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ВСТУП 
 

У загальній системі експлуатації автодоріг утримання мостів і 

шляхопроводів у працездатному стані є важливим завданням. Суттєву 

роль при плануванні черговості проведення ремонтних робіт відіграє 

правильна діагностика технічного стану мосту. Згідно з ДСТУ-Н Б В.2.3-23 

технічний стан мосту визначається залежно від того, як його конструкції 

забезпечують умови граничних станів при дії навантажень, які 

регламентовані нормативними документами (далі нормативні 

навантаження). На практиці таку забезпеченість найзручніше оцінювати 

через вантажопідйомність мосту. У залежності від вантажопідйомності 

мосту призначається режим його експлуатації, за необхідності ставляться 

відповідні дорожні знаки обмеження: загальної маси транспортного засобу, 

навантаження на вісь тощо. Вантажопідйомність мосту є його головною 

експлуатаційною характеристикою, помилки під час визначення 

вантажопідйомності суттєво впливають на економічну сторону загальних 

транспортних перевезень, а також можуть призвести до аварійної ситуації.  

У цих методичних рекомендаціях викладені основні принципи та 

алгоритми, згідно з якими потрібно проводити визначення 

вантажопідйомності автодорожніх мостів. 
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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Ці рекомендації застосовуються при визначенні вантажопідйомності 

постійних мостів: автодорожніх, суміщених під рейковий транспорт 

(трамвай або метрополітен) та пішохідних, що експлуатуються на 

автомобільних дорогах загального користування та вулицях і дорогах, які 

знаходяться в комунальній власності міст і населених пунктів. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

У цих методичних рекомендаціях наведено посилання на такі норми 

та нормативні документи: 

ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель 

ДБН В.1.2-15-2009 Мости і труби. Навантаження і впливи 

ДБН В.2.3-6:2009 Мости та труби. Обстеження і випробування 

ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби. Правила проектування 

ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування 

ГБН В.2.3-37641918-553:2013 Мости та труби. Сталезалізобетонні 

конструкції 

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та 

визначення 

ДСТУ 8748:2017 Настанова щодо проведення динамічних 

випробувань автодорожніх мостів 

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

визначення понять 

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012 Настанова з оцінювання і прогнозування 

технічного стану автодорожніх мостів. 
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Примітка. Чинність документів, на які є посилання у цих методичних рекомендаціях, 

перевіряють згідно з офіційними виданнями Мінрегіону, національного органу 

стандартизації та наказами Міністерства інфраструктури України. 

Якщо документ, на який є посилання, замінено новим або до нього внесені зміни, 

треба застосовувати новий, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 
 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
 

У цих методичних рекомендаціях вжито терміни, наведені в 

ДСТУ 3021 (випробування, експлуатаційні випробування, контрольні 

випробування, натурні випробування); ДСТУ-Н Б В.2.3-23  

(вантажопідйомність, технічний стан); ДСТУ 8748 (модальний контроль, 

випробування рухомим навантаженням); ДБН В.2.3-6 (обстеження, статичні 

випробування, динамічні випробування); ДБН В.2.3-22 (міст, автодорожній 

міст, динамічний коефіцієнт (коефіцієнт динамічний); ДБН В.1.2-14 

(навантаження, граничний стан, коефіцієнт надійності за відповідальністю). 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цих методичних 

рекомендаціях, та визначення позначених ними понять. 

3.1 тимчасове навантаження 
Навантаження на проїзну частину та тротуари від транспортних 

засобів та пішоходів (чи їх характеристичних моделей) 

3.2 допустиме тимчасове навантаження 
Максимальна величина тимчасового навантаження певної схеми, яку 

може сприйняти конструкція, забезпечуючи виконання вимог для граничних 

станів 

3.3 допустиме зусилля 
Максимальне зусилля в конструкції від допустимого тимчасового 

навантаження за схемою 
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3.4 визначальне проєктне навантаження 
Проєктне тимчасове навантаження, яке викликає найбільше зусилля  

в перерізі конструкції 

3.5 додаткове постійне навантаження 
Постійне навантаження, яке не було враховане в початковому проєкті 

(вага ремонтних конструкцій, дорожнього одягу чи комунікацій, вплив 

нерівномірного осідання опор, вплив температурних деформацій тощо) 

3.6 коефіцієнт поперечного розподілу  (КПР) 
Безрозмірний коефіцієнт, що визначає відносну частку тимчасового 

навантаження, яку сприймає елемент просторової конструкції, при різних 

положеннях цього навантаження на поперечному перерізі проїзної частини 

мосту 

3.7 контрольований режим руху 
Рух транспортного засобу під контролем поліції в режимі визначеному 

саме для нього службою експлуатації мосту  

3.8 неконтрольований режим руху 
Рух транспортного засобу в загальному режимі руху, який визначений 

правилами дорожнього руху. 

 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 
 

У цих методичних рекомендаціях вжито такі познаки та скорочення: 

МСЕ –– метод скінченних елементів; 

МСЕ-модель –– розрахункова модель за МСЕ; 

КПР –– коефіцієнт поперечного розподілу. 
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5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

5.1 Визначення вантажопідйомності мосту виконують за 

результатами його обстеження з метою встановлення фактичних значень 

допустимого тимчасового навантаження за першою групою граничних 

станів за такими характеристиками: 

–– у долях від характеристичного (нормативного) навантаження 

(позначають К×A-11; К×НК-80; К×Н-30 тощо); 

–– допустимої максимальної загальної маси транспортного засобу, 

що рухається в колоні в неконтрольованому режимі руху; 

–– допустимої максимальної загальної маси великовагового 

транспортного засобу, що рухається в одиночному порядку в 

контрольованому режимі руху; 

–– допустимого максимального навантаження на вісь транспортного 

засобу, що рухається в неконтрольованому режимі руху. 

5.2 Визначення вантажопідйомності мосту виконують шляхом 

розрахункової перевірки вимог для першої групи граничних станів його 

несних конструкцій. Граничні стани і розрахункові ситуації, за якими слід 

виконувати перевірки, приймаються за чинними нормами на проєктування 

мостів із застосуванням коефіцієнтів надійності, умов роботи та 

динамічного згідно з розділом 7.  

Перевірки на витривалість для конструкцій мостів, що експлуатуються 

більше ніж 3 роки, допускається не виконувати, якщо обстеженням не 

виявлено дефектів, характерних для циклічних навантажень.  

5.3 Визначення вантажопідйомності мосту в долях від 

характеристичного навантаження (К) виконують шляхом порівняння 

розрахункового зусилля від цього навантаження та граничного зусилля для 

перерізу конструкції, що перевіряється, без врахування зусиль від 

постійних та інших навантажень: 
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К = Q/Р,                (5.1) 

 

де Q = R – (G + ∑q) –– узагальнене допустиме зусилля для даного 

перерізу; 

Р –– узагальнене зусилля в перерізі від тимчасового навантаження, 

за яким виконується перевірка; 

R –– узагальнене граничне зусилля перерізу; 

G –– узагальнене зусилля в перерізі від постійних навантажень та 

впливів; 

∑q –– сума узагальнених зусиль в перерізі від інших тимчасових та 

експлуатаційних навантажень, які можуть діяти разом з основним 

тимчасовим навантаженням (пішохідне, горизонтальні зусилля, трамвай, 

поїзд метро, вібрації певних механізмів тощо). 

Вантажопідйомність за допустимою загальною масою транспортного 

засобу в колоні визначають згідно з додатком А. 

Вантажопідйомність за допустимою масою одиночного 

великовагового транспортного засобу визначають згідно з додатком Б. 

Вантажопідйомність за допустимим навантаженням на вісь 

визначають згідно з додатком В. 

5.4 Граничні значення міцності перерізів конструкцій за зусиллям 

(граничні зусилля) визначаються за алгоритмами чинних норм 

проєктування. При цьому використовуються натурні дані, які визначаються 

під час обстеження: фактичні розміри, умови закріплення, наявність 

дефектів та характеристики матеріалів, які визначаються під час 

обстеження. 

Для сталезалізобетонних прогонових будов обов’язково перевіряти 

натурним обстеженням наявність конструкцій об’єднання плити та балки 

(якщо неможливо встановити це візуально, то потрібно провести натурні 

випробування). Для розрізних сталезалізобетонних балок, у яких 
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жорсткість сталевої балки перевищує жорсткість залізобетонної плити 

більше ніж у 5 разів,  визначення граничного згинального моменту 

дозволяється виконувати за алгоритмом, що наведений у додатку Б. 

5.5 Для визначення зусиль в конструкції потрібно використовувати 

розрахункові моделі, які сформовані у програмних комплексах, що 

реалізують МСЕ. Обов’язковою є перевірка результату розрахунку з 

використанням спрощеної аналітичної моделі. Розбіжність між обома 

розрахунками не повинна перевищувати 10 %. Допускається визначати 

зусилля за аналітичними лініями впливу чи формулами з використанням 

значення КПР, який визначається для моделі МСЕ. Горизонтальні зусилля 

від тимчасових навантажень (гальмівні, тертя в опорних частинах тощо) 

потрібно визначати та враховувати відповідно чинним нормам на 

проєктування. 

5.6 Постійні навантаження у розрахунках вантажопідйомності 

приймаються такими, що дорівнюють фактичним їх величинам, які були 

визначені під час обстеження. 

 

6 БАЗОВІ ПРИНЦИПИ 
 

6.1 Визначення вантажопідйомності мосту може виконуватися за 

такими трьома випадками: 

6.1.1 Якщо проєктні навантаження відомі, ширина проїзної частини за 

час експлуатації не змінювалася та за відсутності дефектів і додаткового 

постійного навантаження, що підтверджено натурним обстеженням, 

допускається встановлювати вантажопідйомність мосту згідно з даними, 

що наведені у табл. 6.1. 

6.1.2 Під час визначення вантажопідйомності конструкцій, для яких 

проєктні навантаження відомі, але які мають певні зміни чи дефекти, 

виконують перевірочні розрахунки з визначенням мінімального значення 
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вантажопідйомності згідно з розділом 5. Граничні зусилля в перерізах 

конструкцій допускається приймати за розрахунком як суму зусиль від  

визначального тимчасового навантаження та постійного навантаження за 

нормами, що діяли на час проєктування мосту. Постійні навантаження та 

КПР для тимчасових навантажень потрібно визначати за початковими (на 

момент проєктування) розмірами проїзної частини (додаток А.1). Якщо за 

нормами проєктування для даного мосту могли бути застосовані різні 

варіанти сполучення тимчасових навантажень, то приймається варіант 

мінімального за впливом. 

Визначені за проєктними навантаженнями граничні зусилля для 

мостів, що були розраховані за допустимими напруженнями (до 1962 року), 

потрібно вводити в формулу (5.1), збільшивши їх на коефіцієнт зміни норм: 

–– для залізобетонних мостів до колон автомобілів к = 1,55, до 

гусеничної к = 1,2; 

–– для металевих мостів до колон автомобілів к = 1,25, до гусеничної 

к = 1,0. 

Таблиця 6.1 –– Вантажопідйомність, що відповідає проєктним 

навантаженням 

Проєктне 
навантаження 

Вантажопідйомність, т 

У колоні Одиночне 
великовагове На вісь 

Н-10, НГ-30 13 (15*) 30 9,5 (11*) 

Н-10, НГ-60 15 (19*)  60 9,5 (11*) 

Н-13, НГ-60 19 (25*) 60 12 

Н-18, НК-80 30 (36*) 80 12 

Н-30, НК-80 36 80 12 

А-11, НК-80 40  80 12 

А-15, НК-100 Більше 46  100 15  

* – для залізобетонних мостів 
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6.1.3 За відсутності виконавчої (проєктної) документації виконують 

перевірочні розрахунки з визначенням мінімального значення 

вантажопідйомності згідно з розділом 5. Такий же підхід застосовують і у 

випадку відомих проєктних навантажень, за умови, що розрахунок за 

фактичними граничними зусиллями дозволить збільшити 

вантажопідйомність мосту згідно з А.2 (додаток А). 

6.2 Вантажопідйомність мосту визначають як мінімальне значення, 

що було визначене перевіркою його основних несних конструкцій: опор 

(опорних вузлів), прогонових будов та плити проїзної частини. Розрахункові 

перерізи конструкцій, що перевіряються, приймають у місцях найбільших 

зусиль для кожного типу (розміру) перерізу, у місцях з’єднань, у місцях з 

локальними дефектами. 

Мінімальну кількість несних конструкцій мосту та їх перерізів, для 

яких виконуються розрахунки, визначають після аналізу результатів 

обстеження.  

6.3 Вантажопідйомність опор визначають за перевіркою міцності 

ригеля на згин, підферменника на місцеве зминання та за міцністю і 

стійкістю тіла (стійок) опори на позацентровий стиск. 

За наявності масивних опор, а також опор іншої конструкції, що 

експлуатуються більше 3 років і не мають дефектів та постійних чинників, 

які б знижували їх вантажопідйомність більше ніж на 10 %, допускається 

визначати вантажопідйомність мосту лише за розрахунком 

вантажопідйомності прогонових будов та плити проїзної частини. 

Визначення вантажопідйомності опорних частин виконують у тих 

випадках, коли їх пошкодження може призвести до руйнування інших 

несних конструкцій (наприклад, падіння прогонової будови на 

підферменник з динамічним ударом, що викличе руйнування балки чи 

ригеля). За наявності дефектів опорних частин потрібно рекомендувати їх 

негайну заміну. 



 

12 

6.4 Під час визначення вантажопідйомності прогонових будов за 

допустимою загальною масою транспортного засобу в колоні та за 

допустимою масою одиночного великовагового транспортного засобу 

щонайменше виконують: 

–– для розрізних головних балок постійного перерізу перевірку 

нормальних перерізів в середині прогону та над опорою, а для 

залізобетонних балок, в залежності від характеру їх армування ще й для 

похилого перерізу поблизу опори; 

–– для розрізних плитних прогонових будов, що експлуатуються 

більше 3 років, за відсутності дефектів в приопорних зонах, дозволяється 

виконувати перевірку лише перерізу в середині прогону на дію згинального 

моменту; 

–– для нерозрізних головних балок перевірку нормальних перерізів в 

серединах центральних прогонів та в крайніх прогонах на відстані 0,4 

довжини цього прогону від крайньої опори, а також над проміжними 

опорами. Похилі перерізи залізобетонних балок перевіряють біля 

проміжних та крайніх опор; 

–– для прогонових будов з фермами та рамних конструкцій 

перевіряють кожний тип елементів та їх з’єднань з урахуванням положення 

максимальних зусиль та перевіркою на сумісну дію горизонтальних і 

вертикальних навантажень; 

–– для аркових конструкцій перевіряють перерізи в арках (п’ята та 

замок), а також стійках та ригелях надаркової конструкції з перевіркою на 

сумісну дію горизонтальних і вертикальних навантажень. 

6.5 Під час визначення вантажопідйомності за допустимим 

навантаженням на вісь перевіряють:  

–– для залізобетонної плити її переріз в середині прогону та опорні 

перерізи, за наявності поперечних та допоміжних поздовжніх ребер (балок) 

виконується також перевірка їх міцності;  
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–– для ортотропної плити металевої прогонової будови перевіряють 

міцність плити настилу, поздовжніх ребер та поперечних балок в середині 

їх прогонів та біля опорних вузлів із врахуванням включення ортотропної 

плити в загальну роботу прогонової будови. 

6.6 Вантажопідйомність, яка визначена за розрахунком із 

застосуванням мінімальних перевірок елементів та перерізів конструкцій, 

не повинна перевищувати значень вказаних у табл. 6.1. Для застосування 

більших значень необхідно виконати повний перерахунок всіх елементів 

конструкцій, як це робиться під час проєктування. 

6.7 Вантажопідйомність, за допустимим навантаженням на вісь, не 

може прийматися більшою за 80 % від значення вантажопідйомності за 

допустимої загальної маси транспортного засобу в колоні.  

6.8 За наявності в конструкції локального дефекту, що знижує 

міцність перерізу більше ніж на 5 %, для цього перерізу також виконується 

перевірка. З подібних перерізів для перевірки вибирається переріз з 

найбільшим ослабленням. 

 

7 НАВАНТАЖЕННЯ 
 
7.1 Навантаження за схемами АК, НК, трамвайне, від метрополітену, 

пішохідне тощо, які є чинними на теперішній час, приймаються відповідно 

до ДБН В.1.2-15. Зусилля в конструкціях автодорожніх мостів від 

пішохідного навантаження на тротуарах визначається із введенням 

знижувального коефіцієнта:  

–– 0,75 –– для споруд на дорогах в населених пунктах;  

–– 0,50 –– для споруд на заміських дорогах. 

Для службових тротуарів шириною 0,8 м та менше, пішохідне 

навантаження під час визначення вантажопідйомності не враховується. 
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7.2 Схеми навантажень, які були чинними в минулі періоди та 

застосовуються для визначення проєктних граничних зусиль, приймаються 

згідно з [5 – 8], з відповідними коефіцієнтами надійності, динамічним та на 

кількість смуг руху, що діяли в період проєктування мосту (за 1 рік до дати 

будівництва). 

7.3 Схеми навантажень Н-30 та Н-40, які застосовуються під час 

визначення вантажопідйомності за допустимої загальної маси 

транспортного засобу в колоні, приймаються згідно з ДСТУ-Н Б В.2.3-23,  

Довідкові відомості наведені у Додатку Г.  

7.4 Розрахункове зусилля від постійного навантаження визначається 

з урахуванням всіх можливих чинників, а саме: власної ваги конструкцій, 

тиску ґрунту або води, температурного навантаження, зусилля від 

нерівномірної осадки опор тощо. 

Постійні навантаження від ваги конструкції визначаються шляхом 

обчислення через їх об’єми та питому вагу за результатами їх натурних 

обмірів. У разі забезпечення точності визначення розмірів конструкції в 

межах ± 2 % (не менше 6-ти контрольних промірів), або якщо загальна 

маса прогонової будови визначена динамічними випробуваннями за  

ДСТУ 8748, рекомендується застосовувати коефіцієнти надійності, які 

наведені в табл. 7.1. В інших випадках потрібно застосовувати коефіцієнти 

надійності згідно з ДБН В.1.2-15.  

Під час визначення постійно діючих зусиль в попередньо напружених 

чи статично невизначених конструкціях рекомендується дублювати 

розрахунки результатами натурних випробувань [10].  
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Таблиця 7.1 –– Коефіцієнти надійності до постійних навантажень  

Постійні навантаження 
Коефіцієнт надійності, 

(при зменшенні 
зусилля) 

Вага конструкцій, крім зазначених 
нижче 1,05 (0,95) 

Вага огородження, конструкцій 
водовідведення, оглядових конструкцій, 

трубопроводів 
1,10 (0,95) 

Вага дорожнього одягу, покриття на 
тротуарах, конструкцій колії 1,15 (0,95) 

Вага баласту 1,20 (0,95) 

Вага механізмів, будівель, тощо 1,25 (0,80) 

Вага ґрунту 1,35 (0,80) 

 
7.5 Коефіцієнти надійності до тимчасових навантажень при 

визначенні вантажопідйомності у вигляді вагових характеристик (загальна 

маса транспортного засобу, навантаження на вісь, вага одиночного 

транспорту) слід приймати за даними табл. 7.2.  

 
Таблиця 7.2 –– Коефіцієнти надійності до тимчасових навантажень  

Тимчасові 
навантаження Коефіцієнт надійності 

Н-30 1,3 
Н-40 1,2 
НК-80 1,0 

 

До навантажень Н-30 та Н-40 потрібно застосовувати коефіцієнти 

динамічні (табл. 7.3). Для більшої точності рекомендується 

використовувати функцію динамічного коефіцієнту, яку визначено 

динамічними випробуваннями згідно з ДСТУ 8748. В цьому випадку 
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динамічний коефіцієнт визначається за  функцію динамічного коефіцієнту 

та максимальною швидкістю для даної категорії дороги.  

До навантаження НК-80 застосовується коефіцієнт динамічний 1,1. 

Під час визначення вантажопідйомності у відносному вигляді від 

чинних проєктних характеристичних навантажень (АК, трамвайного, 

метрополітену, пішохідного) потрібно приймати коефіцієнти надійності та 

динамічні згідно з ДБН В.1.2-15. 

Таблиця 7.3 –– Коефіцієнти динамічні до навантажень Н-30 та  

Н-40 за типами конструкцій  

Конструкція Коефіцієнт динамічний,  
(L – довжина лінії впливу) 

Прогонові будови та опори мостів 
всіх типів, крім зазначених нижче 1 + 14/(40 + L)* 

Аркові та кам’яні склепіння із 
суцільною надарковою будовою 1,05 

Масивні опори, фундаменти та 
основи 1,05 

Рамні залізобетонні опори 1 + 10/(40 + L)* 

Рамні металеві опори 1 + 18/(40 + L)* 
Металеві пілони вантових та 

висячих мостів 1 + 30/(40 + L)* 

Плита проїзної частини та її 
балкова клітка (в розрахунках на 

осьове навантаження) 
1,3 

Примітка – не менше, ніж 1,1 
7.6 Якщо довжина лінії впливу, що завантажується, більше ніж 25 м, 

застосовують коефіцієнти до смуг завантаження для тимчасових 

навантажень Н-30 та Н-40 (під час визначення вантажопідйомності за 

ваговими характеристиками), які потрібно приймати відповідно до  

табл. 7.4. Смуги нумеруються в порядку спадання зусилля, яке вони 

створюють. Під час завантаження декількох смуг руху за розрахункове 

потрібно приймати максимальне значення з усіх можливих варіантів, які 

визначені з відповідними коефіцієнтами. 
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Під час визначення вантажопідйомності у відносному вигляді від 

чинних характеристичних навантажень за нормами проєктування потрібно 

приймати коефіцієнти до смуг завантаження згідно з ДБН В.1.2-15. 

Таблиця 7.4 –– Коефіцієнти до смуг завантаження  

Смуга завантаження Коефіцієнт на смугу 

1-а 1,0 

2-а 0,9 

3-я 0,8 

4-а і далі 0,7 
 
 
8 УРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ ТА 

ВИПРОБУВАННЯ 
 
8.1 Всі виявлені обстеженням мосту дефекти та відхилення 

конструкції від проєкту повинні аналізуватися та за необхідності 

враховуватися при визначенні його фактичної вантажопідйомності. Аналіз 

дефектів та відхилень від проєкту необхідно виконувати щодо наступних 

чинників: 

–– зміна площі елемента; 

–– зміна міцності матеріалу; 

–– зміна статичної схеми; 

–– зміна зусиль від постійного навантаження. 

У додатку Д наведені найбільш розповсюджені дефекти 

залізобетонних прогонових будов та рекомендації з їх врахування в 

розрахунках.  

Якщо встановити вплив дефекту на несну здатність конструкції важко, 

наприклад, у разі зміни статичної схеми чи порушенні зв’язків між 
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елементами конструкції, то проводять натурні випробування з метою 

визначення цього впливу.  

8.2 Визначення вантажопідйомності мосту –– це розрахункова 

процедура, яка передбачає формування розрахункової моделі та 

визначення зусиль в ній від певних навантажень. Пряме встановлення 

вантажопідйомності мосту за результатами натурного випробування 

чинними нормами не передбачене. Результати випробування 

використовують лише для перевірки правильності розрахунків та 

коригування розрахункової моделі, щоб виконати розрахунки більш точно із 

урахуванням певних конструктивних резервів. Випробувальне 

навантаження в цьому випадку приймається меншим за розрахункове 

проєктне. 

8.3 На теперішній час відпрацьовані та нормативно затверджені 

наступні підходи до використання результатів натурних випробувань 

мостів під час визначення їх вантажопідйомності: 

–– натурні лінії (поверхні) впливу використовують для перевірки та 

коригування розрахункової моделі, або ж для розрахунків за лінійною 

моделлю із застосуванням натурних коефіцієнтів розподілу зусиль [9];  

–– натурні модальні характеристики та натурна статична жорсткість 

використовуються для визначення фактичної маси  прогонової будови із 

подальшим використанням цього значення при меншому, ніж у проєктних 

нормах, коефіцієнті надійності [9]; 

–– натурні значення напружень від постійних навантажень, в першу 

чергу від попереднього напруження, дозволяють більш точно визначити 

вантажопідйомність у разі корозії напруженого армування, за 

нерівномірних осадок опор статично невизначених конструкцій тощо [10]; 

–– натурні значення функції динамічного коефіцієнта дозволяють в 

певних межах змінювати значення розрахованої вантажопідйомності в 

залежності від дозволеної максимальної швидкості руху транспорту [11]. 
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9 ВСТАНОВЛЕННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ  
 

9.1 Максимальна маса транспортних одиниць, які можуть рухатися 

автомобільними дорогами та вулицями загального призначення, повинна 

відповідати нормативно-правовим актам [1-4]. 

На сьогодні на дорогах загального користування державного 

значення передбачено перевезення вантажів із загальною масою (разом з 

масою транспортного засобу) –– не більше ніж 40 т (для контейнеровозів – 

понад 44 т, на встановлених Укравтодором і Національною поліцією для 

них маршрутах –– до 46 т), навантаження на одиночну вісь –– 11 т (для 

автобусів, тролейбусів – 11,5 т), здвоєні осі – 16 т, строєні – 22 т (для 

контейнеровозів навантаження на одиночну вісь – 11 т, здвоєні осі – 18 т, 

строєні – 24 т). Осі потрібно вважати здвоєними або строєними, якщо 

відстань між ними (суміжними) не перевищує 2,5 м. 

Автомобільними дорогами місцевого значення забороняється рух 

транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 т або фактичною 

масою понад 24 т. 

9.2 Дорожні знаки, які обмежують вагові характеристики 

транспортного засобу [4], потрібно встановлювати на підходах до мосту в 

наступних випадках: 

–– знак 3.15 «Рух транспортних засобів, маса яких перевищує M т, 

заборонено», якщо вантажопідйомність за допустимою загальною масою 

транспортного засобу в колоні менша за 40 т для мосту на дорозі 

державного значення, або менша за 24 т для мосту на дорозі місцевого 

значення; 

–– знак 3.16 «Рух транспортних засобів, навантаження на вісь яких 

перевищує P т, заборонено» якщо вантажопідйомність за допустимим 

навантаженням на вісь менша за 11,5 т для мосту на дорозі державного 

значення, або менша за 7 т для мосту на дорозі місцевого значення. 
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9.3 Числа М та Р на знаках 3.15 та 3.16 повинні мати значення 

фактичної вантажопідйомності мосту за допустимою загальною масою 

транспортного засобу в колоні та за допустимим навантаженням на вісь 

відповідно, які округлюються до цілого значення в меншу сторону. 

9.4 Для однопрогонових мостів з довжиною розрахункового прогону  

4 м та меншій встановлюється лише знак обмеження навантаження на вісь 

(3.16). У цьому випадку визначення допустимої загальної маси для 

гусеничного транспорту (знак 3.15 з відповідною табличкою) виконується за 

наступною формулою: 

                                               М = 2,5 · Р.                                             (9.1) 

9.5 Якщо під час визначення вантажопідйомності використовувалася 

натурна функція динамічного коефіцієнта, то разом зі знаками 3.15 та 3.16 

потрібно встановлювати відповідний знак 3.29 «Обмеження максимальної 

швидкості» [11]. 

9.6 Проїзд транспортних засобів по мостам, перед якими встановлені 

знаки 3.15 та 3.16, повинен виконуватися в контрольованому режимі 

відповідно до затверджених правил [3]. У цьому випадку, якщо загальна 

маса транспортного засобу чи навантаження на певну його вісь 

перевищують вантажопідйомність мосту за допустимою масою одиночного 

великовагового транспортного засобу чи за допустимим навантаженням на 

вісь відповідно, то режим його руху потрібно визначати із залученням 

сертифікованих спеціалістів та за результатами натурного позапланового 

обстеження мосту. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ ЗА ДОПУСТИМОЮ 
ЗАГАЛЬНОЮ МАСОЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В КОЛОНІ 
 

А.1 Загальні положення 
Значення вантажопідйомності за загальною масою транспортного 

засобу в колоні обчислюють за формулою:  

  

                           m1 = КН30 · 30 т або m2 = КН40 · 40 т,                           (А.1) 

 

де КН30 та КН40 – відповідні коефіцієнти вантажопідйомності мосту, що 

визначені в долях від тимчасових навантажень за схемами Н-30 та Н-40 

згідно з 5.3 та розділом 7.  

Якщо значення маси m1, визначене за навантаженням Н-30, менше 

чи дорівнює 25 т, то воно і є кінцевим результатом. Якщо більше 25 т, то 

вантажопідйомність потрібно прийняти за значенням, що визначене для 

навантаження Н-40, тобто m2. 

Якщо відомі проєктні навантаження та відсутні зміни чи дефекти, які 

впливають на міцність несних конструкцій мосту вантажопідйомність за 

допустимою загальною масою транспортного засобу в колоні дозволяється 

приймати за даними табл. 6.1. 

За наявності змін у конструкції чи дефектів, що зменшують несну 

здатність конструкцій, є два варіанти визначення граничних зусиль в їх 

перерізах:  

–– за проєктним граничним зусиллям із врахуванням наявних змін; 

–– за натурними характеристиками перерізів. 

Перший  варіант дає наближений результат, його допускається 

застосовувати при маршрутних обстеженнях, наприклад, при маршрутному 
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обстеженні ділянки дороги для складання паспортів мостів. При 

спеціальних обстеженнях потрібно визначати геометричні та фізичні 

характеристики перерізів конструкцій і визначати вантажопідйомність за 

другим варіантом.  

Далі наведені приклади визначення вантажопідйомності за 

допустимою загальною масою транспортного засобу в колоні за обома 

варіантами. 

А.2 Визначення вантажопідйомності за допустимою загальною 
масою транспортного засобу в колоні за проєктним граничним 
зусиллям із врахуванням наявних змін 

На рис. А.1 наведено загальний вигляд та переріз мосту  

 
Рисунок А.1 –– Переріз мосту та його фасад  

За результатами обстеження встановлено наступне:  

–– міст збудовано у 1956 році, в середині 70-х років виконано його 

розширення з обох фасадів; 

–– початкова конструкція прогонової будови мосту мала у 

поперечнику 6 плит шириною 980 мм та дві фасадні плити меншої ширини 

з фасадними бортами, які при розширенні були зрубані; 
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–– висота плит 290 мм –– 300 мм; повна довжина плит 5,6 м (отвір у 

створі старих частин опор 4,98 м); 

–– загальна товщина дорожнього одягу 340 мм (більша від 

допустимої за проєктом на 160 мм); 

–– розширення мосту до габариту 9 м виконано встановленням на 

добудованих опорах з обох фасадів збірних плит повною довжиною 6 м та 

висотою 300 мм. 

Обстеженням також встановлено чинники, які зменшують 

вантажопідйомність: 

–– корозійне зношення армування старих плит є на рівні 20 % 

(залишок площі 80 % від початкової). 

Враховуючи рік початкового будівництва та загальну ширину старої 

прогонової будови, можна зробити висновок, що прогонова будова 

виконана за типовим проєктом випуск 31 під габарит Г7. Для мостів такого 

габариту розрахунковими мінімальними проєктними навантаженнями 

(станом на 1955 р.) були Н-10 та НГ-30 відповідно до (табл. Г 2). Плити 

розширення відповідають типовому проєкту сер. 5-04-145 під тимчасові 

навантаження Н-30 та НК-80.  

У цьому випадку маємо масивні опори, які не мають нерівномірних 

осадок та дефектів, що знижують їх вантажопідйомність. Також відсутні 

дефекти в плитах поблизу опорних ділянок, тому визначення 

вантажопідйомності виконуємо за перевіркою перерізу плити меншої 

несної здатності (старі плити) на дію згинального моменту в середині 

прогону (розд.6).  

Крок 1. Визначення КПР 

Схема встановлення розрахункових навантажень Н-10 та НГ-30 на 

прогоновій будові початкового будівництва наведена на рис. А.2. 

Максимальні значення КПР, які визначені для даної схеми 

завантаженням моделі МСЕ, становлять: від Н-10 – 0,48 (для П3);  
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від НГ-30 – 0,27 (для П2). Для плити П3 КПР від навантаження на тротуарі  

має значення 0,15.  

 
 
Рисунок А.2 –– Схема встановлення розрахункових навантажень  

Н-10 та НГ-30 на прогоновій будові початкового будівництва  

 

Схема встановлення розрахункових навантажень Н-30 та Н-40 на 

прогоновій будові після реконструкції приведена на рис. А.3. В даному 

випадку потрібно перевіряти схеми завантаження від різної кількості колон 

із врахуванням відповідних коефіцієнтів на кількість смуг (розд. 7). 

Максимальне значення КПР, що визначене в цьому випадку однакове для 

обох навантажень та має значення 0,43 (для П4). Для плити П4 КПР від 

навантаження на тротуарі має значення 0,07. 

 
 
Рисунок А.3 –– Схема встановлення розрахункових навантажень  

Н-30 та Н-40 на прогоновій будові після реконструкції 
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Крок 2. Визначення граничного зусилля за проєктними 

навантаженнями 

Граничне зусилля – згинальний момент від проєктних тимчасових 

навантажень Н-10 та НГ-30 визначаємо за наступною формулою: 

            RК = (γК · (1 + µ) · КПРК · qeК + γтр · КПРтр · qтр + γп gп)· Lp2/8,          (А.2) 

де γК, γтр, γп –– коефіцієнти надійності для навантаження Н-10 (НГ-30), 

навантаженні від тротуарів та постійного відповідно (за нормами, які були 

чинні на момент будівництва мосту, мали значення 1,0 для всіх тимчасових 

та постійних навантажень); 

(1 + µ) –– динамічний коефіцієнт (за нормами, які були чинні на 

момент будівництва мосту: для Н-10 – (1 + µ)=1,3, для НГ-30 – (1 + µ)=1,0);  

qек, qтр –– розподілені навантаження, еквівалентне для Н-10 (чи НГ-30) 

та навантаженні від тротуарів відповідно (у даному випадку  

qтр = 0,75 · 0,3 = 0,225 т/м); 

gп – проєктне постійне навантаження (плита 0,77 т/м та дорожній одяг 

180 мм –– 0,40 т/м); 

Lp – довжина розрахункового прогону (у даному випадку має значення 

5,3 м). 
Результати розрахунків наведені в табл. А.1. 

Таблиця А.1 –– Результати визначення граничного зусилля 

Навантаження γ (1 + µ) КПР Lp, м q, т/м Зусилля, тм 

Н-10 1,0 1,3 0,48 5,3 2,78 7,91 

Від тротуарів 1,0 1,0 0,15 5,3 0,225 0,12 

Постійне 1,0 1,0  5,3 1,17 4,12 
Разом Н-10, навантаження від тротуарів та постійне 12,15 

З урахуванням зміни норм (к = 1,55)  18,83 

НГ-30 1,0 1,0 0,27 5,3 5,95 5,64 

НГ-30 та постійне з урахуванням зміни норм (к = 1,2) 11,71 
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Отже, приймаємо граничний згинальний момент для проєктної плити 

R = 18,83 тм, як більший із двох визначених.  

Крок 3. Врахування дефектів та фактичної ваги  

Корозію армування враховуємо прямим зменшенням граничного 

згинального моменту на величину корозійного зношення армування 20 % 

(к = 0,2): 

М1= к · R = 0,2 · 18,83 = 3,77 тм. 

Фактичну вагу враховуємо зменшенням граничного згинального 

моменту на величину розрахункового згинального моменту від постійних 

навантажень (плита 0,77 т/м, покриття 0,78 т/м) з відповідними 

коефіцієнтами надійності:  

М2 = (0,77 · 1,05 + 0,78 · 1,15) · 5,32/8 = 6,0 тм. 

Отже, значення Q у формулі (5.1) 

Q = R - М1 - М2 = 18,83 - 3,77 - 6,0 = 9,06 тм. 

 

Крок 4. Визначення зусиль від навантажень Н-30 та Н-40 

Зусилля P  від навантажень Н-30 та Н-40  визначаємо за формулою 

А.32 з відповідними коефіцієнтами (розд. 7). Результати визначення зусиль 

приведені в табл. А.2.  

 

                              РК = γК · (1 + µ) · КПРК · qeК · Lp2/8.                                 (А.3) 

 
Таблиця А.2 –– Результати визначення розрахункових згинальних 

моментів від навантажень Н-30 та Н-40 

Навантаження γ (1 + µ) КПР Lp, м q, т/м P, тм 

Н-30 1,3 1,3 0,43 5,3 6,32 16,13 

Н-40 1,2 1,3 0,43 5,3 5,64 13,28 
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Крок 5. Визначення вантажопідйомності  

 

Визначення вантажопідйомності за допустимою загальною масою 

транспортного засобу в колоні виконуємо шляхом порівняння граничного 

зусилля з розрахунковими від Н-30 та Н-40. 

Відносно Н-30:  

К Н30 = Q / PН30 = 9,06 /16,13 = 0,56, 

що відповідає масі автомобіля m1 = 0,56 · 30 = 16,8 т. 

Відносно Н-40: 

К Н40 =Q / PН40 = 9,06 /13,28 = 0,72, 

що відповідає масі автомобіля m2 = 0,72 · 40 = 28,8 т. 

Допустима маса автомобіля, яка визначена відносно 

характеристичного навантаження Н-30, має значення 1,8 т, що не 

перевищує 25 т, отже, це значення і є шуканою вантажопідйомністю 

(вантажопідйомність за Н-40 не застосовуємо). 

Оскільки розрахунок виконано за мінімальною кількістю перевірок, то 

потрібно врахувати вимогу 6.2. Відповідно до табл. 6.1 вантажопідйомність 

за допустимою загальною масою транспортного засобу в колоні для 

залізобетонних мостів запроєктованих під Н-10 та НГ-30 не повинна 

перевищувати 15 т. Визначене значення перевищує цю величину, тому 

вантажопідйомність приймаємо за даними табл. 6.1. 

 

Висновок: вантажопідйомність мосту за допустимою загальною 

масою транспортного засобу в колоні має значення 15 т.  
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А.3 Визначення вантажопідйомності за допустимою загальною 
масою транспортного засобу в колоні за натурними 
характеристиками перерізу 

 

Для мосту, який розглядався у попередньому прикладі (розд. А1), 

виконано спеціальне обстеження, яким встановлені наступні фактичні 

характеристики: 

–– клас бетону старої плити В22,5; 

–– армування (низ плити) 12 стрижнів гладкої арматури початковим 

діаметром 22 мм; 

–– середній залишковий діаметр арматурних стрижнів 20 мм 

(загальна площа 37,68 см2). 

Крок 1. Визначення граничного згинального моменту для перерізу 

старої плити в середині прогону 

На рис. А.4 наведено поперечний переріз плити з розрахунковими 

характеристиками, в запас міцності не враховуємо армування у верхній 

зоні плити. 

 
Рисунок А.4 –– Поперечний переріз плити та вихідні дані для 

розрахунку в ПК Mathcad 
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Розрахунки виконуємо згідно вказівкам ДБН В.2.3-14, використовуючи 

програмний комплекс Mathcad: 

 
Отже, за фактичними характеристиками перерізу плити граничний 

згинальний момент має значення:  

R = 17,96 тм. 

Крок 2. Визначення вантажопідйомності 

Визначення вантажопідйомності відносно навантажень Н-30 та Н-40 

виконуємо за формулою 5.1.  

Оскільки тротуарні блоки розміщені на добудованих плитах, їх вагу, 

вагу огородження, а також навантаження від пішоходів не враховуємо 

(розрахунковий КПР на плиту П4 – 0,07).  

У таблиці А.3 зібрані дані по вазі конструктивних елементів 

прогонової будови (коефіцієнти надійності згідно з розд. 7).  

Розрахунковий згинальний момент від власної ваги має значення  

G = gп · Lp2/8 = 1,45 · 5,32/8 = 5,09 тм. 
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Таблиця А.3 –– Вага конструктивних елементів прогонової будови 

Ч.ч. Елемент 
конструкції 

Об’єм на 1 м 
довжини, м3 

Питома 
вага, 
т/м3 

Погонна 
вага на 
1 плиту, 
т/м 

Коефіцієнт 
надійності 

З 
коефіцієн-

том 
надійності, 

т/м 

1 Плити 11,46 · 0,3 = 3,44 2,55 0,72 1,05 0,76 

2 Дорожній 
одяг 9,2 · 0,34 = 3,13 2,30 0,60 1,15 0,69 

Разом gп = 1,45 

 

Вантажопідйомність відносно Н-30 (PН30 та PН40 визначені у 

попередньому прикладі):  

К Н30 = (R - G) / PН30 = (17,96 - 5,09) / 16,13 = 0,80, 

що відповідає масі автомобіля m1 = 0,80 · 30 = 24,0 т. 

Вантажопідйомність відносно Н-40:  

К Н40 = (R - G) / PН40 = (17,96 - 5,09) / 13,28 = 0,97, 

що відповідає масі автомобіля m2 = 0,97 · 40 = 38,8 т. 

Допустима маса автомобіля, яка визначена відносно 

характеристичного навантаження Н-30, має значення 24,0 т, що не 

перевищує 25 т, отже, це значення і є шуканою вантажопідйомністю 

(розрахунки за Н-40 не застосовуємо). 

Оскільки розрахунок виконано за мінімальною кількістю перевірок, то 

слід врахувати вимогу пункту 6.2. Порівнянням зусиль від еквівалентних 

тимчасових навантажень та граничного зусилля визначаємо, що міст було 

запроєктовано під Н-13 та НГ-60. Згідно з табл. 6.1 вантажопідйомність за 

допустимою загальною масою транспортного засобу в колоні для 

залізобетонних мостів, запроєктованих під Н-13 та НГ-60, не повинна 

перевищувати 25 т – визначене значення не перевищує цю величину. 

Висновок: вантажопідйомність мосту за допустимою загальною 

масою транспортного засобу в колоні має значення 24 т.  
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ДОДАТОК Б 

(довідковий) 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ ЗА ДОПУСТИМОЮ 
ЗАГАЛЬНОЮ МАСОЮ ОДИНОЧНОГО ВЕЛИКОВАГОВОГО 

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  
Значення вантажопідйомності за допустимою максимальною 

загальною масою великовагового транспортного засобу, що рухається в 

одиночному порядку в контрольованому режимі руху, визначається як 

                                                   m = КНК80 · 80 т,                                          (Б.1) 

де КНК80 –– коефіцієнт вантажопідйомності мосту, що визначена в 

долях від тимчасового навантаження за схемою НК-80 згідно з 5.3 та 

роздом 7.  

Далі наведено приклад визначення вантажопідйомності за 

допустимою максимальною загальною масою великовагового 

транспортного засобу для сталезалізобетонної балкової прогонової будови 

з розрахунковою довжиною 32,4 м, поперечний переріз якої наведено на 

рис. Б.1. 

 
Рисунок Б.1 –– Поперечний переріз прогонової будови 

За результатами натурних обстежень маємо такі дані: 

–– проєктні навантаження А-11 та НК-80, дефекти та зміни, які 

зменшують проєктну вантажопідйомність відсутні; 
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–– клас бетону плити В-35 (Eb = 352000 кг/см2, Rb = 180 кг/см2); 

–– марка сталі 10ХСНД (Es = 2100000 кг/см2, Rs = 3550 кг/см2); 

–– фактичне постійне навантаження на прогонову будову за 

результатами випробувань має значення: 13,33 т/м (за обмірними 

підрахунками 12,89 т/м) – табл. Б.1; 

–– за результатами випробувань підтверджено спільну роботу балок 

та залізобетонної плити. 

Таблиця Б.1 –– Постійне навантаження  

Ч.ч. Конструкція Навантаження 
g, кг/м γ g · γ, кг/м 

1 Залізобетонна плита 
проїзної частини 7845 1,05 8237 

2 

Метал головних балок 
прогонової будови (з 
ребрами жорсткості та 

зв’язками) 

2056 1,05 2159 

1-а стадія 9901  ∑γ · g1 = 10396 

3 Асфальтобетон проїзної 
частини 8 см 1656 1,15 1904 

4 

Захисний шар гідро-
ізоляції з піщаного 
асфальтобетону 
товщиною 4 см 

792 1,15 911 

5 
Гідроізоляція плити 

проїзної частини 0,5 см 
9,4 · 0,005 · 18 

85 1,15 98 

6 Бар’єрне огородження 106 1,10 117 
7 Перильне огородження 72 1,10 79 
8 Покриття тротуарів 20 1,15 23 
9 Оглядові містки 253 1,10 278 

2-а стадія 2984  ∑γ · g2 = 3410 

Разом 12885  13806 
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Крок 1. Визначення КПР для навантаження НК-80 

За геометричними характеристиками прогонової будови створюємо її 

МСЕ-модель. Сталеві балки моделюємо стрижневими елементами, 

залізобетонну плиту –– пластинчатими елементами. Плити та балки 

об’єднуємо жорсткими вставками по центрам їх мас. Навантаження НК-80 

встановлюємо на плиту відповідно вказівкам чинних норм за двома 

варіантами: для максимального завантаження крайньої балки та для 

максимального завантаження середньої балки. КПР для крайньої та 

середньої балок визначаємо за відносним зусиллям (згинальним 

моментом) в середині прогону стрижнів (у сталевих балках). У даному 

випадку маємо більше значення КПР для середньої балки: КПРНК80 = 0,38. 

 

Крок 2. Визначення зусиль від постійних навантажень та 

навантаження НК-80 

Зусилля від постійних навантажень (табл. Б.1) визначаємо для двох 

стадій завантаження: 1-а стадія – працює лише сталева балка, 2-а стадія 

працює об’єднаний переріз. Приймаємо, що постійне навантаження 

розподіляється рівномірно між 4 балками (КПР = 0,25).  

Згинальний момент на 1-й стадії: 

М1 = КПР · ∑ γ · g1 · Lp2/8 = 0,25 · 10,396 · 32,42/8 = 341,04 тм. 

Згинальний момент від постійних навантажень на 2-й стадії: 

Мg2 = КПР · γ · g2 · Lp2/8 = 0,25 · 3,41 · 32,42/8 = 111,87 тм. 

Еквівалентне розподілене навантаження від НК-80 для середини 

прогону довжиною 32,4 м має значення qeНК80 = 4,573 т/м. Коефіцієнт 

надійності γНК80 = 1,0; динамічний коефіцієнт (1 + µ) = 1,1 (розд.7) 

Зусилля (згинальний момент) від НК-80: 

РНК80 = γНК80 · (1 + µ) · КПРНК80 · qeНК80 · Lp2/8 = 

= 1 · 1,1 · 0,38 · 4,573 · 32,42/8 = 250,83 тм. 
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Крок 3. Визначення геометричних характеристик приведеного 

перерізу балки  

Характеристики перерізу визначаємо в середині прогону середньої 

балки, ширину плити проїзної частини приймаємо рівною відстані між 

балками, із врахуванням вутів товщина приведеної по площі плити 

становить 210 мм. Армуванням плити нехтуємо в запас міцності. На  

рис. Б2 наведено приведений переріз та його розміри. 

 
Рисунок Б.2 –– Приведений поперечний переріз сталезалізобетонної 

балки та вихідні дані для розрахунку в ПК Mathcad 

Далі визначаємо геометричні характеристики перерізу, а саме: 

–– площі залізобетонної та сталевої частин; 

–– власні моменти інерції сталевої балки та залізобетонної плити; 

–– відстань між центрами мас сталевої та залізобетонної частин; 

–– момент опору для нижнього поясу сталевої балки; 

–– моменти опору для нижнього поясу балки та центру маси 

залізобетонної плити об’єднаного перерізу. 

Розрахунки виконуємо в програмному комплексі Mathcad. 
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Крок 4. Визначення граничного зусилля  

Визначення граничного згинального моменту для перерізу головної 

балки в середині прогону виконуємо згідно з ГБН В.2.3-37641918-553. За 

відношенням жорсткостей бетонної плити та сталевої балки маємо 

розрахунковий випадок «А». Для уникнення ітерацій умову граничного 
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стану, яка приведена в нормах на проєктування та має невизначеність 

щодо зусилля від тимчасового навантаження, перетворюємо у зручний 

вигляд.  

Розрахунки виконуємо в програмному комплексі Mathcad. 

 
Отже граничне зусилля від тимчасового навантаження  

(R - G) = 826 т·м. 

 

Крок 5. Визначення вантажопідйомності 

Вантажопідйомність відносно НК-80  

К НК80 = (R - G) / PНК80 = 826/251 = 3,29, 

що відповідає масі автомобіля m = 3,29 · 80 = 263 т. 
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Дане значення суттєво перевищує максимальне для проєктних 

навантажень А-11 та НК-80, тому вантажопідйомність мосту за допустимою 

максимальною загальною масою великовагового транспортного засобу 

становить 80 т (за даними табл. 6.1). 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ ЗА ДОПУСТИМИМ 
НАВАНТАЖЕННЯМ НА ВІСЬ 

Значення вантажопідйомності за допустимим навантаженням на вісь 

визначається як: 

                                                  Р = КА11 · 12 т,                                           (В.1) 

де КА11 –– мінімальний коефіцієнт вантажопідйомності в долях від 

характеристичного навантаження за схемою А-11 для елементів проїзної 

частини мосту, який визначено згідно з 5.3 та розділом 7. 

Вантажопідйомність за допустимим навантаженням на вісь 

визначається розрахунком плити, поперечних та допоміжних поздовжніх 

балок (за наявності) проїзної частини на сполучення постійних 

навантажень та тимчасове навантаження А-11 згідно з чинними нормами 

на проєктування.  

Для залізобетонних прогонових будов, що перебувають в 

експлуатації більше трьох років, за відсутності дефектів плити та балкової 

клітки (за наявності) проїзної частини, вантажопідйомність за допустимим 

навантаженням на вісь може прийматися відповідно до проєктного 

навантаження для даного мосту відповідно до табл. 6.1. Тому потрібно 

враховувати вимогу 6.7 (не більше ніж 80 % від значення 

вантажопідйомності за допустимою загальною масою транспортного 

засобу в колоні). 

Поверхню завантаження на плиті проїзної частини визначають за 

схемою візка та розподіленого навантаження А-11 із врахуванням 

розподілу дорожнім одягом під кутом 45º. Визначення зусиль в елементах 

проїзної частини рекомендується виконувати розрахунком МСЕ –– моделі. 

Допускається використання спрощених інженерних методів розрахунку 

плит [13]. 
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ДОДАТОК Г 

(довідковий) 

СХЕМИ НАВАНТАЖЕНЬ 
Г.1 Навантаження за схемами Н-30 та Н-40 представляють собою 

колони вантажівок масою 30 т та 40 т відповідно, інтервал між 

автомобілями 10 м. Схема вантажівок наведено на рис. Г.1.   

 

 
Рисунок Г.1 –– Схеми вантажівок Н-30 та Н-40: а) вздовж напрямку 

руху; б) у поперечному напрямку 

На проїзну частину колони встановлюються в положення для 

отримання максимального зусилля, при цьому габарит автомобіля не 

виходить за габарит проїзду, а відстань між бортами сусідніх автомобілів 

не менше ніж 0,1 м. 

Довжина відбитка шини на проїзній частині у напрямі руху –– 0,2 м. 
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Г.2 Навантаження за схемою НК-80 (НК-100) являє собою одиночний 

чотиривісний візок, схема якого наведена на рис. Г.2. Довжина відбитка 

шини на проїзній частині у напрямі руху –– 0,2 м. 

На проїзну частину візок встановлюються в положення для 

отримання максимального зусилля, але не ближче ніж 0,25 м до 

огородження (чи краю) проїзної частини. 

 
 

Рисунок Г.2 –– Схема навантаження НК-80 (НК-100) 

 
Г.3 Навантаження за схемами Н-8, Н-10 та Н-13 та Н-18 

представляють собою колони вантажівок масою 8 т, 10 т, 13 т та 18 т 

відповідно, серед яких є одна вантажівка збільшеної маси – рис. Г.3 та Г.4. 

 
Рисунок Г.3 –– Схема навантаження Н-8, Н-10 та Н13 
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Рисунок Г.4 –– Схема навантаження Н-18 

Ширина кузова вантажівок Н-8, Н-10 та Н-13 – 2,7 м, колія 1,7 м. 

Ширина кузова вантажівки Н-18 – 2,9 м, колія 1,9 м. 

Правила встановлення на проїзній частині як і для Н-30. 

Г.4 Навантаження за схемами НГ-30 та НГ-60 представляють собою 

гусеничні траки масою 30 т та 60 т згідно з рис. Г.5.  

На проїзну частину трак встановлюється в положення для отримання 

максимального зусилля, але не ближче ніж 0,25 м до огородження (чи 

краю) проїзної частини. 

 
Рисунок Г.5 –– Схеми навантажень НГ-30 та НГ-60 

Г.5 Під час визначення зусиль від характеристичних навантажень 

допускається виконувати їх заміну еквівалентними розподіленими 

навантаженнями, які визначаються в залежності від довжини та форми лінії 

впливу даного зусилля. У табл. Г.1 наведені значення еквівалентних 

розподілених навантажень для трикутної лінії впливу з вершиною 
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посередині (лінія впливу згинального моменту для розрізної 

однопрогонової балки). 

Таблиця Г.1 –– Значення еквівалентного розподіленого 

навантаження для трикутної лінії впливу довжиною L з вершиною в 

середині прогону 

 
L, м 

Еквівалентне розподілене навантаження від тимчасових 
навантажень за схемами, т/м 

Н-10 Н-13 Н-18 Н-30 Н-40 НГ-60 НК-80 
2 9,50 12,35 12,00 12,00 10,00 12,00 20,00 
4 4,75 6,18 7,20 7,20 5,99 12,00 18,00 
6 3,17 4,12 5,87 5,87 5,33 11,67 16,00 
8 2,38 3,09 4,80 4,80 4,50 10,31 14,00 

10 2,16 2,81 4,03 4,03 3,84 9,00 12,16 
12 1,94 2,52 3,47 3,47 3,33 7,92 10,67 
14 1,76 2,29 3,16 3,16 3,00 7,04 9,47 
16 1,59 2,07 2,89 2,89 2,83 6,33 8,50 
18 1,54 2,00 2,66 2,66 2,65 5,74 7,70 
20 1,48 1,92 2,45 2,45 2,54 5,25 7,04 
22 1,41 1,83 2,27 2,27 2,44 4,83 6,48 
24 1,35 1,76 2,13 2,13 2,33 4,48 6,00 
26 1,33 1,73 2,03 2,03 2,22 4,17 5,59 
28 1,30 1,69 1,93 1,93 2,15 3,90 5,22 
30 1,26 1,64 1,84 1,84 2,08 3,67 4,91 
35 1,22 1,59 1,71 1,71 1,97 3,18 4,26 
40 1,15 1,50 1,68 1,76 1,86 2,81 3,76 
50 1,09 1,42 1,58 1,82 1,87 2,28 3,05 
60 1,05 1,37 1,48 1,77 1,89 1,92 2,56 
70 1,01 1,31 1,43 1,71 1,87 1,65 2,21 
80 0,99 1,29 1,40 1,74 1,85 1,45 1,94 
90 0,97 1,26 1,36 1,74 1,82 1,30 1,73 
100 0,96 1,25 1,33 1,72 1,84 1,17 1,56 
150 0,92 1,20 1,27 1,72 1,83 0,79 1,05 

 
Г.6 У табл. Г.2 приведені інформаційні дані щодо проєктних 

навантажень та розрахункових коефіцієнтів до них за нормами минулих 

років. 
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Таблиця Г.2 –– Навантаження та розрахункові коефіцієнти за 

нормами минулих років 

Рік Нормативні навантаження 
Коефіцієнти 

Надійності, γ На кількість смуг, s 

1938 
[5] 

Н-13 для Г14 та Г15,  
Н-10 всі інші 1,0 1 – 1,0;  2 – 1,0; 

3 – 0,85; 4 – 0,75 
Т-60 для Г14 та Г15 або за 
завданням 
Т-25 всі інші 

1,0 1,0 

1943 
[5] 

Н-10 (Н-13 на період війни не 
застосовувалася)  1,0 1 – 1,0; 2 – 1,0; 

3 – 0,85; 4 – 0,75 
Т-30, Т-60  1,0 1,0 

1948 
[6] 

Н-10 або Н-13 (визначалися 
завданням на проєктування) 1,0 1 – 1,0;  2 – 1,0; 

3 – 0,85; 4 – 0,75 

НГ-30, НГ-60 1,0 1,0 

1953 
[7] 

Н-18  на дорогах I і ІІ кат. 
(габарити 2Г7, 2Г8, Г7, Г8 ) 
Н-13  на дорогах IІІ кат (Г7, Г8) і 
IV кат.(Г6, Г7),  
Н-10  на дорогах  V кат.  

1,0 1 – 1,0;  2 – 1,0; 
3 – 0,85; 4 – 0,75 

НК-80 на дорогах I і ІІ кат. 
НГ-60 на дорогах ІІІ кат., 
НГ-30 або НГ-60 на IV і V кат. за 
завданням  

1,0 1,0 

1962 
[8] 

Н-30, 
Н-10 дерев’яні мости 1,4 

При L ≤ 25 м – 1,0 для 
всіх смуг; 

При  L > 25 м: 
1 – 1,0; 2 – 0,9; 

3 – 0,8; ≥ 4 – 0,7 
НК-80, НГ-60 разом з Н-10 1,1 1,0 

1984 
[9] 

А-11, А-8 (дерев’яні мости та  
мости на дорогах  IV і  V кат.) 1,2 – 1,5 1,0 

НК-80,   НГ-60 (разом з А-8) 1,0 1,0 
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ДОДАТОК Д 

(довідковий) 

УРАХУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ 
ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ 

 
Д.1 При визначенні фактичної вантажопідйомності мостів одним із 

визначальних параметрів є граничне зусилля, яке здатна витримувати 

певна його конструкція. Цей параметр залежить від геометричних 

характеристик конструкції та характеристик міцності її матеріалу. 

Очевидно, що їх зміни в результаті пошкоджень, корозії чи старіння 

впливають і на значення вантажопідйомності. Корозія металу призводить 

до зменшення площі перерізу, вилуговування в бетоні – до зменшення його 

міцності. Порушення об’єднання між елементами конструкції викликає 

перерозподіл зусиль між ними або ж до зменшення допустимого зусилля 

на стійкість. Збільшення товщини дорожнього одягу збільшує зусилля від 

постійного навантаження і зменшує допустиме зусилля від тимчасового 

навантаження. Для балкових нерозрізних, рамних та аркових мостів 

додатковим чинником є зміни положення їх опорних вузлів, які викликають 

додаткові зусилля в елементах конструкції. Нахил опори від вертикалі 

призводить до нецентрального її навантаження. Так само погнутість 

елемента ферми змінює його статичну схему. 

Д.2 У табл. Д.1 наведено приблизний перелік основних дефектів 

залізобетонних прогонових будов з означенням їх впливу на несну 

здатність конструкції та рекомендаціями врахування в розрахунках. 
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Таблиця Д.1 –– Дефекти залізобетонних прогонових будов та їх 

урахування в розрахунках 
Ч.ч. Дефект Вплив на конструкцію Врахування 

1 
Корозія робочого 

армування  

Зменшення площі 
армування, зменшення 
жорсткості конструкції 

Врахування фактичної 
площі на основі 
вимірювання 

2 
Розрив робочих 

стрижнів армування  

Зменшення загальної площі 
армування, зменшення 
жорсткості конструкції 

Те ж саме 

3 
Викривлення  стрижнів 
робочого армування  

Зменшення несної здатності 

Врахування шляхом 
введення додаткового 

коефіцієнта умов роботи за 
[3] 

4 
Корозія армування 
хомутів та відігнутої 

арматури 

Зменшення 
вантажопідйомність балок по 

поперечній силі 

Врахування фактичної 
площі на основі 
вимірювання 

5 

Пошкодження бетону 
стисненої зони балки:  
раковини, сколи,  
корозія бетону  

поздовжні тріщини 
(уздовж сили) 

Послаблення ділянки 
стисненої площі балки.  
Зменшення міцності 
стисненого бетону.  
Руйнування стисненої 

ділянки бетону (повної або 
часткової) 

Враховують  фактичний 
розмір за результатами 

вимірювань. 
Врахування фактичної 

міцності . 
 Виключення балки з роботи 
або врахування часткової їх 
роботи за результатами 

випробувань 

6 

Пошкодження бетону в 
зоні основних стресів 
балок (підпірна секція): 
раковини, відколи,   
корозія бетону 

Зниження міцності балок за 
рахунок зменшення площі та  

міцності бетону 

Врахування фактичного 
розміру ділянки шляхом 
вимірювання від природи.  
Врахування фактичної 

міцності бетону. 
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Продовження таблиці Д.1 
Ч.ч. Дефект Вплив на конструкцію Врахування 

7 

Вертикальні тріщини 
посередині балок в 

розтягнутій зоні: розкриття 
тріщин від 0,2 до 0,5 мм;  
розкриття понад 0,5 мм 

внаслідок втрати з'єднання 
арматури та бетону;  

розкриття більше 0,5 мм 
через текучість армування 

Зниження жорсткості і 
зміна розподілу зусиль між 

балками:  
значне,  

дуже значне, 
руйнування балки  

Визначення фактичного 
розподілу за результатами 

випробувань. 
 Виключення балки з 

роботи 

8 
Тріщини по контакту ребра 

балки з плитою 
Зниження жорсткості і 

міцності 

Беруть до уваги 
фактичний розподіл 
зусиль між балками за 

результатами 
випробувань  

9 

Порушення об'єднання 
збірних балок на зварних 
з'єднаннях напівдіафрагм:  
зріз (відсутність) зварних 
накладок; руйнування 
закладних деталей; косі 
тріщини в напівдіфрагмах 

Порушення схеми 
просторової роботи  

Визначення фактичного 
розподілу зусиль між 

балками за результатами 
випробувань  

10 

Порушення об’єднання 
балок в монолітних 

діафрагмах: (вертикальні 
або похилі тріщини); 
пошкодження робочої 

арматури  (корозія, розрив, 
згин); пошкодження бетону 
(відколи, розтріскування)  

Порушення схеми 
просторової роботи 

Визначення фактичного 
розподілу зусиль між 

балками за результатами 
випробувань 
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Кінець таблиці Д.1 
Ч.ч. Дефект Вплив на конструкцію Врахування 

11 

Пошкодження плити 
проїзної частини: 
проломи, корозія чи 

розриви армування тощо 

Зменшення 
вантажопідйомність плити 

 

Врахування фактичних 
розмірів перерізу бетону та 
армування при розрахунках 
на осьове та загальне 

навантаження  

12 
 Балка не спирається  на 

опорну частину 
Зміна розподілу зусиль між 

балками 
Виключення балки з роботи 

13 
Тріщини в зоні анкера 
попередньо напруженої 

арматури 

Втрата попереднього 
напруження армування, 
можлива зміна розподілу 
зусиль між балками 

Врахування при перевірці 
на тріщиностійкість  на 
основі результатів 
випробувань 

14 

Вертикальні тріщини від 
постійних навантажень в 
ребрах попередньо 
напружених балок в 

розтягнутих зонах більше 
0,1 мм 

Зниження жорсткості 
(будівельного підйому) 

Визначення фактичного 
розподілу зусиль між 

балками за результатами 
випробувань 

15 

Поздовжні тріщини 
уздовж попередньо 

напруженого армування:  
окремі не суцільні,  

суцільні 

Можливе послаблення 
площі робочого армування 

Врахування фактичної 
площі армування 

16 

Тріщини в опорних зонах 
нерозрізних балок 

(зазвичай у верхніх зонах 
з виходом у плиту) 

Зміна напруженого стану 
через просідання опор 

Береться до уваги 
фактичний розподіл зусиль 

по довжині балки 

17 

Нерівності покриття, 
руйнування 

деформаційних швів, 
просадки на в’їздах 

Збільшення динамічного 
впливу тимчасових 
навантажень  

Збільшення динамічного 
коефіцієнту за 

результатами випробувань 

18 
Збільшення товщини 
дорожнього покриття 

Збільшення зусиль від 
постійних навантажень 

Врахування фактичного 
постійного навантаження 
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