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закріпленням через опорні вузли. Введено елементи підкріплення, які виконано у вигляді 
хрестоподібних в'язей, кожна з яких з'єднує протилежні вузли суміжних граней в межах двох 
середніх панелей, причому в торцях оболонки на верхньому ребрі ділянки гребеня 
передбачено додаткові опорні вузли, а в'язі розташовано уздовж ламаної лінії покриття. 
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Корисна модель належить до галузі будівництва, зокрема до просторових систем типу 
сітчастих циліндричних оболонок покриття і може знайти застосування під час зведення легких 
будівель і споруд. 

Відома конструкція у вигляді сітчастої циліндричної оболонки [А.Г. Трущев. 
Пространственные металлические конструкции: Учеб. пособие для вузов. - М.: Стройиздат, 5 

1983. - с. 140, рис.ХII, 10, в] з квадратними чарунками і розкосами, розташованими на 
циліндричній круговій поверхні з приєднанням до колон або фундаментів. 

Недоліком відомого технічного рішення є недостатня жорсткість системи і обмеженість 
застосування просторової конструкції. 

За прототип вибрана просторова конструкція у вигляді циліндричного стержневого покриття 10 

[Свердлов В.Д. Исследование пространственных цилиндрических стержневых систем 
покрытий: Автореф. дис. канд. техн. наук. - К., 1977. - с. 6, рис. 1, а], що містить поздовжні і 
поперечні ребра та низхідні розкоси, з'єднані між собою на циліндричній круговій поверхні з 
обпиранням по контуру і закріпленням через опорні вузли. 

Недоліком даної конструкції є недостатня жорсткість, значні витрати матеріалу і 15 

обмеженість функціонального призначення системи. 
В основу корисної моделі поставлено задачу створення сітчастої циліндричної оболонки 

покриття, в якій за рахунок введення елементів підкріплення у вигляді хрестоподібних в'язей 
досягається підвищення жорсткості конструкції, економія матеріалу та розширення 
функціонального призначення системи. 20 

Поставлена задача вирішується тим, що сітчаста циліндрична оболонка покриття містить 
поздовжні і поперечні ребра та низхідні розкоси, з'єднані між собою на циліндричній круговій 
поверхні з обпиранням по контуру і закріпленням через опорні вузли, введено елементи 
підкріплення, які виконано у вигляді хрестоподібних в'язей, кожна з яких з'єднує протилежні 
вузли суміжних граней в межах двох середніх панелей, причому в торцях оболонки на 25 

верхньому ребрі ділянки гребеня передбачено додаткові опорні вузли, а в'язі розташовано 
уздовж ламаної лінії покриття. 

На фіг. 1 представлено план сітчастої циліндричної оболонки покриття; на фіг. 2 - 
поперечний переріз покриття. 

Сітчаста циліндрична оболонка покриття містить поздовжні 1 і поперечні 2 ребра та низхідні 30 

розкоси 3, з'єднані між собою на циліндричній круговій поверхні з обпиранням по контуру і 
закріпленням через опорні вузли 4 і 5, введено елементи підкріплення, які виконано у вигляді 
хрестоподібних в'язей 6, кожна з яких з'єднує протилежні вузли суміжних граней в межах двох 
середніх панелей, причому в торцях оболонки на верхньому ребрі 7 ділянки гребеня 
передбачено додаткові опорні вузли 8, а в'язі 6 розташовано уздовж ламаної лінії покриття. 35 

Сітчасту циліндричну оболонку покриття складають наступним чином. Поздовжні 1 і 
поперечні 2 ребра та низхідні розкоси 3 з'єднують між собою на циліндричній круговій поверхні, 
утворюючи оболонку, яку обпирають по контуру і закріплюють через опорні вузли 4 і 5. В межах 
двох середніх панелей вводять елементи підкріплення, які виконують у вигляді хрестоподібних 
в'язей 6, кожна з яких з'єднує протилежні вузли суміжних граней, причому в торцях оболонки на 40 

верхньому ребрі 7 ділянки гребеня передбачають додаткові опорні вузли 8, а в'язі 6 
розташовують уздовж ламаної лінії покриття.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 45 

Сітчаста циліндрична оболонка покриття, що містить поздовжні і поперечні ребра та низхідні 
розкоси, з'єднані між собою на циліндричній круговій поверхні з обпиранням по контуру і 
закріпленням через опорні вузли, яка відрізняється тим, що введено елементи підкріплення, 
які виконано у вигляді хрестоподібних в'язей, кожна з яких з'єднує протилежні вузли суміжних 
граней в межах двох середніх панелей, причому в торцях оболонки на верхньому ребрі ділянки 50 

гребеня передбачено додаткові опорні вузли, а в'язі розташовано уздовж ламаної лінії покриття. 
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