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(57) Вузол кріплення плит безбаластного мостово-
го полотна на мостах, що включає залізобетонну 
плиту, металеву балку, прокладний шар і з'єдну-
вальний елемент з різьбою, вставлений в отвір в 
залізобетонній плиті та закріплений на її верхній 
площині двома шайбами і гайкою, який відрізня-
ється тим, що одна сторона з'єднувального еле-
мента виконана гладкою, і нею він жорстко прикрі-
плений до верхньої площини верхнього 
горизонтального листа металевої балки. 

 
 

 
Корисна модель відноситься до галузі мосто-

будування, а саме до влаштування проїзної части-
ни на мостах. 

Відомий вузол кріплення безбаластних мосто-
вих плит складається з прокладного шару з висо-
коміцного цементного розчину, армованого мета-
левою сіткою, опорних брусків, обмежувальних 
планок опалубки, розташованих по торцях верх-
нього горизонтального листа поздовжньої (голов-
ної) балки прогонової будови, об'єднаних між со-
бою стяжками з шайбами та гайками, і 
високоміцних шпильок, розміщених в технологіч-
них отворах плити безбаластного мостового поло-
тна та совісних отворах в верхньому горизонталь-
ному листі поздовжньої (головної) балки (А.В. 
Кручинкин, В.К. Белый «Монтаж стальных пролет-
ных строений мостов», Москва, «Транспорт», 1978 
г., стор. 285, рис. ІХ.16.). 

Недоліком даного вузла є складність його екс-
плуатації, проведення ремонтних робіт та рихтов-
ки (переміщення) плит, оскільки ремонт або заміна 
плит мостового полотна потребують значних зу-
силь для видалення високоміцних шпильок, що 
призводить до порушення прокладного шару. 

Найбільш близьким аналогом до запропоно-
ваної конструкції є вузол кріплення плит безбалас-
тного мостового полотна до поздовжніх балок про-
гонових будов, в якому залізобетонні плити 
безбаластного мостового полотна з'єднуються з 
верхніми горизонтальними листами поздовжніх 
або головних балок прогонової будови через про-
кладний шар (з двошарових прокладок, де верхній 
шар - гума, а нижній - дерев'яні дошки; із гумових 
прокладок або гумокорду; з армованого цементно-

піщаного розчину чи полімерцементного розчину; з 
двошарових прокладок, де верхній шар - гума 
(транспортерна стрічка), а нижній -- полімеркомпо-
зиційний шар) високоміцними шпильками, які за-
кріплюють в отворах, що влаштовуються із зовні-
шнього боку верхніх поясів балок, на шпильки 
зверху плит встановлюються спеціальні збільшені 
шайби, а знизу поясу балки та зверху збільшеної 
шайби на різьбу шпильки накручуються гайки («Ін-
струкція щодо улаштування й конструкції мостово-
го полотна на залізничних мостах» ЦП 0092, - Київ, 
Укрзалізниця, 2002 p. - 155 с). 

Недоліком цієї конструкції є необхідність вла-
штування отворів в верхніх горизонтальних листах 
поздовжніх або головних балок прогонової будови 
під встановлення високоміцних шпильок кріплення 
плит, що ослаблює пояс балки, а в деяких випад-
ках - при укладанні мостового полотна на безба-
ластних мостових плитах на прогонових будовах із 
з'єднанням елементів балок на заклепках, - викли-
кає утруднення при виборі місця розташування 
отворів під високоміцні шпильки кріплення плит за 
умови збереження регламентованих діючими нор-
мативними документами величин відстаней між 
осями отворів під з'єднувальні елементи в листо-
вому та фасонному прокаті та відстані від грані 
металевого листа до осі отвору під елемент кріп-
лення. 

Технічною задачею, яка вирішується у запро-
понованій конструкції, є забезпечення щільного 
прилягання нижньої поверхні залізобетонної плити 
безбаластного мостового полотна до верху про-
кладного шару (без зчеплення) без утворення тех-
нологічних отворів в верхньому горизонтальному 
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листі поздовжньої або головної балки прогонової 
будови, що забезпечить збереженість цільності 
поясів балок і прокладного шару, а також зручність 
монтажу та експлуатації мостового полотна при 
мінімальних трудовитратах. 

Суть технічного рішення, що заявляється, по-
лягає в наступному. Вузол кріплення плит безба-
ластного мостового полотна на мостах, що вклю-
чає залізобетонну плиту, металеву балку, 
прокладний шар і з'єднувальний елемент з різь-
бою, вставлений в отвір в залізобетонній плиті, та 
закріплений на її верхній площині двома шайбами і 
гайкою. Новим є те, що одна сторона з'єднуваль-
ного елементу виконана гладкою, і нею він жорст-
ко прикріплений до верхньої площини верхнього 
горизонтального листа металевої балки. 

Графічна частина заявки пояснює суть корис-
ної моделі. На фіг. 1 зображено поперечний пере-
різ вузла кріплення безбаластних мостових плит 
до верхнього горизонтального листа поздовжньої 
або головної балки, на фіг. 2 - з'єднувальний еле-
мент з різьбою на одній стороні для кріплення 
плити безбаластного мостового полотна. 

Опис вузла кріплення плит безбаластного мо-
стового полотна на мостах в статичному стані. 
Залізобетонна плита безбаластного мостового 
полотна 1 прикріплена до верхньої площини верх-
нього горизонтального листа 2 металевої балки 
проїзної частини прогонової будови через отвір 3 в 
прокладному шарі 4 за допомогою з'єднувального 
елементу 5, з різьбою 6 на одній стороні, який сто-

роною без різьби жорстко прикріплений до верх-
ньої площини верхнього горизонтального листа 2 
балки прогонової будови, а стороною з різьбою 6 
встановлений в отвір 7 в плиті безбаластного мос-
тового полотна 1, заповнений герметиком 8, та на 
верхній площині плити безбаластного мостового 
полотна 1 зафіксований збільшеною шайбою 9, 
шайбою 10 та гайкою 11. 

Вузол кріплення плит безбаластного мостово-
го полотна на мостах працює таким чином. З'єдну-
вальний елемент 5, жорстко прикріплений сторо-
ною без різьби до верхньої площини верхнього 
горизонтального листа 2 металевої балки проїзної 
частини прогонової будови, стороною з різьбою 6 
встановлений в отвір 3 в прокладному шарі 4 та 
отвір 7 в плиті безбаластного мостового полотна 
1, заповнений герметиком 8, та на верхній площині 
плити безбаластного мостового полотна 1 зафік-
сований збільшеною шайбою 9, шайбою 10 та гай-
кою 11, завдяки чому забезпечується щільне при-
лягання нижньої поверхні залізобетонної плити 
безбаластного мостового полотна 1 до верху про-
кладного шару 4 (без зчеплення) без утворення 
технологічних отворів в верхньому горизонталь-
ному листі металевої балки проїзної частини про-
гонової будови, підвищується збереженість ціль-
ності поясів балок і прокладного шару, а також 
скорочує час монтажу та підвищує зручність екс-
плуатації мостового полотна при мінімальних тру-
довитратах. 
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