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Корисна модель належить до галузі легкого машинобудування, а саме до механізмів 
відтягнення полотна круглов'язальних машин. 

Відомий механізм відтягнення полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та два 
ведені відтяжні валики, з'єднані між собою за допомогою шестерень, встановлених на їх кінцях 
(Патент України на корисну модель № 112816, МПК: D04 В 15/88, 2016 p.). З'єднання за 5 
допомогою шестерень лише одних кінців ведучого та ведених відтяжних валиків між собою 
зумовлює нерівномірність притиску відтяжних валиків до полотна, що призводить до зниження 
якості полотна та довговічності роботи механізму відтягнення полотна круглов'язальної машини. 

Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити такий механізм 
відтягнення полотна круглов'язальної машини, в якому введенням нових елементів та їх 10 
зв'язків, забезпечилось би підвищення довговічності роботи механізму. 

Поставлена задача вирішена тим, що механізм відтягнення полотна круглов'язальної 
машини, що містить ведучий та два ведені відтяжні валики, з'єднані між собою за допомогою 
шестерень, встановлених на їх кінцях, згідно з корисною моделлю, обладнаний додатковими 
шестернями, які встановлені на інших кінцях ведучого та ведених відтяжних валиків та 15 
кінематично їх з'єднують. 

Обладнання механізму відтягнення полотна додатковими шестернями, які встановлені на 
інших кінцях ведучого та ведених відтяжних валиків та кінематичне їх з'єднання, забезпечує 
рівномірність притиску відтяжних валиків до полотна, та веде до підвищення довговічності 
роботи механізму. 20 

На фіг. 1 представлена кінематична схема механізму відтягнення полотна круглов'язальної 
машини. На фіг. 2 представлено вигляд збоку механізму відтягнення полотна круглов'язальної 
машини. На фіг. 3 представлено переріз А-А ведучого валика механізму відтягнення полотна 
круглов'язальної машини. 

Механізм відтягнення полотна круглов'язальної машини містить ведучий 1 та два ведені 2, 3 25 
відтяжні валики, які за допомогою зубчастої передачі, що містить циліндричні шестерні 4, 5, 6, 
зв'язані між собою. Ведучий 1 та ведені 2, 3 відтяжні валики розміщені в рамі 7, їх осі 
розташовані паралельно в одній площині, привід відтяжних валиків містить два храпові 
механізми 8, 9, кільце 10 з гірками 11 та два розташовані діаметрально протилежно важелі 12, 
13, один кінець кожного з яких кінематично з'єднаний з відповідним храповим механізмом, а 30 
другий має ролик 14 (15), зв'язаний з кільцем 10. Між відтяжними валиками заправлене полотно 
16. Ведучий відтяжний валик 1 з діаметром d, обладнаний оболонкою 17 із пружного матеріалу, 
переважно маслостійкої гуми, товщина якої δ вибирається із умови δ=(0,1…0,2) d, що дозволяє 
рівномірно розподілити силу відтягнення полотна по його периметру, а додаткові шестерні 18, 
19, 20 встановлені на інших кінцях ведучого 1 та ведених 2, 3 відтяжних валиків та кінематично 35 
їх з'єднують. 

Принцип роботи механізму відтягнення полотна такий. При вмиканні круглов'язальної 
машини рама 7 з відтяжними валиками 1, 2, 3 починає обертатися. При цьому ролики 14, 15 
важелів 12, 13 набігають поперемінно на гірки 11 нерухомого кільця 10 і змушують важелі 
здійснювати коливальний рух, який за допомогою храпових механізмів 8, 9 приводить в 40 
обертальний рух ведучий відтяжний валик 1. Ведучий відтяжний валик за допомогою зубчастого 
зачеплення циліндричних шестерень 4-5, 4-6, 18-19, та 18-20 приводить в обертальний рух 
ведені відтяжні валики 2, 3. Обертальний рух відтяжних валиків 1, 2, 3 зумовлює відтяжку 
полотна 16, заправленого між ними та забезпечує рівномірність притиску відтяжних валиків до 
полотна, що призводить до підвищення довговічності роботи механізму.  45 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Механізм відтягнення полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та два ведені 
відтяжні валики, з'єднані між собою за допомогою шестерень, встановлених на їх кінцях, який 50 
відрізняється тим, що обладнаний додатковими шестернями, які встановлені на інших кінцях 
ведучого та ведених відтяжних валиків та кінематично їх з'єднують. 
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