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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 надійності залізничних 
перевезень довгомірних конструкцій, зокрема залізобетонних балок прогонових будов мостів, 
від заводу-виробника до місця застосування (будівельного майданчика). 5 

Відома турнікетна опора, де на верхній балці для кріплення вантажу з кожного боку 
встановлені вертикальні стійки, до яких стягується прижимна балка за допомогою болтів, гайок 
та пружин (патент Російської федерації RU 2153431 С2, кл. B61D 3/10, В60Р 3/40, В60Р 7/12 від 
27.07.2000 p.). Недоліком такого кріплення є те, що для забезпечення рівномірного 
контрольованого затягування пружин потрібно застосовувати динамометричні ключі. 10 

Найближчим аналогом до корисної моделі, що заявляється, є пристрій для перевезення 
великогабаритних будівельних конструкцій, в якому турнікетні опори містять верхню та нижню 
раму, стійку з розташованим під нею сферичним підп'ятником, фіксуючі балки, а для 
забезпечення перевезення двох будівельних конструкцій двотаврового профілю один опорний 
майданчик для вантажу виконаний вище другого за рахунок прокладки (авторське свідоцтво № 15 
605732, В60Р 3/40, B61D 3/100 від 05.04.1978 p.). Недоліком такого пристрою є обмеженість 
кількості будівельних конструкцій, що транспортуються, а саме - не більше двох. 

Задача, яка вирішується корисною моделлю, що заявляється, полягає в удосконаленні 
турнікетної опори для перевезення довгомірних будівельних конструкцій на зчепі залізничних 
платформ для збільшення кількості транспортуємих елементів до трьох, а також одержання 20 
усталеної рівноваги верхньої рами з трьома вантажами відносно сферичного шарніра 
підп'ятника, а також вдосконалення елементів кріплення вантажу. 

Суть корисної моделі полягає в тому, що в відомому пристрої турнікетна опора для 
перевезення довгомірних конструкцій на зчепі залізничних платформ містить верхню та нижню 
раму, стійку, сферичний підп'ятник, згідно з корисною моделлю, в верхній рамі має три опорних 25 
майданчики, причому середній майданчик розташований вище двох крайніх майданчиків таким 
чином, що вертикальна координата спільного центру тяжіння трьох вантажів та верхньої рами, 
що проходить по вертикальній осі в поперечному напрямку згаданої верхньої рами, відносно 
нижньої відмітки сфери підп'ятника менша, ніж величина радіуса сфери підп'ятника. 

Переважним варіантом турнікетної опори для перевезення довгомірних будівельних 30 
конструкцій на зчепі залізничних платформ є те, що з кожного боку від опорного майданчика 
встановлені вертикальні стійки, до яких стягується зверху прижимна балка за допомогою болтів, 
гайок та пружин через дистанційну втулку. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де зображені: 
- на фіг. 1 - заявлена турнікетна опора, поздовжній вид (тобто зображено такий варіант 35 

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, містить зчеп платформ 1, на крайніх з яких встановлені турнікети, 40 

які мають верхню раму 3, нижню раму 2; на нижній рамі 2 встановлена по вісі в поперечному 
напрямку стійка 4 з сферичним підп'ятником 5; верхня рама 3 розміщується на сферичних 
підп'ятниках 5, а також має опорні майданчики 6, де з кожного їх боку встановлені вертикальні 
стійки 7, 8; до вертикальних стійок 7, 8 стягується зверху прижимна балка 9 за допомогою 
болтів 10, гайок 11 та пружин 12 через дистанційну втулку 13. На опорні майданчики 45 
встановлені вантажі 14. 

Пристрій працює таким чином. Перед перевезенням вантажі 14 укладають на опорні 
майданчики 6 між вертикальними стійками 7, 8, до яких стягується зверху прижимна балка 9 за 
допомогою болтів 10, гайок 11 та пружин 12 в упор до дистанційної втулки 13. 

Запропонований пристрій турнікетної опори забезпечує можливість перевезення на зчепі 50 
залізничних платформ трьох довгомірних будівельних конструкцій (вантажів), тобто на один 
вантаж більше, ніж в конструкції найближчого аналога, а також одержати усталену рівновагу 
верхньої рами з трьома вантажами відносно сферичного підп'ятника. 

Крім того, конструкція вертикального кріплення при затяжці прижимної балки за допомогою 
стиснення пружини через дистанційну втулку дозволяє витримати розрахований натяг пружини 55 
без використання динамометричних ключів, що спрощує встановлення вантажів на турнікетні 
опори.  
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Турнікетна опора для перевезення довгомірних будівельних конструкцій на зчепі залізничних 
платформ, що містить верхню та нижню раму, стійку, сферичний підп'ятник, яка відрізняється 
тим, що верхня рама має три опорних майданчики, причому середній майданчик розташований 5 
вище двох крайніх майданчиків таким чином, що вертикальна координата спільного центру 
тяжіння трьох вантажів та верхньої рами, що проходить по вертикальній осі в поперечному 
напрямку згаданої верхньої рами, відносно нижньої відмітки сфери підп'ятника менша, ніж 
величина радіуса сфери підп'ятника. 
2. Турнікетна опора для перевезення довгомірних будівельних конструкцій на зчепі залізничних 10 
платформ за п. 1, яка відрізняється тим, що з кожного боку від опорного майданчика 
встановлені вертикальні стійки, до яких стягується зверху прижимна балка за допомогою болтів, 
гайок та пружин через дистанційну втулку. 
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