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(57) Сталева балка з поперечно профільованою 

стінкою коробчатого перерізу із заповненням внут-
рішнього простору між стінками пінополістиролом 
(5), що складається з подвійної трапецієвидної 
профільованої стінки (7), яка відрізняється тим, 

що простір між листами стінки заповнюється піно-
полістиролом (5), пояси (1) та напрямні (4) викона-
ні з труб квадратного перерізу, до яких кріпиться 
стінка самонарізними гвинтами (2). 

 

 
Корисна модель належить до легких несучих 

конструкцій, а загалом до будівельної галузі, з по-
дальшим використанням у цивільному та промис-
ловому будівництві. 

Близьким прототипом даної корисної моделі є 
сталева балка з поперечно профільованою стін-
кою коробчатого перерізу з перервними поясними 
швами [1]. Вона безпосередньо складається з тра-
пецієвидної профільованої стінки суцільно пере-
ривчасто привареної з двох боків на горизонталь-
них ділянках паралельно поздовжній осі балки. 
Така особливість забезпечує економію наплавле-
ного металу при зварюванні. 

Найближчим аналогом запропонованої конс-
трукції є сталева балка з поперечно профільова-
ною стінкою коробчатого перерізу з нерівномірним 
кроком гофрів [2], що складається з двох холодно-
гнутих профільованих листів трапецієвидного об-
рису, які закріплюються за допомогою ламелей. 
Конструктивною особливістю є те, що гофри ма-
ють нерівномірні кроки, за рахунок чого забезпечу-
ється зменшення матеріаломісткості. 

Особливість даної корисної моделі полягає в 
тому, що для забезпечення сумісної роботи про-
фільованих листів (стінки) коробчатого перерізу і 
підвищення їх стійкості простір між ними заповню-
ється пінополістиролом, пояси та напрямні вико-
нані з труб квадратного перерізу, а стінка до на-
прямних кріпиться за допомогою самонарізних 
гвинтів. 

На фігурі 1 зображений відсік вихідної заготов-
ки без профільованого листа, на фігурі 2 - відсік 
збоку. 

На фігурі 3 зображений готовий відсік сталевої 
балки з поперечно профільованою стінкою короб-

чатого перерізу з заповненням внутрішнього прос-
тору між стінками пінополістиролом, на фігурі 4 
зображений розріз 1-1. 

До складу балки віднесемо: профільовану сті-
нку 7 балки, що має трапецієвидний обрис і скла-
дається з двох профільованих листів, прикріпле-
них до напрямних 4 у вигляді квадратних труб за 
допомогою самонарізних гвинтів 2. До поясів 1, 
виконаних із труб квадратного перерізу, прикріп-
лені напрямні суцільним зварюванням 6. Опорні 
ребра 3 виконані з листів. Внутрішній простір між 
листами стінки повністю заповнюється пінополіс-
тиролом. 

Виготовлення балки починається зі зварюван-
ня вихідної заготовки. Стінка балки виконується 
спочатку зі встановлення профілю з одного боку 
балки. Надалі балка знаходиться в горизонталь-
ному положенні, де наноситься пінополістирол 
пошарово з подальшим установленням верхніх 
профільованих листів. Прикріплення профільова-
них листів виконується з використанням самонарі-
зних гвинтів і встановленням через напрямні мон-
тажу, щоб запобігти випинанню стінки. Така 
особливість надає можливість застосовувати про-
фільовану стінку меншої товщини (оцинковані лис-
ти), що неможливе або досить ускладнене при 
зварюванні. Листи між собою з'єднуються внах-
льост і закріплюються саморізами. 

Заповнення простору листів піною забезпечує 
сумісну роботу профільованих стінок коробчатого 
перерізу балки і підвищує при цьому їх стійкість. 
Застосування полістирольного заповнення дає 
змогу використовувати дану конструкцію як з під-
вищеною теплозахисною, так і зі звукоізолюючою 
характеристикою. 
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