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(57) Сталева балка з поперечно профільованою
стінкою коробчатого перерізу з нерівномірним кро-
ком гофрів, що складається з трапецеїдальної
гофрованої стінки, яка відрізняється тим,  що сті-
нка складається з двох холодногнутих профільо-
ваних листів,  які закріплюються за допомогою ла-
мелей.

Дана корисна модель належить до галузі буді-
вництва, зокрема до несучих конструкцій. Така
конструкція може використовуватися при спору-
дженні як промислових, так і цивільних будівель.

Безперечним аналогом корисної моделі є ста-
лева двотаврова балка з вертикально гофрованою
стінкою трикутного обрису [1, 2]. Така конструкція
балок застосовується в Казахстані в якості балок
перекриття в основному у багатоповерхових буді-
влях, велико пролітних балок покриття у промис-
лових будівлях, елементів купольних конструкцій в
адміністративних будівлях [3].

Відомим аналогом також слід відмітити стале-
ву зварну двотаврову балку складеного перерізу з
гофрованою хвилястою стінкою та широкими по-
ясами, які виконані з плоского листа (SIN-балки)
[4]. Такі балки розроблені австрійською фірмою
ZEMAN та можуть використовуватися замість зви-
чайних двотаврових профілів майже без обме-
жень. Вони дістали широке застосування також в
Україні.

Найближчим аналогом корисної моделі є ста-
лева балка, що має гофровану стінку трапецеїда-
льного обрису з симетричним кроком гофрів. Такі
балки були розроблені шведською фірмою GLP і
отримали широке застосування в США та Японії
[5, 6].

Використання даного типу конструкцій обме-
жувалось відсутністю відповідного зварювального
обладнання, що змінило ситуацію на сучасному
етапі при впровадженні західноєвропейських ав-
томатизованих зварювальних ліній. В умовах су-
часного будівництва існує необхідність розвитку
конструкцій гофробалок.

Суть корисної моделі полягає в тому, що про-
фільований лист має набагато більшу жорсткість і
стійкість до деформації, що забезпечує при його
застосуванні більшу економічність. Зменшення
товщини стінки балок у 2-3 рази призводить до
зниження витрат металу на стінку на 25-35% та до
концентрації металу в поясах, що за умовами ро-
боти на згин є вигідним чинником. Застосування
балок із дуже тонкими стінками (гофробалок) до-
речне при дії статичних навантажень, що є харак-
терним для покриттів та робочих майданчиків. Ви-
користання в будівництві гофробалок забезпечує:
зменшення ваги будівельних конструкцій до 40-
60%; можливість уникнути багатьох недоліків про-
стої двотаврової балки складеного або прокатного
перерізу, яка потребує додаткового збільшення
жорсткості; економію сировини, яка складає бли-
зько 20-30% у порівнянні із звичайними будівель-
ними конструкціями, і 40-60% у порівнянні з двота-
вровими гарячекатаними балками; високе
співвідношення міцності і ваги; зниження глибини
перекриттів у порівнянні з традиційними конструк-
торськими рішеннями.

На Фіг.1  зображений відсік сталевої балки з
поперечно профільованою стінкою коробчатого
перерізу з нерівномірним кроком гофрів, з висотою
та товщиною стінки відповідно hw та tw, а також
шириною bf та товщиною полиці tf.  На Фіг.2,  3  зо-
бражені розрізи 1-1 та 2-2. Профільована стінка (2)
балки має трапецеїдальну форму, що складається
з довшої (4) та коротшої (3) горизонтальних діля-
нок профільованого листа, а також похилої ділянки
гофри (8). Гофри представленої балки мають не-
рівномірні кроки. Ще однією особливістю цієї конс-
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трукції є те, що стінка балки являє собою два хо-
лодногнутих профільованих листа (2), що закріп-
люються до поясів і ребер (6) по всьому перимет-
ру, або з використанням ламелей (5), за
допомогою зварювання (7). В торцях балки розта-
шовані опорні ребра (6), також відмітимо, що по-
лиці двотавра (1) виконані з листів. Особливістю
роботи балки є те, що дію згинального моменту
сприймають полиці, поперечну силу сприймає сті-
нка балки,  а стійкість стінки забезпечується за ра-
хунок гофрів.
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