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Анотація. В статті розглядаються особливості дорожніх конструкцій в зоні сполучення мосту і 

насипу, що вже знаходяться в експлуатації та сучасні конструктивні рішення чинних нормативних до-
кументів. Відмічено основні види дефектів дорожнього одягу. 

Об'єкт дослідження – конструкції дорожнього одягу в зоні сполучення моста і насипу. 
Мета роботи – аналіз зміни прогину поверхні покриття по довжині дорожньої конструкції мос-

тового переходу з урахуванням впливу перехідної плити та термореологічних властивостей асфальто-
бетону. 

Метод дослідження – визначення величини вертикального переміщення поверхні асфальтобе-
тонного покриття при дії розрахункового навантаження по довжині дорожньої конструкції мостового 
переходу в зоні спряження з мостом в залежності від температури та часу дії навантаження. 

Більше половини мостів в Україні влаштовано з перехідними плитами. Основні дефекти дорож-
нього асфальтобетонного покриття в зоні сполучення мосту і насипу ˗ просадки ґрунту підходів, трі-
щини в асфальтобетонному покритті, розмиви ґрунту, протікання води. Ці дефекти призводять до зме-
ншення довговічності асфальтобетонного покриття на мостових переходах.  

Зміни відносного прогину поверхні асфальтобетонного покриття дорожніх конструкцій по від-
ношенню до прогину конструкції поза межами перехідної плити виникає небезпека «клавішного ефе-
кту», що пояснює утворення відповідних дефектів і призводить до зменшення довговічності констру-
кцій дорожнього одягу. 

Результати статті можуть бути упроваджені при проектуванні дорожніх одягів в зоні сполучень 
мостів і шляхопроводів з автомобільною дорогою і технології їх ремонту та будівництва. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – пошук оптимальної конструкції до-
рожнього одягу в зоні сполучень мостів і шляхопроводів з автомобільною дорогою. 

Ключові слова: підходи до мостів, дорожній одяг, асфальтобетонне покриття, перехідні плити.  
 
Вступ. Основним завданням у місцях сполучення мостів з автомобільною дорогою є забезпе-

чення плавного переходу загальної жорсткості від конструкції насипу підходів до більш жорсткої кон-
струкції прогонової будови мосту. Однак у процесі їх експлуатації виникають різні види дефектів, що 
значно погіршують безпеку руху та знижують довговічність мостів, а також конструкції дорожнього 
одягу у зоні спряження [1-6]. До основних видів дефектів відносять просадки ґрунту підходів (Рисунок 
1.а), тріщини в асфальтобетонному покритті (Рисунок 1.б), розмиви ґрунту (Рисунок 1.в), протікання 
води (Рисунок 1.г). Частково ця проблема вирішується влаштуванням перехідних залізобетонних плит 
(Рисунок 2) і деформаційних швів для компенсації температурних переміщень[7]. Незважаючи на це, 
на багатьох об’єктах у процесі експлуатації спостерігаються розмиви ґрунту під перехідними плитами, 
протікання води по шафовим стінкам опор, намокають торці балок, що викликає корозійні процеси в 
бетоні і арматурі [3, 8, 9].  
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Рисунок 1 – Приклади деформацій і руйнувань в зоні спряження дорожніх конструкцій з мостами, 

де а – просідання насипу на підходах перед опорою мосту на а/д М-12, км 253+930; б – вид на прої-
зну частину моста на а/д М-12, км 265+903 в напрямку Вінниці; в – розмиви ґрунту [8]; г – вигин 

стійки опори по осі через тиск старої перехідною плити та протікання води [9] 
 

Figure 1 ˗ Examples of deformations and fractures in the area of the coupling of road constructions with 
bridges, where a- is the subsidence of the embankment on the approaches in front of support of bridge on 
the  road M-12, km 253 + 930; b - the view on the travel part of the bridge on the road M-12, km 265 + 
903 in the direction of Vinnitsa; с - erosion of the soil [8]; g - the bend of the support stand on the axis 

through the pressure of the old transition plate and the flow of water [9] 
 

Вітчизняними фахівцями ще у 70-і роки минулого століття були систематизовані та узагальнені 
проблеми спряження автомобільних доріг з мостами, що дозволило розробити практичні рекомендації 
[10]: 

˗ у конструкцію сполучення мосту (шляхопроводу) з насипом входить частина земляного поло-
тна за береговою опорою мосту (яку відсипають з дренуючого ґрунту), що закінчується закриваючим 
опору конусом. Дорожнє покриття в цьому місці влаштовують з використанням перехідних плит;  

˗ залежно від типу покриття, що влаштовується на підходах до мосту, застосовують три типи 
перехідних плит: при цементобетонному покритті - поверхневі плити (рисунок 2.а), при асфальтобе-
тонному ˗ напівзаглиблені (рисунок 2.б) і заглиблені (рисунок 2.в); 

˗ напівзаглиблені плити застосовують при асфальтобетонних покриттях, які влаштовуються на 
жорстких (цементобетонних основах) і основах з кам'яних матеріалів, укріплених цементом, гранульо-
ваним доменним шлаком, меленим шлаком, золою винесення та ін. 

˗ заглиблені плити укладають при асфальтобетонних покриттях, які влаштовуються на нежорст-
ких основах з кам'яних матеріалів різної міцності, а також шлакового щебеню, оброблених органіч-
ними в'яжучими в установці або на місці проведення робіт. 

˗ довжину перехідних плит призначають в залежності від очікуваної висоти насипу. 
Враховуючи досвід попередніх років досліджень [11] у нинішніх чинних будівельних нормах 

[12] для забезпечення спряження передбачено: 
 ˗ у з’єднанні автодорожніх і міських мостів з насипом укладання залізобетонних перехідних 

плит довжиною, як правило, не більше 8 м. 
- мостах зі стоянами, що обпираються безпосередньо на насип (диванного типу), довжину пере-

хідних плит слід приймати 2 м. 
˗ при техніко-економічному обґрунтуванні рекомендується стояни мостів проектувати не обсип-

ними. 
˗ при з’єднанні обсипних стоянів з насипами підходів необхідно, щоб після осідання насипу і 

конуса частина стоянів, що примикає до насипу або вільної консолі (в автодорожніх мостах), входила 
в конус на величину (рахуючи від вершини конуса насипу на рівні брівки полотна до грані конструкції, 
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що з’єднується з насипом,) не менше 0,75 м при висоті насипу до 6 м і не менше 1 м при висоті насипу 
понад 6 м. 

 

 
 

Рисунок 2 – Конструкції сполучення моста з насипом для цементобетонних покриттів (а) і для асфа-
льтобетонних покриттів ˗ напівзаглибленої плити (б), заглибленої плити (в): де 1 - проміжна плита;  
2 - перехідна плита; 3 - крупно- і середньозернистий пісок; 4 - дренуючий грунт; 5 - гравійно-щебе-

нева подушка; 6 - укріплений грунт або асфальтобетон 
 

Figure 2 - Constructions connection of the bridge with embankment for cement-concrete coatings (a) and for 
asphalt concrete coatings˗ semi-insulated plate (b), deepened plate(c): where 1 - intermediate plate;  
2 - transition plate; 3 - large and medium grained sand; 4 - drainage soil; 5 – gravel-rubble pillow;  

6 - reinforced soil or asphalt concrete 
 

В зарубіжній практиці будівництва мостів і шляхопроводів малої і середньої довжини (загальною 
довжиною до 100 м) активно впроваджуються інтегральні (рис. 3) та інші схеми споруд  [2]. 

На практиці маємо наступне. При розробці і наповненні бази даних АСУМ [13] спеціалісти ДП 
«ДерждорНДІ», виділяють п’ять типів мостів, щодо перехідних плит: 

- без перехідних плит; 
- з плитою Г-подібного типу; 
- з перехідною плитою і проміжною плитою; 
- не визначені (щодо конструкції перехідних плит); 
- з перехідною плитою і поперечним опорним лежнем. 
Аналіз 4616 мостів бази АСУМ (Рисунок 4), щодо типу сполучення мостів з насипом, виявив що: 
-  на 34 % мостів, їх сполучення з насипом виконано без перехідних плит; 
- на 35 % мостів сполучення виконано з перехідною плитою і поперечним опорним лежнем; 
- на 10 % мостів влаштовано проміжні плити; 
- на 1 % мостів влаштовано плити Г-подібного типу; 
- на 20 % тип сполучення не встановлено. 
Результати обстежень і аналіз існуючої дорожньої конструкції мостового переходу свідчать, що 

вони, не забезпечують необхідної довговічності дорожнього покриття. На ньому вже через 2-3 роки 
виникають тріщини і інші дефекти [3, 14]. Основною причиною цього є те, що традиційні конструкції 
сполучення мосту з насипом та дорожнього одягу мостового полотна та підходів до мосту, не забезпе-
чують плавну зміну напружено-деформаційного стану в зоні зміни конструкції дорожнього одягу [3-6, 
16]. 
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Рисунок 3 – Інтегральна перехідна плита:             

1 ˗ грунт насипу підходів; 2 - перехідна плита 
жорсткої консольної конструкції 

 
Figure 3 - Integral transition plate: 1 ˗the soil of the 
embankment approaches; 2 - a transition plate of a 

rigid console construction 

Рисунок 4 ˗ Співвідношення різних типів сполу-
чення мостів з насипом на дорогах України зага-

льного і місцевого значення 
 

Figure 4 ˗ The correlation of different types connec-
tion of bridges with embankment on the roads of 

Ukraine of general and local significance 
 

Мета і методи 
Метою даних досліджень є аналіз зміни прогину поверхні покриття по довжині дорожньої конс-

трукції мостового переходу з урахуванням впливу перехідної плити та термореологічних властивостей 
асфальтобетону. 

Для дослідження прийнято один із найбільш поширених варіантів конструкції сполучення моста 
з насипом для асфальтобетонного покриття з напівзаглибленою плитою (Рисунок 2.б) довжиною 6 м. 
Така конструкція дорожнього одягу передбачає плавний перехід напружено-деформованого стану ас-
фальтобетонного покриття від місця обпирання перехідної плити на опору мосту до місця закінчення 
перехідної плити, де його конструкція відповідає запроектованій для даної автомобільної дороги.  

Дослідження проводили на прикладі автомобільної дороги загального користування III категорії 
з капітальним дорожнім одягом в дорожньо-кліматичній зоні У-2 дорожньо-кліматичного району 
ІІ.Р.1, розрахункове навантаження – А2. Для цього, з певним наближенням, визначали величину верти-
кального переміщення поверхні асфальтобетонного покриття при дії розрахункового навантаження по 
довжині дорожньої конструкції мостового переходу в зоні спряження з мостом в залежності від темпе-
ратури та часу дії навантаження. Розрахункові характеристики дорожньо-будівельних матеріалів вста-
новлювали за табличними даними чинних нормативних документів [17- 20]. 

Результати і пояснення 
Конструкція дорожнього одягу з асфальтобетонним покриттям в межах зони спряження (в зоні 

середини перехідної плити, в зоні закінчення перехідної плити і безпосередньо за перехідною плитою) 
показана на рисунку 5.   

Результати зміни відносного прогину кожної конструкції дорожнього одягу в залежності від те-
мператури показано на рис. 6. Аналіз цих даних свідчить, що прогин для розглянутих температур при 
їх збільшенні зростає. Більші темпи зростання відносного прогину спостерігаються на поверхні пок-
риття конструкції, що знаходиться в середині перехідної плити (рис. 6.а). При температурі 40 °С він 
збільшується у 2,5 рази. Для конструкції що знаходиться на краю плити та конструкції дорожнього 
одягу автомобільної дороги відносний прогин збільшується меншими темпами, майже однаково, і при 
40 °С зростає майже в 1,6 рази (Рисунки 6.б і 6.в). Загальне збільшення відносного прогину розглянутих 
дорожніх конструкцій пов’язане з тим, що зі збільшенням температури зменшується модуль асфальто-
бетонних шарів. Підвищена температурна чутливість конструкції, що представлена на рисунку 5.а по-
яснюється наявністю трьох асфальтобетонних шарів загальною товщиною 25 см у порівнянні з двома 
шарами асфальтобетону для конструкцій 5.б та 5.в. Близькі значення характеру зміни прогинів від те-
мператури для цих конструкцій можуть сприяти більш плавному переходу напружено-деформованого 
стану від дорожніх конструкцій над плитою до дорожньої конструкції автомобільної дороги.  
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Рисунок 5 – Конструкція дорожнього одягу з асфальтобетонним покриттям в межах зони спряження з 
перехідною плитою довжиною 6 м: а – конструкція в зоні середини плити; б – конструкція в зоні за-

кінчення перехідної плити; в – конструкція безпосередньо за перехідною плитою; 1 – верхній шар по-
криття з асфальтобетону; 2 – нижній шар покриття з асфальтобетону; 3 – верхній шар основи з асфа-

льтобетону; 4 – нижній шар основи з щебенево-піщаної суміші; 5 – перехідна плита; 6 – шар з ще-
беню; 7 – грунт (пісок середньої крупності) 

 
Figure 5 - Construction of road clothing with asphalt concrete coating within the zone of coupling with 

a transition plate length 6 m: a - construction in the zone of the middle of plate; b - construction in the zone 
of the end of the transition plate; с - construction directly behind the transition plate; 1 - top layer of asphalt 

concrete coating; 2 - bottom layer of asphalt concrete coating; 3 - the top layer of the base of asphalt 
concrete; 4 - the bottom layer of the base of gravel-sand mixture; 5 - transition plate; 6 - a layer of rubble; 7 - 

soil (sand of medium size) 
 

  

 

Рисунок 6 – Зміна прогину покриття при динамічній дії навантаження. Графіки а, б і в відповідають 
конструкціям дорожнього одягу а, б і в, рисунку 5 

Figure 6 – Change the deflection of the coating with dynamic load action. Graphs a, b and c correspond to 
the designs of road clothes a, b and c, fig. 5 
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Рисунок 7 ˗ Зміна відносного прогину покриття при динамічній дії навантаження по відношенню 
до прогину конструкцій при температурі 10 °С. Графіки 1, 2 і 3 відповідають конструкціям дорож-

нього одягу а, б і в рисунку 5, відповідно 
 

Figure 7 ˗ Change relative deflection of the coating with the dynamic action of the load relative to the 
deflection of constructions at a temperature of 10 ° С. Graphs 1, 2 and 3 correspond to the designs of road 

clothes a, b and c, Fig. 5, respectively 

Висновки 
Більше половини мостів в Україні влаштовано з перехідними плитами. Основні дефекти дорож-

нього асфальтобетонного покриття в зоні сполучення мосту і насипу ˗ просадки ґрунту підходів, трі-
щини в асфальтобетонному покритті, розмиви ґрунту, протікання води. Ці дефекти призводять до зме-
ншення довговічності асфальтобетонного покриття на мостових переходах.  

Як слідує із аналізу результатів зміни відносного прогину поверхні асфальтобетонного покриття 
дорожніх конструкцій (для прикладу з напівзаглибленою плитою) по відношенню до прогину констру-
кції поза межами перехідної плити виникає небезпека «клавішного ефекту», що пояснює утворення 
відповідних дефектів і призводить до зменшення довговічності конструкцій дорожнього одягу. 

Виходячи з того, що основною умовою влаштування сполучень мосту з насипом є забезпечення 
плавності зміни загальної жорсткості на весь період експлуатації дороги з урахуванням температурної 
чутливості асфальтобетону, необхідно продовжувати дослідження причин деформацій і руйнувань до-
рожнього покриття біля мостів для підвищення його довговічності. Потребують подальшого вдоско-
налення конструкції сполучень мостів і шляхопроводів з автомобільною дорогою і технології їх ремо-
нту та будівництва.  
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Abstract. The article deals with the features of road constructions in the area connection of bridge and 
embankment already in operation and modern constructive decisions of the current normative documents. The 
main types of defects of road clothes are noted. 

The object of research - structures of road clothes in the bridge and embankment area. 
The purpose of the work is to analyze the change in the deflection of the surface of the coating along 

the length of the road construction of the bridge transition, taking into account the influence of the transition 
plate and the thermoreal properties of the asphalt concrete. 

The research method is the determination of the value of the vertical displacement of the surface of 
the asphalt concrete coating under the action of the calculated load on the length of the road construction of 
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the bridge transition in the zone of coupling with the bridge, depending on the temperature and time of the 
load. 

More than half of the bridges in Ukraine are arranged with transition plates. The main defects of the 
road asphalt concrete coating in the area connectin of bridge and embankment ˗ drainage of soil approaches, 
cracks in asphalt concrete coatings, soil erosion, water leakage. These defects lead to a decrease in the 
durability of asphalt concrete coating on bridge transitions. 

Changes in the relative deflection of the surface of the asphalt concrete coating of road structures in 
relation to the structural deflection outside the transition plate presents a danger of "key effect", which explains 
the formation of the corresponding defects and leads to a decrease in the durability of road constructions. 

The results of the article can be implemented in the design of road clothing in the area connection of 
the bridges and overpasses with the highway and the technology of their repair and construction. 

Foreseeable assumptions about the development of the research object are the search for an optimal 
design of road clothing in the area connection of bridges and overpasses with an automobile road. 

Keywords: approaches to bridges, road clothes, asphalt concrete coating, transition plates. 
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