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SU 802436, кл. E01B9/30, 1981. 
SU 1794966, кл. E01B9/48, 1993.  
(57) 1. Рейкове скріплення, що містить пружинну 

клему, пряма ділянка якої взаємодіє з рейкою че-
рез ізолюючий вкладиш, дві зовнішні дугоподібні 
ділянки та дві півкільцеві ділянки - зі шпалою, дві 
внутрішні кінцеві ділянки - з анкером через регуля-
тор натягу клеми, при цьому під рейкою розташо-
вана амортизуюча підкладка, ізолюючий вкладиш 
має заглиблення, яке співпадає з поверхнею пря-
мої ділянки клеми, регулятор натягу виконаний у 
вигляді набору стержнів різного діаметра, яке від-
різняється тим, що анкер виконай у вигляді U-

подібної скоби, кінці якої жорстко закріплені у залі-
зобетонній шпалі, в отворі скоби, з шириною b, 
розташовані кінцеві ділянки клеми з діаметром або 
стороною прутка dк і регулятор натягу з діаметром 
вписаного кола dрн, у місці контакту яких з анкер-

ною скобою виконані заглиблення h3, при цьому 
вказані розміри зв'язані співвідношенням: 

,Cos)рнdкd(зh2кdb   

де h3=(0,05 - 0,6)dк; 
 - кут між прямими, які проходять через центри 

симетрії поперечних перерізів прутків клеми і ре-
гулятора натягу який, визначають у межах 

.700    

2. Скріплення за п.1, яке відрізняється тим, що 

діаметр або сторону прутка анкерної скоби визна-
чають у межах: 

,B)2,008,0(ad    

де В - ширина підошви рейки. 
3. Скріплення за п.1, яке відрізняється тим, що 

діаметр або сторону прутка пружинної клеми ви-
значають у межах: 

.B)15,008,0(кd   

4. Скріплення за п.1, яке відрізняється тим, що 

відстань від осі рейки до анкерної скоби визнача-
ють у межах: 

.B)2,16,0(al   

5. Скріплення за п.1, яке відрізняється тим, що 

між пружинною клемою і залізобетонною шпалою 
розміщена ізоляційна прокладка з виступами. 
6. Скріплення за п.1, яке відрізняється тим, що 

між пружинною клемою і залізобетонною шпалою 
розміщена металева підкладка з прорізом під ан-
кер і упорами. 
7. Скріплення за п.1, яке відрізняється тим, що 

елементи пружинної клеми при її виготовленні 
розміщені в одній площині. 

 
 

 
 

Винахід належить до конструкції верхньої бу-
дови залізничної колії на залізобетонних шпалах. 

Відомо рейкове скріплення [а.с. №802436, 
СССР Е01В9/30], що містить анкерний елемент, 
пружинний утримувач, що спирається на рейку 
через амортизатор і клин, який підтискає пружин-
ний утримувач, при цьому анкерний елемент вико-
най у виді скоби, кінці якої закріплені у шпалі. Ві-
доме скріплення має пружинний утримувач у виді 

Т-образної пластини, хвостовик якої входить у 
петлю анкерного елемента і через амортизатор 
спирається на шпалу, а друга, пружинна частина 
через амортизатор взаємодіє з рейкою, при цьому 
пружинний утримувач притиснутий клином з ви-
ступами, один з яких входить у зачеплення з кром-
кою пластини, а другий із скобою. 

До причин, що перешкоджають при викорис-
танні аналога одержанню очікуваного технічного 
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результату є те, що воно не забезпечує необхідної 
надійності у відношенні стійкості конструкції до 
саморозбирання в умовах вібраційного наванта-
ження, а також можливості регулювання зазорів, 
що необхідно при експлуатації. Другим недоліком 
є необхідність виготовлення жорсткого клину ме-
тодом лиття, а пружинного утримувача штампов-
кою з листа, що супроводиться значною кількістю 
відходів і приведе до великої собівартості виробу. 

Найбільш близьким до об'єкта, що 
заявляється, є пружне рейкове скріплення [п. 
№36449 А, Е01В9/30, 20.12.1999, опубл. 
16.04.2001р., Бюл.№3], що містить пружинну кле-
му, анкер з упорним кронштейном та хвостовиком, 
який жорстко закріплюється у залізобетонну шпа-
лу, ізолюючий вкладиш, регулятор натягу клеми, 
амортизуючу прокладку, що встановлюється під 
рейкою, при цьому, пряма ділянка клеми взаємодіє 
з рейкою через ізолюючий вкладиш, зовнішні 
дугоподібні ділянки спираються на шпалу, а дві 
внутрішні прямолінійні кінцеві ділянки взаємодіють 
з упорним кронштейном анкеру через регулятор 
натягу клеми. Крім того, кінцеві ділянки пружинної 
клеми мають потовщення на кінцях і розташовані в 
іншій площині, що відстоїть від першої на відстані, 
яка дорівнює або перевищує товщину прутка 
пружинної клеми, анкер розміщений між кінцевими 
ділянками клеми впритул до них і має другий 
кронштейн, а також упорну вертикальну плиту з 
вирізами для кінцевих ділянок клеми, ізолюючий 
вкладиш з заглибленням під пряму ділянку клеми, 
регулятор натягу у вигляді стержнів різного 
діаметра, що містяться між упорним кронштейном 
і кінцевими ділянками клеми, при цьому хвостовик 
анкера установлений в існуючий отвір 
залізобетонної шпали і виконай в напрямку, нор-
мальному до осі рейки, товщиною, яка менша ніж 
ширина отвору на 0,25-0,4 цієї ширини. 

Причинами, що перешкоджають одержанню 
необхідного технічного результату є недостатня 
стійкість проти саморозбирання в умовах вібрацій-
ного навантаження, бо регулятор натягу не має 
фіксатора і захисту від переміщень вздовж його 
осі, що робить скріплення не надійним. Другим 
недоліком є складна форма пружинної клеми, яка 
має трьохмірний вигин з поширеннями на кінцях, а 
також складна конструкція анкера з двома крон-
штейнами, прорізями і консольними елементами, 
який треба виготовляти методом лиття, що в ціло-
му робить виготовлення скріплення дорогим. 

В основу винаходу поставлено задачу удоско-
налення рейкового скріплення в якому шляхом 
зміни конструкції забезпечується підвищення 
стійкості рейкового скріплення проти саморазби-
рання, спрощення його конструкції і зниження 
вартості. 

Поставлена задача вирішується тим, що у ві-
домому рейковому скріпленні, що включає пру-
жинну клему, пряма ділянка якої взаємодіє з рей-
кою через ізолюючий вкладиш, дві зовнішні 
дугоподібні кінцеві ділянки зі шпалою, дві внутріш-
ні кінцеві ділянки з анкером через регулятор натя-
гу клеми, при цьому під рейкою розташована амо-
ртизуюча підкладка, ізолюючий вкладиш має 
заглиблення, яке співпадає з поверхнею прямої 
ділянки клеми, регулятор натягу виконаний у ви-

гляді клину з декількома заглибленнями, що міс-
тяться між кінцевими ділянками клеми і конштей-
ном, згідно з винаходом анкер виконаний у вигляді 
U-подібної скоби, кінці якої жорстко закріплені у 
залізобетонній шпалі, в утвореному отворі з шири-
ною - b, розташовані кінцеві ділянки пружинної 
клеми з діаметром або стороною прутка - dк і регу-
лятор натягу з діаметром вписаного кола - dрн, у 
місті контакту яких з анкерною скобою виконані 
заглиблення hз, при цьому указані розміри зв'язані 
співвідношенням: 

   Cosрнdкdзh2кdb , 

де 

  кd6,005,0зh   

  - кут між прямими, які проходять через цен-

три симетрії поперечних перерізів прутків клеми і 
регулятора натягу вибирають у межах 

 700 . 

В іншій конкретній формі виконання - діаметр 
або сторони прутка анкерної скоби вибирають у 
межах: 

 B2,008,03d  , 

де 
В - ширина підошви рейки ; 
діаметр або сторону прутка пружинної клеми - 

у межах : 
dк=(0,08-0,15)В, 
відстань від вісі рейки до анкерної скоби - у 

межах : 
lа=(0,6-1,2)В, 
регулятор натягу виконують у вигляді клину з 

декількома заглибленнями з однаковою або різ-
ною глибиною, або з шипом, що розміщується в 
щілині між кінцевими ділянками пружинної клеми, 
між пружинною клемою і шпалою розміщена ізо-
ляційна прокладка змінної товщини, яка має фік-
суючі її положення виступи, що спираються у пру-
ток пружинної клеми, між пружинною клемою і 
шпалою розміщена металева підкладка з прорізом 
під анкер і упорами, елементи пружинної клеми 
розміщені у однієї площині. 

Виконання анкера у вигляді U-подібної скоби, 
кінці якої жорстко закріплені у залізобетонній шпа-
лі, забезпечує простоту його виготовлення і низьку 
вартість. Розташування в отворі анкерної скоби з 
шириною b кінцевих ділянок клеми з діаметром 
або стороною прутка dк і регулятора натягу з діа-
метром вписаного кола - dрн з заглибленнями гли-
биною hз які виконані навпроти прутка анкерної 
скоби, при умові зв'язку між вказаними розмірами 
згідно співвідношенню 

  ,Cosрнdкdзh2кdb   де   ,кd6,005,0зh   

а кут між прямими які проходять через центри си-
метрії поперечних перерізів прутків клеми і регуля-

тора натягу -  700 , зміна якого регулює 

силу притискування кінців пружинної клеми до 
прутка анкерної скоби, забезпечує заклинювання і 
закріплювання кінців пружинної клеми у отворі 
анкерної скоби. Виконання анкера у виді скоби з 
сталевого прутка з стороною або діаметром 

 B2,008,0ad   забезпечує необхідну жорсткість, 

міцність і довговічність. Виконання діаметра або 
сторони прутка пружинної клеми у межах 
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 B15,008,0кd   забезпечує необхідну силу при-

тискування підошви рейки до шпали. Виконання 
анкерної скоби на відстані від вісі рейки у межах 

 B2,16,0al   дозволяє обмежити зусилля, що 

висмикують анкерну скобу. Виконання регулятора 
натягу у вигляді клина з декількома заглиблення-
ми, з однаковою або різною глибиною, дозволяє 
зменшити кількість прутків різного діаметра, що 
дає економію металу, а виконання регулятора на-
тягу з шипом, що розміщується у щілині між 
кінцевими ділянками пружинної клеми, забезпечує 
захист скріплення від випадкового самовільного 
розбирання. Встановлювання ізоляційної проклад-
ки різної товщини з фіксуючими виступами 
підвищує електричний опір рейкового скріплення, 
надійність роботи засобів автоблокування і дає 
додаткові можливості регулювання натягу 
пружинної клеми і товщини прокладки під рейку за 
рахунок змінної товщини прокладки під пружинну 
клему. При необхідності передачі поперечних зу-
силь від рейки на шпалу, додатково встановлюють 
металеву підкладку з прорізом під анкер і упором з 
боку рейки. Виконання елементів пружинної клеми 
в одній площині спрощує її виготовлення. 

Суть винаходу пояснюється такими креслен-
нями: 

на Фіг.1 - зображений загальний вигляд рейко-
вого скріплення у розрізі по А-А ; 

на Фіг.2 - те ж саме, вигляд зверху; 
на Фіг.3 - деталь рейкового скріплення, у роз-

різі по Б-Б, яка пояснює заклинювання кінців пру-
жинної клеми і регулятора натягу в анкерній скобі; 

на Фіг.4 - показаний переріз регулятора натягу 
у вигляді квадратного прутка з заглибленням ве-
личиною hз; 

на Фіг.5 і Фіг.6 - показано регулятор натягу у 
вигляді клина з шипом і декількома заглибленнями 
на різній висоті. 

Рейкове скріплення включає пружинну клему 
1, анкер 2, верхню частину 3, хвостовик 4, який 

встановлений у залізобетонну шпалу 5, і ізолюю-
чий вкладиш 6, з виступами 7, або без них, регуля-
тор натягу 8, та амортизуючу прокладку 9, що 
встановлюється під рейкою 10 на кінцевих ділян-
ках 11 пружинної клеми 1 і регулятор натягу 8 ви-
конанні заглиблення 12 з глибиною hз. 

Між зовнішніми напівкільцевими ділянками 
клеми та залізобетонною шпалою 5 розміщена 
ізолююча прокладка із фіксуючими виступами 14. 
При необхідності, встановлюють металеву підкла-
дку 15 з прорізом під анкер 16 і упорами 17. 

Можливість зміни товщин прокладки 13, ізо-
люючого вкладиша 6 і регулятора натягу 8 дозво-
ляє розширити межі регулювання зазору під рей-
кою, крім того, встановлювання прокладки 13 
підвищує електричний опір скріплення. 

Збирання скріплення здійснюють таким чином. 
Під рейку 10 підкладають ізоляційну амортизуючу 
підкладку 9, а на поверхню шпали ізоляційну про-
кладку 13 з фіксуючими виступами 14. Після цього 
зверху накладають пружинну клему 1, пропускаю-
чи анкерну скобу 2, внутрішні кінцеві ділянки 11 
пружинної клеми 1, а протилежні зовнішній 
півкільцеві ділянки укладають між фіксуючими 
виступами 14 ізоляційної прокладки 13 і важелем, 
який закладають між анкерною скобою і прямим 
елементом пружинної клеми, заводять її кінці 11 у 
анкерну скобу 2 до пружної їх фіксації заглиблен-
нями 12 відносно прутка анкерної скоби 2. При 
цьому, косі зрізи на кінцях зменшують зусилля. 
Далі вздовж кінцевих ділянок 11 пружинної клеми 
1 у отвір скоби 2 струбциною або важільним 
пристроєм встановлюють регулятор натягу 8 до 
пружної фіксації його положення заглибленнями 
12 по прутку скоби 2. Далі важелем підважують 
пружинну клему 1 з боку рейки і встановлюють 
ізоляційний вкладиш 6 до фіксації його положення 
заглибленням. 

Розбирання скріплення виконують в зворотно-
му порядку. 

  

  

  



7 58699 8 
 
 

 

  
 

Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. 

Міністерство освіти і науки України 

Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна 

ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 


