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Корисна модель належить до галузі легкого машинобудування, а саме до голок в'язальних 
машин. 

Відома голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком та хвостовик з 
п'яткою з робочими гранями [Піпа Б.Ф., Плешко С.А. Удосконалення робочих органів механізмів 
в'язання круглов'язальних машин. - К.: КНУТД, 2012. - С. 84, рис. 3.1]. Значні контактні 5 

напруження, що виникають при взаємодії граней п'ятки з клинами механізму в'язання 
видавлюють мастило із зони їх взаємодії, що призводять до погіршення умов змащення пар 
голка-клини, і, як наслідок, до збільшення сил тертя руху голки, що призводить до зниження 
надійності та довговічності її роботи. 

Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити таку голку в'язальної 10 

машини, в якій новим виконанням її елементів та їх зв'язків, забезпечилось би підвищення 
довговічності роботи голки. 

Поставлена задача вирішується тим, що голка в'язальної машини, що містить стержень з 
крючком і язичком та хвостовик з п'яткою з робочими гранями, згідно з корисною моделлю, 
кожна з робочих граней обладнана системою канавок, причому розміри канавок та їх 15 

розташування вибираються із співвідношень: 
l)3,0...1,0(t 
; 

t)5,1...2,1(R 
,  

де t  - крок канавок; 
l  - довжина п'ятки;  
R  - радіус канавки. 20 

Обладнання робочих граней п'ятки системою канавок, розміри яких та їх розташування 

вибираються із співвідношень 
l)3,0...1,0(t 
; 

t)5,1...2,1(R 
, дозволяє ефективно змащувати 

пари голка-клини за рахунок утримання в канавках мастила, що зменшує втрати на тертя, що 
забезпечує підвищення довговічності роботи голки в'язальної машини. 

На фіг. 1 представлено загальний вид голки в'язальної машини. На фіг. 2 показана п'ятка 25 

голки в'язальної машини. 
Запропонована голка містить стержень 1 з крючком 2 і язичком 3 та хвостовик 4 з п'яткою 5, 

з робочими гранями 6, 7, обладнаними системою канавок 8, 9. 
Принцип роботи голки в'язальної машини полягає в наступному. При вмиканні наприклад 

круглов'язальної машини, п'ятка голки 5 робочими гранями 6, 7 починає взаємодіяти з клинами 30 

в'язальної системи (на фіг. 1 не показано), Мастило, що заповнює систему канавок 8 9, змащує 
пари тертя голка-клини (на фіг. 1 не показано), призводить до зменшення сил тертя в цих парах, 
що знижує зношення п'ятки голки, забезпечуючи підвищення довговічності роботи голки 
в'язальної машини. 

 35 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком та хвостовик з п'яткою з 
робочими гранями, яка відрізняється тим, що кожна з робочих граней обладнана системою 40 

канавок, причому розміри канавок та їх розташування вибираються із співвідношень: 
l)3,0...1,0(t 

; 
t)5,1...2,1(R 
,  

де t  - крок канавок; 
l  - довжина п'ятки;  
R  - радіус канавки. 45 
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