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БІЧНИЙ ТИСК НА БЕРЕГОВІ ОПОРИ МОСТА ВІД НАВАНТАЖЕННЯ АК ПРИ
ВІДСУТНОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПЛИТ
Виявлено долю рівномірно розподіленої частини навантаження АК при визначенні величини бічного тиску
Е і перекидального моменту М, діючих на берегову опору по відношенню до сумарних їх значень (тобто до
значень, які ураховують і вагу тандема). Показано, що зі збільшенням висоти опори доля зусилля від рівномірно розподіленої частини навантаження також збільшується
Ключові слова: берегова опора, навантаження АК, сила бічного тиску, перекидальний момент, вплив рівномірно розподіленої частини навантаження АК, тандем.

Вступ. Уперше навантаження АК при розрахунках елементів автодорожніх і міських
мостів було уведено в норми [1]. У подальших нормативних документах [2-4] це навантаження вважалось обов'язковим при розрахунках, тільки з часом величина К (клас навантаження) збільшувалась. Якщо у нормах [1, 2] клас навантаження К приймався 8 і 11, то в
останніх чинних нормативних документах [4] потрібно було розрахунок вести уже на клас
К, що дорівнює 11 і 15.
У всіх згаданих нормах наведено єдиний (незмінний) підхід при визначенні бічного
тиску грунту на берегові (крайні) опори моста від навантаження АК при відсутності перехідних плит і руху транспорту перпендикулярно опорі. При такому підході рекомендується визначати бічний тиск тільки від тандему (двовісного візка).
Оскільки навантаження АК включає для кожної смуги руху один тандем з осьовим
навантаженням Рв = 9,81К (кН), де К – клас навантаження у тонно-силах, і рівномірно розподілене навантаження будь-якої довжини інтенсивністю ν = 0,981К (кН/м), тобто у десять разів менше сили Рв, то розробники визначення бічного тиску на опору, мабуть, вважали, що впливом рівномірно розподіленої частини навантаження АК можна знехтувати.
Це питання – проблематичне і потребує додаткових досліджень.
Мета і задачі дослідження. Навантаження від візка передається на бічну опору через
дві (а при малій висоті опори через одну) ділянки незначного розміру по висоті, а від рівномірно розподіленого навантаження – у межах усієї висоти опори, то вплив цієї частини
навантаження (особливо при великій висоті опори) може бути значним. Метою даних досліджень і є питання визначення впливу рівномірно розподіленої частини навантаження
АК на загальну роботу опори в залежності від її висоти.
Реалізація задачі. Згідно з нормами [4] вертикальний тиск від одного колеса передається через площадку з розмірами у плані b×c (рис. 1), де с – довжина відбитку від колеса
тандему вздовж руху транспорту (вздовж осі моста); с=0,2 м; b – відстань між зовнішніми
гранями коліс на осі; b=2,5 м (див рис. 1).
Таким чином, вертикальний тиск від однієї осі тандема
(АК)

𝑝в

(АК)

=

Рв

𝑏⋅𝑐

.

(1)

При невисоких опорах моста в межах призми обвалення bпр може бути розміщена
тільки одна вісь тандема, а ширина призми обвалення
𝑏пр = ℎ ⋅ tgθ,

(2)
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де θ – кут, під яким відбувається обвалення ґрунту. Він дорівнює
𝜃 = 45∘ − 0,5𝜙𝑛 ,

(3)

де 𝜙𝑛 – характеристичне значення кута внутрішнього тертя ґрунту насипу.

Рис. 1. Схема завантаження від тандему АК

Вертикальний тиск від рівномірно розподіленої частини навантаження інтенсивністю ν
(АК)

𝑝𝜈

𝜈

= 𝑏⋅𝑐 .

(4)

1

Оскільки довжина рівномірно розподіленого навантаження необмежена, то при будь
якої висоті опори воно завжди буде передаватися по всій ширині призми обвалення
(рис. 2). Інтенсивність ν визначена на 1 пог. м. довжини, тому в формулі (3) треба підставляти с1=1 м.
bпр

p(АК)

q(АК)

0,5h

h

E(АК)

θ

q(АК)

Рис. 2. Схема завантаження від рівномірно розподіленої частини навантаження АК

Бічний тиск на опору нормами [4] дозволяється визначати згідно з теорією Кулона,
основні положення якої викладені у [3-7, 15], незважаючи на те, що теорія Кулона пізніше
була удосконалена рядом учених [8-14].
Згідно з теорією Кулона інтенсивність бічного тиску від привантаження призми обвалення визначається за наступними формулами:
від тандема
(АК)

𝑞в

(АК)

= 𝑝в

⋅ 𝜏𝑎 ;

(5)

від рівномірно розподіленої частини навантаження АК
(АК)

𝑞𝜈

(АК)

= 𝑝𝜈

⋅ 𝜏𝑎 ,

(6)
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де 𝜏𝑎 – коефіцієнт бічного активного тиску ґрунту.
𝜏𝑎 = tg 2 (45∘ − 0,5𝜑).

(7)

У формулах (5-7) φ – внутрішнього тертя ґрунту.
Бічний тиск від колес тандему буде передаватися через обмежені по висоті ділянки,
розмір яких (див. рис. 1)
ℎАК = 𝑐 ⋅ ctgθ.

(8)

Бічний тиск від рівномірно розподіленої частини навантаження АК передається по
всій висоті опори (див. рис. 2).
Оскільки бічний тиск грунту визначається на 1 пог. м. ширини опори, то і силу бічного тиску треба також визначати на 1 пог. м. Тоді сила бічного тиску:
від тантема (див. рис. 1)
(АК)

𝐸в

(АК)

= 2𝑞в

⋅ ℎАК ;

(9)

від рівномірно розподіленої частини навантаження АК (див. рис. 2)
(АК)

𝐸𝜈

(АК)

= 𝑞𝜈

⋅ ℎ.

(10)

Повна сила бічного тиску
(АК)

𝐸 = 𝐸в

(АК)

+ 𝐸𝜈

.

(11)

Якщо в межах ширини призми обвалення буде розташована одна вісь тандема, сила
в два рази менше величини, отриманої за формулою (9).
(АК)
Незважаючи на те, що інтенсивність бічного тиску від тандема 𝑞в значно більше
(АК)
інтенсивності 𝑞𝜈
від рівномірно розподіленої частини навантаження АК, величини сил
бічного тиску від тандема рівномірно розподіленої частипи можуть бути одного порядку.
Для прикладу визначимо силу бічного тиску Е і величину перекидального моменту
М від навантаження А11, якщо грунт насипу є пісок, характеристичний кут внутрішнього
тертя якого 𝜑𝑛 = 30∘ . Найбільший перекидальний момент буде виникати, коли одна з осей
тандему буде розташована безпосередньо біля задньою грані опори (рис. 3).
bпр
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Рис. 3. Схема завантаження при визначені бічної сили Е і перекидального моменту М від навантаження А11

Розрахунок по визначенню сили бічного тиску Е і перекидального моменту М виконано для різних висот опори, а саме: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13 м. Відстань між кусочними навантаженнями від тандема по висоті стінкиℎв = 1,5 ⋅ ctg30∘ = 2,60м, (див. рис. 3).

161

Науковий вісник будівництва, 2021, т. 104, №2

Значення сили бічного тиску Е і перекидального моменту М для різних висот опори
зведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Значення сили бічного тиску Е і перекидального моменту М від навантаження А 11.
Сила бічного тиску, кН
Співвідношення
Е*
величин, %

Висота опори, м
1,44
26,36
4,32
54,20
7,20
57,08
10,08
59,96
12,96
62,84
15,84
65,72
18,72
68,60

1
3
5
7
9
11
13

Перекидальний момент кНм
Співвідношення
М*
величин, %
0,72
21,34
6,48
82,80
18,00
194,08
35,28
311,12
58,32
428,93
87,12
564,97
121,68
657,30

5,50
7,97
12,61
16,81
20,62
24,10
27,29

3,37
7,83
9,27
11,34
13,60
15,42
17,45

*У чисельнику наведено значення сил бічного тиску Е і перекидальних моментів М, отриманих від рівномірно розподіленої частини навантаження А 11, у знаменнику – значення від повного навантаження А 11 з
урахуванням тандема

Відношення М ν(АК) / М (АК) ,%

Відношення М ν(АК) / М (АК) ,%

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок про те, що вплив рівномірно розподіленої частини навантаження А 11 зі збільшенням висоти опори збільшується і може
досягати у даному прикладі 27,29% при визначені сили бічного тиску Е і 17,45% при визначенні величини перекидального моменту М по відношенню до цих величин, розрахованих від навантаження А 11 разом з тандемом. Ці співвідношення для грунту насипу з
кутом внутрішнього тертя 𝜑𝑛 = 30∘ залишається і для навантаження А 15. У цьому випадку величини Е і М, наведені в таблиці, треба збільшити у 15/11=1,3636 раз.
За даними, наведеними у таблиці, побудовано графіки залежності співвідношень ве(АК)
(АК)
(АК)
(АК)
личин 𝐸𝜈 /𝐸
і М𝜈 /М
, від висоти опори (рис. 4, 5).
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Рис. 4. Відношення величин бічної сили Е від
рівномірно розподіленої частини наванта-

Рис. 5. Відношення величин перекидального мо(АК)
мента М
, від рівномірно розподіленої части-

ження АК до повної величини Е

ни навантаження АК до повної величини М
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(АК)

Із графиків видно, що співвідношення бічних сил 𝐸𝜈

/𝐸

(АК)

, залежності від висоти
(АК)

(АК)

опори має лінійний характер, а співвідношення перекидальних моментів М𝜈 /М
описується кривою з незначною кривизною.
Висновки. При визначені бічного тиску на берегову (крайню) опору автодорожніх
мостів треба ураховувати вплив рівномірно розподіленої частини навантаження АК.
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Kozhushko V.P., Krasnov S.M. SIDE PRESSURE ON THE BANK PIER OF THE BRIDGE FROM AC
LOAD IN THE ABSENCE OF TRANSITION PLATES. The share of the evenly distributed part of the AC load
was established when determining the value of the lateral pressure E and the overturning moment M acting on the
bank pier in relation to their total values (i.e. to the values that take into account the weight of the tandem). It was
shown that the higher the pier the bigger the share of force from the evenly distributed part of the load.
Key words: bank pier, AC load, lateral pressure force, tipping moment, influence of evenly distributed part of AC
load, tandem.
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