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Анотація. В роботі розглядається сучасна конструкція прогонових будов 

мостів. В останні роки збудовані перші монолітні попередньо напружені 

прогонові будови мостів в Україні. Підчас будівництва та обстеження цих 

споруд були виявлені дефекти типу тріщин, що суттєво впливають на їх 

довговічність. Тому для попередження недоліків при проектуванні та 

будівництві таких споруд були розроблені рекомендації. Вони описують 

складові та порядок технології напруження конструкції, системи натягу 

арматури. В них вказані основні вимоги до конструювання поперечного 

перерізу та торців прогонової будови, розміщення робочого армування, 

каналоутворювачів та опорних частин. Описані підходи до розрахунку 

термонапруженого стану монолітного бетону при влаштуванні конструкції. 

Ключові слова: монолітні попередньо напружені прогонові будови мостів, 

рекомендації. 



Abstract. The modern construction of bridge deck spans considered. The first 

monolithic post-tensioned span structures built in recent years in Ukraine. During 

construction and inspection of these structures were discovered defects such 

cracking, which significantly affect their durability. They describe the composition 

and procedure of tension technology, system of reinforcement tension. They listed the 

basic requirements for construction of the cross-section and span end faces, 

placement of working armature, canals and bearings. Described approaches to 

calculating thermostressed state of reinforced concrete during construction of 

structure. 
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Вступ. 

Монолітні попередньо напружені залізобетонні прогонові будови (ПНЗПБ) 

мостів мають ряд переваг у порівнянні зі збірними та збірно-монолітними 

прогоновими будовами [1]. В останні десятиліття у світі широко розвинулись 

технології бетонування на будівельному майданчику і системи натягу 

арматури, що дозволило розповсюдити влаштування монолітних попередньо 

напружених залізобетонних конструкцій, в тому числі і прогонових будов 

мостів. Але досвід проектування і будівництва мостів із монолітними ПНЗПБ в 

Україні невеликий. Тому актуальним є дослідження технології будівництва та 

роботи таких конструкцій при їх зведенні для забезпеченням їх надійності та 

довговічності.  

Перевагу в сучасному будівництві монолітних ПНЗПБ надають натягу 

арматури на бетон, так званим пост-напруженим системам [1, 2]. Для 

залізобетонних конструкцій одним із визначальних факторів, який суттєво 

впливає на ці показники, є тріщиноутворення в бетоні. Наявність тріщин в 

бетоні конструкцій порушує їх цілісність і впливає на напружено-

деформований стан елементів, пришвидшує процеси деградації бетону, 

викликає корозію арматури в місцях утворення тріщин. 

В практиці будівництва таких конструкцій в Україні виникли нові задачі 

технології будівництва ПНЗПБ та уникнення тріщиноутворення при їх 



зведенні. Згідно з планом науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Укравтодору потрібно було вирішити проблеми такого характеру при 

будівництві аналогічних споруд у майбутньому. Метою роботи була розробка 

рекомендацій з проектування монолітних ПНЗПБ мостів з натягом на бетон [3] 

з врахуванням особливостей та технології їх зведення. 

Огляд літератури.  

Завдяки Є. Фрейсіне, його розробкам та патентам систем натягу та 

бетонування використання попередньо напружених залізобетонних 

конструкцій середніх та великих прогонів мостів стало реальним з 1930-х років 

[4]. Монолітні ПНЗПБ мостів широко використовуються в країнах Європи, 

Америки, Азії, Африки [5]. 

З проблемами, які виникають при зведенні ПНЗПБ мостів, зіткнулись 

спеціалісти ряду країн. Наприклад, при зведенні монолітної прогонової будови 

в Англії внаслідок виділення тепла при гідратації бетону виникли значні 

тріщини [2]. Прогонова будова складається з двох широких попередньо 

напружених ребер висотою 1,5 м, з'єднаних між собою тонкою залізобетонною 

плитою з боковими консолями. При демонтажі опалубки були виявлені 

тріщини з шириною розкриття понад 1мм в 1/20-тій довжини прольоту. 

Тріщини проходили крізь всю висоту ребра і зупинялись на верхній плиті 

перерізу. В цій роботі причиною виникнення тріщин в ребрах прогонової 

будови вважається виникнення значних термонапружень розтягу при гідратації 

бетону. 

Питання проектування, розрахунків та будівництва ПНЗПБ мостів, 

побудованих на МКАД розглядав Соловьянчак А.Р. [6]. Аналізувались різні 

варіанти компоновки поперечних перерізів з врахуванням систем натягу 

арматури і термонапруженого стану бетону при їх зведенні. 

При армуванні ПНЗПБ мостів в Україні використовується високоміцна 

канатна арматура закордонного виробництва з дещо іншими характеристиками 

в порівнянні з вітчизняною [7]. Також для проведення якісних монолітних 

бетонних робіт на об’єктах з ПНЗПБ мостів розробляються спеціальні 



регламенти з бетонування [8]. Основні матеріали ПНЗПБ мостів потребують 

зручної класифікації та опису для використання проектувальниками та 

виробничниками. 

Результати. 

На основі аналізу досліджень і світового досвіду влаштування монолітних 

ПНЗПБ мостів [1, 2, 5], а також виконаних робіт із науково-технічного 

супроводу та дослідження монолітної естакади [7, 9] в ДП Держдор НДІ були 

розроблені Рекомендації з проектування монолітних попередньо напружених 

мостів з напруженням на бетон (пост-напружені системи) [3], автор статті був 

відповідальним виконавцем при розробці цих Рекомендацій. Нижче викладені 

основні положення цього нормативного документу. 

Попереднє напруження в ПНЗПБ створюється натягом пучків. Пучки в 

конструкції розташовуються у каналоутворювачах. Натяг пучків на бетон 

виконується після досягнення бетону конструкції передаточної міцності. 

Особливістю пост-напруженої системи є індивідуальне закріплення кожного 

канату пучка клином-захватом на загальній анкерній плиті. 

Головна відмінність між попередньо напруженою арматурою на бетон 

(пост-напруженими системами) і армуванням ненапруженою арматурою 

залізобетонних прогонових будов мостів є те, що власна вага повністю 

компенсується силою попереднього напруження арматури, таким чином 

попередньо напружені конструкції поводять себе краще при довготривалих 

постійних навантаженнях. Для досягнення цього основна частина напружених 

пучків повинні розташовуватись в зонах розтягуючи напружень. 

Попереднє напруження в залізобетонних прогонових будовах 

автодорожніх мостів доцільно використовувати при довжині прогонів 15м і 

більше. Для суцільних плитних попередньо-напружених прогонових будов 

мостів (рис. 1, а) з напруженням на бетон товщина плити приймається 

співвідношенням довжина прогону/будівельна висота від l/30 до l/35. Для 

зменшення вартості влаштовується змінний по висоті поперечний переріз (в 

залежності від реакцій в перерізі).  



В опорних перерізах відстань між опорними частинами не повинна 

перевищувати п’ятикратної товщини плити. Анкери напружуваної арматури, на 

кінцевих ділянках, повинні бути розподілені рівномірно. Також має бути 

забезпечене додаткове поперечне та торцеве армування для сприйняття сили 

попереднього напруження від анкерів на бетон плити. 

При збільшенні довжини прогону, власна вага плитних прогонових будов 

починає зростати. Зменшення ваги конструкції можна досягти влаштуванням 

консолей (видаленням зайвого матеріалу по бокам) або видаленням не 

потрібного матеріалу з центру плити (ребристі плити). У випадках, коли 

будівельна висота конструкції є обмежена, або важливо зберегти плитну форму, 

доцільно використовувати пустотні плитні прогонові будови (рис. 1, б).  

При конструюванні пустотних плит необхідно зважати на те, що 

влаштування порожнин значно ускладнює їх виготовлення. Під час 

проектування необхідно передбачати додаткові заходи по забезпеченню 

стійкості пустот при бетонуванні, та додаткове конструктивне армування ребер. 

Пустоти можуть мати круглу, восьмикутну чи прямокутну форму, при її 

проектуванні необхідно враховувати вимоги п.3.117 ДБН В2.3.14-2006 [10]. 

Ребра між пустотами, як правило, влаштовують шириною 250 мм - 300 мм. 

Кожне ребро може вміщати по два попередньо напружені арматурні пучки. 

Пустоти переривають над опорами для утворення в цих місцях поперечних 

балок (діафрагм) та влаштування деформаційних швів. 

Основні конструктивні вимоги – це дотримання висоти плити 20 см (згідно 

2.3.14 ДБН В.2.3-14 [10]) та достатнього масиву бетону для розміщення 

арматурних пучків. Кількість та товщина вертикальних граней приймається 

згідно розрахунку. 

 
а)                                                                    б) 

Рис. 1. Суцільна (а) та пустотна (б) плитна прогонова будова 



В рекомендаціях описані основні принципи конструювання плитних та 

балочних ПНЗПБ мостів і наведені приклади поперечних перерізів таких 

прогонових будов. 

Бетон та напружена арматура попередньо напружених прогонових будов 

мостів з напруженням на бетон (пост-напружені системи) повинні відповідати 

діючим нормативним документам (ДБН В.2.3-14 [10]).  

Бетон для влаштування прогонових будов монолітних попередньо 

напружених мостів з напруженням на бетон потрібно приймати класом не 

менше В35. Мінімальні товщини захисного шару бетону напруженої та 

конструктивної арматури повинні відповідати таблиці 3.26 ДБН В.2.3-14 [10]. 

Марки сталі та їх характеристики для армування прогонових будов 

монолітних попередньо-напружених мостів з напруженням на бетон, що 

установлюється з розрахунку, в залежності від умов роботи елементів 

конструкцій приймають відповідно до табл. 3.12, 3.13, 3.14 ДБН В.2.3-14[10]. 

Чинний ДБН В.2.3-14 [10] нормує використання канатів К-7, що 

виготовляються за ГОСТ 13840 [11] із нормативним опором на розтяг 1395 

МПа. Значної економії попередньо напруженої канатної арматури можна 

досягти, використовуючи канати, що виготовляються за європейськими 

стандартами [12]. Застосування як робочої арматури імпортних арматурних 

сталей допускається у встановленому законодавством порядку. Нормативний 

опір на розтяг 7-ми дротових канатів виготовлених за ЕN 10138-3 [12] прийнято 

1770 або 1860 МПа (маркування канатів Y1770 S7 або Y1860 S7). Для мостів, як 

правило, використовують канати із діаметром дротин 15,3 мм та 15,7 мм (0,6" 

та 0,62"). 

Характеристики та умови використання комплектів пост-напруженої 

системи в Європейських країнах визначаються Європейським технічними 

свідоцтвами (ЕТА). Для використання в Європейському Союзі, комплекти для 

пост-напружування повинні отримати Європейське технічне свідоцтво (ЕТА) 

на підставі ряду обов'язкових процедур випробувань. Вимоги щодо отримання 

ЕТА містяться в [13] "Настанові з отримання Європейського технічного 



ухвалення на комплект деталей пост-натягування для попереднього 

напружування будівельних конструкцій", де перелічені обов'язкові для 

виконання процедури випробувань. 

Анкерування напружуваних сталевих канатів в анкерних плитах і 

з’єднувачах відбувається за допомогою анкерних клинів. 

При визначенні положення сталевих канатів та сил напруження в 

напружуваних елементах необхідно врахувати втрати сил напруження ΔPµА від 

тертя в ділянці активного анкера. На момент введення повної сили напруження 

середня межа міцності бетону при стиску fcmj,cube або fcmj,cyl в зоні анкерування 

має бути не меншою за значення, що вказує виробник системи напруження.  

При частковому напруженні у 30% від повної сили напруження 

(виконується на етапі твердіння бетону для уникнення утворення усадочних і 

температурних тріщин), мінімальне значення межі міцності бетону на стиск 

повинно становити від 0,5 fcmj,cube або 0,5 fcmj,cyl. Необхідну середню межу 

міцності бетону fcmo на стиск на момент введення повної сили напруження для 

анкерування вказує виробник системи напруження. 

Відстані між осями анкерів та між осями анкерів і гранню бетонного 

елементу залежать від мінімального значення міцності бетону на стиск і мають 

бути не меншими від значень, що вказує виробник пост-напруженої системи.  

Дані щодо відстаней між осями анкерів і краями пов'язані тільки з впливом 

cил напруження на бетонні несучі конструкції. Вимоги ДБН В.2.3-14 [10] 

стосовно захисного шару повинні враховуватись. Захисні шари в жодному разі 

не можуть бути меншими ніж 20 мм або меншими за захисні шари укладеного в 

тому ж перерізі армування. 

Здатність анкерування (включно з армуванням) для передачі сил 

напруження на бетон конструкції оцінюється через випробування та контроль. 

При цьому перевіряється здатність до перерозподілу сил, що з’являються в 

конструкції за спіральним і додатковим армуванням. Необхідно передбачити 

достатню кількість поперечного армування для сприйняття поперечних сил.  



При необхідності встановлюється додаткове армування. Додаткове 

армування складається з замкнутих хомутів (замкнення хомута гачком, чи 

іншими  рівнозначним методом) або з ортогонально розташованих один до 

одного стрижнів для достатнього армування. Замки хомутів (гачки чи інше) 

розташовуються в різних площинах. 

Розрахунок монолітних попередньо напружених прогонових будов мостів 

з напруженням на бетон має виконуватись згідно вимог ДБН В 2.3-14 [10]. При 

відсутності в нормативних документах необхідних величин та параметрів, котрі 

характеризують роботу конструкцій з пост-напруженою системою і є 

необхідними для розрахунку, відповідні величини рекомендується 

використовувати із відповідного Європейського технічного свідоцтва пост-

напруженої системи (ЕТА). 

Зусилля, що діють в елементах прогонових будов, краще визначати 

використовуючи метод скінчених елементів, моделюючи елементи конструкцій 

в розрахункових схемах стержнями, плитами чи об’ємними скінченими 

елементами. 

Щоб визначити термонапружений стан залізобетонної прогонової будови, 

необхідно знати розподіл температури в тілі конструкції. Використовуючи 

принцип Сен-Венана, можна задати при певних допусках температурне поле в 

масиві бетону прогонової будови у вигляді одномірного або двомірного, тому 

що товщина і висота балок менше їх довжини. Щоб визначити 

термонапруження, необхідно враховувати повзучість та змінність модуля 

пружності бетону, який твердіє в часі. Розрахунок по утворенню тріщин в ДБН 

В.2.3.-14 [10] виконується на основі діючих зусиль та визначеної величини 

розрахункового опору бетону на розтяг . В залізобетонних конструкціях 

тріщини виникають тоді, коли відносні деформації в крайньому розтягнутому 

волокні досягають величини 2 . 

В проекті виконання робіт згідно ДБНА.3.1-5 [14] при спорудженні 

монолітних бетонних прогонових будов повинен бути передбачений комплекс 



конструктивних рішень і технологічних засобів для регулювання температури 

бетонної суміші. 

Вимоги до температури бетонної суміші встановлюються на основі 

розрахунків температурних полів і термонапруженого стану вкладеного бетону. 

Необхідні фізико-механічні та теплофізичні характеристики бетонів, як 

правило, приймаються за результатами лабораторних досліджень. Для стадії 

проекту дозволяється користуватись аналогами з наступним коригуванням на 

стадії робочого проекту розрахункових даних відповідно до фактичних 

властивостей застосованих бетонів. 

Створення передбаченого проектом термонапруженого стану укладання 

бетону досягається за допомогою комплексу конструктивних рішень і 

технологічних засобів. 

Для підтримки температурного режиму бетонування різниця температур 

між ядром і боковими поверхнями масиву допускається не більше 20ᵒС - 25ᵒС. 

Регулювання тепловиділення бетону слід виконувати як шляхом 

зменшення загальної кількості тепла екзотермії, так і зміною кінетики 

тепловиділення. Регулювання температури бетонної суміші заключається в її 

охолодженні в літні період і підігріві в зимовий період. Для захисту бетону від 

впливу сонячного тепла рекомендується застосовувати огороджуючи 

конструкції з легких, непроникних для інфрачервоного випромінювання 

матеріалів (брезент, тканина, непроникна плівка і т.д.). 

Заключення і висновки.  

Використовуючи вітчизняний та світовий досвід були розроблені 

рекомендації з проектування відносно нових для України конструкцій – 

монолітних попередньо напружених прогонових будов мостів. В них вказані 

основні вимоги до конструювання поперечного перерізу та торців прогонової 

будови, розміщення робочого армування, каналоутворювачів та опорних 

частин. Описані вимоги до робочої арматури, бетону, систем натягу арматури 

та заходів щодо влаштування якісного бетонування. 
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