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УДК 623.024  

В. В. КОСТЮК, П. О. РУСІЛО, Ю. В. ВАРВАНЕЦЬ, О. М. КАЛІНІН  

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДІЙНОСТІ КРІПЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ КОЛІСНОЇ ТЕХНІКИ НА 

ЗАЛІЗНИЧНІЙ ПЛАТФОРМІ  

У статті розглянуто способи та пристосування для кріплення військової колісної техніки під час транспортування залізничним транспортом, 
яка встановлена горизонтально на залізничній платформі. Наведені характеристики способів кріплення машин, особливості застосування 

пристосувань для кріплення та їхні недоліки. Розглянуто чинники, що викликають виникнення різних за величиною і напрямком інерційних 

сил, які  негативно впливають на надійність кріплення військової техніки на залізничній платформі. Авторами запропонована конструкція 
тросової табельної розтяжки багаторазового використання, яка обладнана натяжними силовими гвинтами для створення натягу тросової 

табельної розтяжки типу талреп «кільце-кільце». До талрепу кріпиться трос із затисками для фіксації потрібної довжини, крюк із зчіпною 

петлею, яка закріплюється за ув’язочні пристрої на залізничній платформію Зчіпна жорстка петля закріплюється за буксирні гаки військової 
колісної техніки і з’єднана зі силовим натяжним гвинтом, контргайкою і пластинчастою стопорную шайбою, які запобігають саморозкручу-

ванню натяжного силового гвинта і послабленню натягу тросів табельної розтяжки.  

Ключові слова: залізнична платформа, кріплення, військова колісна техніка, озброєння та військова техніка, транспортування, тросо-
ва табельна розтяжка багаторазового використання. 

В. В. КОСТЮК, П. А. РУСИЛО, Ю. В. ВАРВАНЕЦ, А. М. КАЛИНИН  

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ВОЕННОЙ КОЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

В статье рассмотрены способы и приспособления для крепления военной колесной техники во время транспортировки железнодорожным 

транспортом, которая установлена горизонтально на железнодорожной платформе. Приведены характеристики способов крепления  машин, 

особенности применения приспособлений для крепления и недостатки этих способов. Рассмотрены факторы, вызывающие возникновение 
различных по величине и направлению инерционных сил, которые негативно влияют на надежность крепления военной техники на желез-

нодорожной платформе. Авторами предложена конструкция тросовой табельной растяжки многоразового использования, которая оборудо-

вана натяжным силовым винтом для создания натяга или устранения послабления тросовой табельной растяжки типа талреп «кольцо-
кольцо» или струбцина-растяжка. К талрепу крепится трос с соединительной петлей и зажимами для фиксации нужной длины, крюк со 

сцепной петлей, которая закрепляется за ввязочные устройства на железнодорожной платформе. Сцепная жесткая петля закрепляется за 

буксирные крюки военной колесной техники и соединяется с силовым натяжным винтом, контргайкой и пластинчатой стопорной шайбой, 
которые предотвращают самораскручивание силового винта и послабление натяга тросов табельной растяжки.  

Ключевые слова: железнодорожная платформа, крепление, военная колесная техника, вооружение и военная техника, транспорти-

ровка, тросовая табельная растяжка многоразового использования. 

V. V. KOSTIUK, P. A. RUSILO, YU. V. VARVANETS, A. М. KALININ  

INCREASE OF RELIABILITY LEVEL OF THE MILITARY WHEELED TECHNIQUE FASTENING 
ON RAILWAY PLATFORM   

The article is devoted to ways and devices for fastening of military wheeled vehicles on railway platform during the transportation. It is introduced the 
vehicles fastening methods and their disadvantages, as well as features of fastening devices use. It is considered factors, that cause origin different after 

a size and by direction inertia forces which negatively influence on reliability fastening military technique on a railway platform. To the turnbuckle a 

rope is fastened with a connecting loop and clamps for fixing of necessary length, hook with a coupling loop which is fastened for to bind devices on a 
railway platform, coupling hard loop which is fastened for the drawnhooks of the military wheeled technique and connected with power pull spirally, 

check-nuts and plate tabwashers which prevent self untwisting of power screw and weakening of pull  of ropes of the table stretching. The proposed 

design of reusable basic cable bracing has considerable advantages.  

Keywords: railway platform, fastening, military wheeled technique, armament and military technique, transporting, rope table stretching of 

multiple-use. 

Актуальність. У Збройних Силах України війсь-

кова колісна техніка залишається основним засобом, 

який забезпечує оперативну і тактичну рухомість 

військ і є головним складовим елементом та базою під 

монтаж озброєння і військової техніки, який визначає 

бойову готовність військових частин та з’єднань. Вона 

широко застосовується у всіх локальних війнах і 

збройних конфліктах, миротворчих операціях та під 

час виконання завдань щодо забезпечення повсякден-

ної життєдіяльності військових частин. 

В умовах збільшення кількості планових військо-

вих навчань та зростання інтенсивності щодо вико-

нання програм бойової підготовки підрозділами і час-

тинами Сухопутних військ ЗС України, особливо тих, 

які приймають участь в бойових діях АТО на Сході 

України, виникає гостра потреба у швидкому переве-

зенні військової колісної техніки та озброєння заліз-

ницею. Це вимагає від підрозділів військових частин 

постійної готовності до перевезень, професійної під-

готовки особового складу, а також засобів і матеріалів 

для розміщення і закріплення техніки. 

Збереження комплектності, справності і високого 

рівня бойової готовності військової колісної техніки  

під час транспортування залізницею є обов'язковою 

вимогою до відповідального перевізника, що підтвер-

джено нормативними актами [1, 2]. 

Кріплення вантажу – це процедура, яка направ-

лена для забезпечення цілості збереження і нерухомо-

го стану об'єкту перевезення. Кріплення об’єкту здій-

снюється із застосуванням різних методів, засобів і 

способів. 

У багатьох країнах існують спеціальні норматив-
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ні документи, що регламентують процедуру кріплення 

вантажів. Так у Євросоюзі діють Стандарти ЕХ12195 

«Запобіжні пристрої для вантажів на дорожніх авто-

мобілях. Безпека» (ЕК12195-1. ЕМ12195-2. ЕМ12195-

3. ЕЫ12195-4) та Директива про безпеку на залізницях 

від 29 квітня 2004 року. Існування даних правил підк-

реслює особливий пріоритет та важливість чинника 

кріплення вантажу.  

Отже, проблема щодо підвищення рівня надійно-

сті та міцності кріплення військової колісної техніки 

на залізничній платформі є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ро-

боті [3] автором,на підставі проведеного аналізу щодо 

збереження вантажу під час транспортування і даних 

НДІ АТ від 2011 року, наведена діаграма переліку 

чинників та їхній  відсоток, які впливають на збере-

ження вантажу під час транспортування (рис. 1). Від-

повідно даних вказаних на діаграмі, основним чинни-

ком впливу на збереження вантажу під час транспор-

тування (68 %) є його надійність кріплення. 

У роботі [4] наведені технічні умови, матеріали і 

пристосування для розміщення і закріплення ОВТ на 

залізничному рухомому складі. Виокремлено, що дро-

тяна розтяжка повинна складатися з одного відрізка 

дроту, який пов’язують між місцями кріплення. Нитки 

дроту в розтяжці повинні бути скручені між собою, 

кінці заплетені. Повторне використання дроту в роз-

тяжках не допускається. Дріт для закріплення техніки 

застосовується м’який, термічно-оброблений (відпа-

лений на відкритому вогні), круглий, діаметром не 

менше ніж 4 мм без тріщин, перекручень і інших де-

фектів. 
 

 
 

 

У роботі [5] описана табельна розтяжка, яка 
складається: з жорсткої петлі, яка закріплюється за 
буксирні гаки на буфері машини; гвинтової стяжки з 
важелем, яка служить для повного натягу всієї розтя-
жки; ланцюга, який закріплюється до стандартного 
елемента кріплення на залізничній платформі; замка, 
який за допомогою кільця фіксує ланцюг на потрібній 
довжині [1]. 

Авторами роботи надано технічне рішення бага-
торазового пристосування для кріплення військової 
колісної техніки, яке представляє собою два ланцюги, 

які з'єднанні струбциною, а до інших кінців кожного 
ланцюга  приєднанні карабіни. Кріплення машини на 
платформі здійснюється за допомогою карабінів: один 
із них закріплюється за буксирні гаки машини, а ін-
ший – за стандартний елемент кріплення на залізнич-
ній платформі [6].  

Постановка проблеми. Однією з головних ви-
мог щодо успішного транспортування залізницею вій-
ськової колісної техніки, яка встановлена горизонта-
льно на залізничній платформі, є надійність і міцність 
її кріплення, збереження технічного стану машин і 
готовності до використання за призначенням після її 
розвантаження. 

Описані авторами пристосування для закріплення 
військової колісної техніки мають значні недоліки. 

Недоліком табельної розтяжки [5] є: 
мале плече важеля гвинтової стяжки і, як наслі-

док, недостатнє натягування кріплення, що у подаль-
шому викликає розхитування закріпленої техніки; 
ймовірний раптовий обрив і швидке зношування ла-
нок ланцюга, що вимагає постійного і ретельного кон-
тролю за станом ланцюга; ланцюг має велику масу 
порівняно із сталевим канатом (тросом); велика собі-
вартість пристрою, яка пов’язана з виготовленням 
ланцюга. 

До недоліків пристрою багаторазового пристосу-
вання для кріплення військової колісної техніки на 
залізничній платформі, яка встановлена горизонтально 
[6] відносяться:  

фіксована довжина пристосування, що обмежує 
його широке використання; 

ймовірний раптовий обрив і швидке зношування 
ланок ланцюга, що вимагає постійного і ретельного 
контролю за станом ланцюга; 

карабін не забезпечує надійне зчеплення до стан-
дартного елемента кріплення на залізничній платфор-
мі; 

ланцюг має велику масу порівняно із сталевим 
канатом (тросом); 

велика собівартість пристрою, яка пов’язана з ви-
готовленням ланцюга і карабінів. 

Вище наведений аналіз пристосувань для закріп-
лення військової колісної техніки встановленої гори-
зонтально на залізничній платформі, показав на відсу-
тність надійності і міцності кріплення машин, а також 
неможливість забезпечення швидкого розвантаження і 
бойового застосування машин у випадку різкої зміни 
бойової обстановки і вимушеної зупинки руху потягу, 
а також вступу підрозділу з ходу у бій з наземним 
противником. 

Очевидно, що транспортування військової коліс-
ної техніки залізницею з використанням сучасних за-
собів, які забезпечують надійне і міцне кріплення ма-
шинна на залізничних платформах є досить ефектив-
ним, тому що це забезпечує бойову готовність війсь-
кових частин, економію моторесурсів машин, віднос-
но високу швидкість пересування незалежно від клі-
матичних умов, стану погоди, часу доби і пори року. 

Формування мети статті. На сьогодні найваж-
ливішим і актуальним завданням щодо здійснення 
перевезення залізницею є необхідність підвищення 
надійності і міцності кріплення військової колісної 

Рис. 1 - Діаграма чинників, які впливають на збере-

ження вантажу під час транспортування 
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техніки на залізничній платформі, яка встановлена 
горизонтально, зменшення часу і фізичних зусиль екі-
пажів машин на підготовку кріпильних матеріалів і 
виконання монтажно-демонтажних робіт під час зава-
нтаження-розвантаження, збереження технічного стан 
машині  залізничної платформи, а також їхньої готов-
ності до використання за призначенням після розван-
таження із залізничного рухомого складу. Мета статті 

полягає в удосконаленні способу кріплення військової 
колісної техніки на залізничній платформі, яка вста-
новлена горизонтально і створенні сучасного та ефек-
тивного комплекту тросових табельних розтяжок ба-
гаторазового використання. 

Виклад основного матеріалу. Транспортування 
машин залізничним транспортом вимагає від військо-
вих частин постійної готовності до перевезення озбро-
єння та техніки, навченості особового складу та ко-
мандирів підрозділів, які здатні у короткі строки орга-
нізувати та здійснити перевезення у взаємодії з орга-
нами військових перевезень. 

Керівництво Збройних Сил України вимагає 
від усіх командирів підрозділів підвищити якість  

планувальних та організаційних рішень з метою 
швидкого та якісного виконання поставлених завдань 
з найменшими витратами коштів та матеріальних за-
собів, розробляти нові способи та методи вирішення 
поставлених завдань. 

У теперішній час для кріплення техніки на заліз-
ничних платформах застосовують такі засоби: розтяж-
ки, обв’язки, стяжки, ув’язки, дерев’яні бруски, стой-
ки, щити, упорні башмаки, «шпори», ложементи тощо. 

Засоби кріплення можуть бути одноразового і ба-
гаторазового використання (багатооборотні). 

На залізничних платформах у складі військових 
ешелонів, кріплення горизонтально встановленої вій-
ськової колісної техніки (автомобілі багатоцільового 
призначення, колісні бронетранспортери, причепи, 
напівпричепи, машини і агрегати змонтовані на авто-
мобільних шасі, озброєння наземної і зенітної артиле-
рії тощо), які мають висоту центра мас над підлогою 
платформи не більше ніж 1,7 м, може здійснюватися 
одним із нижче наведених способів (див. табл. 1). 

Аналіз матеріалу в таблиці свідчить про суттєві 
недоліки як самих способів кріплення так і їхніх мате-
ріалів,  підвищеної витрати часу на організацію, під-
готовку кріпильних матеріалів та виконання монтаж-
но-демонтажних робіт під час завантаження-
розвантаження військової колісної техніки. 

Ефективність використання пристрою багатора-
зового пристосування для кріплення військової коліс-
ної техніки на залізничній платформі, автор роботи [6] 
доводить на прикладі. Так норма часу на кріплення 
автомобіля КРАЗ-6322 за допомогою в’язального дро-
ту із встановленням дерев`яних упорних брусків скла-
дає 180 хвилин [1], а за допомогою ланцюгового кріп-
лення з використанням натяжної струбцини [6] – всьо-
го 65–70 хвилин. 

Таким чином, ефективність кріплення військової 
колісної техніки з використанням натяжного при-
строю (талрепа) становить більше у 2,57–2,77 разів, 

ніж класична дротова розтяжка, що є дуже важливим 
чинником для швидкого завантаження-розвантаження 
машин під час перевезення військ залізницею з враху-
ванням сучасних умов ведення бойових дій. 

Отже, з одного боку ефективність даного ланцю-
гового пристрою багаторазового використання для 
кріплення техніки на залізничній платформі очевидна, 
а з іншого – він має низку таких основних недоліків: 

зварювальний ланцюг має велику масу у порів-
нянні з тросом і здатний до раптового обриву; 

швидко зношуються ланки ланцюга; 
ланцюг потребує постійного контролю за техніч-

ним станом і не пристосований до зміни довжини крі-
плення залежно від масо-габаритних розмірів машини; 

пристрій не має здатності надійно закріпитися за 
встановлене місце кріплення платформи. 

До недоліку пристрою багаторазового пристосу-
вання для кріплення військової колісної техніки на 
залізничній платформі можна віднести також самос-
тійне розкручування натяжних гвинтів талрепа під час 
транспортування, яке викликає послаблення натягу 
тросів кріплення і зменшує надійність безпечного тра-
нспортування ОВТ залізницею, Послаблення натягу 
тросів кріплення приводить до збільшення амплітуди 
розхитування зразка та виникнення різних за величи-
ною і напрямком інерційних сил, які негативно впли-
вають на технічний стан сталевої зварної рами, прис-
корюють руйнування робочих поверхонь дерев’яно-
металевого покриття підлоги та днища, а також під-
шипників колісних пар ходової частини платформи. 

Розміщення та кріплення вантажів на відкритому 
рухомому складі повинно здійснюватись у відповід-
ності до Технічних умов. Отже, для підвищення рівня 
надійності кріплення військової колісної техніки на 
залізничній платформі доцільно враховувати діючі на 
машину та платформу у процесі перевезення різні за 
величиною і направленням інерційні сили. 

Поздовжні горизонтальні інерційні сили виника-
ють у результаті зіткнення вагонів при русі поїзда, під 
час маневрів і у процесі гальмування. Максимальне 
значення набуває поздовжня інерційна сила, яка зале-
жить від маси вантажу і швидкості руху вагона в мо-
мент зіткнення. Перешкоджає зміщенню вантажу сила 
тертя.  

Поперечні горизонтальні інерційні сили виника-
ють у результаті дії центробіжної сили під час руху 
поїзда з максимально допустимими швидкостями у 
момент входження на криві та перехідні ділянки колії. 
Максимальне значення набуває поперечна інерційна 
сила, яка залежить від маси вантажу та місця розмі-
щення його центру маси відносно вагона.  

Вертикальні інерційні сили викликані приско-
реннями при вертикальних коливаннях платформи, 
яка рухається, а також силами тиску вітру, тертя та 
маси вантажу. 

Всі ці сили викликають зміщення та перекидання 
вантажу як в поздовжньому, так і в поперечному на-
прямках. 
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Таблиця 1 - Характеристика способів кріплення колісної автомобільної техніки під час 

транспортування залізничним транспортом 
 

Способи Особливості застосування Реалізація кріплення Недоліки 

Типовими де-
рев’яними упо-
рними бруска-
ми та дротяни-
ми розтяжками 

Застосовують під час перевезен-
ня ОВТ у складі військового 
ешелону масою до 40 тон в ная-
вності надійно діючої гальмової 
системи, а також масою до 7 тон 
для техніки без гальм. 

Дротяні розтяжки – це пучок ниток 
в'язального дроту діаметром 
6,0 мм в 4, 6 або 8 ниток, туго на-
тягнутий між в’язальним пристро-
єм платформи і машиною у поєд-
нанні з дерев'яними упорними, 
боковими і направляючими брус-
ками (упорами), які закріплюються 
на настилі платформи скобами або 
цвяхами. 

Багато часу і зусиль витра-
чається на підготовку мате-
ріалів кріплення: відпалю-
вання дроту на відкритому 
вогні, вирівнювання, розру-
бування і в'язання дроту у 
розтяжку, встановлення 
брусків та закріплення ско-
бами або цвяхами 

Типовими де-
рев’яними 
упорними та 
боковими бру-
сками 

Застосовується під час переве-
зення ОВТ масою до 12 тон у 
разі наявності надійної діючої 
гальмівної системи, крім приче-
пів, напівпричепів, автопоїздів.  

Дерев`яні упорні, напра-вляючі та 
бокові бруски кріпляться цвяхами 
діаметром 5–7 мм, довжиною 150–
250 мм і будівельними скобами 
250–300 мм з діаметром стержня 
10–15 мм. 

Багато часу витрачається на 
організацію забез-печення 
кріпильними матеріалами. 
Оскільки, упорні, бокові і 
направляючі бруски, розпо-
дільні підкладки, цвяхи і 
будівельні скоби виділяє 
залізниця, а в’язальний дріт, 
стійки і дерев’яні вкладки – 
військова частина 

Універсальні 
кріплення 
багаторазового 
використання 
УМК-1К і 
УМК-2К 

Застосовують два типи кріплень: 
УМК-1К для кріплення машин 
масою до 15 т; УМК-2К для крі-
плення машин масою від 15,1 до 
26,0 т. Машини масою до 40 т 
кріпляться двома комплектами 
УМК-2К. Комплект УМК скла-
дається з 4-х повздовжніх і 4-х 
поперечних упорів. У неробочо-
му положенні  вони складається 
у два пакети. 

УМК-1К і УМК-2К представляють 
собою  упори, які складаються і 
мають штирі, які в них вільно пе-
ресуваються і забиваються у під-
логу платформи та фіксуються 
спеціальними пристроями (фікса-
торами). 

 

Значне пошкодження  де-
рев’яної підлоги платформи. 
Не забезпечує надійне кріп-
лення машини у випадку 
навіть незначного пошко-
дження дерев’яної підлоги 
платформи (руйнування 
дощок, пошкодження кріп-
лення самих дощок тощо). 

 

Значення інерційної сили визначається за форму-
лою: 

 HgМАF ,ін    

де     M  – маса вантажу, кг; 

g  – прискорення вільного тяжіння, м/с
2
; 

А  – відносна величина інерційної сили, яка за-
лежить від типу кріплення і визначається за відстанню 
від центру маси машини до вертикальної площини, 
яка проходить через поперечну вісь платформи і роз-
міщенням центру маси машини у вертикальній пло-
щині, яка проходить відповідно через середину плат-
форми [7].  

Вітрове навантаження пропорційне площі проек-
ції поверхні вантажу, яка підлягає дії вітру, на верти-
кальну площину, яка проходить через поздовжню вісь 
платформи. 

Указана низка недоліків спонукає удосконалити 
конструкцію даного пристрою з метою підвищення 
рівня надійності і міцності  кріплення військової колі-
сної техніки, яка встановлена горизонтально на заліз-
ничній платформі. Авторами пропонується конструк-
ція тросової табельної розтяжки багаторазового вико-
ристання (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2 - Табельна розтяжка багаторазового використання: 

1 – петля з’єднувальна; 2 – гак; 3 – скоба запобіжна; 4 – трос; 5 – затискачі; 6 – контргайка; 7 – шайба стопорна пласти-

нчаста; 8 – натяжний силовий гвинт; 9 – рама талрепа; 10 – петля жорстка зчіпна 
 

 
Табельна тросова розтяжка багаторазового вико-

ристання складається з: петлі з’єднувальної 1, яка за-
кріплюється до стандартного елемента кріплення на 
залізничній платформі; гака 2 із запобіжною скобою 3; 

троса 4, який з’єднує гак 2 з натяжним силовим гвин-
том 8 рами талреп 9 типу «кільце-кільце», яка служить 
для повного натягу всієї розтяжки; затискачів 5, які 
фіксують трос 4 необхідної довжини; контргайок 6 і 
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пластинчастих стопорних шайб 7, які запобігають само-
розкручуванню натяжних силових гвинтів і послаб-
ленню натягу тросів табельної розтяжки; жорсткої 
зчіпної петлі 10, яка закріплюється за буксирні гаки 
військової колісної техніки і з’єднана зі силовим на-
тяжним гвинтом 8 тросом 4.  

Для виготовлення табельної тросової розтяжки 
використовують троси подвійної завивки діаметром 
дроту не менше ніж 5 мм з розривним зусиллям не 
менше ніж 13,2 кН.  

Введенням в конструкцію табельної тросової ро-
зтяжки багаторазового використання гака зі 
з’єднувальною петлею, троса із затискачами, контрга-
йок і стопорних пластинчастих шайб дозволяє: 

гак зі з’єднувальною петлею – підвищити надій-
ність кріплення військової колісної техніки до 
ув’язочного пристрою на залізничній платформі;  

трос із затискачами – підвищити надійність самої 
конструкції розтяжки, а за допомогою затискачів мо-
жна швидко, за необхідності, змінити і зафіксувати 
потрібну довжину тросової розтяжки; 

контргайок і стопорних пластинчастих шайб – 
запобігає самостійному розкручуванню гвинтів, пос-
лабленню натягу тросів кріплення, розхитуванню зра-
зка ОВТ, виникненню різних за величиною і напрям-
ком інерційних сил, які негативно впливають на тех-
нічний стан сталевої зварної рами платформи і прис-
корює руйнування робочих поверхонь дерев’яно-
металевого покриття підлоги, а також підшипників 
колісних пар ходової частини платформи. 

Застосування троса зменшує також масу і собіва-
ртість виготовлення  табельної розтяжки та надає мо-
жливість здійснення контролю за станом троса у ході 
його використання, та у разі необхідності його вибра-
ковування ще задовго до обриву.  

Розроблення і виготовлення комплектів тросових 
табельних розтяжок багаторазового використання по-
винно виготовлятися централізовано на виробничих та 
ремонтних підприємствах бронетанкової, автомобіль-
ної, інженерної і спеціальної техніки на кожен зразок  
військової колісної техніки відповідно до нормативно-
технічної документації, встановлених технічних умов 
і державних стандартів (ГОСТ і ДСТУ). До складу 
технічної документації на розроблення комплекту 
тросових табельних розтяжок багаторазового викори-
стання повинні входити робочі креслення та інструк-
ція (паспорт) з експлуатації, в якій викладено необхід-
ні вказівки щодо періодичності технічного обслугову-
вання (огляду, змащування, регулювання і ремонту 

вузлів), інформація про можливі несправності і спосо-
би їхнього усунення, вказівки щодо безпеки під час 
використання та обслуговування і правила зберігання. 

Кожний комплект тросових табельних розтяжок 
багаторазового використання повинен мати на видно-
му місці позначення, які регламентується технічною 
документацією, зокрема: марка пристрою; наймену-
вання (товарний знак) виробника; дата випуску та по-
рядковий номер; допустимі навантаження та інші тех-
нічні параметри; дату наступного випробовування або 
ремонту. 

На кожному зразку військової колісної техніки 
комплект тросових табельних розтяжок багаторазово-
го використання повинен транспортуватися і зберіга-
тися в дерев’яному пакувальному ящику разом із шта-
тним комплектом запасного інструменту і приладдя 
машини. 

Кріплення колісної автомобільної техніки, яка 
встановлена горизонтально на залізничній платформі, 
за допомогою табельної  тросової розтяжки багатора-
зового використання здійснюється таким чином (див. 
рис. 3). 

Заздалегідь за необхідності затискачами 5 підіб-
рати і зафіксувати потрібну довжину розтяжки, вихо-
дячи з наявності зразка озброєння і військової техніки. 
З’єднувальну петлю 1 закріпити до стандартного еле-
мента кріплення на залізничній платформі, зачепити 
на гак 2 і зафіксувати її від спадання запобіжною ско-
бою 3. Жорстку зчіпну петлю 10 закріпити за буксирні 
гаки ОВТ. Важелем (металевим ломом) послідовно 
закрутити натяжні силові гвинти 8 до максимального 
натягу всієї розтяжки. Затягнути до відказу контргай-
ки 6 і загнути пелюстки стопорної пластинчастої шай-
би 7 на раму талрепу 9 і контргайку 6. Заздалегідь за 
необхідності затискачами 5 підібрати і зафіксувати 
потрібну довжину розтяжки, виходячи з наявності 
зразка озброєння і військової техніки. З’єднувальну 
петлю 1 закріпити до стандартного елемента кріплен-
ня на залізничній платформі, зачепити на гак 2 і зафік-
сувати її від спадання запобіжною скобою 3. Жорстку 
зчіпну петлю 10 закріпити за буксирні гаки ОВТ. Ва-
желем (металевим ломом) послідовно закрутити на-
тяжні силові гвинти 8 до максимального натягу всієї 
розтяжки. Затягнути до відказу контргайки 6 і загнути 
пелюстки стопорної пластинчастої шайби 7 на корпус 
струбцини-талрепу 9 і контргайку 6. 

 

 

 
 

Рис. 3 - Загальний вигляд кріплення гусеничної та колісної техніки 
 

 
Використання зазначеної табельної тросової  роз-

тяжки дозволяє за необхідності швидко змінити і за-
фіксувати потрібну довжину троса, який менш трудо-
місткій у виготовленні, має меншу масу, високу пито-

му несучу здатність і гнучкість, довговічність і зруч-
ність у роботі, у порівнянні з ланцюгами, працює 
практично безшумно, згладжує динамічні наванта-
ження, має більшу надійність, оскільки його руйну-
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вання відбувається поступово, по мірі обриву дротиків 
у пучку, що дозволяє вести контроль за станом троса і 
вибраковувати його задовго до обриву. Крім того, со-
бівартість виготовлення троса у 8–10 разів нижче за 
собівартість ланцюгів, що в цілому зменшить собівар-
тість виготовлення табельної тросової розтяжки. 

Висновки. Комплекти тросових табельних роз-
тяжок багаторазового використання забезпечують на-
дійне і міцне кріплення військової колісної техніки до 
спеціально визначених для цього вузлів і деталей на 
залізничній платформі, що не допустить під час тран-
спортування коливання і поступальні переміщення 
(розхитування), а також перекидання машини. 

Табельна тросова розтяжка багаторазового вико-
ристання, яка обладнана силовим гвинтом для ство-
рення натягу чи усунення послаблення тросової роз-
тяжки типу: (талреп «кільце-кільце», або струбцина-
розтяжка), до яких кріпиться трос із з’єднувальною 
петлею та затискачами для фіксації потрібної довжи-
ни, гак із зчіпною петлею, яка закріплюється за 
ув’язочні пристрої залізничної платформи і машини, 
надасть можливість: 

– надійно і швидко закріпити військову колісну 
техніку на залізничній платформі; 

– швидко за необхідності змінити і зафіксувати 
потрібну довжину розтяжки, що надасть можливість 
використання її для кріплення будь-якого зразка тех-
ніки; 

– вести контроль за технічним станом троса і ви-
браковувати його задовго до обриву; 

– зменшити масу і собівартість виготовлення ро-
зтяжки; 

– запобігти самостійному розкручуванню гвин-
тів, послабленню натягу тросів кріплення,  розхиту-
ванню зразка ОВТ, виникненню різних за величиною і 
напрямком інерційних сил, які негативно впливають 
на технічний стан сталевої зварної рами платформи і 
прискорює руйнування робочих поверхонь дерев’яно-
металевого покриття підлоги, а також підшипників 
колісних пар ходової частини платформи. 
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