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UA
(57) Верстат для різання гумово-металічних виро-
бів, наприклад заготовок круглої форми - викорис-
таних автомобільних і інших покришок, який вико-
нано в вигляді станини, різального інструмента ти-
пу диска, механізму подачі заготовки у вигляді
привідних роликів і механізмів їх приводу, який
відрізняється тим, що привідні ролики подачі за-
готовки виконані циліндричної форми і встановлені
на привідному валу між різальними дисками, різ-

ниця діаметрів різального диска і привідного роли-
ка більша двох товщин різальної заготовки, а опо-
рний валок виконаний циліндричної форми, яка
відповідає розмірам і формі внутрішньої поверхні
колеса, якою воно встановлено на опорний валок,
на зовнішній поверхні якого виконані конічні канав-
ки, для заходу зовнішнього діаметра різального
диска з зазором, віддаль між цими канавками рів-
на ширині заготовки, опорний валок вставлено у
відкриті V-подібні опори за допомогою двох боко-
вих опорних шийок з можливістю вільного обер-
тання, різальні диски з приводом змонтовані на
коливній плиті, правим кінцем вона встановлена
на опору з шарніром, з можливістю вільного про-
вертання вільного кінця з різальними дисками і
привідними роликами, з лівої сторони коливна
плита є в контакті з штоком пневмоциліндра, який
встановлено посередині станини між шарнірною і
V-подібною опорами, крім цього вісь V-подібної
опори і вісь різального диска розміщені у вертика-
льній площині.

Винахід відноситься до галузі машинобуду-
вання і може бути використаний у процесах меха-
нічного розрізання утилізованих автомобільних та
інших коліс.

Відомий верстат для різання неметалічних ма-
теріалів, який виконаний у вигляді станини, різаль-
ного диска у вигляді пили, приводом його обер-
тання, приводом подачі заготовки (Аунапу Ф.Ф. и
др. Технология сельськохозяйственного машино-
строения. - М.: Машиностроение, 1968. - Рис. 145).

До недоліків даного верстату відноситься не-
можливість різання заготовок круглої форми, на-
приклад, автомобільних і інших автопокришок.

Відомий також верстат для різання гумово-
металічних виробів, який виконаний у вигляді ста-
нини, різального інструмента типу диска, механіз-
му подачі заготовки у вигляді приводних роликів і
механізмів їх приводу (Аунапу Ф.Ф. и др. Техноло-
гия сельськохозяйственного машиностроения. -
М.: Машиностроение, 1968. - Рис. 149).

До недоліків даного верстату відноситься не-
можливість різання заготовок круглої форми, на-
приклад, автомобільних і інших автопокришок.

В основу винаходу покладена задача розши-
рення технологічних можливостей і забезпечення

якісного різання заготовок типу утилізованих авто-
покришок.

Поставлена мета досягається шляхом вико-
нання верстату для різання гумово-металічних ви-
робів, наприклад, заготовок круглої форми - вико-
ристаних автомобільних і інших покришок, який
виконано в вигляді станини, різального інструмен-
та типу диска, механізму подачі заготовки у вигля-
ді приводних роликів і механізмів їх приводу, згід-
но з винаходом вводиться те, що приводні ролики
подачі заготовки виконані циліндричної форми і
встановлені на приводному валу між різальними
дисками, різниця діаметрів різального диска і при-
водного ролика більша двох товщин різальної за-
готовки, а опорний валок виконаний циліндричної
форми, яка відповідає розмірам і формі внутрі-
шньої поверхні колеса, якою воно встановлене на
опорний валок, на зовнішній поверхні якого вико-
нані конічні канавки, для заходу зовнішнього діа-
метра різального диска з зазором, віддаль між ци-
ми канавками дорівнює ширині заготовки, опорний
валок вставлений у відкриті V-подібні опори за до-
помогою двох бокових опорних шийок з можливіс-
тю вільного обертання, різальні диски з приводом
змонтовані на коливній плиті, правим кінцем вона
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встановлена на опору з шарніром, з можливістю
вільного провертання вільного кінця з різними дис-
ками і приводними роликами, з лівої сторони коли-
вна плита є в контакті з штоком пневмоциліндра,
який встановлено посередині станини між шарнір-
ною і V-подібною опорами, крім цього вісь V-
подібної опори і вісь різального диска розміщені у
вертикальній площині.

Верстат для різання гумово-металічних виро-
бів зображено на фіг. 1 - головний вигляд, фіг. 2 -
вид збоку на фіг. 1, фіг. 3 - січення по А-А на фіг. 1.

Він складається із станини 1, на якій жорстко
встановлена опора 2, з коливною плитою 3, на якій
жорстко закріплений електродвигун 4. На вільному
кінці коливної плити встановлено приводний вал з
різальними дисками 5.

Для встановлення ободів коліс 6, які необхідно
розрізати, використовують V-подібні опори 7, у
верхній частині яких виконані відкриті призми 8
для встановлення опорного валка 9, який має ци-
ліндричну форму і відповідає за розміри і форму
внутрішньої поверхні автопокришки, якою вона
встановлена на опорний валок 9, на зовнішній по-
верхні якого виконані конічні канавки для заходу
зовнішнього діаметра різальних дисків 5 із зазо-
ром. Віддаль між цими канавками дорівнює ширині
заготовки, опорний валик 9 встановлено у відкриті
V-подібні опори 7 за допомогою двох бокових опо-
рних шийок з можливістю вільного обертання, рі-
зальні диски 5 жорстко встановлені на приводному
валу 10 з можливістю обертання, а між ними вста-
новлено приводний ролик 11 подачі заготовки ко-
ліс 6, циліндричної форми. На зовнішніх діаметрах
приводних роликів 11 нанесені насічки для кращо-
го їх зчеплення із кордом колеса. Різниця діамет-
рів різальних дисків і приводних роликів більша
двох товщин різальної заготовки.

Привод ріжучих дисків і приводного ролика
здійснюється за допомогою електродвигуна 4 і ла-
нцюгової передачі. Коливна плита 3 правим кінцем

встановлена на опору з шарніром 12 з можливістю
вільного провертання вільного кінця з ріжучими
дисками 5 і приводними роликами 11. З лівої сто-
рони від шарніра 12 коливна плита 3 контактує з
штоком пневмоциліндра 13, який встановлено по-
середині станини між опорою 2 і V-подібними опо-
рами 7. Вісь V-подібної опори 7 і приводного ва-
ла 10 різальних дисків 5 розміщені у вертикальній
площині, що проходить через ці осі. Захист від пе-
ревантажень забезпечує муфта 15, яка встанов-
лена на валу електродвигуна. Керування верста-
том здійснюється пультом керування 14.

Технологічний процес різання гумово-металіч-
них ободів коліс здійснюється таким чином.

За допомогою пневмоциліндра 13 коливна
плита 3 підіймається вверх. На опорний валок 9
встановлюється заготовка 6 (автопокришка) з кор-
дом,  в зборі вони встановлюються в призми 8  V-
подібних опор 7. Після цього коливна плита опус-
кається вниз і вмикається електродвигун, який
приводить в обертовий рух диски 5. По мірі опус-
кання коливної плити 3 вниз, різальні диски, обер-
таючись, врізаються в колесо і приводними роли-
ками 11 контактують з ободом колеса 6 і приво-
дять його в рух. Заготовка, обертаючись, розріза-
ється дисками на повну глибину.  Для виходу різ-
них елементів дисків на ролику 9 зроблено спеціа-
льні конусні канавки (фіг. 3).

Якість виконання процесу розрізання залежить
від сили притиску автопокришки 6 і приводного
ролика 11, яка регулюється пультом керування.

Після розрізання колеса 6 коливна плита під-
німається вверх, опорний валок 9 з заготовкою
знімається і процес розрізання на цьому закін-
чується.

До переваг даного пристрою відноситься роз-
ширення технологічних можливостей і забезпе-
чення якісного технологічного процесу різання
утилізованих автопокришок.
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