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Корисна модель належить до загального машинобудування, зокрема до рознімних різьбових 
з'єднань, і може бути використана для фіксації деталей і складальних одиниць, які під час 
експлуатації потребують нормованої затяжки. 

Відомий болт з нормованим зусиллям затяжки, що містить нарізний стрижень з 
півсферичним хвостовиком і прилеглу до хвостовика головку із гранями під ключ і знімною 5 
фрикційною пробкою [а.с. СРСР № 1372117, МПК4 F16B 35/06, заявл. 29.01.1986, опубл. 
07.02.1988]. Недоліки цього болта - значна складність у виготовленні та експлуатації, а також 
складність регулювання нормованого зусилля затяжки, а отже і його обмежені технологічні 
можливості. 

Найбільш близьким до пропонованої корисної моделі є болт з нормованим зусиллям 10 
затяжки, що містить нарізний стрижень із хвостовиком і прилеглу до хвостовика головку з 
гранями під ключ, при цьому у хвостовику й головці виконана пара співвісних отворів із 
встановленим у них циліндричним фіксатором [пат. України № 89057, МПК F16B 35/00, заявл. 
30.10.2013, опубл. 10.04.2014]. 

Зазначене технічне рішення, на відміну від аналога, що розглянуто, більш просте у 15 
виготовленні, проте його технологічні можливості обмежені, адже його нормоване зусилля 
затяжки можливо змінювати лише заміною матеріалу циліндричного фіксатора, що вкрай 
незручно. 

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити болт з нормованим зусиллям 
затяжки, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує регулювання площі зрізу 20 
фіксатора (фіксаторів), тобто нормованого зусилля затяжки, що розширює його технологічні 
можливості. 

Поставлена задача вирішується тим, що в болті з нормованим зусиллям затяжки, що 
містить нарізний стрижень із хвостовиком і прилеглу до хвостовика головку з гранями під ключ, 
при цьому у хвостовику й головці виконана пара співвісних отворів із встановленим у них 25 
циліндричним фіксатором, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що у 
хвостовику й головці виконано щонайменше одну додаткову пару співвісних отворів з 
можливістю встановлення в них циліндричного фіксатора. У найприйнятнішому прикладі 
виконання болта пари співвісних отворів у хвостовику й головці виконані різного діаметра. 

Наявність у хвостовику й головці однієї чи кількох додаткових пар співвісних отворів 30 
забезпечує можливість встановлення в них додаткових циліндричних фіксаторів, а отже й 
регулювання сумарної площі зрізу фіксаторів, тобто нормованого зусилля затяжки. Виконання ж 
зазначених пар отворів різного діаметра дає змогу більш гнучко впливати на величину площі 
зрізу фіксаторів, а отже і нормованого зусилля затяжки, що ще більше розширює технологічні 
можливості пропонованого болта. 35 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 - болт, 
поздовжній розріз; на Фіг. 2 - болт, вид зверху. 

Болт з нормованим зусиллям затяжки містить нарізний стрижень 1 з хвостовиком 2, який, 
наприклад, має форму півсфери радіуса R і прилеглу по сферичній опорній поверхні до 
хвостовика головку 3 з гранями під ключ S та отвором 4 (опорна поверхня хвостовика 2 також 40 
може бути, наприклад, конічною або плоскою). У хвостовику 2 виконано отвір 5 діаметром d. У 
парі отворів 4 і 5 з натягом розміщено фіксатор 6, який виконано з матеріалу з низьким опором 
на зріз, наприклад, з алюмінію (Фіг. 1, 2). Потрібний діаметр d фіксатора 6 визначають 
експериментально або розрахунком з умови міцності його на зріз. Для виготовлення фіксатора 
може бути використано алюмінієвий дріт. При цьому фіксатор 6 може бути встановлено як у всіх 45 
парах отворів 4 і 5, так і лише в одній, що визначається потрібним для певного випадку 
нормованого зусилля затяжки. Крім того, виконання пар отворів 4 і 5 різного діаметра також дає 
змогу більш гнучко впливати на сумарну площу зрізу фіксаторів 6, тобто на величину 
нормованого зусилля затяжки. 

Болт працює в такий спосіб. 50 
Спочатку болт нарізним стрижнем 1 вставляють в нарізний отвір однієї з деталей різьбового 

з'єднання (не показано) і здійснюють його закручування. Для цього головку 3 захоплюють за 
зовнішню поверхню ключем та обертають навколо її осі. Під час обертання в різьбі стрижня 1 
виникає початкове зусилля затяжки F (осьове зусилля) і крутний момент T, які врівноважується 
опором з боку фіксатора 5 і коловою складовою зусилля тертя. Закручування здійснюється 55 
доти, поки під дією моменту на ключі не зріжеться фіксатор 6, а сила F набуде нормованої 
величини, що визначається міцністю фіксатора 6. Після зрізу фіксатора 6 обертання нарізного 
стрижня 1 припиняються, головка 3 проковзує по хвостовику 2, а крутний момент на ключі різко 
падає. 
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Корисна модель може бути використана для закріплення кришок та з'єднання фланців 
посудин, апаратів і трубопроводів, а також у двигунах внутрішнього згорання і компресорах для 
закріплення головок циліндрів і шатунів. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 

 
1. Болт з нормованим зусиллям затяжки, що містить нарізний стрижень із хвостовиком і 
прилеглу до хвостовика головку з гранями під ключ, при цьому у хвостовику й головці виконана 
пара співвісних отворів із встановленим у них циліндричним фіксатором, який відрізняється 
тим, що у хвостовику й головці виконано щонайменше одну додаткову пару співвісних отворів з 10 
можливістю встановлення в них циліндричного фіксатора. 
2. Болт за п. 1, який відрізняється тим, що пари співвісних отворів у хвостовику й головці 
виконані різного діаметра. 
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