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ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ, UA, ШЕВЧУК ОК-
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НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ, UA
(57) Дорн для оброблення напівкруглих гвинтових
канавок, який виконаний у вигляді оправки з хво-
стовиком, твердосплавних дорнуючих елементів
у вигляді кульок, елементів кріплення і направ-
лення, крім цього оправка виконана у вигляді
ступінчастого вала різних діаметрів, верхня ро-
боча частина оправки дорна виконана у вигляді
конічного ступеня конусністю, рівною величині
підйому на одну кульку, яка внизу завершена
виступаючим циліндричним пояском діаметром,

меншим від середнього діаметра твердосплавних
кульок, які є у взаємодії з конічним ступенем оп-
равки, яка є у взаємодії з внутрішнім діаметром
циліндричного сепаратора, по зовнішній поверхні
якого виконані наскрізні сферичні отвори, які є у
взаємодії з твердосплавними кульками, який від-
різняється тим, що наскрізні сферичні отвори по
зовнішній поверхні сепаратора виконані діамет-
ром, рівним діаметру кульок, причому ці отвори
розміщені по гвинтовій лінії, кількість їх є рівною
4-10, в залежності від внутрішнього діаметра гви-
нтової канавки з'єднання і кількості гвинтових
канавок заготовки з відстанями між сусідніми
отворами, рівними (1,3...1,6)Dкульки, крім цього
верхній кінець хвостовика виконано квадратного
або профільного поперечного перерізу, який є у
взаємодії з повзуном преса, з можливістю зворо-
тно-поступального і обертового руху з кроком,
рівним кроку гвинтової лінії.

Корисна модель відноситься до галузі маши-
нобудування і маже мати практичне використан-
ня для обробки внутрішніх напівкруглих гвинто-
вих канавок.

Відомий дорн для оброблення напівкруглих
шліцевих канавок, який виконаний у вигляді
оправки з хвостовиком, твердосплавних дорную-
чих елементів у вигляді кульок,  елементів кріп-
лення і направлення, крім цього оправка викона-
на у вигляді ступінчастого вала різних діаметрів,
верхня робоча частина оправки дорна виконано у
вигляді конічної ступені конусністю рівною вели-
чині підйому на одну кульку, яка внизу завершена
виступаючим циліндричним пояском діаметром
меншим середнього діаметра твердосплавних
кульок,  які є у взаємодії з конічною ступінню
оправки, яка є у взаємодії з внутрішнім діаметром
циліндричного сепаратора по зовнішній поверхні
якого виконані наскрізні сферичні отвори, які є у
взаємодії з твердосплавними кульками [Патент

№26884 Україна, МПК В21С37/06. Дорн для об-
робки напівкруглих шліцевих пазів / Гевко Р.Б.,
Дзюра В.О. -и200705890; Заявл. 29.05.2007,
Опубл. 10.10.2007; Бюл. №7. -3с.].

Основний недолік дорна - обмежені техноло-
гічні можливості.

В основу корисної моделі поставлена задача
розширення технологічних можливостей дорна і
підвищення продуктивності праці, шляхом вико-
нання дорна для обробки напівкруглих гвинтових
канавок у вигляді оправки з хвостовиком, твердо-
сплавних дорнуючих елементів у вигляді кульок ,
елементів кріплення і направлення, крім цього
оправка виконана у вигляді ступінчастого вала
різних діаметрів, верхня робоча частина оправки
дорна виконано у вигляді конічної ступені конус-
ністю рівною величині підйому на одну кульку,
яка внизу завершена виступаючим циліндричним
пояском діаметром меншим середнього діаметра
твердосплавних кульок, які є у взаємодії з коніч-
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ною ступінню оправки, яка є у взаємодії з внутрі-
шнім діаметром циліндричного сепаратора по
зовнішній поверхні якого виконані наскрізні сфе-
ричні отвори, які є у взаємодії з твердосплавними
кульками, причому наскрізні сферичні отвори по
зовнішній поверхні сепаратора виконані діамет-
ром рівним діаметру кульок причому ці отвори
розміщені по гвинтовій лінії, кількість яких є рів-
ною 4-10 в залежності від внутрішнього діаметру
гвинтової канавки з'єднання і кількості гвинтових
канавок заготовки з віддалями між сусідніми
отворами рівними (1,3...1,6)Dкульки, крім цього
верхній кінець хвостовика виконано квадратного
або профільного поперечного січення, який є у
взаємодії з повзуном преса, з можливістю зворо-
тно-поступального і обертового руху з кроком
рівним кроку гвинтової лінії.

Дорн для обробки напівкруглих гвинтових ка-
навок зображено на Фіг.1,

Фіг.2 - січення по А-А на Фіг.1,
Фіг.3 - січення по Б-Б на Фіг.1,
Фіг.4 - дорн в зборі з пристроєм.
Дорн для обробки напівкруглих гвинтових ка-

навок виконано у вигляді оправки 1 з хвостови-
ком 2. Оправка 1 виконана у вигляді ступінчасто-
го вала 3, верхня робоча частина 4 якого
виконана у вигляді конічної ступені 5 конусністтю
рівною величині підйому на одну твердосплавну
кульку 6 з кутом а. Знизу конусна ступень 5 опра-
вки завершена виступаючим циліндричним пояс-
ком 7 виконаним під гострим кутом, діаметром

меншим середнього діаметра твердосплавних
кульок 6.

Конусна частина оправки 1 є у взаємодії з
циліндричною внутрішньою поверхнею циліндри-
чного сепаратора 8, гвинтової лінії і відповідно
гвинтової лінії оброблюваної деталі по зовніш-
ньому діаметру якого виконана серія наскрізних
сферичних отворів 9, які є у взаємодії з твердо-
сплавними кульками 6. При чому ці отвори роз-
міщені по гвинтовій лінії,  кількістю 4...10  або бі-
льше в залежності від внутрішнього діаметра
оброблюваного отвору, і кількості гвинтових ка-
навок заготовки. Віддаль між сусідніми наскріз-
ними сферичними отворами 9 складає
(1,3...1,6)Dкульки. Знизу циліндричний сепаратор 8
виконано під гострим кутом рівним куту циліндри-
чного пояска 7 з яким він взаємодіє.

Верхній торець 10 циліндричного сепаратора
8 має гострий кут аналогічний нижньому торцю і
взаємодіє з гострим кутом прижимів 11, які жорс-
тко закріплені гвинтами 12 до тіла оправки 1.
Прижими 11 встановлені в циліндричній канавці
13 з внутрішнім діаметром меншим внутрішнього
діаметра циліндричного сепаратора 8. Крім цього
зі сторони хвостовика 2 в циліндричному сепара-
торі 8 рівномірно по колу виконано П-подібні ось-
ові пази 14,  які є у взаємодії з аналогічними ви-
ступами 15 прижимів 11.

До переваг дорна відноситься розширення
технологічних можливостей і підвищення продук-
тивності праці.
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