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(57) Рухома опорна частина, яка містить балансир, 
нижню опорну плиту зі сферичними тілами кочен-
ня, які розміщені під балансиром у сферичних гні-
здах півкруглого поперечного перерізу, радіус яких 
більший за радіус тіл кочення, яка відрізняється 
тим, що балансир і опорна плита мають форми 
дисків, стержень опорної частини має сферичне 
закруглення, яке спирається на розміщені по його 
периметру, в центрі балансира, тіла кочення, при-
чому стержень опорної частини має продовження 
крізь отвір в центрі балансира у вигляді баластно-
го вантажу, який з'єднаний амортизаторами з ба-
лансиром та з нижньою опорною плитою. 

 
 

 

 
Винахід відноситься до будівельної галузі, а 

саме до мостобудівництва і може бути використа-
ний в рухомих опорних частинах та інших будіве-
льних конструкціях. 

Проблема, що існує сьогодні в цій галузі, поля-
гає у необхідності підвищення надійності констру-
кцій при їх переміщеннях під час впливу сейсміч-
них та вітрових навантажень. 

Відома рухома опорна частина, яка містить 
балансир, циліндричне тіло кочення і нижню опор-
ну плиту. Поверхні балансира і опорної плити, які 
звернені одна до одної та контактують з циліндри-
чним тілом кочення, виконані вигнутими [патент 
Японії №48-6229 кл. 87С14, 1969p.]. 

Недоліком цієї опорної частини є те, що конс-
трукція примусово рухається вверх або вниз при 
горизонтальних поздовжніх зміщеннях конструкції, 
що може викликати розлад їздового полотна. 

Найбільш близьким до винаходу, що заявля-
ється, є рухома опорна частина, яка містить бала-
нсир, нижню опорну плиту зі сферичними гніздами 
і сферичними тілами кочення, які розміщені під 
балансиром в гніздах опорної плити. Крім цього 
сферичні тіла кочення розташовані в плані рядами 
паралельно осі конструкції, а балансир виконаний 
в нижній частині з паралельними рядами канавок 
під відповідні ряди сферичних тіл кочення, при 
чому канавки виконані півкруглого поперечного 
перерізу, окресленого радіусом більшим, ніж раді-

ус сферичного тіла кочення [авторське свідоцтво 
СРСР №975868]. 

Недоліком такої конструкції є неможливість 
протидіяти резонансним силам та силам кручення, 
які виникають в будівлі під час землетрусу або під 
час поривів шквального вітру. 

Технічна задача, яка вирішується винаходом, 
що заявляється, полягає у підвищенні надійності 
роботи конструкції в умовах складного наванта-
ження. 

Суть винаходу полягає в тому, що опорна час-
тина містить балансир, нижню опорну плиту зі 
сферичними тілами кочення, які розміщені під ба-
лансиром у сферичних гніздах іпівкруглого попе-
речного перерізу, радіус яких більший "радіус тіл 
кочення. Крім цього, балансир і опорна плита ма-
ють форми дисків, стержень опорної частини має 
закруглення сферичної форми, яке спирається на 
розміщені по його периметру, в центрі балансиру, 
тіла кочення, причому стержень опори має продо-
вження крізь отвір в центрі балансиру в вигляді 
баластного вантажу, який з'єднаний амортизато-
рами з балансиром та з нижньою опорною плитою. 

На Фіг. зображена рухома опорна частина в 
поздовжньому перерізі. 

Рухома опорна частина містить балансир 1, 
нижню опорну плиту 2, тіла кочення 3, сферичні 
гнізда 4, сферичне закруглення стержня опорної 
частини 5, баластний вантаж 6, амортизатори 7, 
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стержень опорної частини 8. 
Принцип роботи під час відсутності зовнішніх 

коливань полягає в утриманні стержня опорної 
частини 8 в вертикальному положенні за рахунок 
баластного вантажу 6. Стержень опорної частини 
8 за допомогою сферичного закруглення стержня 
опорної частини 5 спирається через тіла кочення 3 
на балансир 1, який, в свою чергу, через тіла ко-
чення в сферичних гніздах 4 спирається на нижню 
опорну плиту 2. 

Під час виникнення коливань в ґрунті здійсню-
ється їх гасіння за рахунок інерційної маси стерж-

ня опорної частини 8 та баластного вантажу 6, а 
також за рахунок тіл кочення 3 в сферичних гніз-
дах 4 та амортизаторів 7, які запобігають виник-
ненню резонансних коливань. 

Під час виникнення сил кручення в опорі або 
ґрунті вони гасяться за рахунок відносного змі-
щення сферичного закруглення стержня опорної 
частини 5 в центрі балансиру 1, за допомогою ба-
ластного вантажу 6 та амортизаторів 7 стержень 
опорної частини 8 утримується в вертикальному 
положенні. 
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