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Гвинтова муфта натягу затяжки сітчастого циліндричного покриття складається з корпусу, що 
має поздовжні отвори на кінцях для встановлення стержнів з нарізною різьбою, витки якої 
орієнтовані у протилежних напрямках, та фіксуючі гайки, причому корпус виконаний з двох 
циліндрів, які об'єднані двома з'єднуючими їх симетрично розташованими швелерами. 
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Корисна модель належить до галузі будівництва і може знайти застосування під час 
зведення збірних будівельних конструкцій. 

Відома муфта (А.Г. Трущев, Пространственные металлические конструкции: Учеб. пособие 
для вузов. - М: Стройиздат, 1983, с.79, pHC.VII.4, г), яка складається з обрізка труби, на якому 
нарізана різьба з витками, орієнтованими в одному напрямку, муфта щільно насаджена на 5 

кінець стержня. 
Недоліком відомого технічного рішення є обмеженість сфери застосування муфти. 
За прототип вибрана гвинтова муфта (А.Г. Трущев, Пространственные металлические 

конструкции: Учеб. пособие для вузов. - М: Стройиздат, 1983, с.35, рис. III.15, б), яка 
складається з корпусу, що має поздовжні отвори на кінцях для встановлення стержнів з 10 

нарізною різьбою, витки якої орієнтовані у протилежних напрямках, та фіксуючі гайки. 
Недоліком даного технічного рішення є підвищена матеріаломісткість гвинтової муфти. 
В основу корисної моделі поставлено задачу створення гвинтової муфти натягу затяжки 

сітчастого циліндричного покриття, в якій за рахунок зміни конструкції корпуса досягається 
зменшення матеріаломісткості покриття. 15 

Поставлена задача досягається тим, що гвинтова муфта натягу затяжки сітчастого 
циліндричного покриття складається з корпусу, що має поздовжні отвори на кінцях для 
встановлення стержнів з нарізною різьбою, витки якої орієнтовані у протилежних напрямках, та 
фіксуючі гайки, корпус виконаний з двох циліндрів, які об'єднані двома з'єднуючими їх 
симетрично розташованими швелерами. 20 

На фіг. 1 представлено схему гвинтової муфти натягу затяжки сітчастого циліндричного 
покриття, на фіг. 2 - розріз А-А на фіг. 1; на фіг. 3 - розріз Б-Б на фіг. 1. 

Гвинтова муфта натягу затяжки сітчастого циліндричного покриття містить корпус, 
виконаний з двох циліндрів 1, які об'єднані двома з'єднуючими їх симетрично розташованими 
швелерами 2. Циліндри 1 забезпечені поздовжніми отворами, в які встановлені стержні 3 з 25 

нарізною різьбою 4, витки якої орієнтовані у протилежних напрямках, та фіксуючими їх гайками 
5. 

Гвинтова муфта натягу затяжки сітчастого циліндричного покриття працює наступним 
чином. В поздовжні отвори циліндрів 1 встановлюють стержні 3 з нарізною різьбою 4, які 
виконують функцію елементів затяжки. Включення муфти в роботу забезпечують шляхом 30 

обертання корпуса, що складається з циліндрів 1 та об'єднуючих їх швелерів 2, контролюють 
натяг, після чого блокують стержні 3 за допомогою фіксуючих гайок 5. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
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Гвинтова муфта натягу затяжки сітчастого циліндричного покриття складається з корпусу, що 
має поздовжні отвори на кінцях для встановлення стержнів з нарізною різьбою, витки якої 
орієнтовані у протилежних напрямках, та фіксуючі гайки, яка відрізняється тим, що корпус 
виконаний з двох циліндрів, які об'єднані двома з'єднуючими їх симетрично розташованими 
швелерами. 40 
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