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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest wibroizolowany przejazd drogowo-torowy, stanowiący jednopo-

ziomowe skrzyżowanie nawierzchni drogowej z torową. 
Przejazd drogowo-torowy podczas eksploatacji obciążany jest silnym oddziaływaniem dyna-

micznym od środków transportu drogowego i szynowego - co w istotny sposób rzutuje na żywotność 
konstrukcji, hałas emitowany do otoczenia, uszkodzenia obiektów usytuowanych w pobliżu. Występu-
jące przemieszczenia płyt nawierzchni drogowej, poprzeczne - nazywane klawiszowaniem i wzdłuż osi 
torów, niszczą konstrukcję wymuszając znaczne ograniczenia prędkości przejazdu środków transpor-
towych. Warunki narzucają więc konieczność stosowania rozwiązań skutecznie zmniejszających 
sztywność więzów łączących obie nawierzchnie. 

Powierzchnia przejazdu o szerokości drogi wypełniana jest zestawem prostokątnych, o zmien-
nym przekroju, sprężystych płyt strunobetonowych, ułożonych wewnątrz między tokami szynowymi 
i między szynami zewnętrznymi a równoległymi do nich belkami oporowymi drogi. Płyty wewnętrzne 
i płyty boczne podparte są wzdłuż boków równoległych do szyn - za pośrednictwem liniowych kształ-
tek elastomerowych, zwłaszcza gumowych - na stopkach obu sąsiadujących szyn lub odpowiednio na 
stopkach szyn zewnętrznych i belkach oporowych. Rozwiązanie takie między innymi znane jest z pol-
skiego opisu patentowego nr P-348538. Kształtki elastomerowe mają profil szczelnie przylegający do 
łubkowych wnęk w szynach. Szczeliny między przylegającymi do siebie płytami wewnętrznymi i mię-
dzy płytami bocznymi zamknięte są uszczelkami lub wypełnione masą elastyczną. Rozwiązanie za-
pewnia bardziej równomierne rozłożenie nacisków statycznych i dynamicznych, izoluje podłoże prze-
jazdu przed penetracją wód opadowych i obniżeniem nośności gruntu. Podobny do powyżej opisane-
go układ wibroizolacji mają rozwiązania według polskiego zgłoszenia wynalazku nr P-300909 i opisu 
patentowego PL 183967. W rozwiązaniu według PL 183967 płyty na szerokości przejazdu połączone 
są ze sobą w rzędach poziomymi cięgnami, wykonanymi w postaci sztywnych metalowych prętów, 
przeprowadzonych przez poziome otwory w płytach a na końcach utwierdzonych nakrętkami. 

Rozwiązanie według niniejszego wynalazku usprawnia układ wibroizolacji dotychczasowych 
konstrukcji przejazdu wprowadzając dodatkowy element sprężysty, skutecznie zmniejszających 
sztywność połączenia płyt. Istota rozwiązania polega na tym, że cięgna dociskające do siebie płyty na 
szerokości przejazdu wykonane zostały z odcinków liny stalowej mającej na obu końcach utwierdzone 
zaciski, przy czym przynajmniej jeden z nich oddzielony jest od czoła płyty elementem sprężystym. 

Element sprężysty stanowić może sprężyna lub wkład sprężysto-elastyczny, wykonany zwłasz-
cza z gumy. Sprężyna może mieć postać sprężyny spiralnej lub zestawu sprężyn talerzowych. 

Uszkodzeniu liny przy klawiszowaniu płyt skutecznie zapobiega rozwiązanie posiadające 
w każdej strefie czołowego przylegania do siebie płyt elastyczne tuleje osłonowe, obejmujące linę 
stalową i osadzone w otworach przez które przewleczone są cięgna. 

Dalsze rozwinięcie wynalazku polega na wyposażeniu cięgna w regulator siły, o nastawialnym 
wymiarze zewnętrznym wzdłuż osi liny stalowej, osadzony między co najmniej jednym zaciskiem 
i elementem sprężystym lub między co najmniej jednym elementem sprężystym i czołem płyty. 

Korzystnym, bardzo prostym rozwiązaniem regulatora siły jest kołnierzowa tuleja gwintowana 
i nakrętka, nałożone na linę stalową i poprzez zmianę wzajemnego usytuowania zmieniające siłę osio-
wą w linie. 

Korzystnym jest również by płyty wewnętrzne podparte były w strefie środkowej na blokach ela-
stomerowych, posadowionych na podkładach toru, a ponad to gdy zewnętrzną powierzchnię płyt sta-
nowi warstwa rowkowanej nawierzchni, wykonanej zwłaszcza z gumy. 

Przedstawione rozwiązanie przejazdu według wynalazku ma 3-stopniowy, kaskadowy układ wi-
broizolacji. Tworzą go: sprężyste płyty betonowe, kształtki elastomerowe oraz cięgna sprężyste - 
zmniejszające masę inercyjną oddziaływania udarowego płyt. 

Wynalazek przybliżony jest opisem przykładowego wykonania skrzyżowania drogowego z jed-
notorową nawierzchnią szynową, przejazdu pokazanego na rysunku. Figura 1 rysunku przedstawia 
widok z góry przejazdu, fig. 2 - przekrój poprzeczny prowadzony równolegle do osi drogi, wyznaczony 
linią B-B na fig. 1, fig. 3 - przekrój poprzeczny prowadzony wzdłuż cięgna, wyznaczony linią A-A na fig. 1, 
fig. 4 - szczegół S przekroju poprzecznego oznaczonego na fig. 3 w wykonaniu z tulejami osłonowymi 
na linie stalowej natomiast, na fig. 5 pokazany jest przekrój poprzeczny przez zacisk. 

Przejazd jest skrzyżowaniem szynowego toru 1 o osi t-t prostopadłej do osi d-d drogi komunika-
cji samochodowej. Powierzchnię przejazdu o szerokości drogi wypełnia zestaw prostokątnych, sprę-
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żystych płyt strunobetonowych o zmiennym przekroju, z których płyty wewnętrzne 3 ułożone są mię-
dzy szynami toru 1 a płyty boczne 4 między szynami zewnętrznymi 5 przejazdu a równoległymi do 
nich belkami oporowymi 6 drogi. Płyty wewnętrzne 3 i płyty boczne 4 podparte są wzdłuż boków rów-
noległych do szyn - za pośrednictwem gumowych kształtek elastomerowych 7 - na wewnętrznych 
stopkach szyn toru 1 i odpowiednio na zewnętrznych stopkach szyn zewnętrznych 5 przejazdu i bel-
kach oporowych 6. Kształtki elastomerowe 7 mają profil szczelnie przylegający do łubkowych wnęk  
w szynach. Szczeliny między przylegającymi do siebie płytami wewnętrznymi 3 i między płytami bocz-
nymi 4 zamknięte są uszczelkami 8 lub wypełnione masą elastyczną. Płyty wewnętrzne 3 i płyty bocz-
ne 4 połączone są w rzędach ze sobą cięgnami przewleczonymi przez otwory równoległe do boków 
zawieszenia płyt. Cięgna stanowią odcinki liny stalowej 9 z utwierdzonymi na obu końcach zaciskami 
10. W opisywanym wykonaniu zastosowano zaciski trójszczękowe, samozaciskające się pod obciąże-
niem osiowym. Między zaciskiem 10 a czołem płyty na linie stalowej 9 zabudowane są spiralne sprę-
żyny 11. Zamiast spiralnych sprężyn 11 zadania elementu sprężystego spełniać mogą zestawy sprę-
żyn talerzowych lub wkłady sprężysto-elastyczne 12 wykonane z gumy. Rozwiązanie z gumowym 
wkładem sprężysto-elastycznym 12 pokazane jest na fig.1 na ostatnim cięgnie z prawej strony. 

W każdej strefie czołowego przylegania do siebie płyt wewnętrznych 3 lub bocznych 4 lina sta-
lowa 9 objęta jest elastyczną uszczelką 8 lub tulejami osłonowymi 13, które osadzone są w otworach 
przez które przewleczone są cięgna. Po lewej stronie od osi t-t toru 1 narysowane jest rozwiązanie 
przejazdu umożliwiające regulacje siły docisku płyt. Na linie stalowej 9 między dolnym zaciskiem 10 
i opierającą się o czoło płyty 3 lub 4 sprężyną 11 osadzony jest regulator siły o nastawialnym ze-
wnętrznym wymiarze a, wzdłuż osi liny stalowej 9. W przykładowym wykonaniu regulator siły stanowi 
kołnierzowa tuleja zewnętrznie nagwintowana 14 i nakrętka 15. Jest oczywistym, że regulator siły 
może być zabudowany również na drugim końcu liny stalowej 9, co w skutkach zwiększa zakres regu-
lacji. Możliwym jest również usytuowanie regulatora między sprężyną 11 i czołem płyty 3 lub 4. Po 
naprężeniu z wymaganą siłą osiową liny stalowej 9 zacisk 10, który mocowany w kolejności jako drugi, 
utwierdzany jest na linie stalowej 9 w położeniu przylegania do: czoła płyty 3 lub 4, sprężyny 11, tulei 
gwintowanej 14 albo nakrętki 15 - w zależności od wykonania cięgna. Płyty wewnętrzne 3 wypełniają-
ce powierzchnię między szynami toru 1 podparte są w strefie środkowej na blokach elastomerowych 
16, posadowionych na podkładach 2 toru 1. Zewnętrzną powierzchnię płyt wewnętrznych 3 i bocznych 
4 stanowi rowkowana nawierzchnia 17 wykonana z gumy, o rzeźbie zwiększającej współczynnik przy-
czepności, tarcie i nachyleniu rowków zapewniającym prawidłowe odprowadzanie wody, przeciwdzia-
łające zlodowaceniu. Warstwa gumowej nawierzchni 17 połączona jest z płytami 3 i 4 techniką kleje-
nia lub przez zwulkanizowanie z blachą stalową technologicznie zintegrowaną z płytą. 

Jest oczywistym, że przejazd według wynalazku przybliżony powyżej przykładem skrzyżowania 
drogi z jednotorową nawierzchnia torową może być realizowany z nawierzchnią szynową o dowolnej 
ilości torów 1. Płyty wewnętrzne 3 w wielotorowym przejeździe zabudowane są wtedy na wewnętrz-
nych stopkach szyn poszczególnych torów 1 oraz zewnętrznych stopkach szyn sąsiadujących ze so-
bą, między przylegającymi torami. 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Wibroizolowany przejazd drogowo-torowy, którego powierzchnię o szerokości drogi wypełnia 
zestaw prostokątnych, o zmiennym przekroju, sprężystych płyt strunobetonowych, ułożonych we-
wnątrz między szynami i między szynami zewnętrznymi a równoległymi do nich belkami oporowymi 
drogi, oraz którego płyty wewnętrzne i płyty boczne podparte są wzdłuż boków równoległych do szyn - 
za pośrednictwem liniowych kształtek elastomerowych, zwłaszcza gumowych - na stopkach obu są-
siadujących szyn lub odpowiednio na stopkach szyn zewnętrznych i belkach oporowych, przy czym 
kształtki elastomerowe mają profil szczelnie przylegający do łubkowych wnęk w szynach, a ponadto 
w którym szczeliny między przylegającymi do siebie płytami wewnętrznymi i między płytami bocznymi 
zamknięte są uszczelkami lub wypełnione masą elastyczną a płyty połączone są ze sobą cięgnami 
przewleczonymi przez otwory równoległe do boków zawieszenia płyt, znamienny tym, że jego cięgna 
stanowią odcinki liny stalowej (9) z utwierdzonymi na obu końcach zaciskami (10), z których przy-
najmniej jeden oddzielony jest od czoła płyty (3, 4) elementem sprężystym (11, 12). 

2. Przejazd według zastrz. 1, znamienny tym, że element sprężysty stanowi sprężyna (11). 
3. Przejazd według zastrz. 2, znamienny tym, że sprężyna (11) ma postać sprężyny spiralnej. 
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  4. Przejazd według zastrz. 1, znamienny tym, że element sprężysty ma postać zestawu sprę-
żyn talerzowych. 

  5. Przejazd według zastrz. 1, znamienny tym, że element sprężysty stanowi wkład sprężysto-
elastyczny (12), zwłaszcza wykonany z gumy. 

  6. Przejazd według zastrz. 1, znamienny tym, że lina stalowa (9) w każdej strefie czołowego 
przylegania do siebie płyt (3, 4) objęta jest elastycznymi tulejami osłonowymi (13), które osadzone są 
w otworach przez które przewleczone są cięgna. 

  7. Przejazd według zastrz. 1, znamienny tym, że między co najmniej jednym zaciskiem (10) 
i elementem sprężystym (11, 12) na linie stalowej (9) osadzony jest regulator siły (14, 15) o nastawial-
nym wymiarze (a) wzdłuż osi liny stalowej (9). 

  8. Przejazd według zastrz. 1, znamienny tym, że między co najmniej jednym elementem sprę-
żystym (11, 12) i czołem płyty (3, 4) na linie stalowej (9) osadzony jest regulator siły (14, 15) o nasta-
wialnym wymiarze zewnętrznym (a) wzdłuż osi liny stalowej (9). 

  9. Przejazd według zastrz. 6 albo 7, znamienny tym, że regulator siły ma kołnierzową tuleję 
gwintowaną (14) i nakrętkę (15). 

10. Przejazd według zastrz. 1, znamienny tym, że płyty wewnętrzne (3) podparte są w strefie 
środkowej na blokach elastomerowych (16), posadowionych na podkładach (2) toru. 

11. Przejazd według zastrz. 1, znamienny tym, że zewnętrzną powierzchnię płyt we-
wnętrznych (3) i bocznych (4) stanowi rowkowana nawierzchnia (17), zwłaszcza wykonana z gumy. 
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Rysunki 
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