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Котковий гаситель вимушених коливань висотних споруд, що включає
робоче тіло гасителя та пружно-демпфірувальну систему його кріплення
до споруди, та в якому система кріплення містить поворотний опорний
таріль з верхньою робочою та нижньою опорною поверхнями, причому
верхня робоча поверхня виконана у вигляді циліндричного жолоба, з
торців закритий знімними вертикальними бортами з криволінійними
пазами, виконаними на внутрішніх поверхнях бортів на глибину, меншу
товщини самих бортів, та нерухому опорну плиту, жорстко закріплену на
перекритті у верхній частині споруди, причому поворотний опорний
таріль та нерухома опорна плита опираються один на одного через ряд
кульових тіл кочення, розміщених у заглибленнях у вигляді
жолобоподібних кіл, виконаних відповідно на нижній опорній поверхні
поворотного тареля і на верхній поверхні нерухомої плити, та крім того
поворотний опорний таріль та нерухома опорна плита з'єднані між
собою вертикальним шворнем, вісь якого співпадає з центрами
жолобоподібних кіл, а робоче тіло гасителя встановлено на верхню
робочу поверхню поворотного опорного тареля та виконано набірним у
вигляді котка, який складається з головної масивної частини з
циліндричною порожниною вздовж її поздовжньої осі симетрії та
додаткових менших за масою дисків, закріплених відносно головної
частини болтами, причому по центру циліндричної порожнини головної
частини котка розташовано регульований пружний елемент, який
взаємодіє з двома симетрично розміщеними в тій же порожнині
стержнями, на зовнішніх кінцях яких закріплені тіла кочення у вигляді
роликів з можливістю вільного перекочування по криволінійним пазам
знімних вертикальних бортів поворотного опорного тареля, який
відрізняється тим, що напрямна крива циліндричного жолоба на
верхній робочій поверхні поворотного опорного тареля виконана у
вигляді кола.
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