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За результатами експертизи на локальну новизну, проведеної відділом 9.12 Укрпатенту 
відповідно до ч.Ю ст. 16 Закону України "Про Охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі 
Закон), встановлено, що заявка відповідає локальній новизні. 

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, що додається на 1 арк. 

Державна реєстрація деклараційного патенту України на винахід відповідно до ч.2 ст.22 
Закону буде здійснена за умови сплати державного мита за його видачу. 
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1. Роликовий гаситель вимушених коливань висотних споруд, який містить робоче 

тіло гасителя та пружно-демпфірувальну систему кріплення його до споруди, який 

відрізняється тим, що робоче тіло гасителя виконано у вигляді верхньої рухомої 

опорної плити змінної маси з угнутими робочими сферичними виїмками на нижній 

її поверхні в кількості не менше трьох, а система кріплення являє собою нижню 

нерухому опорну плиту, своєю нижньою опорною поверхнею опертої та жорстко 

закріпленої на перекритті у верхній частині споруди та на верхній поверхні якої за 

допомогою циліндричних шарнірів закріплено вертикальні Г-подібні стійки у 

кількості, що дорівнює числу сферичних виїмок на верхній рухомій опорній плиті, 

причому кожна Г-подібна стійка своїм нижнім кінцем спирається на нижню 

нерухому опорну плиту через сферичний шарнір, а перпендикулярно до кінця 

консолі кожної Г-подібної стійки жорстко закріплено горизонтальну вісь, на якій за 

допомогою циліндричних шарнірів симетрично відносно поздовжньої осі консолі 

закріплено пару погумованих коліщаток для взаємодії із відповідними сферичними 

виїмками верхньої рухомої опорної плити. 

2. Гаситель за п. 1, який відрізняється тим, що у пружно-демпфірувальну 

систему кріплення гасителя входять два повітряних демпфери, які за допомогою 

Сферичних шарнірів зв'язують верхню рухому та нижню нерухому опорні плити та 

працюють у взаємно перпендикулярних напрямках. 


