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Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисци-

пліни  «Основи технічної експлуатації водогосподарських систем» для студе-
нтів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» денної 
та заочної форми навчання. Технічна експлуатація зрошувальних систем. Ла-
бораторна робота № 3. «Обстеження та оцінка технічного стану  меліоратив-
них (зрошувальних) каналів за вертикальними деформаціями та ступенем за-
мулення».  Лабораторна робота № 4 «Обстеження та оцінка технічного стану   

бетонних і залізобетонних елементів каналів та гідротехнічних споруд» /       

В. П. Востріков.  Рівне: НУВГП, 2015. – 39  с. 
 

 

Укладач: В. П. Востріков, кандидат технічних наук, доцент, професор ка-
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Лабораторна робота № 3 

Обстеження та  оцінка технічного стану меліоративних  

(зрошувальних) каналів за вертикальними деформаціями  

та ступенем замулення 

1. Мета роботи  

Закріплення і поглиблення знань про правильну експлуатацію зрошуваль-
них каналів, можливі їхні дефекти і пошкодження, що можуть мати місце під 

час експлуатації, види технічних обстежень каналів, види і форми докумен-

тації при проведенні обстежень, набуття навичок визначати при оглядах ка-
налів  дефекти і пошкодження, складати дефектні відомості та проводити 

оцінку технічного стану конструктивних елементів зрошувальних каналів. 

2. Зміст роботи  

Ознайомлення з нормативними відомчими документами Держводагентст-
ва України, що регламентують експлуатацію та оцінку технічного стану ка-
налів, формулювання основних експлуатаційних ознак нормального стану 

каналів, вивчення переліку можливих робіт з нагляду, догляду і ремонту на 
каналах та складання відомості можливих дефектів і пошкоджень на прикладі 
одного із каналів зрошувальної системи, проведення інструментального об-

стеження висотних марок на макеті перерізу каналу та проведення оцінки те-
хнічного стану елементів каналу за виявленими різними дефектами і пошко-

дженнями.  

3.  Забезпечення роботи матеріалами, документами, інструментами  

Для виконання роботи використовується демонстраційний стенд з маке-
том перерізу каналу, на якому встановлені ґрунтові марки і марки на бетон-

них елементах, плакати, фотоілюстрації, презентаційні матеріали та відеома-
теріали про зрошувальні канали.  

Студентам у методвідділі кафедри видаються: методичні вказівки до ла-
бораторної роботи, відомчі нормативи щодо оцінки технічного стану каналів 
меліоративних систем: «Методика оцінки технічного стану каналів меліора-
тивних систем» та щодо правильної їх експлуатації: «Правила технічної екс-
плуатації меліоративних систем», «Положення про проведення планово-

попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд» (в електронній 

формі).  
Для виконання роботи навчальна (навчально-наукова) лабораторія  осна-

щується: демонстраційними зразками або ілюстраціями інструменту і інвен-

тарю для виконання робіт з нагляду і догляду на каналах, контрольно-

вимірювальними приладами для експлуатаційного обстеження каналів, засо-

бами для вимірювання лінійних довжин (мірні стрічки, лінійки), геодезичною 

рейкою РН-10 та нівеліром Н-3.  
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На занятті студентам видають плани – схеми зрошувальної системи у від-

повідному масштабі та номер варіанта індивідуального завдання або завдан-

ня для групи студентів.  

4. Загальні відомості про зрошувальні канали та вимоги до проведен-

ня їх натурних обстежень 

За господарським призначенням меліоративні канали поділяють на зро-

шувальні, осушувальні, осушувально-зволожувальні, обводнювальні та ком-

плексні. За геологічними умовами канали поділяють на прокладені у скель-
них і нескельних ґрунтах, що значною мірою визначає форму і розміри попе-
речного перерізу каналу, а також тип облицювання. 
Зрошувальні та обводнювальні канали за умовами кріплення бувають з 

облицюванням і без нього (у земляному руслі). Раціональними видами обли-

цювань на зрошувальних каналах є такі: збірне облицювання із залізобетон-

них плит НПК без плівки, дно – ґрунт або монолітний бетон; збірне облицю-

вання із залізобетонних плит НПК по плівці, дно – монолітний бетон; моно-

літний бетон без плівки; монолітний бетон по плівці (табл.1). 

Таблиця 1 

Типи облицювання зрошувальних каналів 

 

Тип облицювання 

Фільтра-
ційні втра-
ти qобл,  

м3
/добу 

з 1 м2
 

Коефіцієнт 
фільтрації 
облицю-

вання Кобл,  
м/с 

Монолітний залізобетон 0,12–0,15 м, підготовка із 
суглинку 0,20 м, ρd = 1,67 г/см3 0,009 2,35  ּ◌10

-8
 

Монолітний залізобетон 0,12–0,15 м, поліетилено-

ва плівка 0,2 мм, підготовка із суглинку 0,20 м,  

ρd = 1,67 г/см3 
 

0,002 5,23  ּ◌10
-9

 

Плити НПК, поліетиленова плівка широка (8 м), 

підготовка із суглинку 0,20 м, ρd = 1,67 г/см3
. Дуже 

ретельне виконання робіт 
0,004 8,24  ּ◌10

-9
 

Плити НПК, поліетиленова плівка шириною 3 м, 

підготовка із суглинку 0,20 м, ρd = 1,67 г/см3
. Ви-

конання робіт звичайне 
0,020 4,36  ּ◌10

-8
 

Монолітний залізобетон 0,12–0,15 м, поліетилено-

ва плівка 0,2 мм, підготовка із суглинку 0,20 м, 

поліетиленова плівка 0,2 мм, ρd = 1,67 г/см3
 

 

0,0028 

 

 

5,06  ּ◌10
-7
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Плити НПК, поліетиленова плівка шириною 3 м, 

підготовка із суглинку 0,20 м, ρd = 1,67 г/см3
. Ви-

конання робіт звичайне, введення цементного роз-
чину в підплитний простір 

0,010 1,8  ּ◌10
-8

 

Полівінілхлоридна плівка 0,27 мм під монолітним 

бетоном 0,08 м. 
0,0017 0,9  ּ◌10

-9 

Поліетиленова плівка 0,25 мм під монолітним бе-
тоном 0,08 м 

0,0024 1,62  ּ◌10
-9 

Поліолефінова плівка 0,52 мм під монолітним бе-
тоном 0,08 м 

0,0015 0,88  ּ◌10
-9 

Монолітний бетон 0,15 м, укладений бетоноукла-
дальним комплексом “РАХКО” 

0,004 1,86  ּ◌10
-9 

Збірно-монолітне (по дну з виходом на 0,7 м укосу 
каналу – монолітний залізобетон 0,14 м; на укосах 

– плити НПК), по всьому периметру каналу – плі-
вка поліолефінова 0,52 мм 

0,003 2,08  ּ◌10
-9 

Збірно-монолітне (конструкція аналогічна), плівка 
полівінілхлоридна 0,27 мм 

0,008 6,48  ּ◌10
-9 

Збірно-монолітне (конструкція аналогічна), плівка 
поліетиленова 0,20 мм у два шари 

0,015 1,38  ּ◌10
-8 

За умовами використання канали бувають постійні й тимчасові, причому 

постійні можуть бути як основними, так і другорядними. За способом подачі 
води розрізняють канали самопливні та з механічним (машинним) підйомом. 

За технологічними умовами роботи канали бувають з безперервним і пе-
рервним режимом роботи. Магістральні канали, у ряді випадків міжгоспо-

дарські, відносять в основному до каналів з безперервним режимом роботи. 

Внутрішньогосподарські канали мають перервний режим роботи, обумовле-
ний особливостями технології зрошення. 
За станом потоку визначають канали зі спокійним і бурхливим потоками, 

хоч у межах одного каналу можуть траплятися ділянки з різним станом пото-

ку. За формою живого перерізу канали бувають трапецеїдальні, напівкруглі, 
полігональні, параболічні та прямокутні.  
Об’єктом проведення натурних обстежень є магістральні, міжгосподарсь-

кі, внутрішньогосподарські, скидні та аварійні канали меліоративних систем. 

Відповідальність за технічний стан каналу і гідротехнічних споруд на ньому 

несе організація, на балансі якої вони перебувають. 
Канали незалежно від форми власності й категорії періодично підлягають 

плановим натурним обстеженням. 
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При обстеженні використовують такі основні терміни: «дефект», «дефор-

мація», «пошкодження», «обстеження». 

Дефект – це відхилення якості, форми або фактичних розмірів елементів 
та конструкцій від вимог нормативно-технічної чи проектної документації, 
яке виникає під час проектування, виготовлення, транспортування, монтажу 
та в процесі експлуатації об’єкта. 

Деформація – це вертикальні та горизонтальні переміщення в тілі каналу, 

які виникають внаслідок деформацій ґрунту (набухання, просідання, випи-

нання) і гідростатичного тиску. 
Пошкодження – це порушення (часткове або повне) працездатності спо-

руди в цілому або будь-якого її елемента. 
Обстеження - це процес визначення якісних і кількісних показників екс-

плуатаційної придатності каналів, їхніх конструктивних елементів шляхом 

візуального огляду та інструментальних вимірів у натурних умовах. 

Планові натурні обстеження проводять спеціалізовані комісії з метою оці-
нки технічного стану, поліпшення умов експлуатації та розроблення інжене-
рних заходів щодо підвищення працездатності каналів: 

- перед введенням каналу в експлуатацію; 

- не менше одного разу на кожні п’ять років експлуатації; 
- після реконструкції або капітального ремонту; 

- після аварійної ситуації. 
Крім того, організації, на балансі яких знаходяться меліоративні системи 

та окремі канали, після закінчення роботи каналу щорічно проводять експлу-

атаційні обстеження. 
У процесі експлуатації систем для регулювання водного режиму і оцінки 

ефективності гідротехнічних споруд, у тому числі каналів, проводять систе-
матичні гідрогеолого - меліоративні спостереження за такими елементами: 

- рівні води в річках-водоприймачах, магістральних і розподільних кана-
лах, а також у водосховищах і водоймах; 

- витрати води у річках, каналах, колекторах і на насосних станціях; 

- рівні ґрунтових вод; 

- вологість ґрунту. 

При оцінюванні технічного стану каналів основну увагу приділяють: 
- установленню місць ймовірного виникнення аварій; 

- контролю за технічним станом укосів та дна каналів; 
- режиму роботи каналів, а також виявленню причин руйнування або по-

рушення роботи окремих елементів каналів; 
- визначенню видів та обсягів необхідних ремонтних робіт. 
При обстеженні монолітних бетонних, залізобетонних, а також збірних 

залізобетонних облицювань, в тому числі з плівковими екранами, основну 

увагу приділяють: 
- ділянкам руйнування бетону; 
- місцям оголення арматури; 
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- наявності й динаміці розвитку тріщин; 

- стану деформаційних і температурно-усадкових швів; 
- стану заплечиків; 
- місцям оголення полімерної плівки; 

- просіданню кріплення і сповзанню залізобетонних плит. 
Технічний стан ґрунтових і ґрунтополімерних екранів оцінюють за наяв-

ністю: 

- деформаційних процесів (зсувів, просідання, розмиви, борозни та інші 
деформації ґрунтового екрану); 

При спостереженні за станом ґрунтової основи потрібно оцінити: 

- деформаційні процеси дна і укосів каналу; 

- просідання облицювання; 
- зміщення у плані і сповзання залізобетонних плит. 
Зовнішній укіс оцінюють за станом: 

- трав’яного покриву і наявністю на ньому деформаційних процесів; 
- виходу фільтраційного потоку; 
- просідання, що утворюється у разі посиленої суфозії; 
- фільтрації у вигляді ділянок зволоження. 
Перевірка приканального закритого дренажу включає оцінку: 

- величини дренажного стоку; 

- замулення дрен і колекторів; 
- оглядових колодязів і місць з’єднання дрен з відвідним колектором; 

- поверхні землі вздовж траси дрен; 

- скидної колекторної мережі. 
При визначенні динаміки ґрунтових вод у приканальній зоні перевіря-

ють: 
- зміну положення кривої депресії за період тривалої експлуатації; 
- вплив каналу на еколого - меліоративний стан прилеглих територій. 

5. Порядок і організація проведення натурних обстежень 

Планові натурні обстеження каналів проводять спеціалізовані комісії во-

догосподарських організацій, на балансі яких перебувають канали, із залу-

ченням спеціалізованих організацій, що мають право на проведення цих ро-

біт, підтверджене ліцензією. 

Для проведення планового обстеження балансоутримувач (власник) ка-
налу видає наказ стосовно організації робіт з обстеження каналу. У наказі 
вказують пікети каналу, термін обстеження, персональний склад комісії, 
джерела фінансування та відповідальних осіб за організаційно-технічне за-
безпечення зазначених робіт. 

До переліку обстеження в першу чергу включають канали або ділянки 

каналів, стан яких викликає занепокоєння за їх безпеку, а також ті, що потре-
бують проведення ремонтних робіт для поліпшення їх працездатності. 
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Склад комісії для проведення планових натурних обстежень каналів мелі-
оративних систем може включати представників таких організацій: 

- Республіканського комітету по водному господарству АР Крим; 

- обласних управлінь меліорації і водного господарства; 
- регіональних управлінь екології та природних ресурсів; 
- районних та міжрайонних управлінь водного господарства; 
- власника (балансоутримувача) каналу; 

- представника проектної організації – автора проекту споруди; 

- наукових установ, які мають ліцензії на проведення таких робіт. 
За результатами планових натурних обстежень каналів комісія готує акт 

обстеження і рекомендації щодо ліквідації виявлених дефектів і заходів з по-

ліпшення умов експлуатації каналу. Планові натурні обстеження зрошуваль-
них каналів проводять після скидання води. 

Планові натурні обстеження каналів меліоративних систем проводять у 

такій послідовності: 
- ознайомлення з проектною і технічною документацією; 

- обстеження технічного стану каналу; 

- розроблення рекомендацій щодо ліквідації виявлених дефектів і захо-

дів, спрямованих на поліпшення умов експлуатації; 
- у разі необхідності і за рішенням комісії проводять спеціальні обсте-
ження, які включають інженерно-геологічні, топографо-геодезичні і 
геофізичні дослідження. 

При ознайомленні з технічною документацією стосовно каналу особливу 

увагу слід приділити таким питанням: 

- відповідність проектної документації звіту з будівництва; 
- обладнання каналу контрольно-вимірювальною апаратурою; 

-  відповідність експлуатації каналу вимогам нормативних документів; 
- виконання заходів з ремонту. 
При обстеженні технічного стану каналів визначають: 
- місцезнаходження каналу (зрошувальна система, канал, пікети); 

- рік введення каналу в експлуатацію; 

- термін роботи каналу; 

- наявність чи відсутність протифільтраційного облицювання; 
- тип конструкції протифільтраційного облицювання; 
- тип ґрунту основи; 

- розміри каналу; 
- глибину води у каналі; 
- режим роботи каналу; 

- геологічний розріз; 
- початковий рівень ґрунтових вод; 

- наявність п’єзометричних свердловин у зоні дії каналу; 

- динаміку рівня ґрунтових вод за період експлуатації; 
- порушення правил експлуатації каналу. 
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5. Обладнання каналів контрольно-вимірювальною апаратурою 

З метою проведення інструментальних обстежень канали обладнують ко-

нтрольно – вимірювальною апаратурою. Контрольно-вимірювальною апара-
турою обладнують найвідповідальніші ділянки каналу. До комплексу конт-
рольно-вимірювальної апаратури входять (рис.1): 

- ґрунтові глибинні репери; 

- поверхневі марки; 

- п’єзометри; 

- ґрунтові динамометри. 

Ґрунтовий глибинний репер – це металевий стрижень діаметром  

10–20 мм зі сферичною головкою і фіксованим центром, знизу стрижня при-

варюють сталевий лист, який бетонують у характерній точці дамби. Від 

впливу розташованої вище товщі ґрунту репер захищений обсадною трубою 

діаметром 150–200 мм. Трубу закривають оголовком. 

 
Рис. 1 – Обладнання каналу контрольно – вимірювальними пристроями  

а) – схема обладнання каналу; б) – конструкція обладнання 
1 – п’єзометри; 2 – поверхневі марки по бетону;  

3 - глибинна ґрунтова марка; 4 – поверхнева ґрунтова марка 
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Для спостережень за вертикальним переміщенням ґрунтових укосів та об-

лицювань зрошувальних каналів встановлюють поверхневі марки у вигляді 
металевого стрижня діаметром 8 мм, довжиною 40 мм. Поверхневі ґрунтові 
марки закріплюють у бетоні на глибину 30 мм, а на бетонних елементах у бе-
тоні на цементний розчин. 

Поверхневі марки встановлюють у поперечному перерізі на укоси і дно 

каналу в кількості, яка залежить від розмірів каналу, але не менше ніж три на 
укіс.  

6. Оцінка технічного стану зрошувальних каналів 

При обстеженні технічного стану каналу і його конструктивних елементів 
оцінці підлягають : 

- ґрунтова основа внутрішнього укосу і дна; 
- конструкція облицювання, у т. ч. заплечики; 

- зовнішній укіс; 
- динаміка рівнів ґрунтових вод; 

- стан приканального дренажу; 
- експлуатаційно - технічний стан. 

Оцінку технічного стану каналів і їх конструктивних елементів визначає 
комісія за результатами візуальних обстежень та інструментальних спосте-
режень, а також за матеріалами експлуатаційних обстежень, які надає екс-
плуатуюча організація. 
Візуальні обстеження зводяться до спостережень за зовнішнім укосом і 

експлуатаційно-технічним станом каналу. Інструментальні спостереження 
застосовують при обстеженні облицювання, ґрунтової основи, динаміки рів-
нів ґрунтових вод і приканального дренажу. 
Спостереження за ділянками руйнування облицювання і швів, розкриттям 

та розмірами тріщин, витратами води з дренажів і джерел фільтрації здійс-
нюють за допомогою найпростіших вимірювальних інструментів (мірної 
стрічки, лінійки, мікроскопу типу МПБ-2, мірного циліндра). 
Спостереження за деформаціями облицювань зрошувальних каналів та їх 

ґрунтових основ виконують періодично за допомогою нівелювання ІV класу. 

Геодезичні зйомки ґрунтових реперів і марок здійснюють з базового репера. 
Стан бетонного, залізобетонного, комбінованого облицювання і облицю-

вання зі збірного залізобетону визначають за ділянками руйнування моноліт-
ного і збірного залізобетону та швів, сповзанням плит, утворенням і розвит-
ком тріщин. 

7. Послідовність виконання роботи 

7.1. Ознайомитись з методичними вказівками до виконання лабораторної 
роботи, відомчими нормативними документами щодо  правильної експлуата-
ції каналів і споруд зрошувальних систем, методик їхнього обстеження та 
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оцінки технічного стану  (самостійно, при підготовці до лабораторного за-
няття). 

7.2. Провести оцінку деформаційних процесів дна і укосів каналу, який 

змінив своє вертикальне положення. Для цього визначити вертикальні де-

формації елементів каналу шляхом аналізу результатів нівелювання контро-

льних марок на ньому для двох станів: первинний (проектний) і після дефор-

мації (просідання).  
В лабораторній роботі проектні і фактичні відмітки студенти визначають 

шляхом нівелювання контрольних марок на лабораторному стенді з макетом 

поперечного перерізу зрошувального каналу. На макеті влаштовано 12 марок, 
за якими визначають висотне положення дна, внутрішнього і зовнішнього 

укосів та поверхні мулу (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема поперечного перерізу каналу з контрольними марками 

Для цього на дні, внутрішньому та зовнішньому укосах влаштовано по 

три марки, марки № 2 розташовані по середині укосів чи дна, марка № 1 на 
внутрішньому укосі розташована на 0,2 м вище за відмітку дна каналу. На 
схемі положення проектного перерізу показано суцільною лінією, деформо-

ваного каналу – штриховою лінією.  
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Виконання роботи починають з накреслювання схеми поперечного пере-
різу каналу на міліметрівці, на якій вказують всі позначки з нівелювальної 
рейки на контрольних марках. (При відсутності лабораторного стенда з 

макетом перерізу каналу і неможливості отримати позначки рейки на 

марках нівелюванням, лабораторну роботу виконують як розрахункову 

(див. примітку до табл. 2). 

Після нівелювання потрібно визначити вертикальні деформації елементів 
каналу та наповнення каналу мулом як різницю між проектними та фактич-

ними відмітками (у роботі - позначками на рейці). По елементах каналу роз-
раховують середні значення деформацій (табл. 2, колонка 5). 

Таблиця 2 

Відомість позначок контрольних марок та вертикальних деформацій 

елементів господарського каналу ПСП «Свобода»  

 

Місце знахо-

дження марки 
№ марки 

Позначки по рейці
* 

Вертикальні 
деформації, 
∆h, мм 

проектних 

положень 
марок 

фактичних 

положень 
марок 

1 2 3 4 5 

Дно каналу 

 

 

 

1 1400 1411 11 

2 1400 1413 13 

3 1400 1412 12 

середнє - - 12 

Внутрішній 

укіс 
 

 

1 1380 1391 11 

2 0900 0918 18 

3 0400 0420 20 

середнє - - 16,3 

Зовнішній укіс 
 

 

 

1 1200 1207 7 

2 0800 0820 20 

3 0400 0421 21 

середнє - - 16 

Поверхня мулу 

 

 

1 - 1221 190 

2 - 1213 200 

3 - 1202 210 

середнє - - 200 

* 
 
Примітка:  при відсутності можливості провести нівелювання на 

лабораторному стенді, студенти виписують значення вертикальних де-

формацій на марках по елементах каналу та товщину мулу із таблиці 

розподілу завдань  (табл. 6) згідно варіанту індивідуального завдання.  

У такому разі позначки по рейках в таблиці 2 розраховують зворотнім 

шляхом за заданими розмірами каналу використовуючи накреслений по-
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перечний переріз каналу на міліметрівці та приймаючи дно каналу за поз-

начку з числом 1400. При цьому спочатку визначають значення позначок 

для проектного перерізу каналу використовуючи його розміри в місцях ро-

зташування марок (віднімаючи від числа 1400 задані висотні їх положен-

ня). Потім визначають значення позначок для тих же самих марок для 

деформованого каналу, віднімаючи від проектних позначок задані величи-

ни деформацій. Для визначення позначок для точок мулу потрібно від по-

значок марок дна деформованого каналу відняти товщину мулу (вертика-

льні деформації поверхні мулу).   
    

 

7.3. За отриманими значеннями деформацій проводять оцінку стану ґрун-

тової основи внутрішнього і зовнішнього укосів та дна каналу. Оцінку про-

водять за результатами вертикальних деформацій укосів і дна каналу. Резуль-
тати оцінки подають у вигляді відомості деформацій ( табл. 3). 

При цьому технічний стан каналу у земляному руслі оцінюють так: нор-

мальний стан при деформації марок до 10 мм; задовільний стан при дефор-

мації марок 10-30 мм; незадовільний стан при деформації марок 30-70 мм. 

За умов, що канал має бетонне чи залізобетонне облицювання (згідно за-
вдання), технічний стан каналу оцінюють за більш жорсткішими умовами: 

нормальний стан (деформація марок у бетоні до 5 мм); задовільний стан (де-
формація марок 5 -20 мм); незадовільний стан (деформація марок 20-50 мм). 

Таблиця 3 

Оцінка технічного стану господарського каналу ПСП «Свобода»  

 за результатами вертикальних деформацій 

 

№ 

з/п 
Елемент каналу № марки 

Вертикальні 
деформації, 

мм 

Технічний стан 

1 2 3 4 5 

1 Дно 1 11 Задовільний 

2 13 Задовільний 

3 12 Задовільний 

середнє 12 Задовільний 

2 Укіс внутрішній 1 11 Задовільний 

2 18 Задовільний 

3 20 Задовільний 

середнє 16,3 Задовільний 

3 Укіс зовнішній 1 7 нормальний 

2 20 Задовільний 

3 21 Задовільний 

середнє 16 Задовільний 
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7.4. Провести оцінку технічного стану каналу за ступенем замулення дна 
каналу. Для цього потрібно: 

7.4.1. Виміряти на макеті розміри каналу (або виписати їх із таблиці за-
вдань), наприклад:   

- глибина каналу 1,0 м; 

- глибина води в каналі 0,8 м; 

- ширина дна каналу 1,0 м; 

- ширина берм 1,0 м; 

- висота насипу 0,8 м; 

- закладання внутрішніх укосів1,5; 

- закладання зовнішніх укосів 1,0. 

7.4.2. За відомими формулами геометрії розрахувати площу живого пере-
різу каналу, яка буде складати у прикладі: 

                  ω к = (b + m·h) h = (1,0 +1,5 ·  0,8) 0,8 = 1,76 м2
,                       (1) 

де b – ширина дна каналу;  m – закладання внутрішніх укосів; h – макси-

мальна глибина води в каналі, яка визначається як:  
Н – 0,2 м = 1,0 – 0,2 = 0,8 м, 

де Н - глибина каналу; 0,2 – мінімально допустима відстань від поверхні 
води до верха бровки каналу.  

7.4.3. Визначають площу поперечного перерізу замулення за даними ніве-
лювання та розмірами каналу (див. табл. 2): 

                  ω з = (bк + m ·  hз) hз = (1,0 +1,5 ·  0,2) 0,2 = 0,26 м2
,                  (2) 

де bк – ширина дна каналу, м;  hз – товщина шару мулу в каналі, м;   m – за-
кладання внутрішніх укосів. 

7.4.4. Визначають відносне замулення каналу як відношення площі заму-

лення до площі живого перерізу каналу: 

    Відносне замулення = (ω з / ω к) 100% = (0,26 / 1,76) 100 = 14,8%.       (3) 

7.4.5. Оцінюють технічний стан каналу за ступенем замулення як: норма-
льний стан відповідає відносному замуленню до 5%; задовільний стан відпо-

відає відносному замуленню 5-10%;  незадовільний стан відповідає віднос-
ному замуленню більше 10% . Результати оцінки стану каналу за ступенем 

замулення наводять в табличній формі (табл.4). 

7.5. Визначити  і сформулювати (на основі аналізу основних видів робіт з 
нагляду, догляду і ремонту на зрошувальних системах, літературних джерел, 

нормативів тощо) можливі види дефектів і пошкоджень каналів у залежності 
від заданого виду облицювання каналу: у земляному руслі; з облицюванням у 

вигляді  бетонного покриття; з облицюванням у вигляді  залізобетонних плит 
НПК; з грунтоплівковим покриттям (див. завдання до лабораторної роботи, 

табл. 6).  
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7.6. Представити можливі дефекти і пошкодження у формі відомості, у 

якій сформулювати можливі види дефектів чи пошкоджень на каналі з пев-
ним облицюванням, можливі негативні наслідки у роботі каналу від дефекту 

чи пошкодження та способи їхнього усунення (таблиця 5). 

При визначенні дефекту чи пошкодження ідуть логічним шляхом від змі-
сту робіт з догляду, нагляду і ремонту до виду дефекту чи пошкодження. На-
приклад, такий вид робіт як обкошування пов’язано із заростанням каналу 

трав’яною і чагарниковою рослинністю, а очищення від мулу, пов’язано із 
таким дефектом як замулення каналу. 

Таблиця 4 

Оцінка технічного стану господарського каналу  

ПСП «Свобода» за ступенем замулення 

(ділянка каналу у ґрунтовому руслі) 
 

№ 

з/п 

Елемент 
каналу 

№ за-
міру 

Товщина 
мулу, см 

Площа попе-
речного пе-
рерізу, м2 

Відносне 
замуле- 
ння, % 

Технічний 

стан 

каналу 
му-

лу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дно 1 19 1,76 0,24 13,6 Незадов. 
2 20 1,76 0,26 14,8 Незадов. 
3 21 1,76 0,29 16,5 Незадов. 

серед-

нє 
20 1,76 0,26 14,8 Незадов. 

   Таблиця 5 

Відомість можливих дефектів і пошкоджень, їх наслідків  

у роботі господарського каналу та способи їхнього усунення 

 

№  

за/п 

Вид дефекту чи пош-

кодження 
Негативні наслідки у ро-

боті каналу 

Спосіб  

усунення 
1 2 3 4 

1 Заростання каналу 
трав’яною і чагарни-

ковою рослинністю  

Зменшення пропускної 
спроможності і швидкості 
руху води 

Обкошування  

2 Замулення каналу і 
зміна розмірів його 

перерізу (зменшення 
глибини)   

Зменшення пропускної 
спроможності і збільшен-

ня швидкості води на ді-
лянках з замуленням   

Очищення від 

мулу 

3 

 

Розмив і обвалюван-

ня укосів, зміна їх 

ухилу 

Переміщення ґрунту на 
дно каналу і його заму-

лення 

Підсипання 
ґрунту на укоси  
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4 

 

Просідання дна ка-
налу, зміна його по-

хилу 

Зміна швидкості руху во-

ди, перелив води через 
бровки 

Відновлення 
проектного по-

хилу та відміток 

… ……………. ……………. ……………. 

і 
т.д. 

Продовжити  

перелік …… 

Продовжити  

перелік…… 

Продовжити 

перелік…… 

 8. Висновки 

У лабораторній роботі на основі аналізу нормативних  відомчих докумен-

тів Держводагентства України вивчено порядок обстеження та оцінки техні-
чного стану зрошувальних каналів, сформульовано ознаки їхнього справного 

стану, проведено нівелювання контрольних висотних марок на елементах ка-
налів, визначено ступінь замулення дна каналу, проведено оцінювання техні-
чного стану каналу за вертикальними деформаціями і ступенем відносного 

замулення, складено відомості можливих дефектів і пошкоджень на прикладі 
господарського каналу ПСП «Свобода. 

9. Звіт з лабораторної роботи  

Звіт з лабораторної роботи оформлюється як окремо виконана індивідуа-
льна робота дослідницького характеру. Звіт містить: титульну сторінку, 

зміст, коротку загальну характеристику роботи, листок з вихідними даними, 

опис порядку виконання роботи, результати роботи, висновки, список вико-

ристаних джерел. Лабораторна робота виконується групою студентів або ко-

жним студентом індивідуально. У групу входять 2-4 студенти. 

10. Контрольні запитання 

1. Що розуміють під терміном «дефект», «пошкодження»? 

2. Контрольно-вимірювальна апаратура на каналах? 

3. Що являє собою глибинна і поверхнева ґрунтові марки? 

4. Як оцінюють стан каналу за вертикальними деформаціями? 

5. Як оцінюють стан каналу за ступенем замулення? 

6. Що таке відносне замулення каналу? 

7. Основні дефекти і пошкодження ґрунтового каналу? 

8. Основні дефекти і пошкодження бетонного і залізобетонного облицю-

вань каналів? 

9. За якою формулою розраховують площу живого перерізу каналу? 

11. Завдання до лабораторної роботи 

Розподіл варіантів завдань до виконання лабораторної роботи наведено в 
таблиці 6. 
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Таблиця 6 

Розподіл завдань до лабораторної роботи № 3 

№ 

з/п 

Найменування вихід-

них даних 

В ар і а н т и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 № схеми ЗС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

2 

Р
о
зм
ір
и

 к
ан
ал
у

, 

м
 

Глибина 0,8 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2 

3 Ширина дна 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 

4 Ширина берм 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5 Висота насипу 0,8 0,7 0,6 0,5 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 

6 Заклад. 

укосів 
внутр. 2,0 1,75 1,5 2,0 1,75 1,5 2,0 1,75 1,5 2,0 1,75 1,5 2,0 1,75 1,5 

7 зовн. 1,0 1,2 1,4 1,0 1,2 1,4 1,0 1,2 1,4 1,0 1,2 1,4 1,0 1,2 1,4 

8 

Д
еф
о
р
м
ац
ії

 м
ар
о
к,

 м
м

 

 

Дно 

1 15 23 11 4 17 3 8 12 6 10 16 20 10 5 10 

9 2 18 40 13 6 15 4 10 13 8 8 17 18 12 4 14 

10 3 16 35 14 5 18 15 12 14 7 6 15 20 14 6 12 

11 Внутрі-
шній 

укіс 

1 14 22 10 5 8 4 7 11 7 11 15 21 12 7 12 

12 2 20 28 14 10 13 8 17 16 22 12 25 30 10 14 19 

13 3 26 34 18 15 18 12 27 22 37 13 35 40 8 21 26 

14 
Зовніш-

ній укіс 

1 6 8 10 7 12 10 13 22 32 13 21 30 6 13 22 

15 2 15 21 20 16 18 15 23 27 37 18 28 40 9 20 28 

16 3 24 35 28 25 24 20 33 32 42 23 45 50 12 27 34 

17 Товщина мулу 
над марками 

дна, см  

1 10 20 17 15 5 11 4 21 11 8 16 21 10 26 7 

18 2 14 22 18 14 6 12 8 24 14 10 18 23 14 28 9 

19 3 12 23 20 16 4 13 12 25 16 12 20 27 16 30 10 

20 

 

Вид облицювання укосу і 
дна каналу 

У ґрунтовому  
руслі 

Плити НПК, ґру-
нтове дно 

Плити НПК, мо-

нолітний бетон 

Монолітний бе-
тон по плівці 

Монолітний залі-
зобетон по плівці 
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Лабораторна робота № 4  

Обстеження та оцінка технічного стану бетонних і залізобетонних  

елементів каналів та гідротехнічних споруд  

1. Мета роботи  

Закріплення і поглиблення знань про правильну експлуатацію бетонних і 
залізобетонних елементів каналів і споруд, можливі їхні дефекти і пошко-

дження, що можуть мати місце під час експлуатації, види технічних обсте-
жень таких елементів, види і форми документації при проведенні обстежень, 
набуття навичок визначати дефекти і пошкодження бетонних і залізобетон-

них елементів каналів і споруд шляхом візуального та інструментального об-

стеження, складання дефектних відомостей та актів обстежень і оцінки техні-
чного стану конструктивних елементів зрошувальних каналів та споруд, що 

виконані з бетону чи залізобетону. 

2. Зміст роботи  

На початку роботи необхідно, використовуючи нормативні  відомчі доку-

менти Держводагентства України, ознайомитись з загальними вимогами і 
правилами експлуатації каналів і споруд, що мають бетонні чи залізобетонні 
частини, сформулювати основні експлуатаційні ознаки нормального стану 

бетонних і залізобетонних елементів каналів та споруд, вивчити перелік мо-

жливих їхніх дефектів і пошкоджень, ознайомитись з порядком візуального і 
інструментального обстеження та оцінки технічного стану частин каналів і 
гідротехнічних споруд, виконаних з бетону і залізобетону, провести візуальне 
й інструментальне обстеження демонстраційного зразка з бетону чи залізобе-
тону та скласти відомості обстеження й оцінки технічного стану поверхні бе-
тону, перелік можливих дефектів і пошкоджень бетонних чи залізобетонних 

частин каналу та гідротехнічної споруди.     

3.  Забезпечення роботи матеріалами, документами, інструментами  

Для виконання роботи використовуються плакати, фотоілюстрації, презе-
нтаційні матеріали та відеоматеріали про зрошувальні канали з облицюван-

ням та бетонні і залізобетонні гідротехнічні споруди на каналах. 

Для виконання роботи студентам у методвідділі кафедри видають: мето-

дичні вказівки до лабораторної роботи, відомчі нормативи щодо оцінки тех-

нічного стану каналів меліоративних систем: «Методика оцінки технічного 

стану каналів меліоративних систем», «Регламент з модифікації обстеження 
та оцінки технічного стану бетонних та залізобетонних гідротехнічних спо-

руд водного господарства», «Правила технічної експлуатації меліоративних 

систем», «Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів 
меліоративних систем і споруд» (в електронній формі). 
Для виконання роботи навчальна (навчально-наукова) лабораторія  осна-

щується: демонстраційними зразками із бетону і залізобетону, засобами ін-
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струментального обстеження демонстраційних зразків (штангенциркуль з ро-

бочим діапазоном 250 мм, технічні ваги для вимірювання ваги зразків, мірні 
стрічки, рулетки, лінійки, засоби вимірювання ширини розкриття тріщин).  

4. Загальні відомості про бетонні і залізобетонні елементи зрошуваль-

них каналів, гідротехнічних споруд та вимоги до проведення їх натурних 

обстежень 

4.1. Облицювання зрошувальних каналів 

Усі зрошувальні та обводнювальні канали водогосподарських систем за 
умовами кріплення бувають з облицюванням і без нього (у земляному руслі). 
Залежно від інженерно-геологічних, гідрогеологічних та експлуатаційних 

умов застосовують різні  типи облицювань зрошувальних каналів (табл. 1, 

лабораторна робота   № 3): 

- монолітні бетонні й залізобетонні, у тому числі з плівковим екраном; 

- збірні залізобетонні, в тому числі з плівковим екраном; 

- комбіновані збірно-монолітні з плівковим екраном і без нього. 

Обстеження стану каналів та гідротехнічних споруд є обов’язковою скла-
довою робіт з нагляду і догляду на водогосподарських системах. При обсте-
женні монолітних бетонних, залізобетонних, а також збірних залізобетонних 

облицювань, в тому числі з плівковими екранами, основну увагу приділяють: 
- ділянкам руйнування бетону; 
- місцям оголення арматури; 

- наявності й динаміці розвитку тріщин; 

- стану деформаційних і температурно-усадкових швів; 
- стану за плечиків на каналах; 

- місцям оголення полімерної плівки; 

- просіданню кріплення і сповзанню залізобетонних плит. 
Стан бетонного, залізобетонного, комбінованого облицювання і облицю-

вання зі збірного залізобетону визначають за ділянками руйнування моноліт-
ного і збірного залізобетону та швів, сповзанням плит, утворенням і розвит-
ком тріщин.  

Спостереження за ділянками руйнування облицювання і швів, розкриттям 

та розмірами тріщин здійснюють за допомогою найпростіших вимірюваль-
них інструментів (мірної стрічки, лінійки, мікроскопу типу МПБ-2, мірного 

циліндра, мірних стрічок тощо). 

При обстеженні тріщинуватості бетонного і залізобетонного облицювання 
звертають увагу на положення тріщин, їх довжину і ширину розкриття.  
При обстеженні ділянки каналу чи окремо взятих плит складають картку 

розвитку тріщинуватості облицювання та відомість про наявність і характер 

тріщин на каналі,  форма яких наведені на рис. 3 та  в табл. 7.   
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Картка розвитку тріщинуватості бетонного облицювання 

Зрошувальна система_________________________ 

Канал ______________________________________ 

Канал збудовано у _____році; конструкція облицювання_______________ 

 
L – довжина ділянки (плити), м; В – ширина ділянки (плити), м; 

Роки спостережень: 
   

      1 - перший;                 2 - другий;         3 - третій. 

 

Рис. 3. Форма картки розвитку тріщинуватості облицювання 
 

 

Таблиця 7 

Відомість про наявність і характер тріщин на облицюванні каналу  

Меліоративна система_________________________ 

Канал ______________________________________ 
 

Дата 
обсте-
ження  

ПК-

ПК 

Характер тріщин 

поздовжні поперечні косі 
довжина, 

м 

шири-

на, мм 

довжи-

на, м 

шири-

на, мм 

довжи-

на, м 

ширина, 
мм 

1 2 4 5 6 7 8 9 
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Тріщинуватість облицювань по довжині TL і площі TS визначають за фор-

мулами: 

                            

%100⋅=
∑

к

тр

L
L

L
T

 

,         (4) 

                             %100⋅=
∑

к

тр

S
S

S
T  , (5) 

де  Lтр – довжина тріщин, м;   Lк – довжина ділянки каналу, м, 

Sтр – площа тріщин, м2
;  Sк – площа ділянки каналу, м2

. 

Оцінку технічного стану облицювання каналів проводять у спеціальних 

відомостях відповідно до таких критеріїв: 
а) про плити, що сповзають по укосу каналу (табл. 8):  

 Таблиця 8 

Відомості про плити, що сповзають по укосу каналу 

(сповзання відносно брівки каналу) 

Меліоративна система_________________________ 

Канал ______________________________________ 

 

Місце 
знаходження, 
ПК - ПК 

Довжина 
ділянки 

каналу, 
м 

Тип 

кріплення 

Загальна 
кількість 
плит, шт 

Кількість 
плит, що 

сповзають, 
шт 

Відносне 
сповзання, 

% 

1 2 3 4 5 6 

      

Примітка. Експлуатаційно-технічний стан каналу оцінюють як: 
1 – нормальний (сповзання плит до 1 %); 

2 – задовільний (сповзання плит  1–5 %);  

3 – незадовільний (сповзання плит 5–10 %). 

б) щодо руйнування монолітного чи збірного облицювання (табл. 9):  

Таблиця 9 

Оцінка технічного стану ділянки внутрішнього укосу каналу,  

виконаної із монолітного чи збірного бетону 

Меліоративна система_________________________ 

Канал ______________________________________ 

 

Місце зна-
ходження, 
ПК - ПК 

Тип кріп-

лення 

Загальна 
площа 
ділянки 

укосу, м2 

Площа 
руйну-

вання,  
м2 

Відносна площа 
руйнування, %  

Оцінка 
технічно-

го стану 

1 2 3 4 5 6 
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Примітка. Технічний стан внутрішнього укосу каналу оцінюють як: 
1 – нормальний (відносне руйнування облицювання до 5 %); 

2 – задовільний (відносне руйнування облицювання 5–10 %); 

3 – незадовільний (відносне руйнування облицювання 10–20 %); 

4 – аварійний (відносне руйнування перевищують 20 %). 

4.2 Гідротехнічні споруди 

Обстеження та оцінка технічного стану бетонних та залізобетонних гідро-

технічних споруд включає інженерно – геодезичні дослідження, інженерно – 

геологічні дослідження, оцінку міцності та водонепроникності конструкцій 

ГТС, дослідження стану залізобетонних і бетонних конструкцій та споруди в 
цілому. 
Інженерно-геодезичні спостереження проводяться систематично за осі-

даннями гідротехнічних споруд з початку будівництва до повної стабілізації 
осідань. Спостереження проводять методом геометричного нівелювання. До-

пустимі відхилення мають такі значення: 
1 мм - для споруд, що будуються на скелястих чи напівскелястих ґрунтах; 

2 мм - для споруд, що будуються на піщаних, глинистих та інших стисли-

вих ґрунтах; 

5 мм - для споруд, що будуються на насипних, просадочних, заторфова-
них та інших сильно стисливих ґрунтах. 

Спостереження проводять не рідше ніж 1-2 рази на рік. Спостереження за 
осіданнями припиняються, якщо протягом трьох циклів вимірів величина їх 

коливається в межах заданої точності вимірів. 
При проведені оцінки бетону ГТС необхідно використовувати комплексну 

методику оцінки стану бетонних і залізобетонних конструкцій, яка орієнто-

вана на переважне використовування методів не руйнуючого контролю. 

Натурні роботи на об'єкті здійснюються в наступній послідовності: 
- загальне знайомство з гідротехнічною спорудою, виділення її ієрархічної 

структури; 

- розбиття вимірювальної сітки в межах кожної частини споруди для по-

дальших візуальних наглядів і діагностики; 

- виконання візуального обстеження для кожної частини споруди; 

- визначення ширини розкриття тріщин (при технічній неспроможності 
підійти впритул до конструкції, виконується визначення фактичної ширини 

розкриття тріщин за допомогою оптичних замірювань); 
- виконання інструментального обстеження для кожної частини споруди 

за допомогою склерометру Шмідта; 
- виконання ультразвукової діагностики доступних поверхонь конструкції 

для оцінки міцності бетону та виявлення прихованих сколювань, розшарувань 
за допомогою прибору УК-14П (ГОСТ 17624-87);  

- оцінка водонепроникності доступних поверхонь конструкції за допомогою 

прибору АГАМА-2; 
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- відбір проб, що представляють характерні елементи  конструкції гідро-

технічної споруди; 

- нанесення результатів обстеження на вимірювальні сітки частин спору-

ди. При цьому рекомендується користуватися умовними позначеннями, які 
наведено у додатку 2. 

При визначенні щільності зразків для вимірювання лінійних розмірів ви-

користовується штангенциркуль з робочим діапазоном 250 мм і технічні ваги 

з діапазоном до 5 кг. Процедура обміру, зважування і виконання розрахунків 
виконується відповідно до ГОСТ 12.730.1-2002. 

При візуальному обстеженні надводної частини реєструються наступні 
форми пошкоджень: 

- наявність тріщин в бетонних і залізобетонних конструкціях; 

- сколоутворення і відшаровування на бетонній поверхні; 
- ділянки оголення арматури; 

- ділянки фільтрації води; 

- зони вилуговування бетону. 

Виявлені візуальні дефекти наносяться на заздалегідь підготовлену для 
кожної частини розгортку поверхні. Положення і розміри дефектів визнача-
ються за допомогою нанесеної раніше розмічальної сітки. Найхарактерніші 
види дефектів слід сфотографувати за допомогою цифрової фотокамери. 

Виходячи з конструктивних особливостей споруди, слід відбирати зразки 

бетону необхідної кількості категорій (характерних ділянок). Наприклад, зра-
зки з опалубних плит і з того, що знаходиться за опалубкою заповнювача. Ро-

змір відібраних проб має бути таким, щоб з них можна було виготовити зраз-
ки кубічної форми з ребром розміром не менше 70 мм. 

4.6. При натурних обстеженнях та оцінки технічного стану бетону гідро-

технічних споруд слід виконувати такі види лабораторних випробувань: екс-
прес-визначення властивостей бетону ультразвуковим методом, визначення 
щільності бетону, визначення межі міцності при стиску і деформаційних ха-
рактеристик бетону, глибини карбонізації бетону, стан захисного шару конс-
трукції, водонепроникність бетону.  

Критерії оцінки стану бетону за даними візуального обстеження відповід-

но до ГОСТ 12730.0-2002 показані у таблиці 10: 

Таблиця 10 

Критерії оцінки стану бетону за даними візуального обстеження 

 

Оцінка Стан поверхні бетону 

відмінно (5) 

бетон має рівну, гладку поверхню із слідами відбитків опалу-

бки або непорушені поверхні затирання чи залізнення, тобто 

первинний вигляд 

добре (4) 
поверхня бетону має первинний вигляд, але можуть бути 

окремі місця з порушенням захисного шару  (1-2 %) 
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задовільно 

(3) 

бетон має шорстку поверхню в результаті тривалої дії навко-

лишнього середовища: захисний шар бетону надійно захищає 
арматуру від корозії, але можуть бути окремі місця з пору-

шенням захисного шару (2-3 %) 

погано (2) 

порушення захисного шару бетону і оголення арматури до 10 

% поверхні, але основний бетон конструкції знаходиться у 
хорошому стані, забезпечуючи потрібну міцність 

дуже погано 

(1) 

порушення захисного шару бетону і оголення арматури до 50 

% поверхні,  основний бетон конструкції знаходиться у пога-
ному стані, не забезпечуючи необхідну міцність і непроник-

ність 

При оцінці категорії технічного стану окремих залізобетонних конструк-

цій гідротехнічних споруд слід користуватися рекомендаціями, які приведені 
у Додатку 5. 

Контроль за станом конструкцій бетонних та залізобетонних гідротехніч-

них споруд повинен здійснюватися в періоди будівництва, початку експлуа-
тації та всієї наступної експлуатації споруди. 

Поточні спостереження й періодичні огляди бетонних та залізобетонних 

гідротехнічних споруд входять складовою частиною в систему планово-

попереджувального ремонту. 

Задачею поточного спостереження є перевірка правильності експлуатації 
й справності споруд, виявлення зовнішніх ознак їх ненормального стану, до 

яких відносяться: помітні неозброєним оком деформації - осідання, тріщини, 

прогини, проломи, протічки води та ін. Однією з основних задач періодичних 

оглядів є визначення стану окремих будівельних конструкцій й споруди в ці-
лому, виявлення дефектів та деформацій, визначення можливості подальшої 
експлуатації споруди. 

Огляд стану будівельних конструкцій повинен проводитися під час черго-

вих оглядів. Чергові огляди проводяться не рідше, ніж два рази на рік, та 
обов'язково в період підготовки споруди до планового пуску та під час кри-

тичних навантажень (паводків, льодоходів та ін). 

Позачергові огляди будівельних конструкцій проводяться після стихійних 

лих або аварій, а також при виявленні небезпечних дефектів та деформацій 

під час поточного спостереження. 
Технічний огляд гідротехнічних споруд складається з: візуального огляду 

споруди; виявлення дефектів; ретельного обстеження всіх доступних будіве-
льних конструкцій; перевірки протічок; фіксації розкриття тріщин. Результа-
ти технічного огляду з описанням всіх дефектів, деформацій з зарисовками 

заносяться в Технічний журнал по експлуатації. При необхідності проводять-
ся інженерно-геологічні і інженерно-геодезичні дослідження. 
На обстежені повинен бути складений Паспорт технічного стану гідроте-

хнічної споруди.  
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Паспорт технічного стану гідротехнічної споруди повинен бути заведений 

безпосередньо після здачі споруд в експлуатацію, або після їх ремонту чи ві-
дновлення. Він повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений 

печаткою підрозділу або підприємства і підписаний його керівником.  

Оцінка технічного стану споруди виконується після проведення аналізу 

результатів спостережень або технічних оглядів і являється підсумковим ре-
зультатом оцінок стану окремих конструктивних елементів даної споруди, 

інженерно-геологічних і інженерно-геодезичних досліджень. 
Оцінка технічного стану споруди в цілому виконується за чотирма стана-

ми: 

а) нормальний стан конструкцій та споруд: тріщини, деформації, осідан-

ня та протічки не перевищують нормативних величин, немає сколів, зон сла-
бкого бетону та корозії арматури; 

б) незадовільний стан конструкцій та споруд: розкриття тріщин, дефор-

мації, крени та протікання води перевищують нормативні величини, спосте-
рігається корозія арматури, зруйновані чи частково пошкоджені шви збірних 

елементів; 
в) передаварійний стан конструкцій та споруд: тріщини, деформації, 

протікання води чи крени, перевищують нормативні величини. Спостеріга-
ється наростаючий характер цих пошкоджень; 
г) аварійний стан конструкцій та споруд: характеризується значним роз-

витком тріщин, деформацій, кренів та протікань з різким зростанням їх вели-

чин. 

5. Послідовність виконання роботи 

5.1. Ознайомитись з методичними вказівками до виконання лабораторної 
роботи, відомчими нормативними документами щодо  правильної експлуата-
ції каналів з облицюванням і бетонних (залізобетонних) гідротехнічних спо-

руд зрошувальних систем, методик їхнього обстеження та оцінки технічного 

стану  (самостійно, при підготовці до лабораторного заняття).  

5.2. Провести візуальне обстеження наданого демонстраційного зразка бе-
тону чи залізобетону, виявити його деформації, пошкодження та скласти ві-
домість візуального обстеження. В лабораторній роботі кожна бригада студе-
нтів обстежує один із демонстраційних зразків – бетонний чи залізобетонний, 

які імітують елемент облицювання каналу чи гідротехнічної споруди. Варіант 
зразка обирають з таблиці завдань (табл. 17). Поперечний переріз демонстра-
ційних зразків з орієнтовними розмірами наведено на рис. 4. 

Бетонний зразок являє собою призму з розмірами бічних граней орієнтов-
но 4, 10 і 20 см, а залізобетонний додатково містить два стрижня арматури 

діаметром 10 мм, розташованих уздовж більшої грані на відстані 1 см від біч-

них граней і захищені шаром бетону товщиною 1 см. 
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Рис. 4. Поперечний переріз демонстраційних зразків 
 

Виконання роботи починають з вимірювання точних геометричних розмі-
рів бічних поверхонь (граней) зразка та оцінювання на них якісного стану по-

верхні бетону згідно вимог табл. 10. Результати вимірювань та оцінки стану 

бетону заносять у відомість візуального обстеження (табл. 11). 

Таблиця 11 

Відомість візуального обстеження стану  

бетонних поверхонь дослідного зразка 

 

Вид та № 

зразка 
 

 

Вид 

поверхні 

Геометричні характеристики 

зразка 
Стан бе-
тону Ширина, 

мм 

Довжина, 
мм 

Площа, 
см2 

1 2 3 4 5 6 

Бетонний,  

№ 1 

 

 

Верхня 100 200 200 погано 

Ліва бічна 40 200 80 погано 

Права бічна 40 200 80 задовільно 

Нижня 100 200 200 відмінно 

 

5.3. Провести повторне візуальне обстеження демонстраційного зразка на 
предмет виявлення деформацій та пошкоджень (відхилень від нормального 

стану). Демонстраційним зразкам надані штучно створені деформації. Ці де-
формації потрібно виявити, виміряти їхні розміри (довжину, ширину розк-
риття тріщин, глибину дефекту), замалювати карту - схему дефектів і пошко-

джень на розгортці верхньої поверхні зразка (рис. 5), визначити площу кож-

ного із пошкоджень та сумарну площу пошкодженої поверхні. Результати ві-
зуально-інструментального обстеження потрібно подати в табличній формі 
(табл. 12).  
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Рис.5. Картка - схема дефектів і пошкоджень верхньої поверхні  

дослідного зразка 
Таблиця 12 

Відомість дефектів і пошкоджень верхньої поверхні  

дослідного зразка 

 

 

Вид та 
№ зразка 

 

 

№ 

з/
п 

Назва 
дефекту, пошко-

дження 

Геометричні характе-
ристики дефекту, по-

шкодження, мм 

Площа 
дефекту 

на повер-

хні зразка, 
см2

 

Ши-

рина  
Дов-
жина  

Гли-

бина  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Бетонний,  

№ 1 

1 Тріщина основна 1,0 108 35 1,08 

2 Тріщина суміжна 0,5 58 20 0,29 

3 Відколювання кутове 25 30 25 7,50 

… …………………….. …… …….. …….. …….. 

Разом 38,0 

Технічний стан верхньої поверхні – незадовільний (19%) 

Для вимірювання лінійних розмірів дефектів і пошкоджень використову-

ють стандартну металеву лінійку із поділкою 0,5 мм або штангенциркуль. 
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Можливими дефектами і пошкодженнями на зразках можуть бути: оголення 
арматури, корозія арматури, поверхневі вибоїни, тріщини, кутові відколи бе-
тону, відколи на гранях, відколи на ребрах, хімічна корозія бетону, відшару-

вання бетону тощо. 

5.4. Визначити відносне пошкодження бетону верхньої поверхні дослід-

ного зразка (
ST ) як відношення сумарної площі дефектів на цій грані до її ге-

ометричної площі:  

%100⋅=
∑

к

тр

S
S

S
T  =  (38 / 200) ·100%  = 19% ,                     (6) 

де  Sтр – сумарна площа дефектів, см2
;  Sк – площа верхньої грані дослід-

ного зразка, см2
. 

5.5. Провести оцінку технічного стану бетонної поверхні дослідного зраз-
ка за такими нормативами: 

1 – нормальний (руйнування поверхні зразка до 5 %); 

2 – задовільний (руйнування поверхні зразка  5–10 %); 

3 – незадовільний (руйнування поверхні зразка  10–20 %); 

4 – аварійний (руйнування поверхні зразка  20 %). 

 Результати оцінки технічного стану бетону записати у відомість (табл. 12) 

та подати у висновках до лабораторної роботи. 

5.6. Провести оцінку технічного стану каналу за кількістю плит, що спов-
зають (див. табл. 8) та за ступенем руйнуванню бетону на укосі каналу. Вид 

облицювання, кількість плит, що сповзли, загальну довжину ділянки каналу, 
загальну площу ділянки укосу, площу зруйнованого бетону прийняти із таб-

лиці 17 розподілу завдань. Розрахунок ведеться тільки для ділянок каналу, що 

мають облицювання із залізобетонних чи бетонних плит. Кількість плит на 
один погонний метр каналу прийняти 20 штук. Приклад виконання розрахун-

ків та оцінки стану каналу наведено в таблицях 13 та 14. 

Таблиця 13 

Оцінка технічного стану каналу за кількістю  

плит, що сповзають по укосу каналу 

(сповзання відносно брівки каналу) 
Зрошувальна система  КСП «Свобода»   , канал    1К2 . 

 

Місце 
знаходження, 
ПК - ПК 

Довжина 
ділянки 

каналу, 
м 

Кількість 
плит на 

1п.м. 

Загальна 
кількість 
плит, шт 

Кількість 
плит, що 

сповзають, 
шт 

Відносне 
сповзання, 

% 

1 2 3 4 5 6 

ПК0 – ПК 10 100 20 2000 50 2,5 

Технічний стан каналу - задовільний 
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Таблиця 14 

Оцінка технічного каналу за руйнуванням 

монолітного чи збірного бетону 

Зрошувальна система  КСП «Свобода»   , канал    1К2 . 

 

Місце зна-
ходження, 
ПК - ПК 

Тип  

кріплення 

Загальна 
площа 
ділянки 

укосу, м2 

Площа 
руйну-

вання,  
м2 

Відносна 
площа руй-

нування, %  

Оцінка 
технічно-

го стану 

1 2 3 4 5 6 

ПК10 – ПК 

15 

Моноліт-
ний бетон 

800 165 20,6 
Понад 

20% 

Технічний стан каналу - аварійний 

5.7. Провести логічний аналіз видів доглядових і ремонтних робіт на зро-

шувальних каналах і гідротехнічних спорудах та визначити перелік можли-

вих дефектів і пошкоджень для зрошувального каналу, що має монолітне бе-
тонне чи збірне залізобетонне облицювання, або для бетонної чи збірної залі-
зобетонної гідротехнічної споруди. Результати аналізу подати у вигляді відо-

мостей (табл. 15, табл. 16). 

Варіанти завдань (монолітний бетон на каналі, збірне облицювання із 
плит НПК, монолітна бетонна ГТС, збірна ГТС із залізобетонних блоків) ви-

писати із таблиці завдань (табл. 17). 

Можливі дефекти і пошкодження дивись МВ 081 – 116. 

   Таблиця 15 

Відомість можливих дефектів і пошкоджень облицювання каналу, їх на-

слідків для роботи каналу та способи їхнього усунення 

(збірне залізобетонне облицювання) 
Зрошувальна система  КСП «Свобода», канал 1К2 . 

 

№  

за/п 

Вид дефекту чи пош-

кодження 
Негативні наслідки у ро-

боті каналу 

Спосіб  

усунення 
1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

… ……………. ……………. ……………. 

і 
т.д. 

Продовжити  

перелік …… 

Продовжити  

перелік…… 

Продовжити 

перелік…… 
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Таблиця 16 

Відомість можливих дефектів і пошкоджень гідротехнічної споруди, їх 

наслідків для роботи споруди та способи їхнього усунення 

Зрошувальна система  КСП «Свобода», канал 1К2,  водовипуск у канал 1К2 . 

 

№  

за/п 

Вид дефекту чи пош-

кодження 
Негативні наслідки у ро-

боті каналу 

Спосіб  

усунення 
1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

… ……………. ……………. ……………. 

і 
т.д. 

Продовжити  

перелік …… 

Продовжити  

перелік…… 

Продовжити 

перелік…… 

 6. Висновки 

Наводяться основні висновки за результатами виконання роботи. Напри-

клад: в лабораторній роботі на основі аналізу нормативних  відомчих доку-

ментів Держводагентства України вивчено загальні вимоги і правила експлу-

атації каналів і споруд, що мають бетонні / залізобетонні частини, сформу-
льовано основні експлуатаційні ознаки нормального стану бетонних і залізо-

бетонних елементів каналів та споруд, вивчено перелік можливих їхніх дефе-
ктів і пошкоджень, вивчено порядок візуального і інструментального обсте-
ження та оцінки технічного стану частин каналів і гідротехнічних споруд, ви-

конаних з бетону і залізобетону, проведено візуальне й інструментальне об-

стеження демонстраційного зразка з бетону, складено відомості обстеження й 

оцінки технічного стану верхньої поверхні бетонного зразка, складено пере-
лік можливих дефектів і пошкоджень бетонних частин господарського кана-
лу, виконаного із монолітного бетону. 
Відносне пошкодження бетонної поверхні верхньої грані дослідного зраз-

ка складає 19 %, отже її технічний стан є незадовільний.   

7. Звіт з лабораторної роботи  

Звіт з лабораторної роботи оформлюється як окремо виконана індивідуа-
льна робота дослідницького характеру. Звіт містить: титульну сторінку, 

зміст, коротку загальну характеристику роботи, листок з вихідними даними, 

опис порядку виконання роботи, результати роботи, висновки, список вико-

ристаних джерел.  

Лабораторна робота виконується групою студентів або кожним студентом 

індивідуально згідно виданого йому завдання. У групу входять 2-4 студенти. 
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8. Контрольні запитання 

1. Які відомчі нормативи регламентують порядок обстеження та визна-
чення технічного стану каналів і споруд? 

2. Які дефекти і пошкодження може мати збірне бетонне облицювання?  

3. Який вигляд має картка розвитку тріщинуватості облицювання% 

4. За якою формулою визначають відносну тріщинуватість? 

5. Як оцінюють технічний стан каналу за сповзанням плит? 

6. Як оцінюють технічний стан каналу за руйнуванням бетону? 

7. Допустимі вертикальні деформації для гідротехнічних споруд? 

8. Послідовність обстежувальних робіт на ГТС? 

9. Критерії оцінки стану бетону при візуальному обстеженні? 

10. Види деформацій і пошкоджень поверхні бетону?  

11. Можливі дефекти плит облицювання каналів?  

9. Завдання до лабораторної роботи 

Розподіл варіантів завдань до виконання лабораторної роботи наведено в 
таблиці 11.  
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Таблиця 17 

Розподіл завдань до лабораторної роботи № 4 

№ 

з/п 

Найменування 
вихідних даних 

В ар і а н т и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 № плану ЗС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

2 Матеріал зразка залізобетон бетон залізобетон бетон залізобетон бетон 

3 № дослідного зра-
зка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 Кіль-
кість 
плит 
на уко-

сі 

загальна 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 

ті, що 

сповзли 
200 85 160 230 280 90 250 800 950 700 95 180 1050 840 210 

5 Довжина ділянки 

каналу, м 
100 110 120 130 140 100 110 120 130 140 100 110 120 130 140 

6 

 Руйну-
вання 
бетону 
на уко-

сі 

Площа 
укосу, 
м2 

300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 

Площа 
руйну-

вання,  
м2

 

100 80 45 110 65 85 105 25 60 85 75 50 80 120 40 

7 Вид облицювання  
каналу 

Монолітний бе-
тон по плівці 

Залізобетонні 
плити по плівці 

Монолітний бе-
тон по плівці 

Залізобетонні 
плити по плівці 

Монолітний бе-
тон по плівці 

8 Вид гідротехнічної  
споруди 

Збірний  

залізобетон 

Монолітний  

бетон 

Збірний  

залізобетон 

Монолітний  

бетон 

Збірний  

залізобетон 
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Літературні джерела 

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Ос-
нови технічної експлуатації водогосподарських систем» на тему: «Тех-

нічна експлуатація зрошувальної системи» для студентів за напрямом 

підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» денної та заочної 
форм навчання 081-116 /В.П.Востріков, М.Г.Степаненко, О.М.Новачок.  
Рівне: НУВГП, 2013. – 80 с. 

2. Методика оцінки технічного стану каналів меліоративних систем. Посі-
бник до ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди (ІГІМ УААН). 

– 2009. – 42 с. 
3. Проектування протифільтраційних облицювань і кріплень каналів зро-

шувальних систем / Посібник до ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи 

та споруди (ІГІМ УААН). – 2006. – 90 с. 
4. Меліоративні системи та споруди. Частина 1. Норми проектування. Час-

тина 2. Організація виконання робіт. ДБН В.2.4.-1-99. -К.: Держбуд 

України, 1999. – 189 с. 
5. Эксплуатация гидромелиоративных систем / Под ред. Н.А.Орловой. – К.: 

Вища школа, 1985. – 368с. 
6. Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліо-

ративних систем і споруд. – К., 2000. – 68 с. 
7. Правила технічної експлуатації меліоративних систем.  – ДГО «Укрво-

дексплуатація». – Держводгосп України. – К., 2001. 
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Додаток 1 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

 

Кафедра експлуатації гідромеліоративних систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторна робота № 3 

з дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарсь-
ких систем» на тему «Обстеження та оцінка технічного стану  

меліоративних (зрошувальних) каналів за вертикальними де-
формаціями та ступенем замулення»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав студент 4-го курсу  

групи ГМ-41  

________________________ 

       (прозвище, ініціали) 

Варіант роботи № ________ 

Перевірив професор кафедри 

ЕГМС  Востріков В.П. 

Оцінка__________________  
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Додаток 2 

Умовні позначення для замальовки деформацій та порушень  

конструкцій гідротехнічних споруд 

 

 

- тріщини із зазначенням ширини розкриття 

- оголена арматура 

- корозія арматури 

- зашпарування новим бетоном 

- сітка тріщин 

- відшпарування штукатурки  

- випкутість бетону 

- руйнування захисного шару 

- подрібнений бетон 

- пощерблення у бетоні 

- пролом у конструкції 

- відколювання бетону 

- шпаристий бетон 

- слабкий бетон 

- фільтрація води (повільна) 

- протікання води 

- порожній шов 

- деформований шов 
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Додаток 3 

Оцінка технічного стану окремих залізобетонних конструкцій  

гідротехнічної споруди 

Категорія стану 
конструкцій 

Детальні ознаки 

Заходи по недо-

пущенню аварії 
і підвищенню 

надійності 
1. Справне - вико-

нуються вимоги ді-
ючих норм і проект-
ної документації.  

На поверхні бетону незахищених 

конструкцій видимих дефектів і пош-

коджень немає або є окремі раковини, 

вибоїни, волосяні тріщини. Антикоро-

зійний захист заставних деталей не 
порушений, поверхня арматури при 

розтині чиста. Глибина нейтралізації 
бетону не перевищує половини тов-
щини захисного шару. Зон фільтрації 
води не виявлено. 

Орієнтовна щільність бетону не 
нижче проектної. Антикорозійний за-
хист конструкцій не має порушень. 
Міцність бетону не нижче проектної, 
швидкість ультразвукових хвиль у су-

хому бетоні (УЗХ) більше 4 км/с, на 
окремих ділянках (не більше 20% за-
гального числа заміряних) величина 
захисного шару менше проектною до 

20 %, а клас бетону по водонепроник-

ності на один ступінь; величина про-

гинання і ширина розкриття тріщин не 
перевищують допустиму по нормах; 

втрати площі перетину робочої арма-
тури немає. 

Необхідно-

сті в   ремон-

тно-

відновлюва-
льних  робо-

тах на момент 
обстеження 
немає 

2. Працездатне - з 
урахуванням факти-

чних властивостей 

матеріалів, задово-

льняються вимоги 

діючих норм, що ві-
дносяться до грани-

чних станів I групи; 

вимога норм по гра-
ничних станах II 

групи можуть бути 

Зон фільтрації води майже не спо-

стерігається. На окремих ділянках в 
місцях з малою величиною захисного 

шару проступають сліди корозії роз-
подільної арматури або хомутів, коро-

зія робочої арматури окремими крап-

ками і плямами, виразок і пластинок 
іржі немає. Антикорозійний захист 
заставних деталей не порушений. 

Глибина нейтралізації бетону не пере-
вищує товщини захисного шару. Змі-

За резуль-
татами дета-
льного об-

стеження з'я-
совується пи-

тання про не-
обхідність ві-
дновлення чи 

підсилення. 
Запаковуван-

ня і захисне 
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порушені, але забез-
печуються нормаль-
ні умови експлуата-
ції. Захисні власти-

вості бетону по від-

ношенню до армату-

ри  місцями вичер-

пані; потрібне їх від-

новлення або відно-

влення антикорозій-

ного захисту 

нений колір бетону унаслідок пере-
сушування, місцями відшаровування 
бетону при простукуванні. Лущення 
граней і ребер конструкцій, що підда-
лися заморожуванню. Орієнтована мі-
цність бетону нижче проектної не бі-
льше ніж на 10%. Міцність бетону ос-
новного перетину елементу (за межа-
ми захисного шару бетону і в стислій 

зоні) не нижче проектної; швидкість 
УЗХ 3-4 км/с; величина захисного ша-
ру менше проектної (до 30%) на пло-

щі менше 30% поверхні. Втрата пере-
тину робочої не напружуваної арма-
тури і заставних деталей унаслідок 

корозії не перевищує 5%.  

пофарбування 
тріщин гер-

метиком,  

відновлення 
пошкоджених 

частин захис-
ного шару ро-

зчином. 

 

3. Обмежено працез-
датне - порушені 
вимоги діючих норм, 

але відсутня небез-
пека обвалення і за-
гроза безпеці тих, що 

працюють. Потрібне 
підсилення і віднов-
лення експлуатацій-

них властивостей 

 

Спостерігається зони фільтрації 
води, проте немає активної фільтрації 
і вода не загрожує технологічному об-

ладнанню. Пластинчаста іржа або ви-

разки на стрижня оголеної робочої 
арматури в зоні повздовжніх тріщин 

або на заставних деталях, що викли-

кають зменшення площі перетину 

стрижнів до 15%. Тріщини в розтяг-
нутій зоні бетону, що перевищують їх 

допустиме розкриття. Бетон в розтяг-
нутій зоні на глибині захисного шару 

між стрижнями арматури легко кри-

шиться. Зниження орієнтовної міцно-

сті бетону в стислій зоні елементів, 
що згинаються до 30 і в решті випад-

ків до 20%. Провисання окремих 

стрижнів розподільної арматури, ви-

тріщання хомутів, розривши окремих 

з них, за винятком хомутів стислих 

елементів ферм, унаслідок корозії 
стали (за відсутності в цій зоні трі-
щин). Зменшена проти вимог норм і 
проекту площа того, що спирається 
збірних елементів при коефіцієнті за-
пасу Кз > 1,6.  

Міцність бетону основного пере-

За резуль-
татами дета-
льного об-

стеження з'я-
совується пи-

тання про не-
обхідність ві-
дновлення чи 

підсилення 
захисного 

шару бетоном 

або розчином, 

запакування 
тріщин та 
швів розчи-

ном, або  за-
паковування і 
захисне по-

фарбування 
герметиком. 

При техноло-

гічній можли-

вості – заміна 
частини конс-
трукцій.  
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тину елементу нижче проектної, шви-

дкість УЗХ сухих елементів менше 3 

км/с, втрата площі перетину робочої 
арматури  і заставних деталей унаслі-
док корозії перевищує 5%; ширина 
розкриття тріщин; викликаних екс-
плуатаційними діями, на рівні арма-
тури перевищує допустиму по діючих 

нормах; тріщини в стислій зоні і в зоні 
головної розтягуючої напруги, проги-

нання елементів, викликаних експлуа-
таційними діями, перевищує допус-
тимі більш ніж на 30%.  

4. Непрацездатне - 

існують пошко-

дження, що свідчать 
про небезпеку пере-
бування людей в ра-
йоні обстежуваних 

конструкцій. Потрі-
бні негайні страху-

вальні заходи; обме-
ження навантажень 
чи припинення екс-
плуатації.  
 

Наявність багатьох зон активної 
фільтрації води, або окремих, проте 
таких, які загрожують технологічному 

обладнанню. Дефекти в середніх про-

льотах багатопролітних балок і плит: 
розрив хомутів в зоні похилої тріщи-

ни; шарувата іржа або виразки, що 

викликають зменшення площі  пере-
тину арматури в більше 15%; витрі-
щення арматури в стислій зоні; розд-

роблення бетону, вифарбовування 
крупного заповнювача в стислій зоні. 
Зменшена проти вимог норм і проекту 

площа того, що спирається збірних 

елементів при 1,3 < Кз ≤ 1,6.  

За резуль-
татами дета-
льного об-

стеження з'я-
совується пи-

тання про не-
обхідність 
ремонту, від-

новлення чи 

підсилення.  
При не-

обхідності – 

зупинки екс-
плуатації. 
При техноло-

гічній можли-

вості – заміна 
конструкцій.  

5. Аварійне - існу-

ють пошкодження, 
що свідчать про мо-

жливість руйнування 
чи обвалення конс-
трукції. Потрібне не-
гайне припинення 
експлуатації, розван-

таження конструкції 
і пристрію тимчасо-

вих кріплень (стій-

кий, підпор, накла-

Наявність багатьох зон активної 
фільтрації води, як через стики між 

конструкціями, так і через бетон конс-
трукцій. Тріщини, зокрема, що пере-
тинають опорну зону анкеровки роз-
тягнутої арматури; «ляскаючі» тріщи-

ни в конструкціях, що випробовують 
знакозмінні дії (що викликають стис-
кання бетону і ін.); відходи анкерів від 

пластин заставних деталей із-за коро-

зії стали і зварних швах або інших 

причин; деформація заставних і спо-

Негайне 
припинення 
експлуатації. 
За результа-
тами деталь-
ного обсте-
ження з'я-
совується пи-

тання про не-
обхідність 
ремонту, від-

новлення чи 
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док і ін.). лучних елементів; розлад стиків збір-

них елементів з взаємним зсувом 

останніх; зсув опор; значні (більше 
1/50 прольоту) прогинання елементів, 
що згинаються, за наявності тріщин  в 
розтягнутій зоні з розкриттям більше 
0,5 мм; розрив хомутів в зоні похилої 
тріщини; розрив окремих стрижнів 
робочої арматури в розтягнутій зоні, 
витріщення арматури в стислій зоні; 
роздроблення бетону і викрошування 
заповнювача в стислій зоні. Зменшена 
проти вимог норм і проекту площа то-

го, що спирається збірних елементів 
при К< 1.  

підсилення. 
При техноло-

гічній можли-

вості – заміна 
конструкцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


