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Корисна модель належить до швейного машинобудування, зокрема до швейних машин для 
незрячих. 

Відома швейна машина для незрячих (Патент України на корисну моделі, № 89569, МПК: D 
05 В 19/00, 2014), що має корпус, головний вал, картридж голок, та голкову пластину, при цьому 
головний вал і голкова пласти па вставлені в корпус, а картридж голок кінематично з'єднаний з 5 
головним валом. 

Однак відома швейна машина для незрячих не дозволяє контролювати положення краю 
матеріалу відносно голки і тому незрячий оператор не знає, як керувати матеріалом перед 
голкою швейної машини. 

Відома також швейна машина для незрячих (Патент України на корисну моделі, № 100185, 10 
МПК: D 05 В 23/00, 2015), що має корпус, головний вал, картридж толок, картридж 
ниткопритягувачів та голкову пластину, при цьому головний вал і голкова пластина вставлені в 
корпус, а картридж голок та картридж ниткопритягувачів кінематично з'єднані з головним валом. 
Однак картриджі з голковою пластиною не дозволяють контролювати положення краю 
матеріалу відносно голки і тому, незрячий оператор не знає як керувати матеріалом перед 15 
голкою швейної машини. 

В основу корисної моделі поставлена задача створити таку швейну машину для незрячих, в 
якій введенням нових елементів та їх зв'язків, забезпечилась би можливість безперервної 
роботи незрячого оператора для переміщення матеріалу перед голкою швейної машини. 

Поставлена задача вирішується тим, що швейна машина для незрячих, що має корпус, 20 
головний вал, картридж голок, картридж ниткопритягувачів та голкову пластину, при ньому 
головний вал і толкова пластина вставлені в корпус, а картридж голок та картридж 
ниткопритягувачів кінематично з'єднані з головним валом, згідно з корисною моделлю, голкова 
пластина має фігурний паз та тактильну направляючу пластину, нерухомо з'єднаних між собою 
по принципу пазлів, тактильна направляюча пластина має роз'ємні штифти з випуклими 25 
головками, отвори для вставлення в них штифтів з випуклими головками та утворення на її 
поверхні двійкового однобітового коду шрифтом Бройля з трьох команд "прямо", "вправо", 
"вліво" і для переміщення матеріалу перед голкою. 

Виконання голкової пластини з фігурним пазом та наявність тактильної направляючої 
пластини, які нерухомо з'єднані між собою по принципу пазлів, наявність роз'ємних штифтів з 30 
випуклими головками, вставлених в отвори тактильної направляючої пластини, які утворюють 
на поверхні цієї пластини двійковий однобітовий код шрифтом Бройля з трьох команд "прямо", 
"вправо", "вліво", для переміщення матеріалу перед голкою, дозволяє незрячому оператору 
контролювати і регулювати положення матеріалу при роботі з використанням однобітових кодів 
шрифту Бройля, яким незрячі люді користуються в повсякденному житті, що забезпечує 35 
можливість безперервної роботи незрячого оператора для переміщення матеріалу перед 
голкою швейної машини. 

На фіг. 1 представлений загальний вигляд швейної машини для незрячих; на фіг. 2 - вид А 
на фіг. 1; на фіг. 3 - голкова пластина в рознесеному вигляді; на фіг. 4 - голкова пластина з 
матеріалом для команди "вліво"; на фіг. 5 - голкова пластина з матеріалом для команди 40 
"прямо"; на фіг. 6 - голкова пластина з матеріалом для команди "вправо". 

Швейна машина для незрячих має корпус 1, головний вал 2, картридж голок 3, картридж 
ниткопритягувачів 4, голки 5 та голкову пластину 6, при цьому головний вал 2 та голкова 
пластина 6 вставлені в корпус 1, а картриджі голок 3 та ниткопритягувачів 4 з'єднані кінематично 
з головним валом 1. Голкова пластина 6 має фігурний паз 7, тактильну направляючу пластину 45 
8, які нерухомо з'єднані між собою по принципу пазлів. Тактильна направляюча пластина 8 мас 
отвори 9 та роз'ємні штифти з випуклими головками 10, які вставлені в отвори 9, утворюють на 
поверхні цієї пластини двійковий однобітовий код шрифтом Бройля з трьох команд "прямо", 
"вправо", "вліво", для переміщення матеріалу 11 перед голкою 5. 

Після вкладання матеріалу 11 на голкову пластину 6 та увімкнення швейної машини для 50 
незрячих, головний вал 2 починає обертатись, приводячи тим самим до руху голку картриджу 
голок 3 та ниткопритягувач картриджу ниткопритягувачів 4, матеріал 11 починає зшиватись 
голкою 5, розташованою в картриджі голок 3, і рухатись паралельно тактильній направляючій 
пластині 8 в сторону від незрячого оператора. Переміщення матеріалу 11 в сторону від 
оператора по осі X в горизонтальній площині здійснюється механізмом переміщення матеріалу 55 
та притискною лапкою. Поперечне переміщення матеріалу 11 по осі Y здійснюється незрячим 
оператором з допомогою тактильної направляючої пластини 8, в якій виконані отвори 9, в які 
вставлені роз'ємні штифти з випуклими головками 10, які утворюють двійковий однобітовий код 
шрифтом Бройля з трьох команд: "вліво", "прямо" і "вправо" (фіг. 4-6). Незрячий оператор, 
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керуючись цими командами, регулює процес поперечного переміщення матеріалу 11 відносно 
голки 5. 

Запропонована швейна машина дозволяє незрячому оператору самостійно працювати на 
швейній машині. Таким чином, корисна модель дає змогу незрячому оператору вільно 
працювати вдома при виконанні робіт на швейній машині, а також працювати на виробництві 5 
при виготовленні виробів на швейних машинах для незрячих. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Швейна машина для незрячих, що має корпус, головний вал, картридж голок, картридж 10 
ниткопритягувачів та голкову пластину, при цьому головний вал і голкова пластина вставлені в 
корпус, а картридж голок та картридж ниткопритягувачів кінематично з'єднані з головним валом, 
яка відрізняється тим, що голкова пластина має фігурний паз та тактильну направляючу 
пластину, нерухомо з'єднаних між собою по принципу пазлів, тактильна направляюча пластина 
має роз'ємні штифти з випуклими головками, отвори для вставлення в них штифтів з випуклими 15 
головками та утворення на її поверхні двійкового однобітового коду шрифтом Брайля з трьох 
команд "прямо", "вправо", "вліво" і для переміщення матеріалу перед голкою. 
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