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Корисна модель належить до залізничного транспорту, а саме до пристроїв для 
перевезення довгомірних будівельних конструкцій на зчепі залізничних платформ. 

Проблема, що існує сьогодні в цій галузі, полягає у необхідності зниження динамічних 
навантажень при залізничних перевезеннях, зокрема залізобетонних балок прогонових будов 
мостів, щоб уникнути тріщиноутворень в зазначених балках. 5 

Найбільш близьким аналогом до корисної моделі, що заявляється, є пристрій для 
перевезення великогабаритних будівельних конструкцій, який містить верхню та нижню рами, 
підп'ятник, буфери-амортизатори, на раму нижню встановлена проміжна рама (авторське 
свідоцтво № 385780, B61D3/10 від 1973 p.). Недоліком такого пристрою є опозитне розміщення 
буферів-амортизаторів, які діють тільки на одну з рам верхніх, що не дає можливості 10 

розподілити навантаження на обидва турнікети. Крім того, на криволінійній ділянці колії торець 
верхньої рами повертається на кут 1,4…2,0°, що призводить до небажаного включення буфера-
амортизатора у дію - при цьому передня частина штока амортизатора зісковзує відносно 
торцевої поверхні верхньої рами. Другим недоліком є різниця в конструкції турнікетних опор, які 
входять в транспортний комплект, що не виключає можливості помилкового монтажу. 15 

Технічна задача, яка вирішується корисною моделлю, що заявляється, полягає в 
удосконаленні турнікетної опори для перевезення довгомірних будівельних конструкцій на зчепі 
залізничних платформ з метою розподілення функцій надсилових буферів-амортизаторів і 
додаткових слабосилових буферів встановлення рами верхньої в центральне осьове 
положення. Крім того вдосконалюється конструкція буфера-амортизатора. 20 

Суть корисної моделі полягає в тому, що в запропонованому пристрої на відміну від 
відомого розділені функції надсилових буферів-амортизаторів і слабосилових додаткових 
буферів встановлення верхньої рами в центральне осьове положення. Другою задачею є 
вдосконалення буфера-амортизатора. 

Поставлена задача вирішується тим, що турнікетна опора для перевезення довгомірних 25 

будівельних конструкцій на зчепі залізничних платформ містить верхню та нижню рами, 
підп'ятник, буфери-амортизатори, згідно з корисною моделлю буфери-амортизатори розміщені 
з внутрішніх сторін верхніх рам двох турнікетних опор, що входять в транспортний комплект, а з 
зовнішніх сторін торців верхніх рам додатково розміщені буфери повернення верхніх рам в 
центральне осьове положення, а вертикальна вісь підп'ятника вставлена в паз, поздовжній 30 

напрямку руху платформ, виконаний в опорному листі верхньої рами. 
Перевагою турнікетної опори для перевезення довгомірних будівельних конструкцій на зчепі 

залізничних платформ є те, що буфер-амортизатор має на кінці штока буфера додатковий 
буфер повернення в початкове положення. 

Запропонована конструкція турнікетної опори забезпечує стійкість на криволінійній ділянці, 35 

де вступають в дію слабкосилі буфери повернення верхньої рами у центральне осьове 
положення, а також один із буферів повернення в початкове положення, що вбудований в 
буфери-амортизатори. Силові буфери-амортизатори в дію не вступають. Тоді, коли на 
прямолінійній ділянці колії виникає ситуація аварійного гальмування, в дію вступають буфери-
амортизатори в другій стадії, а саме спочатку вбудований буфер повернення рами в початкове 40 

положення, а потім - основний силовий буфер-амортизатор, що сприяє більш ефективному 
поглинанню надлишкової енергії удару і захищає вантаж від динамічного навантаження - удару, 
запобігаючи тріщиноутворенню. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де зображені: 
на фіг. 1 - заявлена турнікетна опора, поздовжній вид (тобто зображено такий варіант 45 

застосування при перевезенні вантажів, де використовується дві турнікетні опори на зчепі трьох 
залізничних платформ);  

на фіг. 2 - розріз А-А по фіг. 1; 
на фіг. 3 - розріз Б-Б по фіг. 2. 
Пристрій, що заявляється, знаходиться на зчепі платформ 1, на крайніх з яких встановлені 50 

турнікети, які мають верхню раму 2, нижню раму 3; підп'ятник 4, буфери-амортизатори 5, які 
складаються з корпуса 6, штоки 7, пружини тарілчасті 8, а також додатковий буфер повернення 
в початкове положення 9, що складається з упора 10, пружини 11, буфера повернення верхньої 
рами в центральне осьове положення 12, які складаються з корпусу 13, штока 14, пружини 15; 
на підп'ятниках 4 вісь 16 входить в паз 17 листа 18 верхньої рами 2. На опорні майданчики рами 55 

верхньої 2 встановлені вантажі 19. 
Пристрій працює таким чином. Перед перевезенням вантажі 19 укладають на верхні рами 2. 

При транспортуванні, якщо платформи 1 проходять по криволінійній ділянці шляху, то рами 
верхні 2 з закріпленим вантажем залишаються в прямолінійному положенні, а крайні 
платформи 1 розвертаються на кут 1,4…2,0° і вісі 15 зміщуються в пазах 17 листів 18 верхніх 60 
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рам 2. При цьому спрацьовують буфери 11 - штоки 13 стискають пружини 14, спрацьовують 
упори 9 та пружини 10. При цьому буфери-амортизатори в дію не вступають. Після 
проходження криволінійної ділянки буфери 11 та додаткові буфери 9 повертають верхні рами в 
центральне положення. При аварійному гальмуванні на прямолінійній ділянці вступають в дію 
упори 9 та пружини 10, а потім шток 7 та пружини тарілчасті 8. При цьому надлишкова енергія 5 

удару поглинається пружинами 8, які не допускають удар на перевозимі вантажі 19. 
Запропонований пристрій турнікетної опори забезпечує надійність перевезення на зчепі 

залізничних платформ трьох довгомірних будівельних конструкцій, за рахунок встановлення 
додаткового буфера-амортизатора.  
 10 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Турнікетна опора для перевезення довгомірних будівельних конструкцій на зчепі залізничних 
платформ, що містить верхню та нижню рами, сферичний підп'ятник, буфери-амортизатори, яка 
відрізняється тим, що буфери-амортизатори розміщені з внутрішніх сторін верхніх рам двох 15 

турнікетів, а з зовнішніх сторін верхніх рам додатково розміщені буфери повернення верхніх 
рам в центральне осьове положення, вертикальна вісь сферичного підп'ятника вставлена в паз, 
виконаний на опорному листі рами верхньої в поздовжньому напрямку руху платформ.  
2. Турнікетна опора для перевезення довгомірних будівельних конструкцій на зчепі залізничних 
платформ за п. 1, яка відрізняється тим, що буфер-амортизатор на кінці штока додатково 20 

обладнаний буфером повернення в початкове положення. 
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