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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ
МЕТАЛЕВИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ З ЇЗДОЮ ПОВЕРХУ ПРИ
БЕЗПОСЕРЕДНЬОМУ ОБПИРАННІ МОСТОВОГО ПОЛОТНА НА
ВЕРХНІ ПОЯСИ ФЕРМ
Мета. Дослідження особливостей визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов з їздою
поверху при безпосередньому обпиранні мостового полотна на верхні пояси ферм методом класифікації.
Методика. Визначення вантажопідйомності елементів верхніх поясів металевих наскрізних ферм виконано
методом класифікації для прогонової будови, що знаходиться в експлуатації з 1903 року. Прогонова будова
має нижні пояси ферм параболічного окреслення та трикутну решітку. Мостове полотно із плит БМП, які
укладені безпосередньо на верхні пояси головних ферм. Така конструктивна особливість мостового полотна
викликає у елементах верхнього поясу додатково зусилля місцевого згину. Комбінація зусиль врахована у
формулах визначення допустимого тимчасового навантаження за двома методами. Перший варіант принципово відрізняється від визначення допустимого тимчасового навантаження для класичних ферм коефіцієнтом, що враховує вплив місцевого згину. За другим варіантом визначення допустимого тимчасового навантаження виконується за ядровими моментами. Також, для порівняння різниці у значеннях класів з урахуванням місцевого згину та без нього, наведений розрахунок за формулами визначення допустимого тимчасового навантаження для класичної ферми (вузлова передача тимчасового навантаження). Результати. При
визначенні класів елементів найбільші значення отримані при розрахунку допустимого тимчасового навантаження за формулами для класичних ферм. Найменші ж класи отримані при розрахунку допустимого тимчасового навантаження з врахуванням коефіцієнта, що враховує вплив місцевого згину.
Наукова новизна. Виконано розрахунок за трьома методами і визначено найбільш оптимальні значення
класів елементів верхніх поясів металевої прогонової будови із наскрізними фермами при безпосередньому
обпиранні на них мостового полотна. Практична значимість. Отриманні результати класифікації будуть
використані при прийняті рішення по утриманню металевих прогонових будов із наскрізними фермами, їздою поверху та безпосереднім обпиранням мостового полотна на верхні пояси, розрахованих за старими
нормами проектування, що знаходяться в експлуатації.
Ключові слова: вантажопідйомність; клас елемента; клас навантаження; металеві прогонові будови із наскрізними фермами; безбаластне мостове полотно; ядровий момент

Вступ
Визначення вантажопідйомності елементів
металевих прогонових будов методом класифікації виконується за ГСТУ 32.6.03.111-2002 [1].

Методика полягає в наступному: визначається
величина допустимого тимчасового вертикального навантаження, що діє на елемент, і порівнюється із еталонним навантаженням, величина якого береться із врахуванням динамічного коефіці© В. І. Соломка, В. А. Мірошник, Г. Д. Пінчук, В. Л. Рикіна, 2015
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єнта. Кількість одиниць еталонного навантаження, що отримується при порівнянні, і є класом
елемента. Найменший, із отриманих за розрахунками, клас елементів визначає клас прогонової
будови. Режим подальшої експлуатації споруди
визначається в результаті порівняння класу споруди із класом навантаження, що обертається на
ділянці, де експлуатується міст.
В даній публікації розглядаються особливості визначення вантажопідйомності елементів
верхнього поясу металевої прогонової будови із
наскрізними фермами з їздою поверху, трикутною решіткою та параболічним окресленням
нижніх поясів ферм. Мостове полотно із плит
БМП, які укладені безпосередньо на верхні пояси головних ферм. Така конструктивна особливість мостового полотна викликає у елементах верхнього поясу додатково зусилля місцевого згину. При визначенні вантажопідйомності елементів верхнього поясу, враховуючи їх
конструктивну особливість, застосування формул для визначення допустимих тимчасових
вертикальних навантажень, як у випадку класичних ферм, де передавання зусиль від навантажень відбувається у вузлах ферм, не завжди
обґрунтоване і приводить до правильного результату.
За ГСТУ 32.6.03.111-2002 [1] при визначенні допустимого тимчасового вертикального навантаження для верхніх поясів ферм, із вказаними конструктивними особливостями, пропонується два методи розрахунку. У першому випадку дія місцевого згину на елементи
враховується за допомогою спеціального коефіцієнту  . Другий метод потребує визначення
ядрового перерізу елемента поясу, на який обпирається мостове полотно. За допомогою параметрів ядрового перерізу будуються лінії
впливу ядрових моментів. При визначенні допустимого тимчасового навантаження за такою
методикою у формулах враховується площа
лінії впливу ядрових моментів.
Для виявлення впливу на клас елемента дії
місцевого згину, додатково були визначені класи елементів верхнього поясу за формулами
для класичних ферм.
Мета
Дослідити особливості визначення вантажопідйомності елементів верхніх поясів металевої
прогонової будови із наскрізними фермами ме-

тодом класифікації при безпосередньому обпиранні на них безбаластного мостового полотна.
Методика
У даному дослідженні виконувався розрахунок вантажопідйомності елементів верхніх
поясів металевих прогонових будов із наскрізними фермами за наступними методами:
 при безпосередньому обпиранні мостового полотна на верхні пояси головних ферм
металевої прогонової будови;
 за ядровими моментами при безпосередньому обпиранні мостового полотна на верхні
пояси головних ферм прогонової будови;
 на дію постійних навантажень і тимчасового вертикального навантаження для класичних ферм.
Перший метод. Для початку визначається
допустиме тимчасове навантаження за п. 6.6,
ГСТУ 32.6.03.111-2002 [1], при безпосередньому обпиранні мостового полотна на верхні пояси ферм. При цьому дія навантажень від вітру
та гальмування не враховується. Виконується
розрахунок на міцність із введенням у формулу
для визначення допустимого вертикального
тимчасового навантаження коефіцієнта  , який
враховує вплив місцевого згину (1)



6,67 ket n 1    d 2 Fнт
ket n 1     Wнт

.

(1)

де Fнт ‒ площа нетто поперечного перерізу
верхнього пояса головної ферми в панелі ферми, яка розглядається, см2; ket ‒ еквівалентне
навантаження від поїзда за схемою Н1 для лінії
впливу довжиною, яка дорівнює довжині панелі (   d ) з вершиною в перерізі пояса, що розглядається (   a0 d ), kH/м колії; n , n ‒ коефіцієнти надійності для вертикального навантаження від рухомого складу при довжині лінії
впливу відповідно   d і   l ; 1    ‒ динамічний коефіцієнт для еталонного навантаження при довжині лінії впливу   d ;
ket ‒ еквівалентне навантаження від поїзда за
схемою Н1 для лінії впливу довжиною   l і з
положенням вершини   a0 l , kH/м колії;

1  

‒ динамічний коефіцієнт для еталонного
навантаження при довжині лінії впливу   l ;
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 ‒ площа лінії впливу осьових зусиль у елементі поясу, м;   1,05 ‒ поправочний коефіцієнт; d ‒ довжина панелі, м; Wнт ‒ момент опору нетто поперечного перерізу верхнього стиснутого волокна пояса в панелі, яка розглядається, см3.
Лінія впливу при   d , має аналогічний
вигляд з лінією впливу для поперечної балки,
тоді вершина лінії впливу   0,5 .
Розрахунок на стійкість для верхніх стиснутих поясів наскрізних ферм проводиться за наступними формулами
1
0,1mRFбр   p p p
kС 
 n  





1
0,1m2 RFбр   p p p
kС 
 n  





(2)
(3)

Формула (2) застосовується якщо  x   y , у
іншому випадку, тобто коли  x   y , використовується формула (3).
Коефіцієнт 2 визначається за наступною
формулою

2 
1  0,93i1 

(4)

де  ‒ коефіцієнт поздовжнього згину;
 x ‒ гнучкість елемента пояса головної ферми
при згині у її площині;  y ‒ гнучкість елемента
пояса головної ферми при згині з площини ферми; i1 ‒ приведений відносний ексцентриситет
у площині ферми.
Приведений відносний ексцентриситет i1
знаходиться за формулою:
6,67 ket n 1    d 2
i1 
,
(5)
ket n 1     
де  ‒ ядрова відстань по напрямку, протилежному ексцентриситету, см, яка визначається за
формулою   Wбр Fбр .
У формулу для визначення коефіцієнта 2
підставляється значення  при згині з площини
ферми, а значення i1 ‒ у площині ферми.
На даній ділянці встановлено обмеження
руху поїздів, тому визначення динамічного коефіцієнту проводиться за наступною формулою

1     1 

27 
,
30   60

(6)

де  ‒ величина, що для основних елементів
приймається рівною довжині прогону, або довжині лінії впливу, якщо вона більше довжини
прогону, м;  ‒ швидкість руху поїзда, км год .
За другим методом допустиме тимчасове
вертикальне навантаження визначається за ядровими моментами згідно з Додатком Т, ГСТУ
32.6.03.111-2002 [1]. Розрахунок за міцністю
виконується за наступною формулою

kM 


1  0,001RWнт
 p p ,

н
 n 



(7)

де  н ‒ площа лінії впливу ядрових моментів,
відносно нижньої точки ядра перерізу при дії
тимчасового навантаження, м2; Wнт ‒ момент
опору нетто поперечного перерізу для верхнього волокна, см3, що знаходиться за формулою

Wнт 

I хнт
,
yв

(8)

де I хнт ‒ момент інерції нетто поперечного перерізу ферми відносно осі x  x , см4; yв ‒ відстань від нейтральної осі перерізу до її верхнього волокна, см.
При розрахунку на стійкість допустиме тимчасове вертикальне навантаження визначається
за наступною формулою

kС 


1  0,001RWбр
 p p ,

н
 n 



(9)

де Wбр ‒ момент опору брутто поперечного перерізу для верхнього волокна, см3, що знаходиться за формулою:

Wбр 

I хбр
,
yв

(10)

де I хбр ‒ момент інерції брутто поперечного
перерізу ферми відносно осі x  x , см4.
Елементи верхнього поясу даної ферми мають однаковий, Т-подібний переріз, по всій довжині прогону. Система дотичних до контуру
перерізу утворює шестикутник, тому ядро перерізу також має обрис шестикутника (рис. 1).
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де x2 ‒ відстань від нейттральної осіі до крайньоїї фібри пер
рерізу пакетту вертикал
льних листів, см.
При
П відомих параметррах ядра пер
рерізу необхіідно визнач
чити парамеетри ліній впливу
в
ядрови
их моментів
в. Значення ординат лін
ній впливу
визн
начаються за наступним
ми формулаами
y1 

y2 
Ядровий перееріз для елемеентів верхньоого
Рис. 1. Я
поясу

Визначчення парам
метрів ядраа перерізу ввиконувалось за формулаами наведен
ними у [2]. В
Відстані від ц
центру ваги перерізу до
о точок ядраа перерізу виззначались наступним
н
чином:
1. Ви
изначаєтьсяя відстань від
в нейтралльної
осі до точчки 1 за насттупною фор
рмулою

н  

ix2
,
y1

(11)

ції перерізу відносно оосі х,
де ix ‒ ррадіус інерц
см; y1 ‒ відстань від нейтральн
ної осі до вверхньої фібри
и перерізу, см.
2. Віідстань від нейтральної осі до точчки 2
визначаєтться за форм
мулою

в 

i у2
y2

,

(12)

де y2 ‒ віідстань від нейтральної осі до ниж
жньої
фібри перрерізу, см.
3. Віідстань від нейтральної осі до точчки 3
визначаєтться за форм
мулою

3  

i у2
x1

,

(13)

де i y ‒ ррадіус інерц
ції перерізу відносно оосі у,
см; x1 ‒ відстань від
д нейтральн
ної осі до ккрайньої фібрри перерізу верхнього
в
горизонталь
г
ьного
листа, см.
4. Віідстань від нейтральної осі до точчки 4
визначаєтться наступн
ним чином

4  

i у2
x2

,

(14)

nm0 d
н ,
m0  n r

d  m0  00,5  n d
н ,

4
m0  n r

y3 

 m0  1 n d
m0  n r

н ,

(15)
(16)
(17)

За
З третім меетодом допуустиме тимч
часове вертиккальне наваантаження ввизначаєтьсся за формул
лами, що засстосовуютьсся для елем
ментів класичн
них ферм, при вузловвій передачіі навантажен
нь за п. 6.1.9, ГСТУ 32.66.03.111-200
02 [1].
Резулььтати
При
П виконан
нні розрахуунку допусти
имих тимчасо
ових наванттажень та клласів елементів верхньогго поясу дааної прогоннової будови
и приймаються такі знаачення коеф
фіцієнтів   0,505 ,
n  1,148 ,
  1,05 ,
 p  0,5 ,
m  1,0 ,

n  1,105 .
Величина
В
ро
озрахунковоого постійно
ого навантаження складаається із влаасної ваги прогонової
п
будо
ови та мостового поллотна із враахуванням
коеф
фіцієнтів наадійності доо постійного
о навантажен
ння і складаєє: p  51,1 ккН/м.
Основний
О
розрахунков
р
вий опір маатеріалу, з
якогго виготовлені елементти прогоноввої будови
(литте залізо), ск
кладає R  1185 МПа.
Площа
П
нетто поперечноого перерізу
у верхнього поясу
п
головн
ної ферми ооднакова по
о всій довскладає
жин
ні
прогон
нової
буудови
і
2
Fнт  324,99 см
м.
Момент
М
опо
ору нетто ппоперечного
о перерізу
верх
хнього стисснутого воллокна для елементів
3 см3.
верх
хнього поясу складає Wнт  2288,03
Момент
М
опо
ору брутто Wбр  2743, 44
4 см3.
Еквівалентн
Е
не навантажеення для лін
нії впливу
довж
жиною   d  2,03 м, з вершиною
ю   0,5 ,
4,703 кН/м.
склаадає ket  34
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Еквіваалентне наваантаження для
д лінії вплливу
довжиною
ю   l  44,66 м і з по
оложенням вершини   0 , склад
дає ket  16,13 кН/м; при
  0, 25 ‒ ket  14,,64 кН/м; при   0,,5 ‒
ket  14, 4 кН/м.
Швидккість руху на
н ділянці, де
д розташовааний
даний місст складає 40 км/год.
Динам
мічний коеф
фіцієнт при
и довжині лінії
впливу   d  2,03 м складає 1     1, 562 ,

при довжині лінії впливву   l  44,66
4
м ‒
1     1, 241 .
будови
Довжина
Д
панелі
ппрогонової
d  2,03 м.
Площі
П
ліній впливу  pp   (рис. 2).
Коефіцієнт
К
поздовжньо
п
ого згину   0,916 .
Ядрова
Я
відсстань по наппрямку, про
отилежному ексцентриси
е
итету   7,0036 см.
Так
Т як  y   x , то розррахунок наа стійкість
вико
онується за формулою ((3).

Рис. 2. Лінії впли
иву осьових ззусиль для ел
лементів верх
хнього поясу ферм

Для прроведення розрахунків
р
в за другим
м методом мооменти опорру перерізу елементів вверхнього пояясу мають зн
начення Wбр  6826,59 см3;

Wнт  59773, 26 см3. Значення положень
п
тоочок
ядра переерізу елемен
нтів верхнього поясу ннаведені в таббл. 1
Т а бли ця 1
Значення положеень точок яд
дра перерізу
елементів верхнього поясу
п
Показни
ик

н

в

3

4

Значенняя
відстані, см

17,51

7,04

3,36

455,83

Лінії вп
пливу ядрови
их моментів показані
п
на риис. 3.
При роозрахунку класів
к
елементів верхннього
поясу за третім метоодом всі вееличини дляя ви-

знач
чення допусстимих тимччасових верттикальних
наваантажень таа класів ті ж самі, що і для
д розрахункків за перш
шим методом
м при безпо
осередньому обпиранні мостового полотна на
н верхній
поясс.
Для
Д зручноссті порівнянння отримані результатів класів за трьома методами зведені в
л. 2 і 3.
табл
отримані ккласи за трььома метоПорівнявши
П
дами, можна зробити виссновок, що найменші
м
класси елементтів верхньоого поясу металевих
ферм отриманіі за розрахуунком перш
шим метом, тобто при безпосереддньому обпи
иранні модом
стоввого полотна на верхні пояси ферм
м прогонової будови із введенням у формулу для
д визнаня допустим
мого вертиккального тим
мчасового
ченн

наваантаження коефіцієнтаа
, який враховує
впли
ив місцевого згину.
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Рис. 3. Лінії впливу ядроввих моментів
в
Т а бл и ця 2
ння допустим
мих тимчасоових вертикальних нава
антажень kM
е
Результаати визначен
M та класів елементів

K M верхніх поя
ясів металеввих ферм за трьома мето
одами (міцніість)
Метод
д №1
Назва елементу

В1-В2
В2-В3
В3-В4
В4-В5
В5-В6
В6-В7
В7-В8
В8-В9
В9--В10
В10-В11

Метод №2

Метод №3
№

kM

KM

kМ

KМ

kM

KM

169,1

8,45

180,6
6

9,02

211,4

10,56

134,4

6,72

170,3
3

8,51

161,7
7

8,08

1161,5

88,07

139,5

6,97

163,2
2

8,15

168,3
3

8,41

1168,5

88,42

136,2

7,50

165,4
4

9,1
9

166,7
7

9,18

1167,2

99,2

136,4

7,51

164,0
0

9,03

166,7
7

9,17

1167,5

99,22

133,6

7,48

163,4
4

9,0
9

164,1

9,18
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Т а бли ця 3
Результати визначення допустимих тимчасових вертикальних навантажень kM та класів елементів

K M верхніх поясів металевих ферм за трьома методами (стійкість)
Метод №1
Назва елементу

В1-В2
В2-В3
В3-В4
В4-В5
В5-В6
В6-В7
В7-В8
В8-В9
В9-В10
В10-В11

Метод №2

Метод №3

kС

KС

kС

KС

kС

KС

181,4

9,06

161,2

9,55

236,8

11,83

144,6

7,22

180,4

9,01

171,4

8,56

1182,0

99,09

149,9

7,49

173,0

8,64

178,4

8,91

1189,6

99,47

145,7

8,02

175,2

9,65

176,7

9,72

1188,3

110,36

145,9

8,03

173,9

9,57

176,7

9,72

1188,6

110,38

142,8

7,99

173,3

9,53

184,9

10,35

При розрахунку на міцність за другим варіантом (за ядровими моментами) та за третім
варіантом (формули для елементів класичних
ферм за основним сполученням навантажень)
класи елементів верхнього поясу металевих
ферм мають майже однакові значення класів по
довжині прогонової будови. Значення класів
практично одинакові для елементів, що знаходяться ближче до середини прогону.
Якщо проаналізувати лінії впливу ядрових
моментів, можна побачити, що для елементів,
які знаходяться ближче до середини прогону,
значення найбільшої ординати лінії впливу менше, порівняно з лініями впливу для при опорних елементів. Це може бути обумовлено різницею в жорсткості елементів в центрі прогону
та на опорі.
Що стосується розрахунків на стійкість, то
найменші значення так само належать першому
методу, а різниця в значеннях класів другого та
третього методів більша порівняно з розрахунками на міцність.
Таким чином вплив введеної в формули визначення допустимого тимчасового навантаження коефіцієнта  знижує клас елементу
принаймні на два класи, тоді коли класи визначені за ядровими моментами значно зменшують клас тільки у елементів на приопорних ділянках, а всі останні не суттєво відрізняються

від класів розрахованих за формулами для класичних ферм.
Наукова новизна та практична
значимість

Виконано розрахунок за трьома методами і
визначено найбільш оптимальні значення класів
елементів верхніх поясів металевої прогонової
будови із наскрізними фермами при безпосередньому обпиранні на них мостового полотна.
Практична значимість даного дослідження
полягає в застосуванні результатів класифікації
для прийняття ефективного рішення по подальшій експлуатації мостових споруд даного
типу.
Висновки

На основі виконаного дослідження особливостей визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов з їздою поверху при безпосередньому обпиранні мостового полотна на
верхні пояси ферм методом класифікації можна
зробити наступні висновки, що існують неточності у виборі методу розрахунку допустимого
тимчасового вертикального навантаження за
ГСТУ 32.6.03.111-2002 [1]. Першим, в даному
нормативі, наведений розрахунок із введенням
у формулу для визначення допустимого верти© В. І. Соломка, В. А. Мірошник, Г. Д. Пінчук, В. Л. Рикіна, 2015
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кального тимчасового навантаження коефіцієнта  , який враховує вплив місцевого згину. В
кінці розділу, в якому показаний цей розрахунок, вказано, що якщо клас визначений за цими
формулами виявився не достатнім, то слід визначити допустиме тимчасове вертикальне навантаження за способом ядрових моментів.
Даний спосіб, в свою чергу, має свої особливості. Для його застосування необхідно знаходити ядровий переріз (в даному випадку для
Т-подібного перерізу). При визначенні допустимого тимчасового вертикального навантаження за другим методом – по-перше, момент
опору враховується не максимальний, а для
верхнього волокна; по-друге, у Додатку Т,
ГСТУ 32.6.03.111-2002 [1], наведені формули
тільки для визначення допустимого тимчасового вертикального навантаження за міцністю
верхнього волокна поперечного перерізу.
Для розрахунку ж за стійкістю у формули
підставляється момент опору брутто (замість
нетто), і множиться розрахунковий опір матеріалу на коефіцієнт поздовжнього згину  .
Тому при визначенні вантажопідйомності
металевих прогонових будов з їздою поверху
при безпосередньому обпиранні мостового полотна на верхні пояси ферм методом класифікації необхідно виконувати розрахунки за усіма
можливими варіантами і вибирати самий оптимальний, щоб забезпечити надійність і безаварійну роботу мостових споруд вказаного типу.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
МЕТАЛИЧЕССКИХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ С ЕЗДОЙ ПОВЕРХУ
ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ОПИРАНИИ МОСТОВОГО ПОЛОТНА
НА ВЕРХНИЕ ПОЯСА ФЕРМ
Цель. Исследование особенностей определения грузоподъемности металлических пролетных строений с
ездой поверху при непосредственном опирании мостового полотна на верхние пояса ферм методом классификации. Методика. Определение грузоподъемности элементов верхних поясов металлических сквозных
ферм выполнен методом классификации для пролетного строения, находящегося в эксплуатации с 1903 года. Пролетное строение имеет нижние пояса ферм параболического очертания и треугольную решетку. Мостовое полотно из плит БМП, опирающихся непосредственно на верхние пояса главных ферм. Такая конструктивная особенность мостового полотна вызывает в элементах верхнего пояса дополнительно усилия
местного изгиба. Комбинация усилий учтена в формулах определения допустимой временной нагрузки по
двум методам. Первый вариант принципиально отличается от определения допустимой временной нагрузки
для классических ферм коефициентом, учитывающим влияние местного изгиба. По второму варианту определение допустимой временной нагрузки выполняется по ядровым моментам. Также, для сравнения разницы в значениях классов с учетом местного изгиба и без него, приведен расчет по формулам определения
допустимой временной нагрузки для классической фермы (узловая передача временной нагрузки).
Результаты. При определении классов элементов наибольшие значения получены при расчете допустимой
временной нагрузки по формулам для классических ферм. Наименьшие же классы полученны при расчете
допустимой временной нагрузки с учетом коэффициента, учитывающего влияние местного изгиба.
Научная новизна. Выполнен расчет по трем методам и определены наиболее оптимальные значения классов элементов верхних поясов металлического пролетного строения со сквозными фермами при непосредственном опирании на них мостового полотна. Практическая значимость. Полученные результаты классификации будут использованы при принятии решения по содержанию металлических пролетных строений
со сквозными фермами с ездой поверху и непосредственным опиранием мостового полотна на верхние пояса, рассчитанных по старым нормам проектирования и находящихся в эксплуатации.
Ключевые слова: грузоподъемность; класс элемента; класс нагрузки; металлические пролетные строения
со сквозными фермами; безбалластное мостовое полотно; ядровый момент
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SPECIFICS OF BEARING CAPACITY DETERMINING FOR STEEL
SPANS WITH UPPER-LEVEL TRAFFIC WITH DIRECT BRIDGE DECK
SUPPORT BY TRUSS UPPER BELT
Purpose. The research of specifics of bearing capacity determination with upper-level traffic with direct bridge
deck support by truss upper belt by classification method. Methodology. The determination of bearing capacity for
upper belt elements of trusses was performed by classification method for the span that is being operated since 1903.
The span has lower belts of parabolic shape and triangular lattice. The bridge deck consists of ballastless bridge
plates that are laid directly on upper belts of main trusses. Such constructional feature of bridge deck induces in upper belt elements additional local bending. Stress combination is accounted in allowable load formula using two
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methods. First variant is fundamentally different from the allowable load determination for common trusses by an
index that accounts the local bending effect. For the second variant the determination of allowable transient load is
being determined using core moments. Also to compare the difference between class determination with and without
local bending, the computation by allowable transient loads by formulas for common truss is given (nodal load
transfer) Findings. For elements’ class determination, the largest values were obtained while calculating allowable
transient loads by common trusses formulas. The lowest classes are obtained for allowable transient load computation with of index, which accounts for local bending. Originality. The computation by three methods was performed and the most optimal class values for upper belt elements of steel truss span with direct bridge deck support
were determined. Practical value. Obtained results of classifications will be used for making a decision of metal
truss spans with upper-level traffic with direct bridge deck support by upper belt that were designed by old standards
and are currently in operation maintenance.
Keywords: bearing capacity; class of element; class of loading; metal truss spans; ballastless bridge deck; core
moment
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