоя-
ки башти по всіх її вертикальних площинах об’єднуються системою 
зв’язків із розпірок і діагоналей. 

 

Рис. 4.98. Схема надбудови висотою 17,15 м з елементів УИК-М 
під прогонові будови прогоном 23 м з рухом зверху 
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Крім того, зверху і знизу надбудови на рівні розширення і не рід-
ше чим через 6 м по висоті ставляться ще горизонтальні зв’язки. 
Стояки і елементи зв’язків – з кутиків. Підбір перерізів виробляється 
відповідно до величини зусилля – змінюванням кількості кутків від 
одного до чотирьох; застосовуються також спарені стояки з кількістю 
кутиків до восьми. Стики кутиків у стояках перекриваються наклад-
ками. Вузли утворюються з використанням фасонок як самостійних 
марок. Монтаж башти може вироблятися з використанням укруп-
неної збірки марок майна в укрупнені монтажні елементи і блоки. 
Оголовок опори складається з насадок, що укладаються впоперек 
мосту, і опорних балок, які кладуть під кінці прогонових будов. 
Можлива установка в оголовку двох додаткових рядів прокладних 
балок; це дозволяє отримати ще надбудови, висота яких більше, ніж 
в типових конструкціях, на 1,1 м. Стояки башти спираються на поз-
довжні подушки, а останні – на балки ростверку. Між балками рост-
верку і дерев’яними насадками пальового фундаменту за проектом 
типових надбудов передбачено встановлення двох рядів прокладних 
брусів. Насадки і балки ростверку є пакетами двотаврових балок 
№ 55а. Подушки складаються з однієї або двох таких самих балок. 
Для спирання насадок на стояки і стояків на подушки застосовуються 
спеціальні башмаки (рис. 4.99). 

 
Рис. 4.99. Башмак у верхніх і нижніх кінцях стояків 
надбудови з елементів «УИК-М» (марки М121) 
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Надбудова під прогонові будови з рухом низом запроектована 
у вигляді двох башт, сполучених впоперек мосту зв’язками. При ви-
соті надбудови 11,9 м і більше башти в нижній частині розширюють-
ся в поздовжньому і поперечному напрямах (рис. 4.100). 

 

Рис. 4.100. Схема надбудови висотою 15,9 м з елементів «УИК-М» 
під прогонову будови з їздою низом 
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Башти складаються зі стояків і об’єднуючих їх вертикальних і го-
ризонтальних зв’язків. Розміщення останніх і конструкція елементів 
башт і зв’язків, що сполучають їх, такі самі, як в баштах надбудов 
опор під прогонові будови з рухом зверху. Насадки в оголовках опор 
під прогонові будови з їздою низом зроблені поздовжніми. Опорні 
балки передають на них навантаження від прогонових будов не без-
посередньо, а через прокладні балки. Подушки – поперечні; вони 
спираються на балки ростверку. Насадки, прокладні балки, подушки 
і балки ростверку виконуються з двотаврів № 55а. Кількість елемен-
тів і особливо болтів в надбудовах з елементів «УИК-М» більше, ніж 
при збірці надбудов з майна «ИМИ–60». Тому монтаж надбудов 
з конструкцій «УИК-М» є більш трудомістким і вимагає більше часу. 
Для металевих надбудов опор тимчасових мостів можливе викори-
стання й інших конструкцій, які застосовують мостобудівні 
організації як інвентар для допоміжних споруд, а також підручні за-
соби. Однак, використання цих конструкцій і засобів може бути об-
меженим, оскільки пов’язане з необхідністю виготовлення частини 
або всіх конструкцій надбудови на місті робіт, а отже, і з суттєвим 
подовженням терміну відновлення мосту. Не знеможливлено засто-
сування для надбудов опор металевих конструкцій закордонного ви-
конання. 

 4.4. Дерев’яні пальові опори 

Конструкція дерев’яних пальових опор складається із забитих 
в ґрунт паль і об’єднуючих їх для спільної роботи насадок і зв’язків. 
Такі опори простіші, ніж конструкції, що складаються з фундаменту 
і надбудови. Пальові опори завдяки їх значній жорсткості кращі за 
своїми експлуатаційними якостями. Однак, у сучасних умовах сфера 
застосування дерев’яних пальових опор обмежена мостами незначної 
висоти. Зі збільшенням висоти палевих опор значно зростає обсяг 
і трудомісткість робіт, що виконуються безпосередньо на мосту, че-
рез що подовжуються терміни відновлення. Це робить застосування 
пальових опор менш вигідним, ніж опор з надбудовами. 

Дерев’яні пальові опори можуть бути плоскими і просторовими 
(рис. 4.101). 
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Плоскі опори утворюються з одного–двох поперечних рядів оди-
ночних або кущових паль і застосовуються як проміжні опори в еста-
кадах і на малих мостах. Опір плоских опор діям поздовжніх гори-
зонтальних сил не враховується. Ці сили в мостах з плоскими пальо-
вими проміжними опорами передаються на стояки, а в мостах зав-
довжки більше 35 м – і на проміжні просторові (баштові) опори, що 
уладнуються не рідше, чим через 20 м по довжині. Однорядні плоскі 
опори влаштовуються при прогонових будовах з прогонів, дворядні – 
на мостах з розрізними пакетними прогоновими будовами прогонами 
до 8 м. 

                 а                         б                                в 

 

Рис. 4.101. Схеми сталевих опор: 
а – плоскої однорядної; б – плоскої дворядної; в – баштової 

Висота плоских пальових опор, як правило, обмежена довжиною 
колод, використовуваних для паль, і залежить від глибини їх заби-
вання. У пальових опорах, так само як в пальових фундаментах, палі 
забиваються до розрахункової відмови, але на глибину не менше 3 м. 
Тому при звичайній довжині колод 6,5 м пальові плоскі опори розта-
шовують заввишки 3 м. За наявності колод завдовжки 8,5 м висота 
опор може бути збільшена до 5 м. 

Конструкція однорядної плоскої опори заввишки 3 м показана на 
рис. 4.102. Вона складається з вертикальних корінних паль 1, насад-
ки 2 і горизонтальних поперечних схваток 3. Корінними називаються 
палі, що розташовані під прогонами або головними балками прогоно-
вої будови, які передають навантаження від них на ґрунт. В одноряд-
ній опорі під кожною рейковою ниткою забивають дві одиночні 
корінні палі або одну кущову. В опорі, показаній на рис. 102, засто-
совані кущові корінні палі. При одиночних палях їх розташовують 
одна від одної із зазором 20–30 см (див. рис. 4.101). На корінні палі 
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укладається насадка, яка об’єднує їх і розподіляє навантаження між 
ними. Насадка виконується з бруса або окантованої з двох сторін ко-
лоди. З’єднання насадки з палями виконується, як завжди, сталевим 
штирем 19d = –22 мм, завдовжки 350–450 мм і парними планками зі 
смугової сталі 60×8 мм на шурупах. Горизонтальні схватки охоплю-
ють палі з двох сторін і зв’язують їх в поперечній площині. Для схва-
ток використовуються пластини з колод діаметром 22 см або колоди 
діаметром 16 см. Схватки сполучаються з палями рубкою «в чашку» 
і стягуються через палі болтами 19d =  мм. При висоті опори менше 
2 м схватки не ставляться. 

 

 

Рис. 4.102. Плоска однорядна опора висотою до 3 м: 
1 – корінна паля; 2 – насадка; 3 – горизонтальні схватки 

Зі збільшенням висоти опори більше 3 м поперечна стійкість її 
вертикальними корінними палями не забезпечується. Тому в опорах 
заввишки 3–5 м забивають не лише вертикальні корінні палі, але й 
похилі (рис. 4.103, а). Останні сприймають вертикальне навантажен-
ня і в той же час створюють поперечну жорсткість і стійкість опори. 
Поперечна жорсткість опори, крім того, посилюється постановкою 
горизонтальних і діагональних схваток. З’єднання насадок і горизон-
тальних схваток з палями виконуються так само, як і в конструкції 
опори з вертикальними палями. Діагональні схватки прирубуються 
до паль рубкою «в чашку» і скріплюються з ними болтами. 

Можлива також конструкція опори заввишки 3–5 м з вертикаль-
ними корінними палями, поперечна стійкість яких забезпечується 
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постановкою похилих підкосів (укосин), що упираються в додатково 
забиті укісні палі (рис. 4.103, б). 

Корінні і укісні палі з’єднуються між собою горизонтальними 
поперечними схватками, а для забезпечення необхідної жорсткості 
опори ставляться діагональні схватки. При дії на таку опору горизон-
тальних поперечних сил в укосі виникає стискуюче поздовжнє зусил-
ля, вертикальна складова якого передається укісній палі, а горизон-
тальна – сприймається горизонтальною схваткою и передається на 
корінні палі. 

 
       а                                                           б 

 

Рис. 4.103. Схеми пальових плоских опор висотою більше 3 м: 
а – з вертикальними і похилими корінними палями; б – з укісними і підкісними палями; 

1 – вертикальні корінні палі; 2 – похилі корінні палі; 3 – насадки; 4 – горизонтальні 
схватки; 5 – діагональні схватки; 6 – укісні палі; 7 – підкосини 

Укіс сполучається з корінною й 
укісною палями лобовою врубкою 
і, крім того, скріплюється з ними 
похилими болтами (рис. 4.104). 

При цьому робочу площину 
зминання, щоб не ускладнювати 
врубування, слід розташовувати 
перпендикулярно до осі укосу. 
Сполучення горизонтальних схва-
ток з корінними і укісними палями 
може виконуватися рубкою 
«в чашку». З’єднання діагональних 
скріплювань з палями звичайне. 

Рис. 4.104. З’єднання укосин: 
а – з корінною палею; б – з укісною палею
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За наявності засобів для забивання похилих паль з конструкцій 
опори з вертикальними і похилими палями кращою буде конструкція 
з укосинами, для прибудови якої потрібно більше деревини і трудо-
вих витрат. 

У мостах, що розташовані на кривих ділянках колій, поперечну 
стійкість опор з вертикальними корінними палями доводиться підси-
лювати і при висоті менше 3 м. У цьому випадку обмежуються по-
становкою укосини з однієї, зовнішньої сторони кривої. 

Дворядні опори утворюються подвоюванням однорядних опор. 
Відстань між осями поперечних рядів паль приймається в межах 0,5–
0,7 м. Палі паралельних рядів при висоті опор більше 2 м з’єднуються 
між собою в одному – двох місцях по висоті болтами, пропущеними 
через прокладки завдовжки 40 см або короткими поздовжніми схват-
ками. У тих випадках, коли спирання прогонових будов безпосе-
редньо на насадки опор не може бути допущене, в оголовках опор 
укладаються прокладні й опорні бруси. Прокладні бруси виконують-
ся з брусів або з окантованих з двох сторін колод. Зазвичай під кож-
ною рейковою ниткою укладаються 2–3 прокладні бруси, зі сполу-
ченням їх горизонтальними болтами. З насадками і опорними бруса-
ми прокладні бруси скріплюються вертикальними болтами і скобами 
розворотів (див. рис. 2.97). Просторові пальові опори (див. рис. 4.101) 
здатні сприймати не лише вертикальні навантаження, але і гори-
зонтальні поперечні і поздовжні сили. Такі опори можуть застосову-
ватися як проміжні і як стояки. Конструкція проміжної просторової 
(баштової) пальової опори під прогонові будови прогоном приблизно 
до 18 м при висоті опори від ґрунту або дна в 3–5 м і глибині водото-
ку до 1,5–2 м складається з двох плоских однорядних або дворядних 
опор, кожна з яких утворює напівбик, а також з поздовжніх горизон-
тальних і діагональних схваток, що об’єднують обидві напівбики 
в жорстку просторову систему (рис. 4.105). 

Відстань між осями напівбика визначається з умови забезпечення 
поздовжньої стійкості опори, а в мостах естакадного типу приймаєть-
ся рівною прогону естакади. 

Навантаження від прогонових будов на опори передається через 
опорні і прокладні бруси або безпосередньо на насадки. Просторові 
пальові бики можуть бути влаштовані і під прогонові будови з біль-
шим прогоном і при глибині води більше 1,5–2 м, якщо висота опори 
над робочим рівнем води не перевищує 2–3 м. Такі опори слід вико-
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нувати за типом пальових фундаментів з вертикальних і похилих 
паль. Залежно від навантаження на опору, вільної довжини паль 
і ґрунтів опори можуть влаштовуватися з одиночних і кущових паль 
або з паль-сплоток. Вільна довжина паль визначається без урахуван-
ня можливості подальшого поставлення зв’язків після зниження рівня 
води. 

 
Рис. 4.105. Схема баштової пальової опори висотою 6 м 

під прогонові будови прогоном до 18 м 

Пальові стояни при сполученні моста зі свіжовідсипаним насипом 
(рис. 4.106, 4.107) влаштовуються за типом стоянів з надбудовами 
з нетипових елементів. У пальовому стояні півбик опорного куща ви-
конується як плоска одно- або дворядна опора, а опора естакади – як 
плоскі однорядні пальові опори. При цьому, якщо в стояні заввишки 
3–5 м будуть застосовані пальові опори з укосинами, то ті опори, які 
будуть засипані ґрунтом на більшій частині своєї висоти, можна вла-
штовувати без укосин і укісних паль. 
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Поперечна стійкість цих опор забезпечується закладанням у ґрунт 
насипу. Конструктивні деталі під час влаштування зв’язків у пальо-
вих стояках не відрізняються від прийнятих для стоянів з надбудова-
ми з нетипових елементів. При сполученні мосту з насипом, ґрунт 
якого щільно злежався, стоян може бути влаштованим у вигляді пло-
скої пальової опори (рис. 4.108), палі якої забиваються в насип до 
розрахункової границі. Вони передають на ґрунт вертикальні і гори-
зонтальні сили, що діють на стоян. 

 

Рис. 4.106. Схеми пальових стоянів естакадних мостів 
при висоті свіжовідсипаного насипу: 

а – до 3 м; б – 3–5 м 

 

Рис. 4.107. Схема пальового стояна моста з пакетною 
прогоновою будовою на свіжовідсипаному насипу 
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Рис. 4.108. Схема пальового стояна при з’єднанні моста з насипом, 
ґрунт якого повністю злежався 

 4.5. Зрубові та клітинні опори 

У тих випадках, коли висота надбудови на зрубовому фундаменті 
виходить невеликою (менше 2–3 м), зруб можна вивести на всю ви-
соту опори; така опора називається зрубовою (рис. 4.109). Найчастіше 
зрубові опори можуть бути застосовані під час будови зрубових 
фундаментів на річках з льодоходом, коли зруб виводиться вище за 
рівень льодоходу і одночасно служить кригорізом. 

Верхня частина зрубу вище за горизонт високих вод робиться 
прямокутної форми. Ширина її по фасаду приймається рівній ширині 
фундаменту, а розмір поперек мосту може бути зменшеним. Конст-
рукція верхньої частини зрубу не відрізняється від конструкції зрубо-
вого фундаменту. 

Носова, льодорізна частина зрубу (рис. 4.110), обшивається листо-
вою сталлю завтовшки не менше 3 мм. Сталеві листи кріпляться 
до стискачів, поставлених в куті носової частини, йоржами через 20–
25 cм по висоті, а також болтами, що скріплюють стискачі між со-
бою. Вістря кригоріза посилюється кутиком 150×150×12 мм. Зруб 
заповнюється каменем до рівня, розташованого вище рівня високих 
вод не менше ніж на 0,5 м. 
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Клітинними називаються опори, що владнаються у вигляді кліток 
з пересічних під прямим кутом горизонтальних рядів брусів, шпал 
або окантованих з двох сторін колод. 

 

Рис. 4.110. Конструкція носової частини зрубу 

При прибудові клітинної опори на ґрунті нижній ряд її для змен-
шення тиску на основу робиться суцільним. В останніх рядах бруси 
(шпали, колоди) укладаються з просвітами. У клітях, що владнаються 
на кладці або скелі, бруси нижнього ряду можуть укладатися з про-
світами, як і у вище розташованих рядах. Кількість брусів (шпал, ко-
лод) у ряді визначається з розрахунку (з урахувнням зминання попе-
рек волокон). У клітях зі шпал на довжину однієї шпали має бути 
не менше чотирьох шпал у ряді над нею. Пересічні бруси в клітях 
повинні щільно прилягати один до одного. При залишенні зазорів 
між брусами суміжних рядів вага передається нерівномірно, кліть 
значно осідає і швидше руйнується. Тому бруси (шпали, колоди) 
в кожному горизонтальному ряді ретельно підбираються за висотою 
і, якщо потрібно, їх притискують. Горизонтальні ряди брусів (шпал, 
колод) скріплюються між собою скобами, які влаштовують переваж-
но по контуру клітки (з розрахунку дві скоби на кожен брус або шпа-
лу). Оскільки скоби, забиті в торці брусів, погано утримуються, їх 
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забивають в бічну поверхню. Щоб забезпечити можливість такого за-
бивання, застосовують скоби розворотів. Можливе кріплення брусів 
суміжних рядів штирями. Навантаження на кліть для забезпечення 
більш рівномірної роботи всіх з’єднань слід розподіляти якмога 
ближче до її середини. Безпосередньо під кінцями головних балок 
або ферм прогонової будови бруси слід укладати впритул один до 
одного. 

Унаслідок значної кількості з’єднань відбувається зминання впо-
перек волокон, кліть із деревини під навантаженням дає велике пруж-
не і залишкове осідання; останнє ще збільшується в результаті уси-
хання деревини. Тому для тимчасових мостів допускається застосу-
вання клітей висотою не більше 2 м. 

При тимчасовому відновленні мостів кліті застосовуються як над-
будови, а також як опори на основах з щільних необводнених грунтів. 
Зокрема, вони використовуються для пристрою стоянів-«диванів» 
при з’єднанні мосту зі старим насипом, що щільно злежався. 

Типовими проектами передбачається застосування блокових конс-
трукцій стоянів-«диванів» під прогонові будови прогоном до 11,7 м. 
За конструкцією такі стояни є заздалегідь зібраним блоком у вигляді 
кліті з брусів (рис. 4.111). 

З’єднання окремих горизонтальних рядів кліті в блок здійснюєть-
ся двома рамками з кутиків, що охоплюють кліть з її кінців по пери-
метру. Бруси клітки, що примикають до рамок, зкріплюють з кутика-
ми за допомогою шурупів. З’єднання рядів брусів з рамками усуває 
необхідність застосування скоб, і лише бруси верхнього ряду, не зкрі-
пленого з рамками, прикріпляються штирами до брусів ряду, що роз-
ташований нижче. Вага такого блоку 3 т. «Диван» встановлюється на 
спланованому насипу так, щоб від його краю до бровки конуса було б 
не менше 0,5 м. За стояном ставиться звичайний закладний щит. 
З майданчика насипу у стояні передбачається відведення води. Ста-
рий насип відпрацьовує як конус з крутістю укосу 1:1,25. 

Прибудова клітинних надбудов не бажана при розташуванні біля 
неї відносно жорстких опор (масивних, пальових), особливо на малих 
мостах. Різниця у величинах пружного осідання в опорах, що стоять 
у ряд, викликає неспокійне стрибкоподібне проходження рухомого 
складу і збільшує його динамічний вплив на конструкції мосту. Тому 
в таких випадках замість клітьових надбудов слід застосовувати рами 
або поставлені на торець бруси у вигляді тумби (рис. 4.112). 
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Фасад 

 
Вигляд збоку 

 
Рис. 4.111. Блочний стоян-«диван»: 

1, 2 – кутики 50×50×5 мм; 3, 4 – бруси 22×22 см; 5 – отвори для стропування; 
6 – бруси 20×20 см; 7 – болт 16d =  мм; 8 – штир 14d =  мм; 9 – шурупи 20d =  мм 

 
Рис. 4.112. Надбудова з брусчатих тумб 
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 4.6. Залізобетонні опори 

Для опор тимчасових мостів з малими прогонами можуть бути за-
стосовані збірні залізобетонні конструкції. Використання таких конс-
трукцій можливе при завчасному їх виготовленні і находженні їх по-
близу від відновлюваних ділянок залізниць. 

У типових проектах тимчасових мостів передбачаються збірні за-
лізобетонні опори двох типів: 

1) пальові; 
2) рамні. 
Вони призначені для проміжних опор і стояків мостів із розрізни-

ми сталевими або залізобетонними прогоновими будовами прогоном 
4,3 і 6,7 м при висоті насипу від 2 до 4 м. Проміжні опори обох типів 
запроектовані як плоскі; довжина мостів з такими проміжними опо-
рами в проектах обмежена 50 м. Усі конструкції опор виготовляються 
зі звичайного залізобетону із застосуванням бетону марки 138. Вага 
і розміри блоків запроектованих конструкцій опор дозволяють пере-
возити їх автотранспортом і виробляти збірку автомобільним краном 
К-4561 вантажопідйомністю 16 т. У мостах з пальовими опорами 
(рис. 4.113) проміжна опора складається із забитих в ґрунт чотирьох 
залізобетонних паль 4 перерізом 35×35 cм і насадки 3. Довжина паль 
встановлюється залежно від висоти опори і необхідної глибини зану-
рення палі. Для сполучення насадок із палями в них передбачені 
наскрізні отвори, що звужуються від низу доверху; у них замонолі-
чуются оголовки паль. Замонолічування виконується швидкотверд-
нучим бетоном. Щоб при замонолічуванні підтримати насадку, на 
оголовці палі встановлюється хомут з кутиків, а для утримання бето-
ну між хомутом і насадкою ставиться опалубка. 
Стоян мосту обсипного типу складається з шести паль, розташо-

ваних у двох поперечних рядах і об’єднуючого їх ростверку. Рост-
верк збирається з чотирьох блоків: двох насадок 3, підфермової плити 
2 і шафового блока 1, що з’єднує його з насипом. У підфермовій 
плиті є чотири наскрізні отвори, які розташовані над бічними отво-
рами в насадках. Арматура оголовків бічних паль після обрубання 
бетону заводиться не лише в отвори насадок, як це робиться в про-
міжних опорах, але і в розташовані над ними отвори підфермової 
плити, через які і виробляється замонолічування паль. 
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Шафовий блок і підфермова плита встановлюються на шарі це-
ментного розчину товщиною 1 cм. Поверхні стояка, які стулюються 
з ґрунтом, покриваються гарячим бітумом. Рамні опори (рис. 4.114) 
складаються з надбудови і фундаменту. У проміжних опорах надбу-
дова є П-подібною рамою 1, розташованою поперек мосту; на ригель 
рами спираються прогонові споруди. Надбудову стояка утворюють 
розташовані паралельно осі мосту дві П-подібні рами 2, на які спи-
раються: підфермова плита 3 і шафовий блок 4. Рами стоянів у зв’яз-
ку з установкою на них підфермової плити на 0,5 м нижче рам про-
міжних опор. 

 

Рис. 4.114. Тимчасовий міст на залізобетонних опорах рам: 
1 – рама проміжної тимчасової опори; 2 – рами стоянів; 3 – підфермова плита; 

4 – блок шафи; 5 – башмак; 6, 7 – блоки фундаментної плити; 8 – підготовка зі щебеню; 
9 – дерев’яні опорні бруси 

Фундаменти рамних опор складаються з башмаків 5 і розташова-
них під ними плит 6, 7, які укладаються на щебеневу підготовку 8 
товщиною не менш 15 cм. Кріплення стояків рам із башмаками за-
проектовано за допомогою фланцевого з’єднання (рис. 4 115), деталі 
якого закріплені в конструкціях стояків і башмаків при їх виго-
товленні. 
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Можливий також варіант конструкції башмаків стаканного типу 
з гніздами для стояків, які омонолічують після установки рам. 

У непучинистих звичайних ґрунтах глибина закладання фундаме-
нтів рамних опор приймається не менше 1 м, а в пучинистих ґрунтах 
– не менше глибини промерзання. Крім того, глибина закладання 
фундаменту зв’язується з висотою рами і будівельною висотою про-
гонової споруди так, щоб була забезпечена необхідна їзда на мосту на 
певному рівні. 

 

Рис. 4.115. Конструкція кріплення стояків 
залізобетонної рамної опори з башмаком: 

1 – опорний лист 12l =  мм; 2 – горизонтальний лист бази стояка; 
3 – вертикальний лист бази; 4 – ребро; 5 – арматура стояка; 

6 – анкер 30d = ; 7 – гайка; 8 – контргайка; 9 – залізобетонний башмак 

Конуси мостів з пальовими і рамними стояками відсипаються 
з місцевих ґрунтів. Укоси конусів повинні мати ухил не крутіше 1:1,5 
і на 0,5 м вище за горизонт високих вод, з укріпленням їх брукуван-
ням. Для випадків, коли старий насип підходів до відновлюваного 
моста складається з ґрунту, що щільно злежався, типовими проекта-
ми передбачається застосування залізобетонного стояна-«дивана», 
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що збирається з двох блоків. Стоян встановлюється на насип з при-
строєм під ним щебеневої підготовки товщиною 15 cм. 

Для мостів на суходолах і шляхо-
проводів з прогонами до 15,9 м запро-
поновані збірні залізобетонні опори рам-
ного типу зі стояками з центрифугованих 
труб-оболонок. Прикріплення таких 
стояків до фундаменту передбачається на 
болтах за типом фланцевого з’єднання 
або замонолічуванням у башмаках ста-
канного типу. 

Існують просторові ферми з викори-
станням збірних залізобетонних конст-
рукцій для надбудов баштового типу 
в опорах мостів із значнішими прогона-
ми. Пропонована конструкція (рис. 4.116) 
надбудови збирається з плоских блоків 
у вигляді наскрізних жорстких трикут-
ників. У площині розпірок вертикальних 
ферм башти ставляться горизонтальні 
зв’язки – діафрагми, а внизу башти – 
опорна плита. 

Трикутники можуть бути виготовлені 
зі звичайного або попередньо напружено-
го залізобетону. З’єднання елементів пе-
редбачені в двох варіантах: 

1) на напружених болтах; 
2) зварюванням за допомогою сталевих вставних деталей. Монтаж 

башти можливий окремими елементами і об’ємними блоками, що 
складаються з чотирьох трикутників і діафрагми. 

 4.7. Міжпрогонові заповнення 

Між кінцями суміжних прогонових будов, які спираються на баш-
тову опору, утворюється розрив, оскільки відстань між центрами 
опорних площадок або опорних частин прогонових будов більше за-

 

Рис. 4.116. Залізобетонна 
збірна прогонова надбудова: 

1 – плоский трикутний блок; 
2 – діафрагма; 3 – опорна плита 
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гальної довжини двох їх консолей, винесення яких зазвичай не пе-
ревищує 30–40 cм. Для підтримки рейкової колії в межах розриву над 
опорою влаштовується спеціальна схема міжпрогонового заповнення 
(рис. 4.117). 

 

Рис. 4.117. Схема міжпрогонового заповнення: 
1, 2 – прогонові будови; 3 – міжпрогонове заповнення 

У мостах з прогоновими спорудами з прокатних і зварних дво-
таврових балок для утворення такої схеми під кожною рейковою 
ниткою ставляться брусчаті щити (рис. 4.118). 

 

Рис. 4.118. Міжпрогонове заповнення з брусчатих щитів: 
1 – бруси щита; 2 – зв’язаний брус щита; 3 – розпірки; 4 – опорні бруси щита 

Кінці щитів спираються на опорні бруси, що укладені на проклад-
ні бруси або на насадки опор. Обидва щити з’єднуються між собою 
поперечинами і поперечними зв’язками з розпірок або брусчатих 
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хрестів. Інколи при таких прогонових будовах вдається обійтися без 
спеціального міжпрогонового заповнення за рахунок більшої величи-
ни винесення консолей головних балок, як це, наприклад, передбаче-
не в типових прогонових будовах із зварних балок (рис. 4.119). 

Надопорний простір між суміжними 
суцільноперевізними і збірно-розбірними 
прогоновими будовами з рухом зверху 
прогоном 23,0–33,6 м перекривається 
спеціальними перехідними консолями 
або балками. Їх елементи виготовляються 
на заводі і поставляються в комплекті 
з прогоновими будовами. 

Перехідна консоль є конструкцією, що 
приєднується до прогонової будови для її 
подовження. 

Розроблені прості конструкції пере-
хідних консолей до прогонових будов 
з майна СРП-23 і СРП-33. 

Ці конструкції (рис. 4.120 і 4.121) складаються з двох консолей 
МП1, приєднаних до верхніх поясів головних ферм, двох підкосів 
МП4, що підтримують консолі, і розпірки МП5, що з’єднує їх вільні 
кінці. Консолі – зварні, таврового перерізу. Стик їх з поясами пере-
кривається парними вертикальними накладками МП2 (М1П2А, еле-
мент з індексом А – тільки для прогонових будов СРП–23), посиле-
ними кутиками МПБ (МП6А). Підкоси – складеного таврового пере-
різу з двох кутиків. Верхні кінці підкосів приєднуються до стінок 
консолей, нижні – до нижніх поясів головних ферм за допомогою 
парних фасонок МПЗ (МПЗА). Розпірка – зі швелера, вона при-
єднується до стінок консолей за допомогою вертикальних кутиків. 

У комплекті передбачені консолі довжиною 1 150; 980; 820 та 
800 мм. За допомогою однієї – двох консолей такої довжини можна 
перекрити надопорний просвіт при відстані між осями прогонових 
будов 1,55; 1,80; 2,60; 2,80 і 3,0 м. Так, наприклад, приєднаною до 
однієї з суміжних прогонових будов консоллю довжиною 820 мм 
перекривається надопорний простір з відстанню між осями прогоно-
вих будов до 1,55 м (див. рис. 4.120); при збільшенні його до 2,6 м 
треба до суміжних прогонових будов приєднати консолі довжиною 
1 150 і 800 мм (див. рис. 4.121) і т. д. Зазори між консолями або кон-

 

Рис. 4.119. Схема перекриття 
простору над опорами поздо-
вжніх консолей для прогоно-
вих будов зі зварних балок 
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солями і прогоновою будовою виходять у межах 30–120 мм. Якщо 
відстань між осями прогонових будов відрізняється від зазначених 
розмірів, консолі обрізуються на місці. 

 

Рис. 4.120. Перехідна консоль до прогонової будови СРП-33 

 

Рис. 4.121. Перехідна консоль до збірно-розбірної прогонової будови 
з їздою низом конструкціїї «Трансмоспроекту» 1952 р. 
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При установці прогонових будов прогоном 33,6 м на широкі опо-
ри кран повинен виїжджати за середину надопорного простору. Тому 
на період монтажу до встановленої раніше прогонової будови пе-
редбачається приєднання довгої двопідкісної консолі. Подовження 
консолі досягається з’єднанням двох типових консолей з облашту-
ванням стику так само, як стику між консоллю і поясом. Для при-
єднання другого підкосу в консолях і парних фасонках передбачені 
додаткові отвори. Можливе влаштування перехідних консолей для 
пакетних прогонових будов. 

Перехідні балки є конструкцією, що перекриває надопорний прос-
тір, спираючись на суміжні прогонові будови. Для прогонових спо-
руд СРП-33 і СРП-23 (рис. 4.122) вона складається з розташованих 
під кожною рейковою ниткою прогонів і поперечних зв’язків між 
ними. 

 

Рис. 4.122. Перехідні балки для прогонових будов типів СРП-33 і СРП-23: 
1 – прогін; 2 – зварна рама зв’язків між прогонами; 3 – кутики прикріплення 

рами зв’язків до прогону; 4 – балка домкрата 

Для прогонів застосовуються прокатні двотаврові балки № 55; по-
перечні зв’язки у вигляді зварних рамок приєднуються до них кути-
ками. Прогони спираються на балки домкратів прогонових будов. 
Конструкція перехідних балок для суцільноперевізних прогонових 
будов «Трансмостпроекту» показана на рис. 4.123. Кожна перехідна 
балка складається з двох швелерів, в яких у місцях примикання до 
прогонових будов зрізані верхні полиці. Опорними частинами для 
швелерів служать парні накладки, які прикріплені до консолей верх-
ніх поясів головних ферм. Закріплення швелерів від поперечних пе-
реміщень забезпечується болтами, що сполучають їх з верхніми поя-

316



 
 

 
 

сами ферм. Для того, щоб були можливі поздовжні переміщення пе-
рехідних балок, отвори для цих болтів робляться овальними. 

Перехідна балка для збірно-розбірних прогонових будов з рухом 
низом конструкції «Трансмостпроекту» 1952 р. також складається 
з двох швелерів (рис. 4.124). Для спирання в площині поздовжніх ба-
лок до опорної поперечної балки прикріпляються дві листові консолі, 
а до останніх – опорні столики з кутикових коротунів, які посилених 
ребрами жорсткості. В усіх конструкціях перехідних балок монтажні 
з’єднання здійснюються на болтах. 

 
Рис. 4.123. Перехідні балки для суцільноперевозних прогонових будов 

конструкції «Трансмостпроекту» 

 
Рис. 4.124. Перехідні балки для збірно-розбірних прогонових будов 

з їздою низом конструкції «Трансмостпроекту» 1952 р.: 
1 – прогони; 2, 3 – поперечна і поздовжня балки; 4 – столики; 

5 – листова консоль; 6 – прокладка 
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Перехідні консолі приєднуються до прогонових будов унизу їх ус-
тановкою. Перехідні балки тимчасово (за допомогою спеціальної мо-
нтажної накладки) прикріплюються, як показано на рис. 4.125, до 
однієї з прогонових будов також до її установки. Після того, як на 
опору будуть встановлені обидві прогонові будови, перехідні балки 
виводяться в проектне положення. 

 

Рис. 4.125. Монтажне прикріплення балок 
до прогонових будов: 

1 – прогонова будова; 2 – прогін; 3 – монтажна накладка; 
4 – зв’язки між прогонами; 5 – домкратна балка 

За відсутності в комплектах збірно-розбірних прогонових будов 
типів СРП-23 і СРП-33 або в комплектах суцільноперевізних прого-
нових будов перехідних консолей або балок конструкція міжпрого-
нового заповнення виконується з дерева. Вона складається з двох по-
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перечних рам, сполучених між собою поздовжніми зв’язками з пере-
хресних підкосів. Рами встановлюються на прокладочні бруси або на 
насадки оголовка опори. На насадки поперечних рам міжпрогонового 
заповнення встановлюється прогонова будова з дерев’яними або ста-
левими прогонами. Конструкції заповнення можуть бути виготовлені 
з пиляної деревини (рис. 4.126) з використанням типових збірних 
елементів або з круглих колод – як рамні надбудови з нетипових еле-
ментів (рис. 4.127). 

 

Рис. 4.126. Рамна конструкція міжпрогонового заповнення з пиляної деревини 

У тих випадках, коли різниця в будівельних висотах суміжних 
прогонових будовах з рухом зверху значна, рами міжпрогонового за-
повнення з’єднуються з рамами, що підтримують прогонову будову 
меншою висоти, в один блок, як це показано на рис. 4.128. 

Якщо надбудова опори під прогонові будови з рухом зверху зби-
рається з УИК-М елементів, то з них може бути зібрана і конструкція 
міжпрогонового заповнення. Несучий кістець її складають чотири 
стояки, які з’еднані в поперечних і поздовжніх площинах зв’язками. 
За допомогою башмаків, наявних в комплекті УИК-М, стояки вста-
новлюються на насадки, а на башмаки, прикріплені до верхніх кінців 
стояків, спираються прогони з двотаврів № 30. 
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Рис. 4.127. Рамна конструкція міжпрогонового заповнення з круглих колод 

 

Рис. 4.128. Рамна конструкція міжпрогонового заповнення 
при різній висоті прогонових будов, що спираються на опору 
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Спільність роботи прогонів забезпечується розпірками, що сполу-
чають їх, зі швелерів № 18. Для підгонки конструкції міжпрогонового 
заповнення по висоті між прогонами і башмаками поміщаються 
нетипові зварні підставки необхідної висоти. 

 4.8. Пристрої для захисту опор 
від льодоходу і навалювання судів 

На річках з льодоходом захист опор від пошкодження кригами за-
безпечується льодорізами й іншими пристроями. 

Льодорізи влаштовуються для того, щоб розчленувати крижані 
поля на дрібніші крижини, відвести їх убік від опори і, сприйнявши 
удар плаваючих крижин, погасити їх ударну силу. Якщо в подальшо-
му і станеться удар якоїсь частини крижин об опору, то завдяки льо-
дорізу дія його буде значно ослаблена. 

У тимчасових мостах кригорізи, як правило, влаштовуються у ви-
гляді окремих стоячих споруд. Льодоріз влаштовують окремо від 
опори, що доцільно, оскільки дозволяє спорудження льодорізів від-
нести до робіт, що виконуються після відкриття руху поїздів, і тим 
самим зменшується обсяг першочергових робіт, які визначають тер-
мін відновлення мосту. Крім того, руйнування льодом окремо розта-
шованого льодоріза не означає ще, що й опора буде зруйнована – 
опора може зберегтися. Якщо льодорізи об’єднані з опорою, удар 
крижин передається безпосередньо на опору. Зусилля, що виникають 
від дії льоду, підсумовуючись із зусиллями від інших навантажень 
(власна вага, навантаження потяга й ін.), можуть перевершити опір 
окремих елементів опори і викликати їх руйнування. Тому об’єд-
нання льодоріза з опорою застосовують лише при зрубових і рамно-
зрубових опорах, а також при посиленні пальової опори зрубовою 
оболонкою. Плоскі опори захищають плоскими льодорізами, про-
сторові – просторовими. Останні називаються шатровими. Плоскі 
льодорізи бувають одно- і двостінними. Одностінний льодоріз 
(рис. 4.129) є низкою паль 1, що об’єднана в жорстку плоску систему 
похилим ребром 2, підкосами 3 і горизонтальними парними схватка-
ми 4. Ніс льодоріза утворюють дві сумісно забиті палі. Похиле ребро 
зміцнюється кутиком, що пускається по лобовій палі до рівня схваток 
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(хомутів). Можливе також зміцнення ребра листовою сталлю або 
рейкою. 

У двостінному льодорізі (рис. 4.130) – два паралельні ряди паль, 
що об’єднані підкосами, горизонтальними схватками і загальним по-
хилим ребром з трьох –чотирьох колод. Носова частина виконується 
у вигляді куща з трьох – чотирьох паль. Різальне ребро і лобова паля 
зміцнюються так само, як в одностінному льодорізі. 

 
Рис. 4.129. Одностінний льодоріз: 

1 – палі; 2 – похиле ребро; 3 – підкоси; 4 – парні схватки; 
РВЛ – рівень високого льодоходу; РНЛ – рівень низького льодоходу 

 

Рис. 4.130. Двостінний льодоріз 
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Щоб зберегти несучі конструкції одно- і двостінних льодорізів 
від стирання льодом, їх бічні поверхні обшивають пластинами або 
дошками. Шатрові льодорізи можуть бути постійної ширини 
(рис. 4.131, а), клиновидні (рис. 4.131, б). Кригорізи першого типу 
краще спричиняють опір тиску льоду, та і конструкція їх простіше. 

 

Рис. 4.131. Схема шатрових льодорізів: 
а – постійної ширини; б – клиновидного 

Сучасна конструкція льодоріза постійної ширини в цілях скоро-
чення терміну його будівництва, як правило, складається з пальового 
фундаменту і збірної надбудови (рис. 4.132, 4.133). 

 

Рис. 4.132. Схема шатрового льодоріза з блочною надбудовою 
з пиляної деревини: 

1, 2 – рами поздовжніх стінок; 3 – поперечні рами; 4 – шатрові блоки; 5 – підшатровий 
прогін; 6 – додаткові стояки шатрових блоків; 8 – прогони під поперечними рамами; 

9 – поперечні схватки; 10 – шапочний брус; 11 – носові рами; 12 – коротуни між носовими 
рамами; 13 – прокладки; 14, 15 – насадки 
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При такій конструкції елементи надбудови можна виготовити на 
полігоні або на майданчику біля мосту завчасно або під час зведення 
фундаменту. Після того, як фундамент буде готовий, виробляється 
лише збірка надбудови. Можливе також виконання конструкції льо-
дорізу повністю на місці, що доцільне для влаштування клиновидних 
льодорізів, а в окремих випадках – і льодорізів постійної ширини, на-
приклад, при незначній (до 2 м) висоті надбудови. 

 

Рис. 4.133. Деталь А конструкції льодорізу (фрагмент рис. 4.132): 
7 – додаткові вертикальні стінки; 16 – упор. Решта показників див. рис. 4.132 

Шатрові льодорізи постійної ширини переважно виконуються три-
стінними. При ширині кригоріза 5 м і більш доцільно влаштовувати 
і чотиристінні льодорізи. 

Фундамент льодоріза складається з 3–4 рядів паль, паралельних 
його осі. У передній, зваженій частині фундаменту, крайні ряди паль 
направляють під кутом до осі льодоріза, а для утворення носа заби-
вають у вигляді куща з 5–6 паль. Зазвичай носовий кущ складається 
з двох паль-збивань (по 2–3 палі) з центрами по осі кригоріза. При 
глибині води більше 2 м палі середніх рядів забивають з нахилом 
у бік опори. Для забезпечення необхідної міцності і стійкості фунда-
менту, залежно від глибини води, можуть застосовуватися дерев’яні 
одиночні палі, палі-збивання або металеві і залізобетонні палі. У тих 
випадках, коли фундамент виконується лише з вертикальних паль, 
при глибині води від 2 до 4 м ставляться сталеві тяжи, а при більшій 
глибині – підводні каркаси. 
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При сильному льодоході пальовий фундамент льодоріза зміцню-
ється зрубовою оболонкою або, що при слабких ґрунтах краще, 
пальового огорожею із заповненням каменем. 

Ростверк фундаменту льодоріза влаштовується аналогічно рост-
верку пальового фундаменту опор. Відповідно до характеру дії льо-
доріза насадки робляться поздовжніми. Напрямні рами ставляться 
між кожними двома рядами паль. Доцільно із зовнішнього боку край-
ніх рядів паль поставити поздовжні горизонтальні схватки, що 
з’єднують з поясами напрямних рам. Палі частини звуженого фунда-
менту об’єднуються насадками і схватками (хомутами). У фундамен-
тах з металевих і залізобетонних паль ростверк виконується з металу; 
насадки виконуються з прокатних двотаврів і з’єднуються між собою 
поперечними розпірками зі швелерів. 

Типові проекти льодорізів постійної ширини передбачають засто-
сування збірних надбудов: 

а) з використанням типових плоских і просторових блоків з пиля-
них і круглих колод; 

б) з плоских рам з облаштуванням на місцевості. 
Надбудови, в яких застосовуються типові блоки з пиляних колод, 

запроектовані для три- і чотиристінних кригорізів шириною відпові-
дно 3–5 і 5–7 м з інтервалом 1 м. Висота типових надбудов (у кормо-
вій частині) 2,7; 4,7 і 6,7 м. Конструкція надбудови (див. рис. 4.132, 
рис. 4.133) складається з трьох–чотирьох поздовжніх жорстких сті-
нок, сполучених поперечними рамами 3 і просторовими шатровими 
блоками 4. Кожна стінка льодоріза ділиться вертикальними і гори-
зонтальними швами на рами двох типів – трикутного 1 і прямокутно-
го 2. Нижні рами поздовжніх стінок встановлюються на прокладні 
бруси і кріпляться до них і насадок ростверку. Верхні поздовжні рами 
об’єднуються під шатровим прогоном 5. Поперечні рами ставляться 
в місцях стояків поздовжніх рам і складаються з вертикальних стоя-
ків і брусчатих підкосів, що їх сполучають, і сталевих тяг. Відповідно 
до кількості стояків поздовжніх рам у швах до стояків поперечних 
рам в цих місцях приєднуються додаткові вертикальні стояки 7. 
Поперечні рами разом з приєднаними до них додатковими стояками 
спираються на нижні прогони 8, які укладені по прокладним брусам. 
Розташовані в одній площині поперечні рами і стояки поздовжніх 
рам об’єднуються унизу парними поперечними схватками 9, які вста-
новлюються при монтажі. Шатрові блоки є просторовими рамами 
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з трикутним поперечним перерізом. Вони встановлюються на по-
здовжні стінки і об’єднуються зверху шапковим брусом 10. На річках 
з важким льодоходом поперечні ферми шатрових блоків посилюють-
ся додатковими стояками 6. Каркас шатра в носовій частині льодоріза 
утворюють поставлені на насадки носові рами 11 трикутної форми. 
Шапковим брусом вони об’єднуються з шатровими блоками і носо-
вими палями. Елементи конструкції надбудови виконуються з брусів 
в основному перерізом 20×20 cм; при цьому допускається викори-
стання брусів з обзолами. З’єднання елементів здійснюються голов-
ним чином на болтах; широко використовуються скоби. Зовнішні 
поверхні шатра і бічних стін надбудови на всю висоту обшиваються 
брусами перерізом: для шатра – 12×18 cм, для бічних стін – 8×16 cм. 
Різальне ребро льодоріза і лобової палі посилюється кутиком, що 
закріплюється хомутами. Існує варіант конструкції надбудов льодо-
різів, в якому використовуються типові складальні рами шириною 1,8 
і 2,6 м з пиляних колод, що застосовують в блочних надбудовах опор. 

Однак, одних типових збірних рам для утворення надбудови 
недостатньо; потрібні й інші блоки, що вимагають спеціального ви-
готовлення. Крім того, з типових збірних рам можна зібрати надбу-
дови лише шириною 4,14 і 5,74 м. Тому такі надбудови можуть мати 
лише обмежене застосування. Надбудови з використанням блоків 
з круглих колод запроектовані для три- і чотириснних льодорізів та-
ких самих розмірів за шириною, як і при надбудовах з пиляних ко-
лод. Висота типових надбудов з круглих колод прийнята декілька 
більшою і дорівнює 4,0; 5,5 і 7 м. 

Схема конструкції надбудови, в якій застосовані плоскі і просто-
рові блоки з круглих колод (рис. 4.134) в основному не відрізняється 
від прийнятої для надбудов з пиляних колод. Її особливості такі: 

1) лише вертикальне розділення поздовжніх стінок: поздовжні ра-
ми виходять вищими, а кількість їх у кожній стінці зменшується; 

2) поперечні рами складаються лише з вертикальних стояків і під-
косів, перехрещених підкосів; 

3) поперечні схватки, які об’єднують розташовані в одній площині 
поперечні рами і стояки поздовжніх рам, ставляться не лише унизу, 
але й посередині і зверху. 

При виготовленні блоків з круглих колод і збірці з них надбудов 
доводиться виконувати великий обсяг робіт з пригонки елементів 
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і блоків один до одного, що робить збірку цих надбудов більш тру-
домісткою, ніж надбудов з пиляних колод. 

Конструкція збірної надбудови з облаштуванням на місцевості 
складається з поперечних плоских рам, що встановлюються на насад-
ки ростверку, які об’єднані підкосами і горизонтальними поздовжні-
ми схватками в жорстку просторову систему, яка здатна сприйняти 
поздовжній тиск криг. По верху рам для утворення різального ребра 
укладається шапковий брус. Типовим проектом такі надбудови зав-
вишки 4, 6 і 8 м передбачені для тристінних льодорізів шириною 
3–7 м з інтервалом 1 м по ширині. За цим же типом можуть бути ви-
конані надбудови для льодорізів інших розмірів. 

 

Рис. 4.134. Схема шатрового льодоріза 
з блочною надбудовою з круглих колод 

Можлива й інша конструкція тристінної надбудови, основу карка-
са якої складають три поздовжні плоскі рами трикутного контуру, 
причому середня рама виконується вище за бічні. Рами встановлю-
ються на прокладні бруси і оббудовуються поперечними горизон-
тальними і похилими схватками. На верхні насадки рам укладаються 
поперечні ребра шатра, а на насадку середньої рами, крім того, – ша-
пковий брус. Така конструкція надбудови краще відповідає роботі 
льодоріза; до того ж обсяг робіт з оббудови за нею менший, ніж для 
конструкцій з поперечними рамами. 

Бічні вертикальні грані і поверхня шатра надбудов, для збірки 
яких використовуються блоки і лінійні елементи з круглих колод, 
обшиваються пластинами або тонкими колодами. Прикріплення об-
шивки виробляється на болтах і глухарах. Ліс для обшивки бажано 
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підбирати однакового діаметру, не допускаючи значної різниці в то-
вщині рядом розташованих елементів. 

Льодоріз, що повністю будується на місцевості (рис. 4.135), скла-
дають: три поздовжні ряди паль, з яких середній вище за бічні; підко-
си, поздовжні схватки й похилі насадки, що об’єднують кожен ряд 
паль в жорстку плоску систему; поперечні підкосини і схватки, що 
сполучають поздовжні ряди між собою; поперечні ребра шатра, по-
хиле різальне ребро і носові палі, що безпосередньо сприймають тиск 
води. За необхідностю частина паль нарощується. Конструкція стику 
така ж, як в пальових фундаментах. Обшивка льодоріза виробляється 
від рівня меженних вод (РМВ) до верху. 

На ґрунтах, що не допускають забивання паль, льодорізи, які сто-
ять окремо, влаштовуються зрубом. Їх конструкція аналогічна зрубо-
вим опорам. При сильному льодоході в зрубових льодорізах робиться 
похиле різальне ребро. 

Льодорізи встановлюються поперед кожною річковою опорою, 
яка підпадає під удари криг, на відстані від неї угорі за течією річки 
на 2–8 м (залежно від швидкості течії). Чим вона вища, тим далі ста-
виться льодоріз від опори. На річках з потужним льодоходом (при 
товщині льоду більше 50 cм і швидкості льодоходу більше 1,5 м/с) на 
відстані 30–50 м від основних льодорізів встановлюються так звані 
аванпостні льодорізи. Їх розташовують в одну лінію з опорами і ос-
новними льодорізами. 

Ширину льодоріза приймають на 0,5 м більше ширини опори за 
ростверком з урахуванням його виступних елементів. Поздовжню 
вісь льодоріза зазвичай орієнтують за напрямом руху льоду. При ко-
сому розташуванні льодоріза відносно опори його ширина має бути 
достатньою для прикриття бічної грані опори. У тих випадках, коли 
вісь льодоріза не збігається з напрямом руху криг, льодоріз треба пе-
ревірити на бічний тиск криг. Верх різального ребра льодоріза пови-
нен підноситися над найвищим рівнем льодоходу не менше чим на 
0,75 м, а низ ребра слід розташовувати не менше чим на 0,5 м нижче 
за рівень найнижчого льодоходу. Ухил різального ребра зазвичай 
приймають як 1:2; при слабкому льодоході його можна зробити кру-
тішим, але не крутіше 1:1,5. 

Дно в льодорізів при розмивних грунтах, так само як і в опорах, 
зміцнюється накиданням каменів або фашинними матрацами. 
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На заплавах річок в стороні від основного льодоходу замість льо-
дорізів можуть бути застосовані кущі паль. При незначній глибині 
високої води (до 3 м) кущ паль (рис. 4.136) складається з трьох–п’яти 
паль, із забиванням впритул або з просвітами в 10–15 cм, в які встав-
ляються коротуни. Вище за рівень меженних вод палі куща стягують-
ся хомутами і болтами. Передню частину куща інколи укріплюють 
кутиком або смуговою сталлю, а над кущем для оберігання паль від 
загнивання владнують металевий ковпак. При недостатній жорст-
кості паль її можна збільшити постановкою підкосу з боку опори. 

 

Рис. 4.136. Кущі паль: 
а – з паль-збивань; б – з паль з просвітами 

Перед широкими опорами кущі паль влаштовуються з крилами 
(рис. 4.137). У тих же умовах, але при глибині високої води до 4–5 м 
застосовують тригранні надовбні з обшивкою по всіх трьох сторонах. 

Берегові опори інколи захищаються суцільною льодозахисною 
стінкою (рис. 4.138), основним призначенням якої є відведення льоду 
в прогони мосту. Така стінка виконується у вигляді ряду паль, що 
обшивають пластинами або тонкими колодами в межах вірогідного 
коливання рівня льодоходу. Для оберігання від пошкодження крига-
ми естакад з малими прогонами, розташованих на ділянках мостів 
у межах заплав, застосовують несуцільні льодозахисні стінки. Такі 
огороди складаються з кущів паль, надовбнів або льодорізів, розта-
шованих в плані за прямою або кривою так, щоб відвести криги 
в прогон мосту, сусідній з естакадою. На відміну від суцільної стінки 
ця огорода разом з відведенням льоду здатна розбивати невеликі 
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крижини на дрібніші, як потрібно для безпечного проходження 
в прогони естакади. 

Замість льодозахисних стінок інколи будують земляні плотини. 
Дерев’яні опори тимчасових мостів зі сторін, які можуть піддава-

тися дії криг, від рівня меженних вод до рівня найвищого льодоходу 
обшиваються пластинами, тонкими колодами або дошками завтов-
шки 5–8 cм (залежно від відстані між стояками). Обшивка вико-
нується з просвітами 1–2 cм для провітрювання; елементи її повинні 
підбиратися за товщиною. Для прикріплення обшивки застосовують-
ся болти, глухари, скоби і корабельні цвяхи. 

 
Рис. 4.137. Кущ паль з крилами Рис. 4.138. Схема льодозахисної стінки

у стояка 

У судноплавних прогонах тимчасових мостів опори мають бути 
захищені від навалювання суден. Для цього по обох кінцях судно-
плавного прогону в опор забиваються так звані палі (кущі паль або 
палі-сплотки). Палями мають бути прикриті не лише опори, але 
й льодорізи. З верхнього боку перший ряд паль повинен розташову-
ватися на 0,5 м вище за течією від найбільш виступних частин опори 
(льодоріза). Впоперек моста відстань від будь-якої частини опори до 
найближчої грані низки паль приймають на 7–10 cм більше можливо-
го прогону низки паль. Розміщення рядів паль повинно зв’язуватися 
з розташуванням похилих паль у фундаменті. У тих випадках, коли 
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палі є з обох боків опори, переріз паль можна зменшити, якщо між 
протистоячими палями поставити розпірки, які проходять опору 
назкрізь. 

Опори тимчасових мостів можуть бути захищені противонаваль-
ними баржами, що встановлюються попереду опор паралельно пере-
бігу річки. При навалюванні судна на баржу удар пом’якшується за 
рахунок натягнення якірних канатів, які провисають від власної ваги. 

 Контрольні завдання і запитання 

 1. З чого складаються опори тимчасових мостів? 
 2. Назвіть види фундаментів тимчасових опор. 
 3. Назвіть види та конструкції дерев’яних паль. 
 4. Розкажіть про конструкцію сталевої палі. 
 5. Надайте конструкцію залізобетонної палі. 
 6. Від чого залежить конструкція ростверку пальових фунда-

ментів? 
 7. Якими будуть схеми пальових фундаментів при різних глиби-

нах води? 
 8. З чого складається ростверк при глибині води більше 1,5 м? 
 9. Як з’єднується насадка з палею? 
10. Для чого влаштовуються напрямні рами? 
11. Розкажіть про конструкції напрямних рам. 
12. Конструкції ростверків фундаментів з паль-збивань із метале-

вими насадками. 
13. Конструкція ростверку фундаменту зі сталевими трубчатими 

палями. 
14. Конструкція ростверку фундаменту із залізобетонних паль. 
15. Для чого ставляться в пальовому фундаменті сталеві тяжі? 
16. Яка конструкція підводного каркаса для укріплення пальового 

фундаменту? 
17. З чого складається лежневий фундамент? 
18. Конструкція зрубового фундаменту. 
19. В яких випадках застосовуються фундаменти стаканного 

типу? 
20. Які бувають надбудови в опорах тимчасових мостів? 
21. Із чого складається типова рама з пиляних колод? 
22. Конструкції типових збірних рам з пиляних і круглих колод. 
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23. Блочні конструкції надбудов під прогонові будови прогоном 
до 11,7 м. 

24. В яких випадках застосовується однорядна плоска блочна над-
будова і яка вона за конструкцією? 

25. Конструкція дворядної плоскої блочної надбудови на лежне-
вому фундаменті. 

26. Конструкції блочних стоянів на пальових фундаментах з круг-
лих колод. 

27. Конструкція з’єднання стояна з насипом. 
28. З чого складається конструкція блочної надбудови з пилених 

колод для опор під прогонові будови з їздою зверху прогоном 
11,7–33,6 м? 

29. Конструкція типової надбудови висотою більше 12 м. 
30. Конструкція оголовка блочної надбудови з пиляних колод. 
31. З’єднання блочних надбудов з пиляних колод з ростверком 

пальового фундаменту. 
32. Конструкція оголовка блочної надбудови з пиляних колод 

з металевими насадками. 
33. Конструкція стояка роздільного типу з блочними надбудовами 

з пиляних колод для мостів з рухом зверху при прогонах 11,7–
33,6 м. 

34. Конструкції надбудов з нетипових елементів. 
35. Конструкції надбудов опор мостів з рухом низом. 
36. В яких випадках застосовуються металеві надбудови і яке при-

датне для цього майно? 
37. Як складається монтажна схема металевої надбудови з майна 

ИМИ–60 висотою до 22 м в опорах під прогонову будову з їз-
дою зверху? 

38. Як складається монтажна схема металевої надбудови з майна 
ИМИ–60 висотою більш 22 м в опорах під прогонову будови 
з їздою зверху? 

39. Чим відрізняються монтажні схеми металевих надбудов із 
майна ИМИ–60 в опорах під прогонові будови з їздою низом? 

40. Які бувають схеми дерев’яних пальових опор? 
41. З чого складається конструкція проміжної просторової 

пальової опори під прогонові будови прогоном до 18 м? 
42. Які бувають схеми пальових стояків естакадних мостів при 

різних висотах насипу? 
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43. Конструкція зрубової опори. 
44. Конструкція клітинної опори типу «диван». 
45. Які типи збірних залізобетонних опор передбачаються в типо-

вих проектах тимчасових мостів? 
46. Які види міжпрогонових заповнень застосовуються над опо-

рами в тимчасових мостах? 
47. Влаштування пристроїв для захисту опор від льодоходу і на-

валювання судів? 



 
 

 
 

РОЗДІЛ  5 

Технологія спорудження 
пальових фундаментів при відновленні 
військових залізничних мостів 

 5.1. Загальні відомості 

Спорудження фундаментів опор належить до основних та відпові-
дальних робіт під час відновлення та будівництва мостів. В опорах 
військових залізничних мостів використовуються в основному фун-
даменти на палях з використанням у більшості випадків дерев’яних 
паль. На спорудження таких фундаментів витрачається від третини 
до половини всього часу, що відведений на відновлення мосту. Змен-
шення часу спорудження фундаментів досягається поліпшенням 
фундаментів, палезабивного обладнання та технології робіт. За 
останні роки були значно поліпшені конструкції фундаментів на па-
лях, була створена низка ефективних засобів для занурення паль, що 
призвело до відповідних змін технології робіт. 

Технологія робіт з будови фундаменту в основному визначається 
його проектом, обраним для занурення паль обладнанням та місце-
вими умовами, перш за все присутністю води та її глибиною в місці 
спорудження опори. 

До початку робіт безпосередньо в місцях майбутнього розташу-
вання опор повинні бути виконані наступні роботи: 

– розбивка та закріплення на місцевості осі мосту всіх точок пла-
нової і висотної геодезичної основи, а на суші – осей та центрів опор; 

– заготівля паль та інших конструктивних елементів фунда-
ментів; 

– улаштування автомобільних під’їздів до мосту і доставка до 
нього засобів виконання робіт; 

– заготівля паль; 
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– збирання копрів і (за необхідності) спорудження причалів, а та-
кож збірка плашкоутів під копри, а якщо необхідно – й під крани. 

Повинні проводитися роботи з організації зв’язку, а також відпра-
цьовують питання бойового забезпечення. 

 5.2. Вибір обладнання для забивання паль 

Розробка технології спорудження фундаменту на палях почина-
ється з вибору засобів для занурення паль. 

При виборі враховується: 
– маса паль, прийнятих у проекті фундаменту; 
– відсутність або присутність води і її глибина в місці розташу-

вання майбутніх опор; 
– засоби, які є в наявності. 
Для занурення одиночних дерев’яних паль використовуються ко-

при, які оснащені молотами УР1–500 або УР2–500. 
Кущові палі, палі-сплотки, металеві та залізобетонні палі занурю-

ють переважно копрами з молотами УР–1250 або УР2–1250. Лише 
в тих випадках, коли проектом у фундаменті передбачено викорис-
тання паль вагою 3 т, потрібно використовувати обладнання з моло-
тами УР1–1800, УР2–1800 або з молотами з більш важкою ударною 
частиною. 

Типовими проектами опор тимчасових мостів на суші, як правило, 
передбачається використання одиночних дерев’яних прямовісних 
паль. Для занурення таких паль на рівній місцевості (з ухилом 
не більш 0,04 ‰) доцільніше за все використовувати агрегати УКА 
(на базі автокрана КС–2563) з молотами УР1–500 (УР2–500), а при 
більш крутих уклонах місцевості – копри ПСК–2×500 (ПСК–М– 
2×500) або ПСК–500 (ПСК–500м). При недостатній несучій здатності 
ґрунту потрібно використовувати копер ПК–2х500 з встановленням 
його на фанерно-дерев’яних плитах (ФДП). 

Для забивання паль на суші молотом УР1–1250 (УР2–1250) до-
цільно використовувати агрегат УСА (на базі автокрана КС–4561). 

При забиванні паль агрегатом УСА (універсальний палезабивний 
агрегат), паль прямокутного перерізу (паль-сплоток), грані та осі яких 
повинні бути паралельні осям опори, стріла агрегату повинна розта-
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шовуватися паралельно однієї з цих осей. Можливе й забивання та-
ких паль у потрібному положенні та при розташуванні стріли агрега-
ту під кутом до осей опори. У цьому випадку до бокових поверхонь 
паль на рівні постановки хомутів для паль пришиваються шматки 
обапола, завдяки чому паля на цьому рівні стає круглою. На напрям-
ній стрілі УСА паля закріплюється так, щоб осі її прямокутного пере-
різу розташовувалися в потрібному проектному положенні – пара-
лельно до осей опори (рис. 5.1). 

 
    а                                                                          б 

 
Рис. 5.1. Забивання паль прямокутного перерізу з використанням УСА 

при стрілі крана, яка повернута під кутом до осі опори: 
а – невірне розташування палі; б – паля у вірному положенні; 1 – паля; 

2 – відрізки обапола; 3 – спрямовуюча стріла УСА; 4 – стріла крана 

У водоймах з глибиною води до 1,5 м типовими проектами пальо-
вих фундаментів опор тимчасових мостів також передбачається ви-
користання дерев’яних прямовісних одиночних паль. Для їх забиван-
ня при щільному дні водойму і глибині води до 1,2 м потрібно вико-
ристовувати копри ПСК–2×500 (ПСК–М–2×500) або ПСК–500 
(ПСК–500м). При слабких ґрунтах дна забивати палі доцільно з по-
мосту, використовуючи при цьому агрегат УКА. 
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При збільшенні глибини води до 1,5 м найбільш доцільно викори-
стання копра ПК–2х500 (на плашкоуті); при щільному дні можливе 
використання копра ПСК–2х500 (ПСК–М–2х500). 

При глибині води більше 1,5 м за типовими проектами фундамен-
тів на палях передбачається конструкція з прямовісних та похилих 
паль. Для спорудження таких фундаментів з використанням одиноч-
них паль найбільш вигідно використовувати копер ПК–2×500, а для 
забивання кущових паль, паль-сплоток, залізобетонних та металевих 
паль – копер ПКК–2×250. 

Для спорудження фундаменту з вертикальних паль-збивань може 
бути застосований агрегат УСА. 

У зимовий час можливе забивання паль з криг. Для спорудження 
фундаменту з вертикальних і похилих паль може бути застосований 
агрегат УКА. Для нього потрібний льодовий покрив завтовшки 50 см. 
За розрахункову товщину криги приймають товщину нижнього про-
зорого шару криги і половину товщини верхнього мутного шару. 

У цілях кращого розподілу тиску копра на кригу, підкопрові колії 
треба укладати на лежнях. Палі забиваються через пророблені у кризі 
лунки. 

Для зменшення опору при зануренні паль в піщані і, особливо, 
гравійні ґрунти застосовують підмив. Суть способу занурення паль із 
підмивом полягає в подачі до нижнього кінця палі однго або декіль-
кох струменів води під тиском. Обладнання для підмиву може входи-
ти в комплект копра ПКК–2×1 250 м або виготовлятися з підручних 
засобів. 

Кущові палі при забиванні повинні розташовуватися великою 
віссю поперечного перерізу паралельно площині ковзання молота за 
напрямною стрілою копра (рис. 5.2). Встановлювати кущову палю 
великою віссю поперечного перерізу перпендикулярно площині ков-
зання дизель-молота не дозволяється, оскільки таке розташування 
при забиванні палі призводить до взаємного зміщення колод та руй-
нування паль. Для попередження пошкодження верхнього торця ку-
щових паль та їх розтріскування забивати такі палі необхідно тільки 
через наголовник. У наголовника для кущових паль всі листи ви-
готовлені зі сталі завтовшки 20 мм, зварні шви – заввишки 16 мм. 

Залізобетонні та металеві палі забиваються тільки через наголов-
ник (рис. 5.3) з верхнім та нижнім амортизаторами. Зазори між бо-
ковими поверхнями паль і наголовником не повинні перевищувати 
1 см. 
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                    а                                                         б 

 
Рис. 5.2. Розташування кущової палі відносно напрямної стріли копра: 

а – правильне; б – неправильне 
            
          а                                                              б 

 

Рис. 5.3. Наголовники: 
а – для забивання кущових паль; б – для забивання залізобетонних паль 
квадратного перерізу 35×35 см; 1 – дерев’яна прокладка (амортизатор); 

2 – вушко для підвіски до молоту; 3 – штир 
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 5.3. Заготівля паль 

Дерев’яні палі виготовляють на полігонах на відстані в 5–15 км 
від об’єкту робіт. Для заготівлі дерев’яних одиночних та кущових 
паль розрівнюється майдан (рис. 5.4) і влаштовуються під’їзди до 
нього. Ширина площадки приймається рівною довжині палі (+2 м), 
а довжина в метрах чисельно дорівнює кількості одиночних паль, що 
одночасно виготовляються, або вдвічі більшій кількості кущових 
паль. На майданчику паралельно до його сторін приблизно через 2 м 
вкладаються лаги. По краях площадки розміщуються склади колод та 
готових паль. 

 

Рис. 5.4. Схема майданчика для заготівлі дерев’яних паль: 
1 – склад колод; 2 – лаги; 3 – склад готових паль 

Технологічний процес заготівлі одиночних паль починається 
з підбору колод за діаметром і довжиною згідно з випискою з проек-
ту. Колоди повинні бути із здорової деревини, без косошару, прямі 
(допускається однобічна кривизна з стрілою не більш 1/100 від дов-
жини палі), зі збіжністю не більш ніж 1 см на 1 м довжини. 

Підібрані колоди подаються до робочих місць автокраном або на-
кочуються по лагам і очищуються від кори лопатою або стругом. 
Суччя і нарости зрубують. 

Голова палі обпилюється так, щоб її торець був суворо перпенди-
кулярним до осі палі. Недотримання цієї вимоги може призвести при 
забиванні до відхилення палі від проектного положення і заклиню-
вання шаботу дизель-молота. У центрі верхнього торця палі висверд-
люється отвір для штиря молота. На голову палі для оберігання її від 
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розтріпання повинен бути насаджений бугель – сталеве кільце шири-
ною 60 мм, завтовшки 5–6 мм (рис. 5.5). Поперед насадкою голову 
палі затискують за розміткою, яка виконується окреслюванням на 
торці палі кола по внутрішній стороні бугеля, прикладеного до торця. 

Для економії сталі один бугель ви-
користовується для забивання декіль-
кох паль. Тому він насаджується на 
палю безпосередньо перед її забиван-
ням і потім знімається із забитої палі. 

Загострення нижнього тонкого кін-
ця палі виконується сокирою. На торці 
палі заздалегідь накреслюється цен-
трально розташований хрест (рис. 5.6), 
а на відстані 1,5–2 діаметра палі від 
торця – коло. Потім за допомогою на-
тертого крейдою шнура розмічають 
лінії перетину граней вістря з поверх-
нею колоди (лінія 1–3 і аналогічні) 
і, послідовно повертаючи колоду, сти-
скують ці грані. До загострення треба 
відноситися поважно; вістря повинне 
бути точно симетричне осі палі. По-
милки в положенні вістря призводять 
до відхилення палі при забиванні. 

За необхідності на вістря палі надягається сталевий башмак. Лег-
кими ударами кувалди добиваються щільного прилягання башмака 
до вістря; башмак закріплюється на вістрі цвяхами. 

При обладнанні стику в палі, колоди, які стикують, укладають 
у стику на дві додаткові лаги. Для забезпечення щільного прилягання 
торців колод у площині стику робиться пропил. Потім колоди розсо-
вують, в їх торцях висвердлюють по осях гнізда для штиря, вставля-
ють у них штир, і колоди підганяють одну до іншої ударами сокири 
або кувалди по торцях двох вільних кінців колод. Після переконання 
в щільності прилягання торців, колоди, які стикуються, скобами при-
кріплюють до лагів, витесують площадку під стикову накладку, роз-
мічають через отвори в накладці розташування центрів гнізд для шу-
рупів, які їх будуть скріплювати, висвердлюють гнізда, встановлю-
ють накладку і закріплюють її шурупами на колодах. 

Рис. 5.5. Голова палі: 
1 – бугель; 2 – гніздо для штиря мо-

лота; 3 – паля 
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Ці операції повторюються послідовно для кожної накладки з від-
повідним поворотом зі стикованої колоди і зміною її кріплень на 
лагах. 

Одиночні палі заготовляються ланкою з двох теслярів. 

 

Рис. 5.6. Загострення палі: 
а, б, в – етапи роботи 
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За технологією процес виготовлення кущових паль має наступні 
особливості: 

– дві колоди, з яких виготовляється кущова паля, повинні бути 
однакового діаметра; недотримання цієї умови призводить до розгор-
нення палі в процесі її забивання; 

– колоди з боку їх об’єднання притісують, добиваючись щільного 
прилягання однієї до іншої; 

– підігнані колоди за необхідності стикують за довжиною, скріп-
люють між собою скобами, поставленими під кутом 45° до осі палі, 
розташовуючи їх відповідно до типового проекту; 

– верхній кінець палі відторцьовують після об’єднання колод; 
– гніздо для штиря молота не висвердлюється; 
– бугель для кущових паль робиться прямокутним; 
– вістря робиться спільним для обох колод, на вістря обов’язково 

насаджується сталевий башмак. 
Порядок устрою стиків колод такий самий, як і для одиночних 

паль. Стики розташовуються обов’язково врозбіг з відстанню між 
ними не менше 1,5 м, причому в кожній колоді повинно бути не біль-
ше одного стику. 

Палі-сплотки заготовляються ланкою з п’яти теслярів на стелажах 
заввишки 0,8 м. Стелажі складаються з прогонів на стояках; відстань 
між прогонами 2–3 м. Бруси для паль подаються до робочих місць, 
розпилюються за довжиною і розкладаються на стелажі відповідно до 
розташування стиків за проектом плану паль (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. План розкладки відрізків брусів паль-сплоток на стелажі 

В одній поперечній площині може бути не більш одного стику. 
У місцях стиків торці брусів ретельно підганяють, добиваючись 
щільного прилягання одного до другого, після чого кінці брусів, які 
стикуються, тимчасово скріплюють скобами. Розташовані поряд два 
зібрані за довжиною бруси приганяють один до іншого бічними 
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сторонами і тимчасово скріплюють скобами, а потім об’єднують бол-
тами за допомогою накладок у місцях стиків. Таким же чином 
об’єднується друга пара брусів. Тимчасові кріплення після постанов-
ки болтів знімають. Далі одну пару брусів накладають на другу, під-
ганяють їх один до одного і тимчасово скріплюють між собою хому-
тами, а потім – болтами з постановкою решти накладок у місцях сти-
ків. При цьому з одного боку палі (зручно за цю сторону прийняти 
верхню площину лежачої на стелажі палі) головки болтів, а також 
плоскі стикові накладки занурюють. Для цього в палі заздалегідь ви-
робляють гнізда для головок болтів і пази для накладок. Нарешті, 
з трьох сторін палі роблять накладки з кутика. 

Отвори для болтів просвердлюють того ж 
діаметру, що і вхідні в них болти. Якщо отво-
ри не співпадають в об’єднаних елементах, 
забивати болти забороняється. При зсувуванні 
отвору на відстань менше половини діаметра 
болта допускається розсвердлювання отвору; 
при великому зсуві один з брусів треба 
замінити. 

Голова палі-сплотки повинна бути обпи-
ляна точно перпендикулярно до осі палі і ук-
ріплена бугелем з двох півхомутів (рис. 5.8). 
На нижньому кінці палі розмічається, а потім 
виробляється пилою вістря, на яке насаджу-
ється сталевий башмак; його прикріплюють 
до палі цвяхами. 

Металеві палі виготовляють у спеціально 
обладнаних майстернях за проектом для кож-
ного об’єкту. Залізобетонні палі поступають 
на об’єкт готовими зі складу або із заводу. На 
всіх палях для контролю за ходом їх занурен-
ня робиться розмітка за довжиною палі. Міт-
ки наносяться фарбою впродовж 2–3 см від 
вістря через 50 см, а вище – через 10 см. 

Рис. 5.8. Бугель для паль- 
сплоток з півхомутів 
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5.4. Устрій помостів, плашкоутів і причалів 

Помости під копри влаштовують у водоймищах невеликої глиби-
ни, а іноді – на суші (при нерівному рельєфі). 

Опорами помостів служать козли, клітини зі шпал, лежні 
(рис. 5.9). Щоб зменшити висоту опор помостів, у пониженій частині 
берега і частково у воді поблизу від її урізу нерідко відсипають буль-
дозерами насип (так званий острівець). 

 

Рис. 5.9. Поміст під копер: 
1 – козли; 2 – прогін; 3 – поперечина; 4 – настил; 5 – «острівець»; 

6 – клітина зі шпал; 7 – лежень 

На опори укладаються прогони з окантованих колод, рейок і дво-
таврів, на прогони – поперечина з колод або шпал, а на поперечині 
влаштовують настил з дошок завтовшки 3–4 см. Довжина прогонів 
і поперечини призначаються за розрахунком, залежно від матеріалу, 
з якого їх виконують, і розмірів поперечного перерізу. 

Розміщення опор, прогонів і поперечин треба ретельно ув’язати 
з розташуванням паль у фундаменті так, щоб елементи конструкцій 
помосту не заважали забиванню паль. 

Розміри помостів у плані призначаються з таким розрахунком, 
щоб забезпечити переміщення копра, що необхідні для забивання 
всіх паль, із запасом 1–1,5 м в крайніх положеннях копра (рис. 5.10). 

Засоби для збирання плашкоутів з понтонів ПМ–70 для копрів 
ПК–2×500 і зі спеціальних понтонів для копрів ПКК–2×1250 входять 
у комплекти майна цих копрів. Плашкоути з понтонів ПМ–70 для аг-
регатів УКА і УПА, а також для цих же агрегатів і копрів ПК–2×500 
збираються з майна НЖМ–56 за розробленими для них типовими 
проектами. 
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За відсутності проекту або при необхідності облаштування плаш-
коута з підручних засобів застосовується одна з двох схем збірки 
(рис. 5.11): з бортовою установкою копра або з центральним його 
розташуванням. 

 

Рис. 5.10. Визначення розмірів помосту в плані: 
1 – копер; 2 – палі; 3 – поміст 

 
Рис. 5.11. Схеми плашкоутів під копри: 

а – бортова установка копра; б – центральна установка копра; 1 – якір; 2 – копер; 
3 – палі; 4 – плашкоут; 5 – противага з водного баласту 
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Плашкоут, зібраний за першою схемою, може переміщатися дов-
кола фундаменту, зібраний за другою схемою – тільки уздовж ряду 
паль по прямій. 

Понтони або інші плавучі засоби, що використовують для устрою 
плашкоута, об’єднуються балками. Копер встановлюється на цих 
балках і надійно на них закріплюється. Плашкоут повинен бути ос-
нащений не менше ніж чотирма якірними лебідками з якорями. Гори-
зонтальне положення плашкоута при підвішеній до стріли копра палі 
забезпечується звичайно водним баластом. 

Плашкоут перевіряється за розрахунком (при невигідному поло-
женні копра) на плавучість і стійкість. Висота надводного борту по-
винна бути не менше 10 см для плавучих засобів із закритою палу-
бою і не менше 20 см за відсутності такої палуби. 

Причали влаштовуються при будівництві і відновленні мостів на 
водотоках при глибині води більше 1 м. До причалів пришвартову-
ються плашкоути, катери й інші плавучі засоби. Крани для переван-
таження конструкцій і вантажів установлюються на причалах (на во-
ду або на плавучі засоби). Причали бувають дерево-земляні, зі шпа-
льних клітин, з майна НЖМ–56 або причали на палях (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12. Схеми причалів: 
а – дерево-земляного; б – зі шпальних кліток; в – з майна НЖМ–56; г – пальового; 
1 – настил зі старогідних залізобетонних плит та шпал; 2 – забірна стінка; 3 – палі; 

4 – земляна засипка; 5 – шпальна клітина; 6 – понтон; 7 – прокладки з балок; 
8 – балки автопроїзду; 9 – настил автопроїзду 
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На причалах влаштовується настил: дощатий, з елементів авто-
проїзду наплавного мосту НЖМ–56, із старих шпал або із залізо-
бетонних плит. Конструкції причалів перевіряються розрахунком. 

 5.5. Проведення робіт по забиванню паль на суші 

Технологія виробництва робіт по забиванню паль при споруджен-
ні фундаментів опор на суші визначається за типовими проектами 
для тих фундаментів, для яких передбачається застосування тільки 
вертикальних паль. 

До початку робіт із забивання паль необхідно: 
– вирівняти майданчик під фундамент; 
– якщо застосовується копер, який встановлюється на підкопрові 

рейки, майданчик повинен бути горизонтальним; для роботи авто-
кранів з навісним копровим устаткуванням допускається незначний 
ухил майданчика (до 0,04 ‰); копри типу ПСК можуть працювати 
і при крутизні місцевості до 1:3; 

– розбити на майданчику положення паль; 
– за необхідності укласти підкопрові рейки; 
– зібрати копер, підготувати його до роботи і подати до нього 

палі. 
Розбивка положення паль виконується наступним чином 

(рис. 5.13): 
– по осі мосту від центру опори в обидві сторони відмірюють від-

стані до осей рядів паль; точки перетинання цих осей з віссю мосту 
фіксуються кілками; 

– з цих точок, використовуючи шаблон з прямим кутом, мотузко-
вий трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 м, екер або теодоліт, знаходять 
напрями осей рядів паль; 

– якщо відстань від осі мосту до крайніх паль у ряді більше 3 м, 
фіксують ці напрями колами або віхами, що забивають поза контуром 
фундаменту; 

– за напрямами осей рядів паль відмірюють відстані від осі мосту 
до центру кожної палі у ряді і фіксують їх положення кілками. 

При виконанні робіт з використанням УКА-Г (рис. 5.14) усі палі 
фундаменту доцільно забивати при постійному вильоті стріли крана 
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на 4 м і вертикальному положенні напрямної стріли. За цих умов від-
стань від центру поворотної платформи крана до штиря дизель-
молота буде дорівнювати величині е, яка вимірюється для кожного 
агрегату окремо. Якщо кран розташований по осі опори, то довжина 
стріли d, що описує дугу 1–2 штирями дизель-молота, рахуючи від 
осі ряду паль, буде дорівнювати: 

 ( )2 2 4d e e A= − − , 

де А – відстань між центрами паль 1 і 2. 
Після визначення d фіксують на осі опори положення точки 1K . 

 

Рис. 5.13. Схема розбивки паль для фундаменту опори: 
А, Б – стовпи, що фіксують вісь мосту; 0 – кіл, що фіксує центр опори; 

1K , 2K , 3K , 4K  – точки перетину осей рядів паль з віссю мосту; «+» – центри паль 

Кран встановлюють на осі опори так, щоб при положенні стріли 
крана на осі штир дизель-молота виявився над точкою 1K ; пра-
вильність установки перевіряється виском. Поворотом стріли крана 
перевіряють, чи пройде штир дизель-молота над кілочками, що фік-
сують положення центрів паль 1 і 2. Потім опускають виносні опори 
і стрілу крана встановлюють у положення для забивання палі 1, 
підіймають палю і закріплюють її пальовими хомутами на напрямній 
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стрілі так, щоб паля була вертикальна і відстань від її осі до площини 
розташування напрямної стріли дорівнювала 280 мм. Вістря палі має 
точно перебувати над кілком, що фіксує положення центру палі. 

Після цього палю опускають на 
ґрунт, а дизель-молот – на голову палі, 
перевіряють ще раз вертикальність на-
прямної стріли і палі, а також співвіс-
ність палі з дизель-молотом, запуска-
ють молот і забивають палю. Після за-
кінчення забивання, знімають з палі 
верхній пальовий хомут (нижній хомут 
знімається в процесі занурення), підій-
мають молот, повертають стрілу крана, 
опускають дизель-молот у крайнє ни-
жнє положення і переходять до заби-
вання палі 2, повторюючи всі операції, 
які були при забиванні палі 1. 

Потім знаходять величину дуги, яку 
описує стріла радіусом е і яка прохо-
дить через точки 3 і 4: 

( )2 2
1 4d e e B= − − , 

де В – відстань між центрами паль 3, 4. 
Після відкладання цієї величини від 

осі ряду паль, фіксують положення то-
чки 2K . Кран з молотом в нижньому 
положенні переміщують по осі опори 
на величину d– 1d  таким чином, щоб 
при розташуванні стріли крана по осі 
опори штир дизель-молота встановив-
ся точно над точкою 2K , і, повторюю-
чи ті самі операції, що при забиванні 
паль 1 і 2, забивають палі 3 і 4. 

Після забивання цих паль пересувають кран по осі опори на від-
стань ( )2 3 1K K c d d= − − , де с – відстань між осями 1-го і 2-го рядів 
паль. 

Рис. 5.14. Послідовність 
забивання паль фундаменту 
на суші і схема установки 

агрегату УКА-Г при розташу-
ванні його по осі опори: 

А – відстань між центрами паль 1 і 2; 
В – відстань між центрами паль 3 і 4
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Встановлюючи кран так, щоб штир дизель-молота був над точкою 
3K , віддалений на величину d від осі 2-го ряду паль, забивають палі 

цього ж ряду, діючи так само, як при забиванні паль 1-го ряду. Потім 
переходять до забивання паль 3-го ряду і т. д. 

При установці агрегату УКА-Г по осі мосту (рис. 5.15) усі дії по 
забиванню кожного ряду паль аналогічні тим, які виконуються під 
час влаштування крана по осі опори. 

 

Рис. 5.15. Послідовність забивання паль фундаменту на суші 
за схемою установки агрегату УКА-Г при розташуванні 

його по осі мосту (розміри надані в метрах): 
1K  і 2K  – точки, які фіксують відстані від центру поворотної платформи 

крана до центра штиря дизель-молота (це також е–R) 

При такому розташуванні крана можна забити всі палі у ряді, які 
паралельні осі опори, при невеликих пересуваннях крана вздовж його 
осі, якщо тільки відстань між крайніми палями в ряді не перевищує 
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7 м. Цій умові відповідає максимально допустимий поворот стріли 
крана на 45°  в обидві сторони від осі крана при вильоті стріли 4 м. 

При використанні для занурення паль копра ПСК–2×500 найбільш 
доцільна послідовність забивання паль приведена на рис. 5.16. Кіль-
кість зупинок копра визначається відстанями між двома палями, які 
одночасно забиваються. Вони повинні відбуватися через кожні 1,2–
3,4 м. При такій послідовності забивання паль розбивка їх положення 
не буде порушена при переміщеннях копра, оскільки відстань від 
корми транспортера копра до осі дизель-молота (95 см) більше від-
стані між осями рядів паль, які паралельні осі опори. Проведення ро-
біт з переміщенням копра ПСК–2×500 по осі опори хоча і дозволяє 
зменшити кількість зупинок копра (з однієї стоянки можна забити 
4 палі у ряді, паралельно до осі мосту ), але пов’язане з порушенням 
розбивки центрів паль: кілочки збиваються при кожному переході 
копра від ряду до ряду, що на практиці менш доцільно. 

 

Рис. 5.16. Послідовність переміщень копра ПСК–2х500 і забивання паль 
у фундамент на суші, (однаковими цифрами позначені палі, що забиваються 
з одної зупинки копра, цифрами в кружках – номери відповідних стоянок) 

При виконанні робіт копром ПСК–500 (ПСК–500м) може бути 
прийнятий такий самий порядок переміщення, як і для копра 
ПСК–2×500 (рис. 5.17). При таких переміщеннях копра можливо 
і буде порушена розбивка положення центрів паль зовнішнього ряду 
через меншу, ніж у ПСК–2×500, відстань між кормою транспортера 
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і віссю дизель-молота (74 см), але її відновлення буде не складнішим 
і може бути зроблено швидко, оскільки відстань між рядами паль 
незначна (60 см). Проведення робіт з переміщенням копра ПСК–500 
(ПСК–500м) паралельно до осі мосту для забивання паль в одному 
ряді і потім паралельно до осі опори при переході від ряду паль до 
іншого ряду менш ефективно. 

 

Рис. 5.17. Послідовність забивання паль копром ПСК–500 у фундамент на суші 

У тих випадках, коли за умовами місцевості буде необхідно пере-
міщувати копер ПСК–2×500 або ПСК–500 по осі опори, для полег-
шення відновлення розбивки необхідно влаштовувати її поза зоною 
переміщень копра. 

 5.6. Проведення робіт по забиванню паль 
при неглибокій воді 

Типові проекти пальових фундаментів при глибині води до 1,5 м 
у переважній більшості випадків передбачають використання верти-
кальних одиночних паль при такому самому розміщенні, що і в фун-
даментах на суші. Проектами передбачається також постановка 
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напрямної рами між внутрішніми рядами паль, які паралельні осі 
опори, і постановка напрямних колод або брусів між внутрішніми 
і зовнішніми рядами. 

Розбивка положення паль в типових фундаментах (з напрямною 
рамою) проводиться одним з двох способів: 

– шляхом безпосереднього замірювання від берегових точок; 
– установкою напрямної рами в проектне положення з викори-

станням способу кутових зарубок з використанням теодолітів з пунк-
тів базису, розбитого на березі. 

Перший спосіб використовується переважно для опор поблизу бе-
рега при глибині води до 1 м і з використанням копра ПСК–500 
(ПСК–500м), а другий – при більшій глибині води і з використанням 
копра ПСК–2×500 (ПСК–М–2×500). 

При необхідності для входу копра у воду влаштовується з’їзд ши-
риною 5 м для копрів ПСК–500 (ПСК–500м) і 6 м – для копрів 
ПСК–2×500 (ПСК–М–2×500) крутизною до 1:3. Для влаштування 
з’їзду використовується бульдозер. 

При першому способі розбивки (безпосереднім вимірюванням від 
берегових точок) перш за все проводиться розбивка положення двох 
крайніх паль 1 і 2 (рис. 5.18) у ряді, що паралельний осі опори, пер-
шому з боку берега. Для цього на березі розбивають два створи ВГ 
і ДЕ, паралельні осі мосту, на відстані від неї 2a  (а – відстань між 
крайніми палями). У створах, позначених віхами, за допомогою мір-
ної стрічки або мірного троса виміряють відстані до осі ряду паль 1–2 
від двох точок, що знаходяться в створах, положення яких відомо, 
(наприклад, розташованих проти центру найближчої до берега опо-
ри), і фіксують їх кілками. Визначене таким чином положення цент-
рів паль 1 і 2 фіксують забиванням у дно точно вертикально сталевих 
стрижнів діаметром 16–24 мм. Якщо рельєф берега не дозволяє вико-
нати зазначені вимірювання безпосередньо, використовується ватер-
пасовка (рис. 5.19) з використанням рейки з рівнями і виска. Пра-
вильність розбивки перевіряється вимірюванням відстані між стриж-
нями, що фіксують положення центрів паль 1 і 2. При розбивці, якщо 
необхідно, для натягування мірної стрічки або троса, для забивання 
фіксуючих стрижнів і промірювання відстаней використовуються 
човни, штовхачі НЖМ–56. 

Копер з вертикальною напрямною стрілою і з підвішеною до неї 
палею встановлюється так, щоб вістря палі виявилося над стрижнем, 
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що вказує положення центру палі 1. Після перевірки вертикальності 
стріли і палі і співвісності палі і молота, опускають палю на ґрунт, 
а молот – на голову палі, після повторної перевірки положення палі 
і молота палю забивають. Таким самим чином забивають палю 2. До 
цих двох забитих паль із зовнішнього боку тимчасово прикріплюють 
напрямну колоду (можна й дошку), на якій розмічають положення 
всіх інших паль у ряді, після цього їх послідовно забивають. 

 

Рис. 5.18. Схема розбивки паль і послідовність їх забивання 
копром ПСК–500 (ПСК–500м) при неглибокій воді: 
А, Б – точки на осі мосту, зафіксовані геодезистами; 

В, Г, Д, Е – точки, зафіксовані на місцевості (їх положення 
прив’язане до розбивних осей мосту); I – тимчасово прикріплена 

дошка; II – напрямні колоди (бруси); III – напрямна рама; 
IV – вісь мосту; V – вісь опори; (арабськими цифрами вказана 

послідовність забивання паль) 
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При використанні копра ПСК–2×500 одночасно забивають по дві 
палі, відстань між якими знаходиться в межах 1,2–3,4 м. 

Перед установкою копра для забивання чергової палі або пари 
паль копер відходить від ряду приблизно на 2 м для установки відпо-
відної палі або двох паль на його напрямних стрілах. 

 
Рис. 5.19. Ватерпасовка: 

1 – рейка з рівнем; 2 – тимчасово забиті кілки; 3 – кілки, які забиваються 
врівень з поверхнею землі; 4 – висок 

Після забивання всіх паль 1-го ряду на забитих палях з його внут-
рішньої сторони встановлюється напрямна колода, яка тимчасово 
кріпиться до забитих паль скобами, а напроти паль 1-го ряду забива-
ються палі 2-го ряду. 

Після забивання двох рядів паль до них підводиться підготовлена 
біля причалу напрямна рама (з нанесеною на ній розміткою осей мос-
ту, опори та положення паль і влаштованим на ній робочим насти-
лом), яка встановлюється на поплавцях (з колод, відрізків паль-
сплоток тощо) на проектному рівні за висотою. Напрямна рама вста-
новлюється точно на осях мосту та опори, прикріплюється постійни-
ми болтами до забитих паль – не менше, ніж у двох місцях. Установ-
люється напрямна рама за допомогою копра, а також за допомогою 
канатів, що прив’язані до рами і підтягнуті з берега, з човнів, катерів 
або штовхачів НЖМ–56. 

Після закріплення напрямної рами на забитих палях за мітками на 
ній забиваються палі 3-го ряду. До них тимчасово (скобами, вкороче-
ними болтами) прикріплюються напрямна рама і друга напрямна ко-
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лода, після чого забиваються палі 4-го ряду і напрямні рама і колода 
скріплюються з палями 3-го і 4-го рядів постійними болтовими кріп-
леннями (також не менше, ніж у двох місцях) з одночасним зняттям 
тимчасових кріплень. Поплавці під напрямною рамою вбираються. 

При другому способі (спосіб кутових зарубок) на березі розбива-
ється базис (рис. 5.20), на якому встановлюються три теодоліти, один 
з яких ( 1T ) – на осі мосту. 

 

Рис. 5.20. Схема розбивки положення паль і послідовність їх забивання 
копром ПСК–2х500 при неглибокій воді: 

а – установка напрямної рами на поплавці; б – схема установки напрямної рами 
на осях мосту і опори і послідовність забивання паль (вказана арабськими цифрами); 

в – закріплення положення напрямної рами забиванням у ґрунт кутиків; 
Т1–Т3 – теодоліти; В1–В3 – віхи; I – напрямна рама; II – напрямок зарубок; 

III – базис; IV – вісь мосту; V – вісь опори 

Схема розташування теодолітів на березі і напрямної рами на осях 
мосту і опори викреслюється в масштабі, і за цією схемою обчислю-
ються кути α  і β  між базисом і напрямами променів від теодолітів до 
центру опори, а також кути 1α  і 2β , утворені напрямками тих же 
променів з віссю мосту. По кутах 1α  і 1β  визначається положення віх 
В1 і В2, що встановлюються на зовнішньому контурі напрямної 

357



 
 

 
 

рами. У центрі напрямної рами, що збігається з центром опори, вста-
новлюється віха В1. 

У залежності від місцевих умов базис, теодоліти та віхи напрямної 
рами можуть розташовуватися й по-іншому – так, як при влаштуванні 
фундаментів на глибоких водоймах. 

Напрямна рама на поплавцях, як і при першому способі, копром, 
катером або штовхачем НЖМ–56 виводиться до місця спорудження 
опори, за сигналами геодезистів від теодолітів Т1, Т2 і Т3 її спочатку 
встановлюють так, щоб віха В1 опинилася на перерізі зарубок, тобто 
в центрі опори, а потім так, щоб віхи В2 і В3 розташовувалися на на-
прямках відповідно Т2В1 і Т3В1. При цьому напрямна рама виявиться 
в проектному положенні, в якому її за сигналом геодезистів закрі-
плюють за допомогою чотирьох сталевих кутиків перерізом 
80 80 8× ×  мм, які забиваються в ґрунт дна біля кутиків напрямної 
рами. 

Переміщення напрямної рами, які необхідні для установки її 
в проектне положення, виконуються за допомогою прядив’яних кана-
тів, прив’язаних до рами, з копра, з берега або з плавучих засобів за 
командами, що подаються геодезистами. 

За мітками на напрямній рамі забивається в двох середніх рядах 
не менше ніж по дві палі, до них тимчасово за допомогою укороче-
них болтів прикріплюється напрямна рама; поплавці забираються. 
Потім забиваються інші палі в середніх рядах, до них тимчасово ско-
бами кріпляться напрямні колоди і забиваються всі палі зовнішніх 
рядів. При використанні копра ПСК–2×500 (ПСК–М–2×500) одно-
часно забиваються по дві палі (наприклад, 1 і 2, 3 і 4, 5 і 6, 7 і 8 
і т. д.). Після забивання всіх паль напрямна рама та напрямні колоди 
прикріпляються до паль постійними болтами; тимчасові кріплення 
знімаються. 

Можливе спорудження пальового фундаменту за цим варіантом, 
але з відведенням напрямної рами на осі мосту і влаштуванням опор 
не на поплавцях, а безпосередньо на плаву, тобто на рівні нижче 
проектного. Рама в проектному положенні на осях мосту і опори та-
кож закріплюється чотирма кутиками. За мітками на напрямній рамі 
забиваються всі палі середніх рядів, до них тимчасово скобами на 
проектному рівні прикріплюються обидві напрямні колоди. Потім за-
биваються всі палі обох зовнішніх рядів. 
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Коли всі палі будуть забиті, напрямна рама піднімається копром 
з похилою стрілою до проектного рівня, спочатку одним кінцем, який 
прикріплюється постійними болтовими кріпленнями до чотирьох 
паль крайнього ряду, паралельного осі мосту, потім іншим кінцем, 
який закріплюють на чотирьох палях 2-го крайнього ряду, паралель-
ного осі мосту. Щоб під час підйому напрямна рама не заклинилася, 
при забиванні паль середніх рядів між ними і напрямною рамою слід 
залишати зазори близько 2 см. 

У процесі експериментальних 
досліджень був вживаний досвід 
спорудження пальового фундамен-
ту копром ПСК–2×500 з перемі-
щенням його по осі опори. Така 
технологія робіт може бути засто-
сована, якщо відмовитися від по-
становки напрямної рами в конст-
рукції фундаменту. Порядок вико-
нання робіт за цією технологією 
наступний (рис. 5.21). 

Проводиться розбивка поло-
ження двох паль (1 і 2) у крайньо-
му ряді, паралельному осі мосту. 
Вона виконується аналогічно наве-
деній вище (для першого способу). 

Положення паль фіксується металевими стрижнями. 
Копер з двома палями, підвішеними до його напрямної стріли, 

встановлюється для забивання цих паль. Як правило, ця умова вико-
нується, оскільки при встановленні рами надбудови опори шириною 
2,6 м відстань між центрами крайніх паль в ряді, паралельному осі 
мосту, складає 3,2 м, що менше, ніж максимальна відстань між осями 
напрямних стріл, яка дорівнює 3,4 м. Правильність установки копра 
контролюється також вимірюванням відстані від корми транспортера 
копра до центрів паль, яка має дорівнювати 950 мм. У зв’язку з мож-
ливим відхиленням при приготуванні копра ця відстань може відріз-
нятися від зазначеної величини. Тому необхідно для кожного копра 
виміряти дійсну відстань від корми транспортера до осей дизель-
молотів. 

Рис. 5.21. Схема забивання копром 
ПСК–2×500 паль фундаменту 

без напрямної рами: 
1–8 – послідовність забивання; 

I – копер; II – вісь опори 

359



 
 

 
 

Після занурення перших двох паль напрямні стріли копра зсува-
ються в бік. Голови паль спилюють в одній горизонтальної площини 
(на проектному рівні або вище його на 15–20 см) і перевіряють поло-
ження центрів забитих паль. Потім за допомогою рейки, покладеної 
на торці паль, і виска знаходять положення паль 3 і 4, що також фік-
сується металевими стрижнями. До стріл копра підвішуються дві 
чергові палі, і копер встановлюється для їх забивання. 

Після занурення паль 1-го ряду копер пересувається у напрямку 
осі опори; до його стріл підвішуються палі. 

Положення паль 5 і 6 у 2-му ряді встановлюється з використанням 
надійного шаблону, що прикладається до торців забитих паль 1-го ря-
ду, з контролем відстані від корми транспортера до осі ряду. Поло-
ження паль 5 і 6 фіксується, і копер встановлюється для забивання. За 
забитим палями 5 і 6 визначають положення паль 7 і 8. Після їх заби-
вання переходять до занурення паль 3-го ряду і т. д. 

Щоб контролювати переміщення і установку копра по осі опори, 
доцільно встановити віху в перетинанні осі опори з віссю 1-го ряду 
забитих паль, а на самому копрі за його поздовжньою віссю – ще дві 
металеві або дерев’яні віхи. Копер буде в правильному положенні до 
осі, якщо ці три віхи будуть в одному отворі. 

При забиванні паль фундаменту плавучими копрами без напрям-
ної рами необхідно уважно стежити за правильністю встановлення 
копра, яка порушується хвилюванням води, особливо при прохо-
дженні судів по водоймах. Якщо під час влаштування ростверку палі 
встановлюються в фундаментах без напрямної рами, то вони об’єдну-
ються поздовжніми і поперечними схватками. 

 5.7. Проведення робіт по забиванню одиночних паль 
фундаментів при великій глибині води 

Роботи по забиванню одиночних паль при глибині води більше 
1,5 м виконуються, як правило, з використанням копра ПК–2×500 на 
плашкоуті з понтонів ПМ–70 (рис. 5.22) або з майна НЖМ–56. На 
понтонах плашкоутів перпендикулярно до його поздовжньої осі 
встановлюються дві поперечні балки, до яких підвішується напрямна 
рама так, щоб її вісь співпадала з поздовжньою віссю плашкоутів. 
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Рис. 5.22. Підвішування напрямної рами 
до плашкоутів копра ПК–2×500: 

1 – копер; 2 – понтони ПМ–70; 3 – поперечні балки; 
4 – напрямна рама; 5 – опори з дошок під балки; 6 – тяжі діаметром 20 мм; 

7 – підкопрові колії; 8 – якірні лебідки; 9 – вісь опори 
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Кожна балка складається з двох швелерів із зазором між їх стінка-
ми і спирається на понтони завдяки опорам з дерев’яних брусів. Бал-
ки прикріплюються до брусів костилями, а бруси до понтонів – бол-
тами, для яких за місцем просвердлюють отвори (для плашкоутів із 
секцій понтонів НЖМ–56 ці балки можуть також прикріплятися дро-
тяними скрутками до проміжних поперечних балок будови понтонів). 

Напрямна рама підвішується до кожної балки двома тяжами. Ви-
сота опор балок і довжина тяжів підбираються так, щоб напрямна ра-
ма розташовувалася на проектному рівні. На напрямній рамі влашто-
вується робочий настил і закріплюються віхи, які використовуються 
як візирні цілі для геодезичних приладів при установці плашкоутів на 
осі мосту і опори. Підготовлений таким чином плашкоут виводиться 
штовхачами НЖМ–56 з низової сторони до місця спорудження 
опори. 

Для контролю за встановленням плашкоутів на місце використо-
вується, як правило, метод кутових зарубок, які влаштовують у пере-
тині візирних осей теодолітів над центрами опор (якщо потрібно – 
і над іншими точками). Теодоліти розташовуються для цієї мети 
в опорних пунктах планової геодезичної основи. Найбільш поширені 
схеми планової геодезичної основи для тимчасових і короткостроко-
вих мостів показані на рис. 5.23. 

 

Рис. 5.23. Схеми планової геодезичної основи для тимчасових мостів: 
а – два трикутники із загальною стороною; б – геодезичний чотирикутник; 

в – два чотирикутники із загальною стороною 

Розміщення опорних пунктів попередньо намічається за велико-
масштабною картою або планом мостового переходу, а потім уточ-
нюється рекогносцировкою на місцевості так, щоб була забезпечена 
можливість вільного огляду з обраних пунктів у напрямку зарубок та 
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інших пунктів за плановим геодезичним розрахунком, а також з точ-
ки зору зручності вимірювань відстаней між ними на місцевості. При 
виборі розташування опорних пунктів враховується, що кути перети-
нання напрямків, які утворюють зарубки з віссю мосту, повинні 
складати кут не менше 30° і не більше 150°, а кути між діагоналями 
геодезичного чотирикутника та прилеглими до них сторонами – 
не менш 20°. Обрані опорні пункти закріплюються на місцевості 
кілками, палями або стовпами із зафіксованим центром (наприклад, 
забитим цвяхом). 

Для визначення положення опорних пунктів проводиться зйомка 
утвореного полігону з вимірюванням сторін і кутів. Результати вимі-
рювання зрівнюються розподілом виявленої похибки. За отриманою 
схемою обчислюються координати опорних пунктів і центрів опор 
відносно осі мосту, (приймається як вісь ОX за значеннями абсцис, 
які чисельно дорівнюють значенням пікетажу), а також величини 
кутів, що визначають напрями від зарубок на ці центри. 

На плашкоутах копра (або на напрямній рамі) розміщуються візи-
рні цілі (віхи). Схема їх розміщення призначається з урахуванням 
конкретних місцевих умов (характеру берегів, можливостю огляду, 
наявності геодезичних інструментів і прийнятої схеми планової гео-
дезичної основи). Найбільш проста схема (рис. 5.24, а) складається 
з трьох віх: однієї (1) – у центрі опори і двох (2 і 3) – на осі мосту, 
у країв плашкоутів (напрямної рами). Однак, цю схему на практиці 
застосувати буває важко через те, що віхи 2 і 3 можуть не прогляда-
тися теодолітами, встановленими на осі мосту, тому що цьому мо-
жуть заважати конструкції копрів. 

За другою схемою розміщення візирних цілей крім віхи в центрі 
опори встановлюються одна – дві віхи з країв напрямної рами у на-
прямку зарубок (рис. 5.24, б). Відстані 1C  і 2C  від цих віх до осі мос-
ту визначаються (м) за формулами: 

 1 1tg
2
bC = α ;   2 2tg

2
bC = α , 

де b – ширина напрямної рами, м; 
 1α , 2α  – кути, утворені напрямом від зарубок з віссю мосту. 
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За третьою схемою (рис. 5.24, в) прокладається допоміжна вісь, 
паралельна осі мосту і віддалена від неї на 2–6 м. На такій самій від-
стані від осі, що збігається з віссю мосту, ставляться дві віхи з кінців 
напрямної рами (плашкоутів). Ці віхи повинні вільно оглядатися 
з двох теодолітів, які встановлюються на допоміжній осі. 

Можливі й інші варіанти розміщення візирних цілей. 
Усі роботи з розбивки планової геодезичної основи і геодезичного 

контролю за встановленням плашкоутів на осі мосту і опорах вико-
нуються спеціальною геодезичною групою під керівництвом досвід-
ченого фахівця. Для виконання геодезичною групою завдань з кон-
тролю встановлюється надійний зв’язок геодезистів з командою на 
копрі за допомогою радіостанцій. 

Плашкоут з копром на місці забивання паль закріплюється якоря-
ми в такому ж порядку. Плашкоут, виведений візуально приблизно на 
вісь опори, просувається штовхачами до лінії розміщення верхових 
якорів. Попередньо розмотані канати якірних лебідок віддають вер-
хові якорі на відстань по 6–8 м праворуч і ліворуч від осі опори. 
Відпускаючи канати носових якірних лебідок, плашкоут спускають 
униз за течією, дотримуючись осі опори. При підході плашкоутів до 
осі мосту низові якорі кормових лебідок передаються на катер або 
штовхач, щоб відвозити та скидати їх на відстані від корми плашкоу-
тів, яка дорівнює 7–8 глибинам води, під кутом 20–30° до осі опори. 

Для допомоги команді плашкоута в орієнтуванні при скиданні 
якорів доцільно встановити напрямок їх розташування за лінією вер-
хових якорів паралельно осі мосту. На нешироких річках (до 200 м) 
по цій лінії може бути натягнутий канат, до якого прикріплюють 
буйки або прапорці, що визначають положення осей опор. Допомога 
в орієнтуванні може бути надана і геодезистами з використанням 
встановленого на березі світлодальноміра; можливе застосування 
й інших далекомірів. Іноді положення центрів опор позначають буй-
ками, встановленими за допомогою далекомірів, або спрощеним спо-
собом – кутовими зарубками. У випадку закріплення плашкоута за 
допомогою якорів-присосів орієнтирами служать поплавці, прикріп-
лені до канатів цих якорів. 

Після закріплення плашкоута якорями його команда за вказівками 
геодезистів, що знаходяться біля теодолітів на опорних пунктах гео-
дезичної основи, переміщує плашкоут за допомогою якірних лебідок 
до збігу центральної візирної цілі (віхи) на плашкоуті з напрямками 
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від зарубок до центру опори, а потім зберігає положення плашкоута 
в центрі опори, встановлюючи його на вісь опори. Це досягається 
розворотом плашкоута за допомогою якірних лебідок до такого ста-
ну, коли бічні візирні цілі (віхи) сполучаються з відповідним напря-
мом (осі мосту, допоміжної осі, створів зарубок до центру опори). 
Для полегшення розвороту плашкоута рекомендується встановлюва-
ти на ньому дві додаткові якірні лебідки в носовій частині біля бічних 
бортів. Якорі від них віддаються в напрямку поперек течії на відстань 
7–8 глибин води. 

Команда на плашкоуті під час його установки діє за вказівками 
начальника геодезичної групи, якого безперервно інформують про 
становище плашкоутів спостерігачі біля теодолітів. 

Після установки плашкоута на вісь опори його положення віднос-
но центру опори ще раз контролюється. Зсув центральної віхи від 
центру опори, що не перевищує 7 см, вважається допустимим. 

У темний час доби і при поганій видимості (туман, задимленість) 
при встановленні плашкоута доцільне застосування спільно з теодо-
літами лазерних візирів, розміщених на допоміжній осі, паралельній 
осі мосту, яка встановлюється на відстані декількох метрів від неї. 

Установка плашкоута залежно від натренованості команди займає 
1–2 години. 

При сильній течії або мулистому дні річки, коли плашкоут не ут-
римується табельними якорями, замість них застосовуються якорі-
присоси у вигляді залізобетонної плити (рис. 5.25) або залізобетонно-
го стакана. До кожного присоса кріпиться канат довжиною 10–15 м, 
вільний кінець якого закінчується петлею для з’єднання з якірною 
лебідкою плашкоута. На вільному кінці каната до нього прикріплю-
ється буй (два бруси довжиною 1,5–2 м). 

Дві додаткові лебідки, які призначені для полегшення влаштуван-
ня плашкоута, оснащуються звичайними якорями. 

Якорі-присоси опускаються на дно плавучим краном у чотирьох 
точках, по два: вище і нижче опори, у місцях, зазначених геодезиста-
ми. Можливе також скидання їх у воду вручну. У цьому випадку 
присоси вивантажуються на паром так, щоб третина присосу звисала 
за борт порома. При підході порома до місця розташування присоса 
його зіштовхують у воду. Установлення чотирьох присосів викону-
ється командою в складі 9 осіб за 1–1,5 год. 
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Для закріплення плашкоута на присоси спочатку канати носових 
якірних лебідок приєднуються до петель канатів верхових якорів-
присосів, а після переміщення плашкоута донизу за течією до осі мо-
сту канати кормових якірних лебідок подаються катером (або штов-
хачем) для приєднання їх до канатів низових якорів-присосів. У кож-
ному з’єднанні канатів ставиться не менше чотирьох затискачів. 

 

Рис. 5.25. Залізобетонний якір-присос (розміри надані в сантиметрах): 
1 – петлі для стропування; 2 – сітка арматурна діаметром 8 мм 

з інтервалом установки 140 мм 

Після закріплення плашкоутів на осях мосту і опори копер встано-
влюється в положення для забивання перших двох вертикальних паль 
1 і 1′  (рис. 5.26). Палі з прикріпленими до них пристосуваннями для 
підйому дизель-молотами подаються до копра проти течії. Підніма-
ються палі і встановлюються на напрямних стрілах копра по одній. 
При довжині паль не більше корисної висоти копра рекомендується 
виводити плашкоут на осі опори та мосту з підвішеними до нього 
першими двома палями. Вертикальні палі при глибині води до 3 м 
можна закріплювати на стрілі пальовим хомутом, а при більшій 
глибині – двома. 

Після установки паль на напрямних стрілах команда копра переві-
ряє вертикальність стріл і паль, а геодезисти – положення плашкоута. 
Зробивши ці перевірки, палі за командою начальника копра 
ПК-2×500 опускають на ґрунт, а молоти – на голови паль, потім зно-
ву контролюється положення стріл, паль, їх співвісність з молотами, 

367



 
 

 
 

а також положення плашкоута. Після необхідного коригування та от-
римання дозволу начальника геодезичної групи подається команда на 
запуск молотів, і палі забиваються. 

Коли перші дві палі будуть забиті, копер з дизель-молотами 
в крайньому нижньому положенні встановленням на заставні штирі 
переміщується монтажними лебідками по плашкоуту в положення 
для забивання наступної пари вертикальних паль 2 і 2′ , яке викону-
ється в тому ж порядку, що і забивання паль 1 і 1′ . Зразу ж після за-
бивання чотирьох вертикальних паль до них болтами прикріплюється 
напрямна рама, після чого вся решта паль забивається по мітках на 
ній. 

 

Рис. 5.26. Послідовність забивання паль (вказана цифрами) 
копром ПК–2×500 у фундаменті під прогонову будову p 23L =  м 

при висоті надбудови опори 6 м (стрілками вказані похилі палі) 

Вертикальні палі і палі з нахилом впоперек мосту забиваються по-
парно, а малі – з нахилом вправо і вліво уздовж мосту – по одній. При 
козловому розташуванні паль можливе одночасне забивання двох по-
хилих паль з нахилом уздовж мосту в одну сторону. 

Палі, які треба забити з ухилом, встановлюються і закріплюються 
на стрілах копра – при вертикальному положенні порталу і верти-
кальних напрямних стрілах, а потім стрілам разом зі встановленими 
на них палями додається необхідний ухил поворотом порталу або 
відповідної стріли. В усіх випадках похилі палі закріплюються на на-
прямних стрілах двома хомутами паль. Верхній хомут ставиться на 
відстані 1,5–2,5 м нижче за голову палі, а нижній встановлюється так, 
щоб при зануренні палі на 1,5–2 м він опинився біля нижнього кінця 
напрямної стріли. Після додання напрямній стрілі з палею ухилу пе-
ревіряються: необхідний ухил (за покажчиком ухилу), паралельність 
палі стрілі і розташування вістря палі проти відповідної мітки на на-
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прямній рамі. Після встановлення палі на ґрунт і молота на палю тре-
ба обов’язково перевірити співвісність молота і палі. 

Правильність положення похилої палі перевіряється не тільки пе-
ред зануренням палі, але й після забивання її на глибину 2 м, для чого 
занурення припиняється і положення палі за необхідності коригуєть-
ся за рахунок зміни нахилу напрямної стріли. 

Правильному напряму похилих паль сприяє правильне положення 
похилої площини напрямних коротунів, прикріплених до напрямної 
рами. 

Слід мати на увазі, що під час кожної установки копра на рейках 
плашкоута до підйому паль на копер треба обперти його на виносні 
опори і під всі колеса поставити знімні упори із затягуванням. 

На занурення однієї палі копром ПК–2×500  при глибині води 
більше 1,5 м у середньому витрачається 40–45 хв. 

 5.8. Проведення робіт по забиванню паль-сплоток 
і кущових паль при великій глибині води 

Для забивання паль-сплоток і кущових паль при глибині води 
більше 1,5 м використовується копер ПКК–2×1250 (ПКК–2×1250м). 

Особливістю використання цього копра для забивання паль у фун-
даменти при глибокій воді є те, що після забивання паль в одному 
ряду, паралельному осі мосту, плашкоут зі встановленим на ньому 
копром повинен переміщатися по осі опори до іншого ряду, тоді як 
напрямна рама, прикріплена до копру до забивання перших двох 
паль, повинна залишатися нерухомою. Для вирішення цієї задачі за-
пропоновано декілька способів. 

Найпростіше рішення, але яке вимагає порівняльно великих вит-
рат часу, показане на рис. 5.27. Напрямна рама встановлюється в по-
ложення для забивання перших двох вертикальних паль і підвішуєть-
ся одним кінцем до анкерної балки копра, установленої в таке саме 
положення, а другим спирається на пліт, виготовлений, наприклад, 
з двох паль-сплоток. Крім того, рама розчалюється канатами за пон-
тони плашкоута копра. 

Ця плавуча система встановлюється за вказівками геодезистів 
у необхідне положення, і перші дві палі забиваються. Напрямна рама 
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прикріпляється до цих паль болтами, як це передбачено за проектом 
фундаменту, і звільняється від кріплень до анкерної балки і понтонів. 

Потім плашкоут з копром своїми якірними лебідками переміщу-
ється для забивання другої пари вертикальних паль відповідно до 
міток на напрямній рамі, після перевірки і коригування положення 
напрямної рами і копра напрямна рама знов кріпиться до анкерної 
балки і понтонів і ця пара паль забивається. Напрямна рама при-
кріплюється до другої пари забитих паль, а кріплення рами до анкер-
ної балки і понтонів знімаються. Таким чином, напрямна рама стає 
нерухомою, і вся решта паль забивається по мітках на ній без геоде-
зичного контролю. 

 

Рис. 5.27. Підвішування напрямної рами до копра ПКК–2х1250 
за першим способом: 

1 – напрямна стріла копра; 2 – анкерна балка; 3 – дротяні скрутки; 
4 – напрямна рама; 5 – понтон плашкоута копра; 6 – пліт 

 
Другий спосіб вимагає влаштування на копрі спеціального при-

строю у вигляді додаткової балки з двотавра № 16, що розташовуєть-
ся по осі плашкоута і прикріплюється одним кінцем до сполучної 
ферми, яка з’єднує понтони, а другим – до рухомої поперечної балки 
копра, встановленої в її задньому положенні (рис. 5.28). По нижніх 
полицях цієї двотаврової балки переміщується чотирироликовий ві-
зок з підвішеним до нього ланцюгом. 
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Напрямна рама подається на плаву між понтонами плашкоута 
копра, підіймається до проектного рівню за допомогою канатів паль 
копрових лебідок і лебідок РЛ–1,5, встановлених на понтонах, і закрі-
плюється в тому положенні, яке потрібно для забивання першої пари 
паль. Закріплення досягається підвішуванням одного кінця напрямної 
рами за обидві пояси до анкерної балки, а другого – до візка на додат-
ковій балці ланцюгом, що охоплює розкоси напрямної рами в місці їх 
перерізу. Від розгойдування напрямна рама утримується діаго-
нальними розчалками, які прикріплені до анкерної балки. При цьому 
анкерна балка до прикріплення до неї напрямної рами також встанов-
люється в положення для забивання перших двох паль. 

Після установки системи на місце забивання перших двох паль 
і прикріплення до них болтами напрямної рами кріплення її зніма-
ються, і плашкоут зі встановленим на ньому копром переміщується 
і встановлюється в положення для забивання другої пари паль. На-
прямна рама при цьому залишається нерухомою завдяки тому, що 
ролики візка, до якого підвішений другий незакріплений кінець 
напрямної рами, перекочуються по додатковій балці, яка поступово 
переміщується разом з копром. 

Після перевірки положення напрямної рами і анкерної балки в но-
вому положенні копра забивається друга пара паль, напрямна рама 
прикріплюється до неї болтами і звільняється від кріплень до копра. 
Вся решта паль забивається по мітках на напрямній рамі. 

Третій спосіб передбачає прикріплення напрямної рами одним 
кінцем, як і при другому способі, до анкерної балки копра, а другим 
кінцем – до спеціальної поперечної котючої балки прогоном 7,33 м, 
розташованої між понтонами плашкоута (рис. 5.29). Балка на кінцях 
має двоколісні візки, за допомогою яких вона може переміщатися по 
колії котіння зі швелерів № 27, встановлених у вигляді консолей зі 
внутрішніх сторін бортів понтону. 

Швелери спираються на вертикальні ребра, приварені до бортів 
понтонів. На практиці, при використанні цього способу, котюча 
балка може бути виконана зі складеним поперечним перерізом з чо-
тирьох труб, сполучених трубчатими планками по чотирьох сторонах 
перерізу. 

Для прикріплення напрямної рами до котючої поперечної балки на 
кінцях поясів рами встановлюються по два вертикальні кутики пере-
різом 140×140×12 мм. З балкою кутики з’єднуються чотирма хому-
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тами з листової сталі завтовшки 10 мм, які огинають трубу нижнього 
пояса балки і кріпляться до кутиків болтами. Необхідне проектне по-
ложення напрямної рами по висоті досягається перестановкою хому-
тів, для чого кутики повинні бути достатньої довжини з відповідним 
розташуванням отворів у них для прикріплення хомутів. 

 

Рис. 5.29. Підвіска напрямної рами до копра ПКК-2×1250 за третім способом: 
1 – понтони; 2 – котюча поперечна балка; 3 – напрямна рама; 4 – каретка; 5 – хомути; 

6 – кутик 140×140×12 мм 

Усі операції з установки напрямної рами на осі моста і опори, 
з установки і переміщення плашкоута з копром, а також із забивання 
паль у фундамент виконуються так само, як і при другому способі. 

З розглянутих трьох способів забезпечення необхідного положен-
ня напрямної рами при переміщеннях копра ПКК–2×1250 другий 
і третій способи приблизно рівноцінні. Вони більш складні за техно-
логією, ніж перший спосіб, але, на відміну від нього, для їх застосу-
вання необхідне виготовлення на місці спеціальних пристосувань, які 
відсутні в комплекті копра. А за першим способом дозволяється ви-
конувати роботи з використанням тільки табельних засобів, (якщо 
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не враховувати дротяних скруток для підвішування напрямної рами 
до анкерної балки), але це пов’язане зі значними витратами часу 
і робочої сили. 

Приклад послідовності забивання палі у фундамент з вертикаль-
них і похилих паль-сплоток показаний на рис. 5.30. Як і під час влаш-
тування перших чотирьох паль, до яких прикріплюється напрямна 
рама, переважає використання вертикальних паль, але це зовсім 
не обов’язково. Якщо за місцевих умов буде зручніше, то дві з цих 
чотирьох паль можуть бути похилими, з ухилом поперек мосту, як це 
показано на рис. 5.30. 

 

Рис. 5.30. Приклад послідовності забивання паль-сплоток 
або кущових паль копром ПКК–2×1250 з напрямною рамою 

при глибині води більше 1,5 м (фундамент опори під прогонову 
будову p 33,6L =  м при висоті надбудови 8 м) 

Під час підготовки копра ПКК–2×1250 (ПКК–2×1250м) до роботи 
на річках зі швидкістю перебігу води більше 0,2 м/с слід враховувати, 
що у такому разі палі на напрямній стріли доцільно піднімати з низо-
вої сторони. Однак, це буде можливе тільки при встановленні копра 
на плашкоуті молотами з боку корми понтонів. Тому в таких умовах 
сполучену ферму, яка об’єднує обидві понтони, треба ставити з носо-
вої сторони понтонів, що можна зробити лише після заїзду копра на 
понтони. У зв’язку з цим понтони подаються до причалу, як завжди, 
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носом, але поодинці. Їх треба встановити біля причалу так, щоб по-
здовжні осі понтонів були паралельні і знаходилися на відстані 10 м 
одна від одної. При цьому понтони повинні бути закріплені, щоб 
не зсувалися протягом всього часу заїзду на них копра. Під носові 
частини понтонів для запобігання їх осіданню підводяться дерев’яні 
підкладники і підсипається ґрунт. Копер накочується на понтони за 
напрямними стрілами, розташованими з боку річки, і після заїзду 
закріплюється постановкою гальмових башмаків під колеса ходових 
візків і запірних балок між бортами понтонів. Носові відкидні борти 
закриваються, у носових частинах понтонів встановлюються знімні 
підставки, сполучна ферма і агрегат АД–30. 

Плашкоут зі встановленим на ньому копром переміщується штов-
хачами НЖМ–56, які пришвартовані до корми понтонів (пришварто-
вувати штовхачі до носа при розташуванні знімних підставок і спо-
лученої ферми з носової сторони не слід). 

За наявності зібраного плавучого крана ПРК–80 або ПРК–50 мож-
ливе встановлення на понтони плашкоута цим краном копра 
ПКК–2×1250, який зібраний на березі. Такий спосіб установки копра 
на понтони (замість його накочування) доцільний при високих бере-
гах і пов’язаних з цим труднощах прибудови колії для накочування. 
Установка копра краном можлива при будь-якому розташуванні 
сполученої ферми: з боку корми або з боку носа. Застроповувати ко-
пер слід за ригель порталу, а при збиранні копра на високому березі 
можливе його стропування і за бортові рами. Встановлений на плаш-
коут копер звільняється від стропів тільки після його закріплення на 
понтонах. 

Установлення плашкоута з копром ПКК–2×1250 (ПКК–2×1250м) 
і з підвішеною напрямною рамою, а також контроль за їх положен-
ням при забиванні паль здійснюються так само, як і копра ПК–2×500. 

Суттєвого скорочення часу, що витрачається на висування і вста-
новлення копрів ПКК–2×1250 (ПКК–2×1250м) на осі мосту і опор, 
можна досягти об’єднанням двох–трьох плашкоутів з копрами в єди-
ну плавучу систему. 

Нижче наводиться приклад практичного застосування такої сис-
теми з двох копрів ПКК–2×1250м. Два плашкоути з копрами і на-
прямними рамами були сполучені між собою горизонтальною фер-
мою, яка була укладена на трьох секціях понтонів НЖМ–56 
(рис. 5.31). Ця плавуча конструкція була застосована як копер-
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шаблон. Довжина ферми копра-шаблону визначалася відстанню між 
центрами сусідніх опор мосту, а її поперечний розмір призначався 
таким, щоб нахил розкосів ферми був наближений до 45°. Ферма бу-
ла зібрана з елементів естакади РЕМ–500: пояси – з елементів КЗ і К4 
для стояків опор; хрестові решітки – з елементів зв’язків опор К1З, 
К14 і К15. 

 

Рис. 5.31. Приклад з’єднання плашкоутів двох копрів ПКК–2×1250М 
в єдину плавучу систему: 

1 – понтони копра ПКК–2×1250М; 2 – секція понтонів НЖМ–56; 3 – горизонтальна 
ферма з елементів естакади РЕМ–500 

Натягнення розкосів забезпечувалося постановкою тал-репів К16, 
а для приєднання зв’язків до поясів використовувалися фасонки К11. 
Для додання більшої жорсткості всій плавучій системі між крайніми 
секціями понтонів НЖМ–56 копра-шаблону і плашкоутами копрів 
встановлювалися додаткові зв’язки з тих самих елементів-зв’язків 
опор естакади. Усі з’єднання елементів конструкції копра-шаблону та 
їх з’єднання з понтонами плашкоутів копрів виконувалися на болтах. 

Плавуча система з двох плашкоутів із копрами і напрямними ра-
мами і копра-шаблону встановлювалася на вісь мосту і осі опор за 
допомогою чотирьох теодолітів, з яких два знаходилися в опорних 
пунктах геодезичної основи, а два розташовувалися на допоміжній 
осі, що паралельна осі мосту, на 3 м нижче за течією. Відповідно на 
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кожній напрямній рамі були встановлені три віхи: одна центральна 
і по дві бічні, які були прибиті до поясів напрямної рами на 3 м від її 
поперечної осі у бік корми понтонів. 

Система візуально була виведена до лінії верхових якорів і після 
їх віддачі спущена вниз за течією до збігання створу бічних віх на 
напрямних рамах з допоміжною віссю. Потім катерами відводилися 
і віддавалася решта якорів плашкоутів, за допомогою якірних лебідок 
система встановлювалася так, щоб центральні віхи на напрямних ра-
мах опинилися в створах зарубок, визначених теодолітом, що знахо-
дилися в опорних пунктах геодезичної основи. 

Після установки системи на осі мосту і опор на кожній опорі були 
забиті по дві вертикальні палі і до них були прикріплені напрямні ра-
ми відповідно до їх проектного положення. Потім вся система само-
ходом переміщалася в нове положення для забивання наступних двох 
пар паль. Після забивання цих паль і прикріплення до них напрямних 
рам копер-шаблон був від’єднаний від плашкоутів копрів і виведений 
з лінії мосту. Решта паль фундаментів обох опор була забита за роз-
міткою на напрямних рамах для кожного з копрів окремо. 

Визначимо, що копер-шаблон за цією технологією може бути ви-
користаний для пришвартовування до нього паль-сплоток. У приве-
деному прикладі це дозволило подати до копрів перш за все палі-
сплотки без використання інших плавзасобів. 

При використанні копра ПКК–2×1250 (ПКК–2×1250м) з двома 
молотами УР1–1250 або УР2–1250 можна одночасно забивати дві 
вертикальні або дві похилі палі з нахилом упоперек мосту, або дві па-
лі, з яких одна – з нахилом уздовж мосту, а друга – вертикальна. 
Похилі палі з нахилом уздовж мосту забиваються по одній. Однак, 
при козловому типі розташування паль у фундаменті (рис. 5.32) 
є можливість одночасно забити дві палі з нахилом уздовж мосту 
в одному напрямі.  

 
Рис. 5.32. Схема фундаменту козлового типу 
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Спроможність і доцільність розташування паль за козловим типом 
у фундаменті доведена не тільки теоретично, але й експерименталь-
ною перевіркою.У зв’язку з цим розроблюються типові проекти фун-
даментів паль із розташуванням паль за козловим типом для опор 
військових залізничних мостів. 

На напрямних стрілах копра ПКК–2×1250 (ПКК–2×1250м) можна 
підвішувати також два молоти УР1–1800 (УР2–1800). Цими молота-
ми можливо одночасно забивати дві палі, але тільки вертикальні; по-
хилі палі забиваються по одній. За наявності в комплекті копра спе-
ціальної напрямної стріли можливе підвішування на копрі й молоту 
УР1–2500. 

Для підйому паль на напрямну стрілу копра палю закріплюють 
тросом пальової копрової лебідки приблизно на відстані близько 1 м 
від голови і прядив’яним канатом поблизу нижнього кінця палі. При 
підйомі палю одночасно підтягують до стріли баграми і прядив’яним 
канатом. Паля, яка встановлена на напрямній стрілі, закріплюється 
двома пальовими хомутами. Одночасний підйом і установка паль на 
обох напрямних стрілах копра не допускаються. 

У середньому на занурення однієї палі у фундамент з вертикаль-
ними і похилими палями при використанні копра ПКК–2×1250 
(ПКК–2×1250м) витрачається близько 1,25 годин. 

 5.9. Контроль за зануренням паль 

Занурення паль повинне проходити під безперервним контролем. 
Треба стежити за збереженням палею доданого їй напряму (верти-
кального або похилого) і за станом голови палі. Одночасно треба 
перевіряти, чи зберігає напрямна стріла додане їй положення, а також 
фіксувати величини осідань палі в ході її занурення. 

Зберіганню палею заданого напряму сприяє закріплення її на на-
прямній стрілі пальовими хомутами. Хомут палі (рис. 5.33) склада-
ється зі сталевого корпусу, забезпеченого двома лапами, з яких одна 
прикріплена до корпусу шарнірно. За допомогою лап, які заведені за 
полиці напрямної стріли копра, хомут вільно ковзається по стрілі. 
Для установки хомута на стрілі його лапа, яка жорстко сполучена 
з корпусом, заводиться за полицю стріли безпосередньо, а друга лапа 
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– поворотом на шарнірі. Після того, як друга лапа буде заведена, вона 
закривається клямкою. 

До корпуса хомута прикріплений ланцюг з клиновим замком на 
вільному кінці. Цим ланцюгом паля прикріплюється до хомута. До 
верхнього ребра корпусу приварені дві стропові петлі, за які хомут 
підвішується до дизель-молота при його підйомі на копрі. 

У комплект хомута палі входять 
змінні металеві планки, які встав-
ляються між ребрами корпусу хо-
мута і підбираються так, щоб була 
забезпечена необхідна відстань між 
віссю палі і площиною розташу-
вання напрямної стріли (для моло-
тів УР1–500 – 275 мм, УР2–500 – 
280 мм, УР1–1250 – 370 мм і для 
УР2–1250 – 360 мм). 

Похилі палі треба закріплювати 
на стрілі не менше ніж двома хому-
тами паль. Хомут може бути вста-
новлений на палі до її підйому на 
стрілу. Можлива і попередня уста-
новка хомута на стрілі з прикріп-
ленням палі до хомута після його 
підйому. 

У разі відхилення палі від пра-
вильного напряму треба спробува-
ти усунути відхилення посиленням 
закріплення палі на стрілі, пересу-
ванням копра або відтяжкою палі 
у бік, зворотний відхиленню. Якщо 
відхилення не вдається усунути або 
хоча б довести його до допустимої величини, палю витягують або 
поряд забивають нову. Правильність напряму похилих паль слід 
перевіряти після декількох ударів молота, в усякому разі при зану-
ренні палі до 2 м. Положення напрямної стріли перевіряється за ко-
мандою керівника робіт. 

У разі розмочалювання голову палі зрізають і на ціле місце надя-
гають бугель. При цьому до продовження забивання треба перевірити 

Рис. 5.33. Хомут палі: 
а – загальний вигляд; б – металеві планки; 
1 – лапи; 2 – ланцюг; 3 – вертикальні реб-
ра; 4 – горизонтальні ребра; 5 – петлі 
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співвісність молота і палі й забезпечити відцентрування удару. При-
чиною руйнування голови залізобетонних паль може служити недос-
татня товщина амортизації наголовника, його неправильне встанов-
лення або зношування. Треба стежити за тим, щоб товщина аморти-
заційної прокладки була не менше 10 см, а її площина строго перпен-
дикулярна розташуванню осі палі. При появі одностороннього зми-
нання амортизаційної прокладки, горбів або вибоїн на неї її треба 
негайно замінити. Паля повинна бути забита до розрахункової 
відмови на глибину не менше 3 м. За розрахункову відмову 
приймається така величина занурення палі від одного удару, при якій 
її несуча здатність дорівнює розрахунковому навантаженню, що вка-
зане в проекті. При виробництві робіт за цими навантаженнями об-
числюються величини розрахункових відмов, які доводяться до 
виконавців робіт разом з робочим кресленням фундаменту. 

Величину розрахункової відмови (е, см) визначають за формулою 
(цю формулу називають на ім’я її автора формулою Герсеванова): 

 
( )

2
p п

п

nFE Q qe
kP kP nF Q q

+ ε
≤

+ +
, 

де п – коефіцієнт, який приймається при забиванні паль через на-
головник: для паль із залізобетону – 150 кПа, для дерев’яних 
– 100 кПа і для сталевих – 500 кПа; 

 F – площа поперечного перерізу стовбура палі, м2; 
 pE  – розрахункова енергія удару молота, кН/см; для дизель-

молотів вона знаходиться за формулою p 0,9E QH=  (де Q – 
вага ударної частини молота, кН; Н – висота падіння ударної 
частини молота в стадії закінчення забивання; для дизель-
молотів УР1 і УР2 її слід приймати рівною 300 см); 

 k – коефіцієнт запасу; для тимчасових мостів (залежно від кіль-
кості паль у фундаменті опори) він приймається рівним: при 
кількості паль більше 20 – 1,25, при 11–20 – 1,4 і при кілько-
сті паль 10 і менше – 1,5; 

 Р – несуча здатність палі (за проектом), кН; 
 пQ  – повна вага молота, кН; 
 2ε  – коефіцієнт відновлення удару, що приймається за 0,2; 
 q – вага палі з наголовником, кН. 
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У формулі розрахункової відмови для похилих паль енергія удару 
молота зменшується (для паль з ухилом 4:1 в 1,15 рази). 

Осадка палі в ході її занурення вимірюються за розміткою, яка 
зроблена на палі. Вимірювання осідань ведуть після певної кількості 
ударів (так званої застави – залогу). На початку забивання кількість 
ударів в заставі приймається довільною (наприклад, 50) або підра-
ховується при її зануренні на 1 м або 0,5 м. Ближче до кінця забиван-
ня, коли осадки стають незначними, кількість ударів у заставі прий-
мають меншою, а потім вважають постійною і рівною 10. Забивання 
палі припиняють, якщо розрахункова відмова досягається при трьох 
останніх заставах. 

Хід занурення палі фіксується в журналі забивання паль (дод. А). 
На заголовному листі журналу розміщується план паль фундамен-

ту опори. На плані паль кожній палі присвоюється номер, який відпо-
відає прийнятому порядку забивання паль. Якщо одночасно забива-
ються дві палі, то обидві палі позначаються однаковим цифрами, але 
в однієї з них проставляються цифри з індексом, наприклад: 8 і 8′. 
Для фіксації осідань кожній палі відводиться окремий лист журналу. 

Журнал повинен вестися безпосередньо на місці робіт з фіксацією 
осідань після кожної застави з точністю до 1 мм. 

У примітці вказуються всі обставини, які виникали в ході зану-
рення і могли на нього вплинути (наприклад, відхилення палі від сво-
го напряму і заходи з усунення цього відхилення, розмочалювання 
голови палі, перерви в роботі й ін.). У кінці журналу приводиться зве-
дена відомість забитих паль у фундаменті опори за формою, що при-
ведена в дод. Б. Усі листи журналу забивання окремих паль 
підписуються виконавцем і командиром підрозділу (взводу), якому 
підлягає команда копра. Титульний лист і зведена відомість підпису-
ються керівником робіт (командиром роти). 

Журнали забивання паль є звітними документами, які представ-
ляються при прийманні фундаменту під установку надбудови і під 
час здачі мосту в експлуатацію як документи на приховані роботи. За 
вимогами представляються також розрахунки з визначення розрахун-
кових відмов. 

Іноді в ході забивання виникають помилкові відмови, що характе-
ризуються різким зменшенням або збільшенням осідання. У першому 
випадку помилкова відмова може бути слідством зустрічі перешкоди 
зануренню палі або результатом сповільненого переміщення ґрунту 
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під її вістрям. Різке збільшення осідання може виникнути при зламі 
палі або в результаті утворення навколо її кінця водяної «сорочки» 
і унаслідок цього значного зменшення тертя палі об ґрунт. 

В обох цих випадках палі треба дати «відпочити» і через деякий 
час (декілька годин) відновити забивання. Якщо характер осідань 
не змінився, значить, паля зустріла перешкоду (наприклад, камінь) 
або зламалася. У цих випадках палю треба витягнути або зрізати її 
і забити нову на незначній відстані від її колишнього положення. 
Якщо ж після «відпочинку» паля стала занурюватися, треба продов-
жувати забивання її до розрахункової відмови. 

Витягують палі могутніми кранами (наприклад, ПРК–80, ПРК–50) 
або домкратами, які встановлені на лежні або сусідні забиті палі 
(рис. 5.34). 

 

Рис. 5.34. Витягування палі: 
1 – гідравлічні домкрати; 2 – паля, яка витягується 

У разі застосування підмиву для занурення палі на останньому ме-
трі підмив слід припинити і продовжити забивання палі до розрахун-
кової відмови. 
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 5.10. Будівництво ростверку на палях 

До робіт з будівництва ростверку належать: 
– виправляння паль; 
– прикріплення до паль напрямної рами або в’язей; 
– зрізання голів паль; 
– установка насадок. 
Виправляються палі копровою командою або командою, призна-

ченою для будівництва ростверку. Виправлянню піддаються палі, які 
набули після забивання відхилення від проектного положення. За-
лежно від величини цього відхилення і конкретних умов місцевості 
(розташування фундаменту на суші або у воді; розташування паль, 
що вимагають виправлення, у фундаменті й ін.) виправлення прово-
диться відтяжкою палі за допомогою лебідки, трактора, катера або 
штовхача НЖМ–56, а при незначній відстані між палею, що виправ-
ляється, і сусідніми з нею палями – за допомогою домкрата, дротяно-
го скрутня (рис. 5.35) й інших підручних засобів. Палі у виправлено-
му положенні треба відразу закріпити прикріпленням їх до напрямної 
рами або до в’язей (зокрема спеціально поставленим для цього) або 
за допомогою підкосів, розпірок, скоб. 

 
а                                        б                                                   в 

 

Рис. 5.35. Приклади виправлення паль: 
а – тяговим зусиллям лебідки (катера, трактора); б – дротяним скручуванням; 

в – домкратом; 1 – в’язі для закріплення виправлених паль; 2 – канатом до лебідки 
(катера, трактора); 3 – тимчасові в’язі; 4 – палі, з правильним положенням; 5 – дротяне 

скручування; 6 – паля, яка виправляється; 7 – домкрат; 8 – розпірка 

У фундаментах паль тимчасових мостів палі із зсувом з осі ряду 
впоперек насадки не більш 0,1d і по осі ряду уздовж насадки не більш 
0,3d, а також похилі палі із зміною нахилу не більш 1/60 можуть бути 
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залишені без виправки їх положення (тут d – діаметр круглої або сто-
рона квадратної палі). Палі, які не вдалося виправити повністю або 
хоча б до вказаних меж допустимих відхилень, повинні бути або ви-
тягнуті, або зрізані, а замість них забиті інші палі (після витягування 
– на колишньому місці, а після зрізання – поряд з ними). 

Прикріпляються палі до напрямної рами, а в фундаментах при 
глибині води до 1,5 м – і до напрямних брусів між рядами паль. При-
кріплення здійснюється в значній частині в процесі забивання паль, 
а остаточно – при будівництві ростверку. Робота з прикріплення паль 
до напрямної рами включає підтягування і підгонку паль до рами, 
просвердлювання отворів для болтів, постановку болтів та їх затягу-
вання. У багатьох випадках підгонка не потрібна, незначні зсуви або 
розвороти паль усуваються при підтягуванні палі до напрямної рами 
з’єднуючими їх болтами. 

Отвори для болтів у верхніх брусах напрямної рами просвердлю-
ють з внутрішньої сторони теслярі, що знаходяться на напрямній ра-
мі. Отвори для болтів, що з’єднують палі з нижніми брусами напрям-
ної рами, просвердлюють із зовнішньої сторони теслярі, що знахо-
дяться на понтонах із закритою палубою, на човнах або з робочих 
площадок, які підвішені до напрямної рами. 

Оскільки напрямна рама служить 
зв’язком у пальовому фундаменті, тоді 
при постановці болтів палі треба підтягу-
вати їх до рами до повного прилягання та 
навіть до деякого вдавлювання її в бруси. 

Під гайки і головки стяжних болтів 
потрібно підкладати круглі шайби діа-
метром не менше 80 мм або квадратні – зі 
стороною не менше 70 мм. Зрізуються 
дерев’яні палі до проектного рівня в на-
ступному порядку: за нівеліром на палях 
відзначається рівень зрізання, з обох 
боків паль ряду до них прибиваються дві 
дошки так, щоб верхні ребра дошок були 

на рівні зрізання (рис. 5.36), за дошками, як за шаблоном, голови палі 
спилюють електричною ланцюговою або бензомоторною пилою. 

 
Рис. 5.36. Зрізання забитих 

дерев’яних паль: 
1 – палі; 2 – дошки; 3 – пила 
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На металевих палях рівень зрізання відзначається за нівеліром 
крейдою по всьому периметру поперечного перерізу палі. Зрізуються 
металеві палі газовим полум’ям або пилою-«болгаркою». 

На залізобетонних палях рівень зрізання за нівеліром відзнача-
ється рискою, яка наноситься по всьому периметру палі. Переважно 
голови паль зрубають пневматичними молотками. Щоб уникнути 
появи тріщин, голова палі стягується сталевим хомутом з проклад-
кою резинки між ним і бетоном. Верхні кромки хомута розташову-
ються на рівні зрізування. Після установки хомута пикою відбійного 
молотка спираються на верхню кромку хомута і роблять глибоку 
насічку по периметру палі. Потім зрубають бетон, зрізають арматуру 
і зачищають торець палі. 

Застосовується зрізання голів залізобетонних паль шляхом підри-
вання детонуючим шнуром. Для цього голова палі декілька разів на 
рівні попередньо наміченої зрізки обмотується шнуром. При вибуху 
бетон сколюється, а потім стержні арматури зрізаються. 

Існують і спеціальні механізми для зрізання залізобетонних паль. 
Конструкції наголовника під насадки для залізобетонних паль 

визначаються проектом виробництва робіт, в якому надаються всі 
дані і вказівки. 

Дерев’яні насадки або їх блоки укладаються на голови паль авто-
мобільним краном, який при роботі на воді встановлюється на плаш-
коуті. Укладені насадки (блоки) тимчасово прикріплюються до паль 
скобами. Якщо палі виступатимуть за постілі насадок, голови паль 
підтісують так, щоб торці паль повністю перекривалися насадками. 

Насадки повинні щільно прилягати до торців паль по всій площи-
ні. Якщо такого прилягання немає, його добиваються підпилюванням 
дотичних площин, а за необхідністю – вирівнюванням торців елек-
трорубанком. Іноді й доводиться виробляти в насадках неглибокі вру-
би. Тимчасові кріплення при виконанні цих операцій знімаються, але 
потім ставляться знову. 

Після підгонки насадок до паль крізь насадку просвердлюють 
в палях гнізда для штирів і забивають штирі урівень з верхньою пос-
тіллю насадки. Не допускаються виступи кінців штирів, а також 
заглиблення штирів нижче постілі (рис. 5.37), оскільки такі поглиб-
лення згодом стають джерелом загнивання деревини. Після забиван-
ня штирів затискують бічні поверхні насадок і паль для постановки 
сталевих планок, що з’єднують насадки і палі. Через отвори 
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в планках висвердлюють гнізда для шурупів. Діаметр гнізд повинен 
бути приблизно на 3 мм менше діаметру шурупів. Після виготовлен-
ня гнізд ставлять планки і загвинчують шурупи. Усі раніше вста-
новлені тимчасові кріплення насадок знімаються. 

 

Рис. 5.37. Розташування штиря в з’єднані насадки з палею 

Верхні постілі насадок повинні знаходитися в одній горизонталь-
ній площині, що перевіряється рейкою з рівнем. За необхідністю 
постілі насадок вирівнюють струганням. 

Сталеві насадки і з’єднуючі їх розпірки збираються в блоки, які 
встановлюються на палі краном. При дерев’яних одиночних палях 
сталеві насадки приварюються до сталевих наголовників натягнути-
ми на палі і закріпленими на них шурупами. На палі-сплотки сталеві 
насадки встановлюються і з’єднуються відповідно до проекту, без 
влаштування наголовників. Для кращого прилягання насадок до тор-
ців паль-сплоток, крім їх ретельного вирівнювання рубанком, між на-
садками і палями укладаються прокладки з азбестового листа, що до-
бре заповнює нерівності в торцях паль. 

З горизонтальними листами, привареними до голів металевих 
паль, і зі сталевими наголовниками на залізобетонних палях сталеві 
насадки з’єднуються зварюванням. Верхні площини сталевих насадок 
також повинні знаходитися в одній горизонтальній площині. 

У тих випадках, коли проектом у фундаменті передбачена поста-
новка кріплень, їх ставлять після установки насадок. У кріплень за 
місцем (відповідно до розміру поперечного перерізу палі в місці ус-
тановки кріплень) робляться врубки «в чашку», а після тимчасового 
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закріплення кріплень на палях скобами їх прикріплюють до них вже 
болтами. 

При укладанні на насадки прокладних брусів треба добиватися їх 
щільного прилягання до насадок і розташування верхніх постелей 
з прокладних брусів в одній горизонтальній площині. Для з’єднання 
прокладних брусів з насадками ставляться тільки ті кріплення (штирі, 
болти), які не використовуються для приєднання надбудови до фун-
даменту. 

Теслярські роботи з розбудови ростверку виконуються з викори-
станням комплекту теслярського електрифікованого інструменту 
(ланцюгові пили, свердла, рубанки й ін.), для живлення якого вико-
ристовується пересувна електростанція. При роботі на воді електро-
станція встановлюється на окремий паром. Для робіт у водоймищах 
у цілях безпеки рекомендується застосовувати електроінструмент, що 
працює на струмі зниженої напруги (36 В). Живиться такий інстру-
мент електроенергією через знижувальний трансформатор. 

Теслярський електрифікований інструмент, що працює на струмі 
підвищеної частоти (200 Гц), напругою 220 В, забезпечується елект-
роенергією від електростанції ЕСБ–4 ІД, з якою він знаходиться 
в єдиному комплекті. Працювати цим інструментом можна з подачею 
енергії і від пересувних електростанцій, що виробляють струм про-
мислової частоти (50 Гц), використовуючи перетворювач частоти. 
Підключати електроінструменти, що працюють на струмі підвищеної 
частоти, до мережі з іншою частотою струму не можливо. 

 5.11. Техніка безпеки при роботах 
зі спорудження фундаментів на палях 

На роботах зі спорудження фундаментів на палях виконавці по-
винні дотримуватися правил безпеки, які викладені в інструкціях 
з експлуатації палезабивного обладнання, правилах по роботі з ван-
тажопідйомними засобами, правилах електробезпеки, а також вимо-
гах з техніки безпеки, які викладені в наказах Міністерства Оборони, 
Міністерства Інфраструктури і Голови Адміністрації Держспецтранс-
служби України. Відповідальність за забезпечення безпечного прове-
дення робіт покладається на безпосередніх виконавців робіт (коман-
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дирів рот і взводів), а також на головних інженерів і началь-ників бу-
дівельно-відновлювальних організацій (командирів загонів). 

Безпосередні начальники робіт зобов’язані перед кожною зміною 
ретельно інструктувати особовий склад з техніки безпеки майбутніх 
робіт. Такий інструктаж проводиться безпосередньо на робочому 
місці, про його проведення вноситься запис у журнал підрозділу 
(взводу). У ході робіт ці ж начальники зобов’язані неослабно контро-
лювати за дотриманням особовим складом правил і вимог безпеки 
і негайно припиняти тих, хто їх порушує. 

Виробництво пальових робіт з помостів, плавучих засобів, а в зи-
мовий час – з криги допускається тільки за наявності спеціально роз-
робленого для даних конкретних умов проекту виробництва робіт. 

У безпосередньому наближенні від місця робіт на воді повинен 
бути обладнаний рятувальний пост, у розпорядженні якого протягом 
всього часу робіт повинні знаходитися катер або кільова шлюпка 
з черговими веслярами. 

Шлюпка (катер) повинна бути оснащена рятувальним інвентарем: 
не менше ніж двома рятувальними кругами, двома рятувальними на-
грудниками, мотузком завдовжки не менше 15 м, рупором, сигналь-
ним ліхтарем, черпаками для відливу води, санітарною сумкою з пе-
рев’язочними засобами і медикаментами. 

При виробництві робіт на кригах також необхідно організувати 
рятувальний пост, на якому повинні знаходитися рятувальні засоби 
(круги, багри, мотузки). Робочий майданчик повинен бути очищений 
від снігу, палі і інші матеріальні засоби повинні розташовуватися 
не ближче 25 м від місця робіт, лунки в кригах для паль повинні бути 
закриті щитами. 

До початку робіт кожної зміни керівник робіт повинен перевірити 
справність підкопрових колій, а при виробництві робіт з помостів – їх 
відповідність проекту і стан. 

Під час збірки копрів усі роботи в радіусі, який дорівнює довжині 
стріли плюс 5 м, припиняються; знаходитися під стрілою (порталом, 
що піднімається), а також під стрілою (порталом), що має нахил від 
копра, забороняється. 

При роботі на висоті копровики повинні закріплювати себе мон-
тажними поясами. На конструкціях копра не можна залишати інстру-
менти або будь-які інші предмети. 
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Максимально допустима маса палі для даного копра повинна бути 
написана в його технічному паспорті, а для навісного копрового ус-
таткування її слід перевіряти по графіках у паспортах цього устатку-
вання. Перед підйомом палі на стрілу треба перевіряти надійність 
закріплення копра на підкопрових коліях, а при установці копра на 
плашкоуті перевіряють надійність його прикріплення до конструкцій 
плашкоута. Виносні опори копрів до підйому палі повинні бути при-
ведені в робоче положення. При підйомі палю треба утримувати від 
розгойдування і кручення за допомогою відтяжок. Підтягувати палю 
до копра канатом допускається тільки через відвідний блок. 

Опускати молот на голову палі, а також відпускати його дозволя-
ється тільки за командою начальника копра і після подачі встановле-
ного сигналу. Усі переміщення копра можуть виконуватися тільки 
при знаходженні молота в крайньому нижньому положенні на запо-
біжному штирі. Виправлення положення копра можливе тільки після 
зупинки молота. 

Забороняється людям знаходитися поблизу каната, який збігається 
при опусканні якоря, а також вибирати якірний канат лебідкою до 
відходу від нього людей. 

Кінці дерев’яних паль, що опилюються, завдовжки більше 1,5 м, 
для уникання падіння повинні бути закріплені скобами або дощатою 
накладкою. Необхідно також застосовувати заходи проти раптового 
падіння зрубаних (зрізаних) верхніх кінців залізобетонних і метале-
вих паль (шляхом стропування їх до гака крана, за допомогою відтя-
жок з мотузок і ін.); люди з місць можливого падіння кінця, який зрі-
зують, повинні бути виведені. 

Контрольні завдання і запитання 

 1. Які підготовчі роботи необхідно виконати перед забиванням 
паль? 

 2. Що враховують при виборі обладнання для забивання паль? 
 3. Як розмічається кінець дерев’яної палі? 
 4. Для чого застосовуються на палях бугель і башмак? 
 5. Як виготовляються кущові палі і палі-сплотки? 
 6. Як влаштовуються помости і плашкоути? 
 7. Види причалів. 
 8. Як виконується геодезична розбивка положення паль? 
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 9. Яка послідовність забивання паль на суші агрегатом УКА? 
10. Як виконується геодезична розбивка положення паль і послі-

довність їх забивання копром ПСК–500м? 
11. Як розмічається паля перед забивкою? 
12. Виробництво робіт по забиванню одиночних паль при великій 

глибині води. 
13. Виробництво робіт по забиванню паль-збивань і кущових паль 

при великій глибині води. 
14. Яке допустиме відхилення при забиванні паль? 
15. Як виконується контроль за зануренням паль? 
16. Дайте визначення розрахункової відмови забивання паль. 
17. Як виконується будівництво ростверку на палях? 
18. Як ведеться журнал забивання паль? 
19. Техніка безпеки при роботах зі спорудження фундаментів на 

палях. 
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Додаток А 

ЖУРНАЛ ЗАБИВАННЯ ПАЛЬ 

Міст через р. _______________ 
на км _________ залізничній ділянки__________________________________ 
 

Опора №_________ 
Схематичний план паль фундаменту (розміри надані в метрах) 

 

Копер ПКК–2×1250м 
Дизель-молот УР2–1250 
 
Виробник робіт (командир роти) _____________________________________ 
                                                                              (звання, прізвище, ініціали) 
201_____ р.                                      _____________________________________ 
                                                                                             (підпис) 

Паля №____ 

Матеріал деревина 

Переріз 4×(20×20) см 

Довжина 13 м 

Відмітка робочого рівня води 45 м 

Відмітка дна або поверхні землі 39,8 

Розрахункова відмова 2 мм 

на початку забивання (дата, год, хв) 20.06.2012, 08 год 20 хв 

на кінці забивання (год, хв) 09 год 10 хв 

Глибина занурення палі 5,844 м 

Відмова при останньому залогу 1,9 мм 
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 Таблиця А.1 

Облік занурення паль 

№ залога Кількість ударів 
у залогу 

Занурення 
від залога, мм Примітки 

  150 Занурення палі від власної ва-
ги і ваги молота 

1 1 150 Вільне падіння молота, молот 
не завівся 

2 43 1 000  

3 66 1 000 Зупинка; перевірка положення 
палі 

4 50 700  

5 50 550  

6 50 400  

7 50 300  

8 50 300  

9 50 250  

10 50 200  

11 20 80  

12 20 78  

13 20 75  

14 20 70  

15 20 68  

16 20 65  

17 20 60  

18 10 З0  

19 10 З0  

20 10 З0  

21 10 28  

22 10 26  
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Закінчення табл. А.1 

 
Відповідальний за журнал                      ________________________________ 
                                                                                                (підпис) 
 
Командир взводу                                ___________________________________ 
                                                                                                (підпис) 

№ залога Кількість ударів 
у залогу 

Занурення 
від залога, мм Примітки 

23 10 25  

24 10 25  

25 1 0 23  

26 10 22  

27 10 22  

28 10 21  

29 10 19  

30 10 19  

31 10 19  
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СЛОВНИК  ОСНОВНИХ  ТЕРМІНІВ  

Акведук – міст-водовід, мостова спо-
руда на переході через річку, сухо-
діл, сухопутний транспортний шля-
х, яка є частиною водоводу (каналу 
або трубопроводу) 

Арка – конструкція в формі криволі-
нійного бруса, несуча будівельна 
конструкція для перекриття отворів 
у стінах, прогонів між опорами 
в будівлях, мостах й інших спору-
дах 

Балка – конструктивний елемент 
у вигляді бруса, який працює на 
згинання 

Балочний міст – міст з прогоновими 
будовами, основними несучими 
конструкціями якого є балки або 
балочні ферми. Це найпростіший 
вид мостів, призначений для пере-
криття незначних прогонів 

Бик – проміжна опора мостів та водо-
зливних гідротехнічних споруд 
(гребель, водоскиду). Бики спору-
джають з бетону, залізобетону, ка-
менів, деревини 

Висота будівельна – відстань від ни-
зу прогонової будови до найвищої 
точки на мостовій споруді, виміря-
на усередині прогону або на опорі 

Висячий міст – міст, в якому основна 
несуча конструкція виконана з гну-
чких елементів (кабелів, канатів, 
ланцюгів й інших), що працюють 

на розтягування, до яких підвішена 
проїзна частина 

Віадук – мостова споруда на переході 
через глибокі яри, ущелини, сухо-
доли, лощини з високим розташу-
ванням рівня проїзду над дном пе-
решкоди 

Вузол – місце об’єднання двох або 
декількох елементів ферми (поясів, 
розкосин, стояків, підвісок), поздо-
вжні осі яких перетинаються 

Галерея – інженерна споруда (як 
правило, виготовлена із залізобето-
ну), що оберігає ділянку залізниці 
або автомобільного шляху від гір-
ських обвалів. Часто виконується 
у вигляді стояків або стінок, на які 
спирається перекриття, що захищає 
транспортний шлях від обвалу ка-
менів, снігу, виносів породи з гір 

Дамба – гідротехнічна споруда, що 
перегороджує водотік (річку та ін-
ші) і створює підпір води. Розріз-
няють дамби: за матеріалом – зем-
ляні, кам’яні, дерев’яні, бетонні, 
залізобетонні та інші; за характе-
ром опору руйнуючим зусиллям – 
гравітаційні, арочні, контрфорсні 
дамби; за призначенням – глухі 
і водоскидні дамби. Залежно від 
висоти дамби розділяють на низь-
конапорні (до 10 м), средньонапор-
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ні (від 10 до 50 м) і високонапорні 
(понад 50 м) 

Дерев’яні мости – мости з прогоно-
вими будовами та опорами з дере-
вини 

Довжина моста – відстань між поча-
тком і кінцем мосту (задніми гра-
нями стоянів), що зміряна по його 
осі 

Довжина прогонової будови повна – 
відстань між крайніми конструкти-
вними елементами прогонової бу-
дови, що зміряна по її осі 

Довжина прогонової будови розра-
хункова – відстань між осями об-
пирання прогонової будови на опо-
рні частини, що заміряна по її осі 

Дюкер – напірний водовід, прокладе-
ний під руслом річки або каналу, 
по схилах і дну глибокої долини 
(яру), під дорогою та іншими пе-
решкодами для пропуску водотоку 
(каналу), що їх перетинає. Дюкери 
влаштовують у системах водопро-
воду, каналізації, зрошення, у гід-
ротехнічних спорудах 

Естакада – надземна (надводна) мос-
това споруда із залізобетону, сталі, 
деревини, каменів, призначена для 
пропуску транспорту (пішохідного 
руху), прокладки різних комуніка-
цій, навантажувально-розвантажу-
вальних робіт. Естакада призначена 
для розміщення дороги вище за рі-
вень землі з метою обходу зайня-
тих територій або транспортних 
потоків (найчастіше – у населених 
пунктах) і складається з ряду одно-
типних опор та прогонових будов. 
Споруджується замість насипу або 
для використання підестакадного 
простору для різних цілей 

Залізничний міст – міст для перево-
ду залізничних колій через будь-
яку перешкоду (річку, яр, тощо) 

Залізобетонний міст – міст, основні 
елементи якого (опори й прогонові 
будови) виготовлені із залізобетону 
та бетону 

Зварне з’єднання – нерухоме неро-
з’ємне з’єднання з двох або більше 
частин, яке виконане за допомогою 
зварювання. Розрізняють зварні 
з’єднання встик, унапусток, кутові, 
у тавр, з накладками та інші. Засто-
совують безперервні, переривисті 
й точкові зварні шви 

З’єднання – конструктивне скріплю-
вання елементів між собою з метою 
утворення вузлів, збільшення роз-
мірів конструкції або умов її ро-
боти 

Кам’яні мости – мости з опорами та 
прогоновими будовами з каменів. 
Переважна більшість кам’яних мо-
стів – арочної системи 

Лежень опорний – опора простого 
типу у вигляді горизонтального 
бруса, який укладають у тілі наси-
пу або на ґрунтову основу, призна-
чена для обпирання перехідних 
плит або прогонової будови 

Лотік – водопровідна споруда, яка 
влаштовується замість каналу при 
складному рельєфі траси і за нес-
приятливих для каналу геологічних 
умовах, як правило, при порівняно 
невеликих кількостях (об’ємах) во-
ди для підводу до гідроелектроста-
нції, для зрошення, водопостачан-
ня; водовід у тілі залізничного на-
сипу, який має незамкнений попе-
речний переріз із безнапірним ру-
хом води, що виконаний з різних 
матеріалів – дерева, металу, залізо-
бетону – і укладений на поверхні 
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землі або на естакаді. Застосову-
ються для відводу води із залізнич-
них насипів висотою до 2 м 

Льодоріз (кригоріз) – окрема конс-
трукція або пристрій на опорах мо-
стів і дамб для захисту їх від по-
шкодження крижинами під час 
льодоходу і попередження утво-
рення льодових заторів 

Металевий міст – міст, прогонові 
будови якого виконані з металу. 
Основний матеріал для металевих 
мостів – сталь 

Міст – споруда для прокладання до-
роги через будь-яку перешкоду 

Міст міський – міст для руху транс-
порту і пішоходів, який розташова-
ний у межах міста 

Мостове полотно – 1) термін, що 
об’єднує ряд елементів мосту, що 
розташовані на його прогоні; у пе-
ршу чергу – проїжджу частину 
і тротуари; 2) частина прогонової 
будови мосту, яка безпосередньо 
сприймає навантаження транспор-
тних засобів і передає її на інші ча-
стини прогонової будови (головні 
балки, ферми тощо). Розрізняють 
мостове полотно на баласті (у не-
великих бетонних і залізобетонних 
мостах) і на поперечинах (у де-
рев’яних і металевих мостах) 

Мостовий перехід – комплекс інже-
нерних споруд, що складається 
з власне мосту, підходів до нього 
(естакад, земляних насипів або ви-
їмок), у межах розливу (заплави) 
річки, регуляційних і берегозахис-
них споруд. Мостові переходи 
звичайно споруджують на перерізі 
головного русла річки, в його 
найстійкішому місці, по трасі, пер-
пендикулярній напряму водного 
потоку 

Навантаження – 1) зовнішні впливи 
на споруду (вага снігу, льоду, ін-
ших споруд), які спричиняють де-
формації та зміни напруженого 
стану в її елементах; 2) власна вага 
споруди, що враховується при ви-
конанні розрахунків; 3) механічний 
вплив, мірою якого є сила, що ха-
рактеризує величину та числові 
значення. Напрямок такого впливу 
і викликає зміну напружено-дефор-
мованого стану елементів, конс-
трукцій, споруд та їх основ; 4) си-
ловий вплив на будинки, споруди 
та окремі конструкції, який викли-
кає в них зміну напруженого стану 
та деформації. Розрізняють наван-
таження: експлуатаційне, зосере-
джене, навантаження зрубу, корот-
кочасне, монтажне, навантаження 
на активний мул, навантаження не-
рівномірно розподілене, норматив-
не, особливе, навантаження за за-
бруднюючою речовиною стічних 
вод, а також навантаження постій-
не, розрахункове, рухоме, статичне, 
транспортне, тривале 

Накладка – фасонний металевий 
лист, який накладається на елемен-
ти металевої конструкції, які сти-
кують для об’єднання 

Наплавний міст – міст на плавучих 
опорах. Опорами можуть бути пло-
ти, понтони, баржі, човни, плаш-
коути (плоскодонні дерев’яні пон-
тони), закріплені якорями. На суд-
ноплавних річках у наплавних мос-
тах влаштовують вивідні ділянки 
(ланки) для пропуску суден 

Насадка – елемент пальової або стоя-
кової опори (залізобетонної або де-
рев’яної), який об’єднує поверху 
голови паль або стояків 
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Настил – дощате покриття їздового 
полотна і тротуарів у дерев’яних 
мостах, верхній елемент плити про-
їжджої частини – у металевих. На-
стилом називають також і покриття 
на проїжджій частині і тротуарах 

Несучі конструкції – конструктивні 
елементи, що сприймають основні 
навантаження будівель і споруд 
і забезпечують їх міцність, жорст-
кість і стійкість. Несучі конструкції 
розділяються на вертикальні – ті, 
що сприймають головним чином 
стискаючі зусилля (стіни, стовпи, 
колони, пілони), і горизонтальні – 
які працюють переважно на зги-
нання і розтягування (балки і пане-
лі перекриттів, ригелі рам, кроквяні 
ферми та ін.) 

Ніж кригоріза (льодоріза) – різальна 
грань кригоріза, що безпосередньо 
сприймає натиск криг і сприяє їх 
руйнуванню 

Оболонка – 1) у будівництві і техніці 
просторова конструкція, обмежена 
двома криволінійними поверхнями, 
відстань між якими (товщина) є 
малою (порівняно з іншими її роз-
мірами). Залежно від геометричних 
характеристик оболонки поділя-
ються на додатної (сферичної та 
еліптичної), від’ємної (гіперболіч-
ної) та нульової (циліндричної 
і конічної) форми; 2) загальна назва 
просторових конструкцій багато-
прогонового покриття. Позитивні 
риси оболонок – економна витрата 
матеріалів, підвищені жорсткість 
і міцність, а негативні – складність 
виготовлення і розрахунків 

Оголовок водопропускної труби – 
крайня секція водопропускної тру-
би під насипом, яка призначена для 
плавного введення потоку води 

в трубу (вхідні оголовки) і виве-
дення його з труби (вихідні оголов-
ки). Завдяки оголовкам знижується 
опір тиску води і підвищується 
пропускна спроможність труби, 
при одночасному зниженні ризику 
розмиву насипу і русла 

Опора мосту – один з основних еле-
ментів мосту; конструкція, що під-
тримує в заданому положенні  про-
гонові будови мосту і передає на-
вантаження на ґрунтову основу. 
Опори мосту споруджують з  бето-
ну, залізобетону, дерева, рідше – 
з каменів і сталі. Крайні опори мос-
ту називаються стоянами, проміжні 
– биками. Опора мосту складається 
з фундаменту і тіла опори з оголов-
ком 

Опорна частина – елемент мосту, 
який передає опорний тиск прого-
нової споруди на опори і забезпе-
чує кутові й лінійні (або тільки ку-
тові) переміщення прогонової спо-
руди 

Отвір мосту – відстань між крайніми 
опорами або конусами насипів (з 
урахуванням ширини проміжних 
опор), вимірювана на висоті розра-
хункового рівня води; відстань між 
опорами однопрогонового мосту 
або сума відстаней між кожними 
двома сусідніми опорами багато-
прогонового мосту 

Палі – утримуюча конструкція, що 
занурюється в ґрунт для передачі 
навантажень від будівель (споруд) 
на ґрунт; стержневі елементи (сто-
впи, бруси з дерева, бетону, залізо-
бетону і сталі), що занурюються 
в ґрунт для його укріплення; зану-
рений у ґрунт або виготовлений 
у ґрунті елемент будівельної конс-
трукції (брус, стовп), який найчас-
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тіше входить до складу фундамен-
ту з паль, передаючи навантаження 
від споруди на ґрунтову основу 

Пальовий фундамент – фундамент, 
в якому основними елементами, що 
передають навантаження на ґрунт, 
є палі. Залежно від характеру і зна-
чення навантажень пальові фунда-
менти виконують у вигляді одино-
чних паль (під окремі опори), ряду 
паль (під стінні конструкції), куща 
паль (під колони та опори мостів) 

Перила мосту – огороджувальний 
пристрій на тротуарах 

Підвіска – вертикальний або похилий 
елемент наскрізної прогонової бу-
дови, який підтримує конструкцію 
проїжджої частини або балку жор-
сткості арочного чи висячого мос-
ту. Розрізняють підвіски гнучкі 
(шарнірні) та жорсткі 

Підйом будівельний – додатковий 
вигин балкових або аркових конс-
трукцій, створюваний у процесі їх 
виготовлення або монтажу, що за-
безпечує відповідно до проекту до-
сягнення ними заданої форми при 
впливі експлуатаційних наванта-
жень 

Підошва фундаменту – нижня пло-
щина (частина) фундаменту, через 
яку відбувається передача наван-
таження від будівлі на основу 
(ґрунт або палі) 

Підпірна стінка – вертикально влаш-
тована конструкція, інженерна спо-
руда для запобігання зсовуванню 
або обвалу ґрунту, який розміщу-
ється за нею 

Понтон – плоскодонне судно (човен), 
що служить плавучою опорою для 
наплавних (понтонних) мостів, пла-
вучих кранів, землечерпального 
знаряддя та ін.; сталева споруда 

у вигляді бочки, що застосовується 
для піднімання суден, в основу якої 
покладено прямокутник 

Поперечина – несучий елемент про-
гонової будови дерев’яного мосту, 
укладений на прогони або пояси 
ферм перпендикулярно до осі мос-
ту. Служить для підтримки настилу 
або покриття проїжджої частини 

Поручень (поруччя) – верхній по-
здовжній елемент перильного ого-
родження 

Постійне навантаження – наванта-
ження, яке при розрахунку споруди 
прийняте як незмінне за величи-
ною, напрямком дії і місцем при-
кладання (власна вага споруди, 
тиск на ґрунт та ін.) 

Пояс ферми – сукупність елементів 
ферми прогонової будови, що об-
межує контур ферми зверху або 
знизу 

Прогін – горизонтальний поздовжній 
несучий елемент (дерев’яний брус, 
балка і т. п.), що перекриває прогін 
або панель у балочних і підкісних 
дерев’яних мостах. Розрізняють 
прогони прості, багатоярусні, в 
яких бруси або балки розташовані 
в два або більше яруси по висоті, 
складені – багатоярусні прогони, 
балки (бруси) в яких сполучені між 
собою шпонками або іншими поді-
бними елементами 

Прогонова споруда моста – конс-
трукція, що перекриває прогін між 
опорами мосту і спирається на них. 
Прогонові споруди мосту сприй-
мають навантаження від рухомого 
складу, пішоходів, елементів мос-
тового полотна і передають його на 
опори 

Рама – геометрично незмінна стерж-
нева система, елементи якої (стоя-
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ки і ригелі) у всіх або деяких вуз-
лах жорстко сполучені між собою. 
Рами широко застосовують як не-
сучі конструкції в промислових 
і суспільних будівлях, інженерних 
спорудах (мости, шляхопроводи, 
естакади), в авіабудуванні і судно-
будуванні 

Рамний міст (шляхопровід, естака-
да) – міст (шляхопровід, естакада), 
статична схема якого представляє 
собою раму. Виготовляють пере-
важно із звичайного і попередньо 
напружуваного залізобетону 

Регуляційні споруди – випрямні гід-
ротехнічні споруди, за допомогою 
яких регулюють (виправляють) ру-
сла річок: струмененапрямні дам-
би, траверси тощо 

Рівень води – висота поверхні води 
у водному об’єкті над умовною го-
ризонтальною площиною порів-
няння 

Проектний рівень води (ПР) – роз-
рахунковий низький судноплавний 
рівень води із заданою забезпечені-
стю. Застосовується при дорожніх 
роботах на внутрішніх судноплав-
них шляхах при встановлених га-
рантованих габаритах суднового 
ходу 

Розрахунковий високий суднопла-
вний рівень води (РСР) – судно-
плавний рівень води, що визнача-
ється розрахунком, від якого йде 
відлік висоти підмостового габа-
риту 

Рівень високої води (РВВ) – найви-
щий рівень води в річці, встанов-
лений розрахунками 

Рівень меженної води (РМВ) – най-
нижчий рівень води в річці, вста-
новлений розрахунками 

Рівень підземних вод – перевищення 
вільної або п’єзометричної поверх-
ні підземних вод в обумовленій то-
чці над будь-якою площиною порі-
вняння 

Різання «в лапу» і «без лишку» – 
виконані складним, але економним 
методом рубки деревини, коли кут 
стає більш теплопровідним і краще 
проводить вологу 

Різання «в чашу» і «з лишком» – 
виконані методом рубки, який пе-
редбачає наявність «надлишку» 
в зрубах, тобто виступів деревини 
більше 150 мм; гарантує, що волога 
не дійде до кута, «чаша» розташо-
вується знизу в конструкціях з де-
ревини 

Розкіс – похилий елемент (стержень) 
решіток ферми прогонової будо-
ви|споруди| або опори мосту 

Розкоси, підкоси – конструктивні 
елементи для жорсткості між стоя-
ками і прогонами та для розванта-
жування ніг крокв 

Розрахункове навантаження – най-
більше навантаження на будівлю, 
споруду або конструкцію, визначу-
ване з урахуванням можливих від-
хилень від заданих умов їх норм 
експлуатації. Розрахункове наван-
таження обчислюють множенням 
нормативних навантажень на від-
повідні коефіцієнти перевантажен-
ня, які залежать від виду наванта-
ження, параметрів запроектованого 
об’єкту й ін. Нормативні наванта-
ження і коефіцієнти перевантажен-
ня для розрахунку будівельних 
конструкцій встановлюються буді-
вельними нормами і правилами 

Ростверк – конструкція верхньої час-
тини фундаменту, палі у вигляді 
бетонної або залізобетонної плити 
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або балки, що об’єднує палі в одне 
ціле: служить для рівномірної пе-
редачі навантаження на палі. Назва 
«ростверк» пов’язана з його коли-
шньою конструкцією, що раніше 
застосовувалася, – у вигляді решіт-
ки з брусів, по яких укладався до-
щатий настил 

Ростверк пальовий – фундамент 
опори на пальовій (стовпчастій) 
основі. Розрізняють високий рост-
верк, якщо підошва фундаменту 
знаходиться на деякій висоті від 
поверхні ґрунту, і низький рост-
верк, якщо підошва фундаменту 
стикається з ґрунтом 

Стакан фундаменту – спеціальне 
гніздо у верхній частині фундамен-
ту для з’єднання його зі збірною 
залізобетонною колоною 

Стояк поруччя – вертикальний несу-
чий елемент поруччя, закріплений 
в прогоновій будові або тротуарних 
блоках; застосовується для під-
тримки поруччя 

Стоян – крайня берегова опора мосту 
в сполученні його з насипом підхо-
ду, що сприймає тиск прогонової 
будови і ґрунту насипу 

Тимчасове навантаження – наван-
таження, яке діє на споруду певний 
період часу, який є меншим за тер-
мін її служби; вирізняють снігові, 
вітрові, кранові навантаження тощо 

Тимчасові споруди – житлові, куль-
турно-побутові та інші будинки 
і споруди для обслуговування буді-
вельників (дороги, склади, бетоно-
розчинні вузли тощо) – споруди 
виробничого призначення, необ-
хідні для виконання будівельно-
монтажних робіт, які розбираються 
по закінченні будівництва 

Труби в залізничних насипах – (во-
допропускні труби під залізнични-
ми насипами) – штучні споруди, 
призначені для пропускання води 
крізь тіло насипу 

Тунель – підземна (підводна) інжене-
рна споруда, призначена для про-
пуску транспортних засобів, водо-
відведення і т. п., що проходить че-
рез товщу землі, гірський масив 
або під водною перешкодою. Існу-
ють тунелі гірського типу (пере-
вальні, косогірні і такі, що прорі-
зають окремі піднесення рельєфу). 
Глибина закладання тунелю, його 
довжина, контур у плані, форма 
і розміри поперечного перерізу за-
лежать від топографічних, геологі-
чних і кліматичних умов та його 
призначення 

Фасонка – фасонний металевий лист, 
встановлюваний у вузлах прогоно-
вих будов. Вимоги до фасонок – 
мінімальні розміри, простий абрис, 
відсутність вхідних кутів, зручність 
виготовлення в заводських умовах, 
під час перевезення, монтажу 

Фашини, фашинні укріплення – 
укріплення конусів насипів та бе-
регових смуг із хмизу, які застосо-
вують при швидкостях течії більше 
2 м/с 

Ферма – стержнева несуча конструк-
ція покриття будівлі, прогонової 
будови мосту, гідротехнічної спо-
руди і так далі. Ферми виготовля-
ються з металу, залізобетону, дере-
ва, можуть бути комбінованими 
(з декількох матеріалів) 

Фундамент – підземна або підводна 
частина будівлі (споруди), через 
яку передається навантаження на 
ґрунт основи. Фундаменти бувають 
пальові, у вигляді кесонів, опуск-
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них колодязів, опор глибокого за-
кладання і звичайні 

Шляхопровід – мостова споруда че-
рез автомобільну дорогу або заліз-
ницю, по якій сухопутні дороги 
пропускаються одна над іншою, 
створюючи перерізи на різних рів-
нях з незалежним рухом транс-
порту 

Штир – гладкий циліндровий стер-
жень з конічним кінцем, призначе-
ний для центрівки| і напряму спа-
рованих (звичайно, за площиною) 
роз’ємних частин конструкцій 

Штучні споруди – узагальнена назва 
будівельних об’єктів, споруджува-
них на транспортних комунікаціях 
і призначених для пропускання че-
рез них (під або над ними) водото-
ків, транспортних комунікацій для 
пішоходів, тварин (у тому числі та-
ких, які масово мігрують), а також 
для подолання значних висотних 
перешкод. Улаштовуються в міс-
цях перерізу дорожнього полотна 
з річками, ярами, болотами, зустрі-
чними дорогами тощо 
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