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Штега в'язальної машини містить ребро, ділянку кріплення та робочі поверхні, причому робочі 
поверхні мають систему канавок, що включають одну поздовжню та похилі поперечні канавки, 
з'єднані з поздовжньою канавкою, при цьому один кінець кожної з поперечних канавок 
обмежений межами робочої поверхні, а інший має відкритий вихід на ребро, поперечні канавки 

виконані під кутом нахилу  6045 , а їх розміри вибираються із співвідношень: 

 5,1b ;  )3,02,0(1 ; b2p , 

де b  - ширина канавки; 

  - товщина штеги; 

1  - глибина канавки; 

p  - крок поперечних канавок. 
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Корисна модель належить до галузі легкого машинобудування, а саме до штег в'язальних 
машин. 

Відома штега в'язальної машини, що містить ребро, ділянку кріплення та робочі поверхні 
(Піпа Б.Ф., Плешко С.А. Удосконалення робочих органів механізмів в'язання круглов'язальних 
машин. - К.: КНУТД, 2012. - С. 261, рис. 4.28, а). Виконання робочих поверхонь штеги гладкими 5 

зумовлює низький ефект змащення голок, розміщених між ними, що призводить до збільшення 
динамічних навантажень, які виникають в зоні взаємодії голок з клинами, а також втрат тертя, 
що призводить до зниження довговічності штег, завдяки чому знижується коефіцієнт корисного 
часу машини та якість трикотажного полотна. 

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

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

Поставлена задача вирішена тим, що в штезі в'язальної машини, що містить ребро, ділянку 
кріплення та робочі поверхні, згідно з корисною моделлю, робочі поверхні мають систему 
канавок, що включають одну поздовжню та похилі поперечні канавки, з'єднані з поздовжньою 15 

канавкою, при цьому один кінець кожної з поперечних канавок обмежений межами робочої 
поверхні, а інший має відкритий вихід на ребро, поперечні канавки виконані під кутом нахилу 

 6045 , а їх розміри вибираються із співвідношень: 

 5,1b ;  )3,02,0(1
; b2p , 

де b  - ширина канавки; 20 

  - товщина штеги; 

1  - глибина канавки; 

p  - крок поперечних канавок. 

Оснащення робочих поверхонь системою канавок, що включають одну поздовжню та похилі 
поперечні канавки, з'єднані з поздовжньою канавкою, при цьому один кінець кожної з 25 

поперечних канавок обмежений межами робочої поверхні, а інший має відкритий вихід на 

ребро, поперечні канавки виконані під кутом нахилу  6045 , а їх розміри вибираються із 

співвідношень: 

 5,1b ;  )3,02,0(1
; b2p , 

де b  - ширина канавки; 30 

  - товщина штеги; 

1  - глибина канавки; 

p  - крок поперечних канавок, 

дозволяє утримувати на робочих поверхнях штеги мастила і надходження його в зону 
взаємодії голки з робочими поверхнями, зменшує сили тертя пар штега-голка, що забезпечує 35 

підвищення довговічності роботи штеги. 
На Фіг. 1 представлено загальний вид штеги в'язальної машини, на Фіг. 2 представлено 

розріз А-А, на Фіг. 3 представлено розріз Б-Б. 
Штега в'язальної машини містить одну поздовжню канавку 1 та похилі поперечні канавки 2, 

з'єднані з поздовжньою канавкою 1, ребро 3, ділянку кріплення 4 та робочі поверхні 5, на яких 40 

розташовані системи канавок 1, 2, при цьому один кінець кожної поперечної канавки 2 
обмежений межами робочої поверхні 5, а інший має відкритий вихід на її ребро 3. Поперечні 

канавки 2 виконані під кутом нахилу  6045  а їх розміри, з метою підвищення ефективності 

змащення, вибираються із співвідношень  5,1b ;  )3,02,0(1
; b2p . 

Принцип роботи штеги в'язальної машини полягає в наступному. При вмиканні, наприклад, 45 

круглов'язальної машини голки (на Фіг. 1, 2, 3 не показані), встановлені між штегами голкового 
циліндра механізму в'язання (на Фіг. 1, 2, 3 не показано), починають разом з ним обертатися. 
При цьому голки, встановлені між штегами, взаємодіючи з пряжею та петлями трикотажного 
полотна (на Фіг. 1, 2, 3 не показано), забезпечують здійснення процесу петлетворення, 
необхідного для одержання трикотажного полотна. 50 

При роботі в'язальної машини мастило, періодично подається в механізм в'язання на робочі 
поверхні 5 штеги, попадаючи в поздовжню 1 та поперечні канавки 2. При зворотно-
поступальному русі голок їх бічні поверхні ковзають по робочих поверхнях 5 штег, де 
розташована система канавок з мастилом. В процесі в'язання канавки заповнюються пухом від 
перероблюваної пряжі, який в поєднанні з мастилом утворює ефект «ґнотового» змащення, що 55 

значно підвищує ефективність змащення пар тертя штага - голка та забезпечує підвищення 
довговічності роботи штеги в'язальної машини.  
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Штега в'язальної машини, що містить ребро, ділянку кріплення та робочі поверхні, яка 
відрізняється тим, що робочі поверхні мають систему канавок, що включають одну поздовжню 
та похилі поперечні канавки, з'єднані з поздовжньою канавкою, при цьому один кінець кожної з 5 

поперечних канавок обмежений межами робочої поверхні, а інший має відкритий вихід на 

ребро, поперечні канавки виконані під кутом нахилу  6045 , а їх розміри вибираються із 

співвідношень: 

 5,1b ;  )3,02,0(1 ; b2p , 

де b  - ширина канавки; 10 

  - товщина штеги; 

1  - глибина канавки; 

p  - крок поперечних канавок. 
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