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ВСТУП 

Перегляд чинного ДСТУ Б В.2.3-24 «Труби дорожні. Обстеження та 

оцінювання технічного стану» виконується згідно з Державною концепцією 

адаптації нормативної бази України до нормативів Європейської спільноти. 

Мета розробки — встановлення загальних правил та способів оцінювання 

технічного стану труб,що перебувають в експлуатації та при введенні їх в 

експлуатацію. 

Головним завданням нової редакції ДСТУ є врахування сучасних 

наукових досягнень у теорії надійності споруд та вимог Державної концепції 

адаптації нормативної бази України до нормативів Європейської спільноти. 

Стандарт оформлено згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2015. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

НАСТАНОВА З ОЦІНЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ 

ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДОРОЖНІХ ТРУБ 

 

GUIDANCE ON THE EVALUATION AND PREDICTION 

OF THE TECHNICAL CONDITION OF ROAD PIPES 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт застосовують при виконанні обстежень, оцінюванні і 

прогнозуванні технічного стану дорожніх труб при введенні їх в експлуатацію 

та труб, які перебувають в експлуатації. 

Цей стандарт застосовують підчас оцінювання і прогнозування 

технічного стану дорожніх труб. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти: 

ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура та правила оформлювання 

ДСТУ 8814:2018 Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та 

визначення понять 

ДСТУ Б В.2.3-24:2009 Труби дорожні. Обстеження та оцінювання 

технічного стану 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в [2], [4], ДСТУ Б В.2.3-24, та 

ДСТУ 8814. 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьомустандарті, та 

визначення позначених ними понять. 

3.1 випробування 

Експериментальне перевіряння міцності та стійкості труби під дією 

навантаження 

3.2 залишковий ресурс труби 

Строк досягнення трубою непрацездатного експлуатаційного стану за 

умови дотримання належних заходів технічної експлуатації 

3.3 обстеження 

Процес отримання якісних та кількісних показників експлуатаційних 

властивостей об’єкта з визначенням та оцінкою його технічного стану та 

наданням рекомендацій щодо підтримання експлуатаційної придатності або 

припинення експлуатації 

3.4 огляд 

Регламентна технічна процедура системи експлуатаційного утримання, 

метою якої є визначення необхідності позапланового обстеження. 

3.5 піттингова корозія 

Місцеве корозійне ушкодження у вигляді окремих плям поверхонь 

металевих конструкцій. 
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4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1 Обстеження дорожніх труб виконують для визначення параметрів їх 

реального технічного стану при проєктних навантаженнях з метою 

встановлення технічного стану труб, які перебувають в експлуатації, та при 

введенні їх в експлуатацію.  

Кінцевим результатом обстеження дорожніх труб є: 

— встановлення відповідності конструкції проєктній документації, 

нормативним документам та будівельним нормам; 

— отримання даних, необхідних для складання завдання на 

проєктування капітального ремонту або реконструювання споруди; 

— визначення можливості пропуску транспортних засобів, габаритно-

вагові параметри яких, перевищують допустимі максимальні значення; 

— отримання даних щодо необхідності ремонтування дорожніх труб; 

При виявленні пошкоджень і дефектів, які можуть призвести до 

аварійної ситуації, погіршення технічного стану труб або вплинути на їх 

працездатність потрібно повідомити власника споруди, організацію, яка 

проводить експлуатаційне утримання споруди або замовника робіт. 

Обстеження для паспортизація може бути окремим видом робіт, 

результатом якого є складання або поновлення паспортів на споруду. Обсяг 

робіт з паспортизації містить необхідний набір з повного переліку робіт при 

плановому обстеженні та має відповідати рівню, необхідному для заповнення 

форм паспорта (картки) дорожньої труби. 

Відповідно до чинного законодавства виконавець робіт несе 

відповідальність за достовірність оцінювання технічного стану споруди та 

рекомендації стосовно її подальшого експлуатування. 

4.2 Проєктна, виконавча та інша документація на дорожні труби має 

зберігатися у власника споруди. 
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4.3 Власник споруди зобов'язаний на період виконання робіт 

забезпечити виконавця технічною документацію об'єкта та даними з історії 

експлуатації і сприяти виконанню робіт з обстеження та\або випробування. 

Результати обстежень (додатки А, Б, В) та рекомендації з подальшого 

експлуатування власник зобов'язаний занести до технічної документації на 

споруду і прийняти рішення стосовно виконання рекомендацій. 

Кінцевим результатом обстежень та/або випробувань є система даних, 

яка дає змогу: 

— виконати оцінювання технічного стану споруди; 

— визначити залишковий ресурс; 

— скласти рекомендації з подальшого експлуатування; 

— скласти плани капітального ремонту чи реконструкції або ухвалення 

рішень з будівництва нової споруди; 

— скласти завдання на проєкт капітального ремонту, реконструкції або 

нового будівництва споруди. 

 

5 ОБСТЕЖЕННЯ ДОРОЖНІХ ТРУБ 

 

5.1 Метою обстеження є виявлення дефектів, які утворилися в трубі за 

період експлуатації, оцінювання її технічного стану з наданням висновків 

щодо придатності (непридатності) для подальшої експлуатації. 

Нові дорожні труби, а також після реконструкції або капітального 

ремонту підлягають обстеженню при прийнятті в експлуатацію. 

5.2 Труби, які експлуатують, підлягають плановим обстеженням з 

періодичністю, наведеною в таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1 – Періодичність обстеження труб, років 

Споруда Вік споруди, роки 

1—20 21—40 41—60 61—80 80 і 
більше 

Періодичність обстеження, роки 

Залізобетонні водопропускні труби 10* 5 4 3 1 

Залізобетонні труби – 
шляхопроводи, біоперереходи 

10* 5 4 3 3 

Металеві водопропускні труби 10* 6 4 3 1 

Металеві труби – шляхопроводи, 
біоперереходи 

10* 6 4 3 3 

Полімерні водопропускні труби 10*) 5 3 3 — 
*при висоті насипу понад 8 м у перші дванадцять років експлуатації строк обстеження 
становить 3 роки 

 

Дорожні труби, визначальні елементи яких перебувають у пятому 

експлуатаційному стані (таблиць Б.1, Б.2) потрібно обстежувати один раз на 

рік, якщо інше не встановлено попереднім актом обстеження. 

5.3 Роботи з обстеження труб передбачають: 

— огляд проїзної частини, узбіччя та укосів насипу на ділянці 

розміщення труби (виявлення ям і нерівностей на ділянках, прилеглих до 

оголовків, укосів; місцевих деформацій насипу, узбіч і дорожнього покриття 

безпосередньо над трубами); 

— огляд конструкцій укріплення і гасіння енергії водного потоку; 

— огляд конструкцій водовідведення з проїзної частини; 

— огляд вхідного і вихідного русел (заболоченість русел, розмиви, 

відкладення наносів, підтоплення, засміченість русла, наявність у руслі 

рослинності, стан конструкцій зміцнення русла і гасників водного потоку). 

Вхідну і вихідну ділянки русла потрібно оглядати на довжині не менше ніж 

50 м від найближчого оголовка. За необхідності (наприклад, для виявлення 

причини підтоплення), довжина ділянки огляду має бути збільшено; 

— заміри товщини засипки грунту над ланками труб; 
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— огляд внутрішніх і зовнішніх (незакритих ґрунтом) поверхонь труб і 

оголовків; 

— вимірювання розмірів поздовжнього та поперечного перерізів круглих, 

овоїдальних, прямокутних труб (або інших характерних параметрів труб, які 

мають складний обрис отворів); 

— заміри величин зазорів у швах між ланками, взаємних вертикальних 

зсувів ланок; 

— виявлення замулення лотків; 

— перевіряння профілю лотка і розташування осі труби в плані; 

— вимірювання кута перетину осей труб з віссю колії або дороги; 

— вимірювання поперечників земляного полотна; 

— огляд укріплених укосів конусів; 

— вимірювання положення труб в плані та профілі, характерних 

перерізів улоговин, перевіряння режиму гідравлічної роботи труби; 

— виявлення ступеня фільтрації води через тіло насипу і під трубою; 

— виявлення ознак випирання ґрунту або намерзання льоду; 

— встановлення наявності порожнин за стінками труби. 

5.4 Обстеження залізобетонних, бетонних і кам'яних труб має за мету 

виявити наявність тріщин, відколів бетону, місць із недостатньою товщиною 

захисного шару бетону, слідів замокання у швах сполучення ланок, мокрих 

плям на бетонних поверхнях, відшарування захисного шару, місця з оголеною 

арматурою, сліди корозії арматури; руйнування кладки із цегли і каменю та 

інших дефектів. 

5.4 Роботи з обстеження металевих труб передбачають: 

— огляд стану захисного покриття; 

— огляд стану лотка; 

— встановлення зміни форми поперечного перерізу; 
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— встановлення правильності виконання стиків та герметичності стиків 

ланок; 

— наявність місцевих пошкоджень металу труби. 

5.5 Роботи з обстеження полімерних труб передбачають: 

— огляд стану матеріалу конструкцій; 

— визначення типу поперечного перерізу труби (гладка, ребриста, 

гофрована); 

— виявлення зміни форми поперечного та поздовжнього перерізів 

(таблиця 5.2); 

— наявність місцевих пошкоджень матеріалу труби; 

— герметичність стиків ланок. 

 

Таблиця 5.2 — Відносна величина допустимого прогину для полімерних 

труб в залежності від зовнішнього діаметру труби 

Зовнішній діаметр труби не більше, 
мм 

Відносна величина допустимого прогину 
не більше, % 

300 3,75 

750 3,00 

1500 2,25 

2500 1,90 

 

Виявлені пошкодження та дефекти фіксують на конструкції крейдою або 

фарбою на момент виявлення, тріщини позначають лініями (уздовж тріщин); 

раковини, відколи, зону слабкого бетону, випинання елемента, його 

деформування або зминання — лінією вздовж периметра дефекту; межі 

тріщини — поперечним штрихом по її кінцях; найбільше розкриття тріщини — 

цифрою на конструкції. 

Пошкодження, дефекти і деформації, виявлені під час огляду, потрібно 

описати в акті огляду відповідно до [5] із зазначенням дати виявлення і 

можливих причин появи. 
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Дефекти і деформації мають бути відображені в ескізах або 

сфотографовані. 

5.6 За результатами обстеження складають звіт з обстеження труби 

(додаток В) та заповнюють картку на трубу (додаток А). При обстеженні 

ділянки дороги складають картку на кожну трубу і загальну відомість труб на 

даній ділянці дороги. 

За результатами обстеження встановлюють відповідність стану труби 

одному з п'яти експлуатаційних станів (таблиць Б.1, Б.2) і надають 

рекомендації з її подальшої експлуатації або заміни (таблиця Б.3). 

 

6 ВИПРОБУВАННЯ ДОРОЖНІХ ТРУБ 

 

6.1 Випробуванню підлягають труби із металевих гофрованих 

конструкцій з отвором більше ніж 8,0 м та дослідні конструкції труб, які 

застосовують вперше. Випробування, також, можуть проводитись відповідно 

до рекомендацій звіту з обстеження або за вимогою замовника. 

При випробуванні металевих труб перевіряють відповідність напружено-

деформованого стану конструкції розрахунковим значенням. Випробувальне 

навантаження приймають відповідно до [2]. 

Проводять аналіз отриманих результатів випробувань та роблять 

висновки про реальний технічний стан труби або ефективність використаного 

типу труби, якщо конструкцію використовують як дослідну. 

За результатами випробування труб складають технічний звіт, в якому, 

крім загальної інформації про трубу, яку наводять в звіті з обстеження 

відповідно до [5], додатково надають інформацію, отриману під час 

випробувань. 
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7 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ І ДОКУМЕНТАЦІЯ ОБСТЕЖЕННЯ 

 

7.1 За результатами обстеження дорожніх труб складають і передають 

замовнику такі документи: 

— картку труби (додаток А); 

— акт обстеження відповідно до [5]; 

— технічний звіт відповідно до [5]. 

7.2 Виконують аналіз отриманих матеріалів обстеження, метою якого є 

оцінювання технічного стану конструктивних елементів та споруди в цілому, 

визначення відповідності елементів споруди вимогам безпечної експлуатації. 

7.3 За результатами аналізу замовнику надають висновок про технічний 

стан споруди, який містить: 

— стислий перелік основних дефектів і пошкоджень; 

— кваліфікована оцінка технічного стану і прогноз залишкового ресурсу 

відповідно до чинних нормативних документів; 

— стислі рекомендації щодо усунення виявлених дефектів і 

пошкоджень, а також умов подальшої експлуатації споруди, щодо наявності 

сучасних ремонтних технологій та матеріалів, щодо підсилення споруди або 

проведенню її реконструкції (за необхідністі); 

— встановлюють термін проведення позапланових, відмінних від 

рекомендованих у таблиці 5.1, повторних обстежень (за необхідності). 

7.4 При виконанні науково-дослідних робіт складають звіт відповідно до 

ДСТУ 3008-95, який повинен містити: 

— мету та зміст науково-дослідних робіт; 

— опис, креслення та фотоілюстрації приладів та апаратури; 

— отримані результати досліджень і висновки за результатами 

досліджень та їх вплив на подальшу експлуатацію споруди. 

7.5 До додатків звіту рекомендують включати: 
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— витяги з проєктної, будівельної та експлуатаційної документації; 

— акти прихованих робіт; 

— виконавчу документацію; 

— погодження до зміни проєктних рішень; 

— сертифікати на матеріали. 

7.6 Окремим видом робіт може бути проведення паспортизації, 

результатом яких є складання або поновлення паспортів на споруди на 

визначеній умовами договору ділянці дороги. 

7.7 За результатами паспортизації заповняють електронну форму 

паспорта, яку, за необхідності, можна вивести на паперовий носій. Внесені в 

електронний паспорт дані можливо використовувати як вихідні для 

заповнення бази даних программно-технічних комплексів. 

 

8 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ І ДОКУМЕНТАЦІЯ ВИПРОБУВАННЯ 

 

За результатами випробувань дорожніх труб складають технічний звіт 

відповідно до [5], якщо проводилися науково-дослідні роботи — науково-

технічний звіт згідно ДСТУ 3008. 

Звіт з випробування містить ті самі розділи, що і звіт з обстеження, а 

також додатково: 

— кресленики та фотоілюстрації випробувальних навантажень з 

визначенням координат і величин прикладених до споруди навантажень; 

— схеми розташування на споруді вимірювальних приладів, їх опис та 

фотоілюстрації; 

— величини осідання ланок труб, секцій, деформації поперечного 

перерізу, діаграми накопичення сигналів акустичної емісії тощо; 

— результати та аналіз отриманих даних; 
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— порівняння отриманих натурних результатів випробування та 

результатів попередніх теоретичних розрахунків, які отримано в програмі-

завданні на випробування; 

— аналіз впливу виявлених дефектів і пошкоджень головних елементів 

споруди на її вантажопідйомність та залишковий ресурс експлуатіції до 

проведення ремонту; рекомендації з усунення дефектів і пошкоджень та 

поновлення проєктних експлуатаційних характеристик; 

— висновок про технічний стан споруди за результатами її 

випробування; 

— рекомендації щодо підсилення споруди або її реконструкції чи заміни 

за необхідності. 

 

9 ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ТРУБИ 

 

Результатом обстеження має бути визначення залишкового ресурсу за 

умов дотримання належних заходів експлуатації. Строк служби визначають у 

відсотках від нормативного (проєктного) строку служби, встановленого 

відповідно до [4]. Орієнтовні значення залишкового ресурсу для труб у 

відсотках, залежно від експлуатаційного стану, наведено в таблиці В.1. 
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ДОДАТОК А 
(довідковий) 

 

ФОРМА КАРТКИ ДОРОЖНЬОЇ ТРУБИ  

КАРТКА  № ____ труби 

Дорожнє 
управління ДП 

      Дорожня 
організація 

  

Назва 
дороги: 

        Категорія дороги       

Місцезнаходження км         Найменування 
водотоку 

      

Тип труби   діаметр   м Довжина 
труби 

  м       

Висота насипу над 
трубою 

м         Ухил труби         

Тип 
оголовків: 

вхідного   вихідного                     

Характеристика роботи 
труби 

                      

Рік побудови   Рік останнього 
капітального ремонту 

                  

Матеріал тіла труби                       

Товщина стінки тіла 
труби 

  см Об'єм тіла труби   м3               

Дані про ізоляцію   

Тип основи   Тип укріплення 
дна переходу 

труби   

Тип укріплення вхідного і 
вихідного лотків 

                    

Укріплення укосів біля оголовків /матеріал, 
конструкція/ 

                  

Технічний стан 
труби 

(оцінювання стану, характер і дата пошкодження) 

Склав ПІБ   посада   ПІБ Керівник 
відділу 

  

"____" ________________ 202__ р.   "____" ________________ 202__ 
р. 
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ДОДАТОК Б 
(довідковий) 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ ДОРОЖНІХ ТРУБ 

Таблиця Б.1 — Класифікація і ознаки експлуатаційних станів металевих 

труб 

Експлуа-
таційний 

стан 

Назва експлуа-
таційного стану 

Зміни форми і ушкодження 

1 Справний Труба, яка перебуває в експлуатації,з повністю 
збереженою формою. Горизонтальний діаметр не 
перевищує проєктний більше ніж на 5 %. Шви і 
з'єднання – щільні без проміжків і шпарин. 
Поверхня сталевої труби має легку поверхневу 
іржу. Поверхня гофрованої труби має місцеві 
корозійні ушкодження 

2 Обмежено 
справний 

Проєктна форма в цілому не змінена. Можливе 
помітне зменшення кривизни нижньої половини 
труби на частині її довжини. Збільшення 
горизонтального діаметру не перевищує 10 % від 
проєктної величини. Малі тріщини в декількох 
болтових отворах. Незначне розкриття швів з 
потенційною можливістю просочування всередину. 
Сталеві труби з помірною іржею. Місцеві 
проникнення корозійних ушкоджень вглиб стінки. 
Місцеві піттингові ушкодження. Глибинна місцева 
корозія гофрованих труб. 

3 Працездатний Неповне збереження проєктної форми перерізів 
труби. Плоскі ділянки перерізів і поява оберненої 
кривизни. Горизонтальний діаметр перевищує 
проєктний не більше ніж на 15 %. Прогини 
поверхні, пов'язані з порушенням щільності 
з'єднань. Помірні тріщини в отворах під болти 
одного з швів біля дна труби і біля вершини. Явна 
фільтрація води всередину труби. 
Значне місцеве іржавіння сталевої труби з 
глибинним ушкодження до 50 % товщини стінки. 
Значна піттингова корозія сталі. 
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Кінець таблиці Б.1 

4 Обмежено 
працездатний 

Невідповідність поздовжнього ухилу, вертикальних 
позначок вхідного і вихідного лотків проєктним 
розмірам. Значні відхилення форми більшості 
перерізів від проєктної. Значні локальні прогини 
верхньої частини перерізів. Значні ділянки труби з 
оберненою кривизною поверхні. Збільшення 
горизонтального діаметра проти проєктного не 
більше ніж на 20 %. Суцільні тріщини від болта до 
болта в декількох швах. Значні розкриття швів і 
стиків. Глибокі і наскрізні множинні корозійні 
ушкодження сталевої труби. Відшарування 
обклеювальної ізоляції. Відхиленнярозмірів площі 
укріплення вхідного та вихідного русел від 
проєктних. 

5 Непрацездатний Елемент не відповідає вимогам першої групи 
граничних станів і з'ясовується неможливість їх 
задоволення, що свідчить про необхідність 
припинення експлуатації споруди 

 

Таблиця Б.2 — Класифікація і ознаки експлуатаційних станів бетонних і 

залізобетонних труб 

Експлуа-
таційний 

стан 

Назва 
експлуатаційного 

стану 

Зміни форми і ушкодження 

1 Справний Труба зі щільними з'єднаннями в швах без 
отворів і тріщин. Суцільна без ушкоджень 
поверхня бетону. Повнавідповідність проєктним 
розмірам та положенню 

2 Обмежено 
справний 

Повнавідповідність проєктним розмірам та 
положенню розташування секцій. Наявні 
незначні порушення щільності швів. Невелика 
фільтрація в з'єднаннях всередину і назовні. 
Незначне місцеве роздрібнення бетону. Волосяні 
тріщини в бетоні. Місцеві розшарування бетону. 
Ушкодження бетону на глибину не більше ніж 6 
мм 
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Кінець таблиці Б.2 

3 Працездатний Незначні порушення вирівнювання секцій. 
Нещільні з'єднання в швах. Значна внутрішня 
фільтрація. Численні тріщини в бетоні з 
розкриттям не більше ніж 3 мм. Помірне 
розшарування. Відколювання бетону і оголення 
арматури. Корозія арматури. Лущення бетону на 
глибину не більше ніж12 мм. Порушення швів між 
ланками труби. Поява множинної плісняви. 
Відхили площі укріплення вхідного та вихідного 
лотків від проєктних розмірів 

4 Обмежено 
працездатний 

Відхили поздовжнього ухилу або вертикальних 
позначок вхідного та вихідного лотків від 
проєктних розмірів. Значне взаємне зміщення 
секцій труби. Зсунення оголовків. Множинні 
протікання всередину. Розкриття стиків понад 30 
мм і руйнування матеріалу швів. Значна 
фільтрація всередину і назовні. Суцільна 
пліснява. Значні ділянки оголеної арматури з її 
корозійним ураженням на глибину до третини 
діаметра. Лущення бетону на глибину менше ніж 
на половинк товщини стінки 

5 Непрацездатний Елемент не відповідає вимогам першої групи 
граничних станів і з'ясовується неможливість їх 
задоволення, що свідчить про необхідність 
припинення експлуатації споруди 

 

Таблиця Б.3 — Експлуатаційний стан труб і відповідні експлуатаційні 

заходи 

Експлуа-
таційний 

стан 

Назва 
експлуата-

ційного стану 

Експлуа-
таційні 
заходи 

Мета заходів Виконувані роботи 

1 2 3 4 5 

1 Справний Огляд у 
терміни 

відповідно 
до таблиці 

4.1 і 
нагляд 

Збереження 
труби у 

справному стані 
Усунення 
незначних 

пошкоджень 

Очищення труби від 
снігу та льоду. 

Усунення 
рослинності. 

Видалення ґрунтових 
наносів і уламків 
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Продовження таблиці Б.3 

2 Обмежено 
справний 

Ремонт Ліквідація 
дрібних 

ушкоджень і 
перешкод-

жання пода-
льшому 

руйнуванню 

Ущільнення швів. 
Локальний ремонт 

бетонних 
поверхонь. 

Вирівнювання 
лотків. Очищення 
лотка від наносів і 
уламків твердих 

порід 

3 Працездатний Капітальний 
ремонт 

Максималь-
не надання 
споруді екс-
плуатацій-
них власти-

востей, 
близьких до 
проєктних 

Заміна покриття 
лотка. Виправлення 

оголовків і 
відкрилків. 

Вирівнювання 
секцій. Відновлення 
арматури, враженої 

корозією. Повне 
відновлення 
ушкоджених 

бетонних 
поверхонь. Ремонт 
або заміна люків і 
шахт оглядових 

колодязів 

4 Обмежено 
працездатний 

Відновлення Поліпшення 
або повна 

заміна 
ушкоджених 
елементів 

труби 
Повне 

відновлення 
проєктних 
експлуата-

ційних 
якостей 
труби 

Додавання, заміна 
ушкоджених 
елементів, 

ремонтування 
конструкції. 

Створення або 
улаштування 
додаткової 
внутрішньої 

оболонки по всій 
довжині металевої 
труби. Збільшення 
довжини труби в 

разі потреби. 
Встановлення 

захисних решіток 



прДСТУ ХХХХ:20ХХ 

17 

Кінець таблиці Б.3 

5 Непрацездат-
ний 

Реконструк-
ція або 
заміна 

 Постійний нагляд 
та контроль за 
станом споруди з 
залученням 
спеціалізованої 
організації.  
Терміново 
вирішується 
питання про 
реконструкцію 
споруди або ж про 
її закриття.  

Вживаються 
тимчасові заходи 
щодо запобігання 

аварії 
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ДОДАТОК В 
(довідковий) 

 

ЗАЛИШКОВИЙ РЕСУРС ДОРОЖНЬОЇ ТРУБИ У ВІДСОТКАХ ВІД 

НОРМАТИВНОГО СТРОКУ ЕКСПЛУАТУВАННЯ 

Таблиця В.1 — Залишковий ресурс, % 

Номер 
експлуата-

ційного 
стану 

Назва експлуатаційного 
стану 

Залишковий ресурс, % від Т 

Металеві труби Залізобетонні 
труби 

1 Справний 90 95 

2 Обмежено справний 77 82 

3 Працездатний 56 61 

4 Обмежено працездатний 32 36 

5 Непрацездатний 4 6 
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ДОДАТОК Г 
(довідковий) 

 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1 ДБН В.1.2-15-2009 Споруди транспорту. Мости і труби. Навантаження і 

впливи 

2 ДБН В.2.3-6-2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і 

випробування 

3 ДБН В.2.3-14-2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила 

проєктування  

4 ДБН В.2.3-22-2009 Споруди транспорту. Мости і труби. Основні вимоги 

проєктування 

5 Проєкт ДСТУ ХХХХ:20ХХ Настанова з обстеження і випробування 

мостів та труб 
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