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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКИХ АНКЕРОВ С ВЫСАЖЕННОЙ 
ГОЛОВКОЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Цель. Технологичность выполнения и бесспорное качество дугоконтактной сварки обеспечили исполь-
зование данной технологии при производстве закладных деталей железобетонных мостов. Особенно акту-
альной данная технология является при производстве закладных деталей крепления барьерного ограждения 
автодорожных мостов. Методика. Анализ существующих норм расчета и сравнение их с европейскими 
нормами доказывает необоснованность их использования для расчета закладных изделий с гибкими анкера-
ми с высаженной головкой. В области конструирования и производства закладных изделий на Украине сло-
жилась ситуация, когда действующие нормы расчета не дают возможности использования широко извест-
ных во всем мире типичных решений закладных изделий, заставляя каждого подрядчика заниматься соб-
ственным их производством по устаревшим методикам. Результаты. Данная работа доказывает необходи-
мость внедрения Европейских норм расчета закладных изделий. Научная новизна. Доказана 
необоснованность чрезмерных запасов, заложенных в отечественные нормы. Практическая значимость. 
Результаты могут широко использоваться в железобетонных мостах. 

Ключевые слова: барьерное ограждение; закладочная деталь; гибкий анкер с высаженной головкой; дуго-
контактная сварка; методы расчета 

V. V. MAROCHKA1* P. A. BADYUL1*  

1* Dept. of Bridges, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan,  
2 Lazaryana Str., Dnipropetrovs’k, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 776 83 10, e-mail markay@mail.ru 

THE USE OF CONCRETE ANCHORS IN THE PRODUCTION OF 
ANCHOR PLATES 

Purpose. Stud Welding Technology is relevant in the manufacture of anchor plates fixing barrier protection of 
highway and road bridges. Methodology. Analysis of the existing rules for calculating and comparing them with 
European standards proves the invalidity of their use for the calculation of anchor plates with concrete anchors. In 
the field of design and manufacture of anchor plates in Ukraine there is situation, that the current design standards 
do not allow the possibility of using the well-known standard solutions of anchor plates, forcing each contractor to 
produce them in-house for obsolete technology. Findings. This work is demonstrating the need to introduce Euro-
pean standards of designing anchor plates. Originality. This work is demonstrated the need to implement European 
standards of calculate of anchor plates. Practical value. The results can be used in reinforced concrete bridges. 

Keywords: barrier protection; anchor plate; concrete anchor; stud welding; methods of calculation 
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