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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 (Піпа Б.Ф., Плешко С.А. Удосконалення робочих органів механізмів в'язання 
круглов'язальних машин. - К.: КНУТД, 2012. - С. 84, рис. 3.1). Виконання п'ятки суцільною заодно 5 

з хвостовиком призводить до підвищення контактних напружень, що виникають при взаємодії 
голки з направляючими, в яких вона розташована, з клинами механізму в'язання та до 
погіршення умов змащення пар голка-направляючі та голка-клини і, як наслідок, до збільшення 
сил тертя руху голки, що знижує надійність та довговічність її роботи. 

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

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

Поставлена задача вирішена тим, що в голці в'язальної машини, що містить стержень з 
крючком і язичком та хвостовик з п'яткою, згідно з корисною моделлю, хвостовик в зоні п'ятки 
має відкритий паз, а п'ятка виконана зі сталевого пружинного дроту у вигляді петлі з відгинами, 15 

розташованої в відкритому пазу та закріпленої в хвостовику за допомогою відгинів. 
Наявність у хвостовику в зоні п'ятки відкритого паза та виконання п'ятки у вигляді окремого 

елемента, виконаного зі сталевого пружинного дроту у вигляді петлі з відгинами, розташованої 
в пазу та закріпленого в хвостовику за допомогою відгинів, сприяє зниженню жорсткості голки і 
прояву високих демпфіруючих здібностей в момент взаємодії з клинами, зниженню ударних 20 

навантажень в зоні взаємодії п'ятки голки з клинами, що забезпечує підвищення довговічності 
роботи голки. 

На фіг. 1 представлено загальний вид голки в'язальної машини, на фіг. 2 - розріз А - А голки 
в'язальної машини. 

Запропонована голка в'язальної машини містить стержень 1 з язичком 2 і крючком 3, 25 

хвостовик 4, що має відкритий паз 5 в зоні п'ятки 6, виконаної у вигляді петлі з відгинами 7, 
розташованими в відкритому пазу та закріпленими в хвостовику 4 голки. 

Принцип роботи голки в'язальної машини полягає в наступному. При вмиканні, наприклад, 
круглов'язальної машини голки, встановлені між направляючими голкового циліндра механізму 
в'язання (на фіг. 1, 2 не показано), починають разом з ним обертатися. При цьому п'ятка 6, 30 

взаємодіючи з клинами механізму в'язання (на фіг. 1, 2 не показані), забезпечує зворотно-
поступальний рух голки в направляючих голкового циліндра. Крючок 3 та язичок 2, взаємодіючи 
з пряжею та петлями трикотажного полотна (на фіг. 1, 2 не показано), забезпечують здійснення 
процесу петлетворення, необхідного для одержання трикотажного полотна. 

При роботі в'язальної машини мастило, що подається в механізм в'язання (на фіг. 1, 2 не 35 

показано), попадає в відкритий паз 5 та в п'ятку 6, заповнені пухом від перероблюваної 
сировини. Пух в поєднанні з мастилом утворює ефект "ґнотового" змащення, що зменшує сили 
тертя пар тертя голка-направляючі та голка-клини, забезпечуючи підвищення довговічності 
роботи голки в'язальної машини.  
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком та хвостовик з п'яткою, яка 
відрізняється тим, що хвостовик в зоні п'ятки має відкритий паз, а п'ятка виконана зі сталевого 
пружинного дроту у вигляді петлі з відгинами, розташованої в відкритому пазу та закріпленої в 45 

хвостовику за допомогою відгинів. 
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