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Вузол з'єднання стержнів циліндричного сітчастого покриття, до якого введено шайби, які 
приєднано до стяжних болтів, спрямованих кінцями до центру перетину осей симетрії вузла, 
стержні виконано у вигляді трубчастих профілів з привареним оголовком і передбаченим 
монтажним отвором, причому фасонна лита вузлова деталь забезпечена окремими похилими 
стінками для стержнів із трубчастих профілів. 
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Корисна модель належить до галузі будівництва і може знайти застосування під час 
зведення збірних будівельних конструкцій. 

Відоме вузлове з'єднання [Рюле Г. Пространственные покрытия. Конструкции и методы 
возведения / пер. с нем. - Том 2. - М.: Стройиздат, 1974. - С.90, табл.2.2], яке складається з 
трубчастих стержнів з розплющеним кінцем труб, фасонних деталей у вигляді штампованих 5 
тарілок, болтів, гайок. 

Недоліком відомого технічного рішення є незначна несуча здатність конструкції і 
обмеженість сфери застосування вузлового з'єднання. 

За прототип вибране вузлове з'єднання, розроблене Т. Вупперманом [Трущев А.Г. 
Пространственные металлические конструкции: Учеб. пособие для вузов. – М.: Стройиздат, 10 
1983 - С.150, рис.ХII.21, а], яке складається із стержнів у вигляді гнутих профілів "подвійне зет", 
торцевих діафрагм, приварених заводськими зварними швами до гнутих профілів "подвійне 
зет", фасонної литої вузлової деталі, стяжних болтів з нарізною різьбою, гайок. 

Недоліком даного технічного рішення є непридатність конструкції до використання 
трубчастих стержнів, незначна несуча здатність і обмеженість використання вузлового 15 
з'єднання. 

В основу корисної моделі поставлено задачу створення вузла з'єднання стержнів 
циліндричного сітчастого покриття, в якому за рахунок введення нових елементів і зміни 
фасонної литої вузлової деталі досягається розширення сфери застосування покриття, а також 
підвищення жорсткості конструкції, що призводить до зниження зусиль в стержнях та економії 20 
матеріалу. 

Поставлена задача вирішується тим, що вузол з'єднання стержнів циліндричного сітчастого 
покриття включає стержні, фасонну литу вузлову деталь, стяжні болти з нарізною різьбою, 
гайки, введено шайби, які приєднано до стяжних болтів, спрямованих кінцями до центру 
перетину осей симетрії вузла, стержні виконано у вигляді трубчастих профілів з привареним 25 
оголовком і передбаченим монтажним отвором, причому фасонна лита вузлова деталь 
забезпечена окремими похилими стінками для стержнів із трубчастих профілів. 

На кресленні представлено схему вузла з'єднання стержнів циліндричного сітчастого 
покриття. 

Вузол з'єднання стержнів циліндричного сітчастого покриття містить стержні у вигляді 30 
трубчастих профілів 1 і 2 з привареним оголовком 3 та передбаченим монтажним отвором 4, 
стяжні болти 5 з нарізною різьбою 6, гайки 7, шайби 8, які приєднано до стяжних болтів 5, 
спрямованих кінцями до центру перетину осей симетрії вузла, фасонну литу вузлову деталь 9 з 
окремими похилими стінками 10 для стержнів із трубчастих профілів 2. 

Вузол з'єднання стержнів циліндричного сітчастого покриття працює наступним чином. До 35 
стержнів у вигляді трубчастих профілів 1 і 2, забезпечених монтажним отвором 4, приварюють 
оголовок 3. Фасонну литу вузлову деталь 9 виконують з окремими похилими стінками 10 для 
стержнів із трубчастих профілів 2. Включення вузла в роботу забезпечують стяжними болтами 5 
з нарізною різьбою 6, які спрямовують кінцями до центру перетину осей симетрії вузла і 
закріплюють гайками 7 та шайбами 8.  40 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Вузол з'єднання стержнів циліндричного сітчастого покриття включає стержні, фасонну литу 
вузлову деталь, стяжні болти з нарізною різьбою, гайки, який відрізняється тим, що введено 45 
шайби, які приєднано до стяжних болтів, спрямованих кінцями до центру перетину осей симетрії 
вузла, стержні виконано у вигляді трубчастих профілів з привареним оголовком і передбаченим 
монтажним отвором, причому фасонна лита вузлова деталь забезпечена окремими похилими 
стінками для стержнів із трубчастих профілів. 
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