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Корисна модель належить до області машинобудування, а саме до нарізних з'єднань. 
Відома конструкція болтового з'єднання, що складається із болта, з'єднуваних деталей і 

гайки змінного перерізу, що працює на розтягування (1). Недоліком такої конструкції болтового 
з'єднання є нерівномірність розподілу навантаження по витках різі. 

Відома конструкція болтового з'єднання з вирівнюванням навантаження по витках, що 5 

включає болт, опорну втулку і гайку з однаковими по висоті трьома ступенями, де перший 
ступінь має кільцевий виступ для упору, а другий і третій ступені конічної форми з різними 
кутами мають внутрішню різь, причому величина діаметра по середині різі забезпечує рівну 
податливість болта і гайки (2). 

Недоліком конструкції нарізного з'єднання за патентом (2) є забезпечення рівної 10 

податливості болта і гайки тільки по середині різі гайки; нижче і вище вказаного рівня розподіл 
навантаження по витках різі буде нерівномірним через різні діаметри конічних форм другого та 
третього ступенів гайки. 

В основу корисної моделі поставлена задача розробити конструкцію болтового з'єднання, 
що забезпечує вирівнювання навантаження по витках різі у будь-якому перерізі по висоті гайки. 15 

Задача корисної моделі вирішується за рахунок, по-перше, вибору оптимальної геометрії 
розтягнутої частини гайки і, по-друге, у виконанні заглиблення в торці болта і зменшення 
діаметра його середньої частини.  

Поставлена задача вирішується тим, що конструкція болтового з'єднання з вирівнюванням 
навантаження по витках різі містить болт, з'єднувані деталі і гайку. Болт в середній частині має 20 

зменшений діаметр у порівнянні з нарізною частиною і заглиблення симетричної форми з 
боковими криволінійними профілями в торцевій частині, а гайка має осьову проточку, що 
утворює опорну і різьбову частини, причому остання із протилежного до різі боку виконана за 
криволінійним профілем. 

Оптимальна геометрія розтягнутої частини гайки і заглиблення в торці болта, а також 25 

зменшення його діаметра в середній частині визначаються моделюванням напружено-
деформованого стану їх конструкцій з урахуванням особливості експлуатаційного 
навантаження. 

Суть корисної моделі пояснює креслення.  
На кресленні конструкція нарізного з'єднання містить болт 1 зменшеного діаметра 2 у 30 

середній частині із заглибленням 3 симетричної форми з боковими криволінійними профілями 4 
в його торцевій частині, з'єднувані деталі 5 і 6, гайку 7 з осьовою проточкою 8 такою, що 
утворюється опорна 9 і різьбова розтягнута 10 частини, причому остання із протилежного до різі 
боку має криволінійний профіль 11. 

З'єднання працює наступним чином. При закручуванні гайки 7 її різьбова 10 частина 35 

розтягується. Завдяки зменшеному діаметру 2 і заглибленню 3 симетричної форми з боковими 
криволінійними профілями 4 болта 1 і криволінійному профілю 11 розтягнутої 10 частини гайки 
7 досягається однакова податливість нарізних частин болта 7 і гайки 7, що забезпечує 
вирівнювання навантаження по витках різі у будь-якому перерізі по висоті гайки 7. 

Позитивний ефект корисної моделі пов'язаний з тим, що при експлуатаційному навантаженні 40 

завдяки змінній податливості нарізної частини і збільшеній податливості болта та розтягнутої 
частини гайки забезпечується рівномірний розподіл по витках різі. 

Таким чином, за допомогою запропонованої конструкції болтового з'єднання ефективно 
вирішується завдання вирівнювання навантаження по витках різі у будь-якому перерізі по висоті 
гайки, що забезпечує його надійну роботу. 45 
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Конструкція болтового з'єднання з вирівнюванням навантаження по витках різі, що містить болт, 
з'єднувані деталі і гайку, яка відрізняється тим, що болт в середній частині має зменшений 
діаметр у порівнянні з нарізною частиною і заглиблення симетричної форми з боковими 
криволінійними профілями в торцевій частині, а гайка має осьову проточку, що утворює опорну і 60 
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різьбову частини, причому остання із протилежного до різі боку виконана за криволінійним 
профілем. 
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