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УДК 624.21 

ЗАБЕТОНОВАНІ  МЕТАЛЕВІ  БАЛКИ 

 

Обрєзов М.О. 
Демченко В.А.  
ДП Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут 
транспортного будівництва «Київдіпротранс» 

Актуальність теми 

За умов сучасного будівництва і реконструкції транспортних споруд при обмеженому 

фінансуванні часто доводиться «вписувати» прогонову будову мосту під рівень існуючої 

головки рейки на залізничних шляхопроводах  під рівень верху проїзду на автодорожніх 

мостах.  Згідно чинних державних будівельних норм іноді доводиться збільшувати підмостовий 

габарит. В такій ситуації неминучим є зниження позначки верху проїзду під шляхопроводом 

або зменшення будівельної висоти прогонової будови. В той же час реконструкція обмежена в 

часовому просторі та, як правило, проводиться без закриття руху транспорту. 

В таких випадках при виборі типу конструкції вигідними можуть стати металеві конструкції з 

незначною будівельною висотою прогонової будови, наприклад: аркові конструкції, балки, 

ферми з їздою понизу. В залізничних мостах такі конструкції потребують фіксованого 

розташування колії, призводять до різної жорсткості колії на мосту і підходах, часто не 

вписуються в архітектурну забудову міста. 

Тому актуальними є пошук нових ідей в проектуванні мостів або запозичення досвіду 

провідних країн в напрямку транспортного будівництва і адаптація запозичених конструкцій до 
чинних державних будівельних норм. Однією з таких конструкцій є забетонована металева 

балка (загальний вигляд балки показано на рис 1).  
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Рисунок 1 – Загальний вигляд балки 
 

Забетоновані металеві балки 

Використовуючи досвід таких розвинених країн в напрямку транспортного будівництва, як 

Німеччина (рис. 2, 3), Японія і Чехія (рис. 4), а саме їх приклади в будівництві залізничних 

шляхопроводів і мостів в складних умовах міста, інститут «КИЇВДІПРОТРАНС» запропонував 
як один з варіантів реконструкції залізничних шляхопроводів в Києві рамну конструкцію з 

забетонованих балок і провів роботу по їх адаптації до державних норм України.  Найбільше 

застосування ці конструкції можуть мати при реконструкції або при будівництві нових 

мостових споруд під залізничне навантаження. Перевагами конструкції, яку розглядаємо, є: 

 Мала будівельна висота 

 Нефіксоване положення колії на мосту, в тому числі розташування стрілочних 

переводів 

 Високий темп будівництва з можливістю поетапного закриття колій 

 Однакова жорсткість колії на підходах і на мосту (присутня баластна призма). Цей 

фактор особливо важливий при швидкісному русі потягів 

 Відсутність решітки поздовжніх та поперечних зв’язків 

 Простота у виготовленні та монтажу 

 Під час будівництва не перекривається рух автотранспорту, тому що в зоні автопроїзду 

не використовуються складні допоміжні пристрої. 

До недоліків конструкції можна віднести певне підвищення власної ваги, але воно незначне в 

порівнянні з вагою баластної призми та  тимчасовим навантаженням С-14. 

На прикладі моделі в програмі «Ліра 9.2» проведено порівняння  українських і чеських 

навантажень. 
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Рисунок 2 – Залізничний шляхопровід 
в Баварії, Німеччина 

 

Рисунок 3 – Залізничний міст в Баварії, 
Німеччина 

Рисунок 4 – Залізничний міст в Празі, Чехія 
 

 Проведені комплексні розрахунки з використанням цієї програми показали, що при 

29-метровому прогоні будівельна висота в середині прогону не перевищуватиме 1000 мм 

(рис. 5, 6). Діаграми поздовжніх напружень в балці прогонової будови зображено на рис. 7, 8. 

Деякі конструктивні особливості 

Конструкція може складатися з прокатних або зварних металевих балок, замкнених в бетоні від 

рівня верхньої грані нижнього поясу металевої балки до верху конструкції. 

Відстань між центрами тяжіння металевих балок і бетону повинна бути зведена до мінімуму. 

Поперечне армування в нижній і верхній частині плити виконується по всій ширині балки, при 
цьому площа армування  в верхній частині, як правило, не повинна бути меншою половини 

площі армування нижньої зони. 
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Рисунок 5 – Проект шляхопроводу в Києві 
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Рисунок 6 – Проект шляхопроводу в Києві 

 

 

 

Рисунок 7 – Діаграма поздовжніх напружень 
в ½ довжини прогону 

 

Рисунок 8 – Діаграма поздовжніх 
напружень в балці над опорою 

 

Поздовжнє армування в нижній частині плити може бути використане при значній відстані між 

балками для обмеження розкриття тріщин в розтягнутій зоні бетону. 

Для запобігання будь-яких переміщень металевих балок підчас бетонування передбачається 
система поперечних розпірок на опорах і в четвертих частинах прогону з мінімальним 

кроком 3…4 м. 
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Для влаштування «втраченої» опалубки по нижньому поясу використовуються азбестоцементні 

плити. 

Бетон повинен відповідати класу В20, F200, W6. 

Товщина шару бетону над верхнім  поясом балки не повинна бути меншою 6,0 см і не може 

перевищувати 1/3 висоти балки. 

Колія повинна розміщуватись на баласті. 

Конструкція дозволяє виконати перетин в плані не менше 63°. 

 

Висновок 

Отримані результати розрахунків на міцність дають право стверджувати, що дана конструкція 

може бути використана на теренах України в залізничному мостобудуванні, при умові 

проведення подальших досліджень і розрахунків на витривалість конструкції. 


