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(57) Реферат: 

Заготовка для згортної втулки виконана у вигляді двох спряжених ділянок - плоскої та частково 
циліндричної, і радіус її зовнішньої циліндричної поверхні дорівнює радіусу зовнішньої 
циліндричної поверхні згортної втулки. Радіус внутрішньої циліндричної поверхні цієї частково 
циліндричної ділянки дорівнює радіусу внутрішньої циліндричної поверхні згортної втулки, і 
частково циліндрична ділянка у перерізі, перпендикулярному до її поздовжньої осі, обмежена 

центральним кутом  4/  й у цьому перерізі довжина дуги з радіусом кривизни нr  

нейтрального шару частково циліндричної ділянки, стягнутої кутом  , дорівнює добутку цих 

величин  н1 rL , а довжина плоскої ділянки заготовки дорівнює   2rL н2 . Плоска ділянка 

виконана у вигляді довшої частково циліндричної ділянки, і у перпендикулярному до 
поздовжньої осі заготовки перерізі дуг кіл з радіусами кривизни нейтральних шарів цих ділянок 

відповідно нr  та нR  обмежені центральним кутом 2/  рад. Сумарна довжина цих дуг 

дорівнює довжині кола з радіусом кривизни нейтрального шару згортної втулки нr . Радіус 

кривизни нейтрального шару довшої частково циліндричної ділянки дорівнює трьом радіусам 

кривизни нейтрального шару згортної втулки, тобто нн r3R  . 
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Корисна модель належить до механічного оброблення металів і може бути використана для 
виготовлення згортних втулок, різних механізмів машин, особливо для приводних роликових і 
втулкових ланцюгів. 

Найближчим за технічною суттю до запропонованого рішення є заготовка для згортної 
втулки, виконана у вигляді двох спряжених ділянок - плоскої і частково циліндричної з радіусом 5 

зовнішньої її циліндричної поверхні, який дорівнює радіусові зовнішньої циліндричної поверхні 
згортної втулки, а радіус внутрішньої циліндричної поверхні цієї частково циліндричної ділянки 
дорівнює радіусові внутрішньої циліндричної поверхні згортної втулки, і частково циліндрична 
ділянка у перерізі, перпендикулярному до її поздовжньої осі, обмежена центральним кутом 

 4/ , й у цьому перерізі довжина дуги з радіусом нr  кривизни нейтрального шару 10 

частково циліндричної ділянки, стягнутої кутом  , дорівнює добутку величин  нАД rL , а 

довжина плоскої ділянки заготовки дорівнює   2RL нАС  (Див. патент на корисну модель 
UA789474 Україна, МПК В21J2/00. Заявл. 18.12.00; опубл. 10.04.2013. Бюл. № 7). 

Відома конструкція заготовки для згортної втулки дозволяє підвищити точність форми, 
зокрема зменшити відхилення від круглості при згортанні втулок. 15 

Основним недоліком відомої заготовки є наявність плоскої ділянки, яка при згортанні втулки 
формує прямолінійну ділянку-грань на бічній поверхні втулки, а це не забезпечує належної 
точності форми навіть при багаторазовому калібруванні втулок. 

В основу корисної моделі поставлена задача створення такої конструкції заготовки, яка при 
формуванні згортної втулки не забезпечувала би створення на її бічній циліндричній поверхні 20 

плоскої грані і забезпечувала підвищену точність форми, зокрема мінімальне відхилення від 
круглості. 

Поставлена задача вирішується шляхом виконання заготовки для згортної втулки, що 
виконана у вигляді двох спряжених ділянок - плоскої та частково циліндричної, і радіус її 
зовнішньої циліндричної поверхні дорівнює радіусу зовнішньої циліндричної поверхні згортної 25 

втулки, а радіус внутрішньої циліндричної поверхні цієї частково циліндричної ділянки дорівнює 
радіусу внутрішньої циліндричної поверхні згортної втулки і частково циліндрична ділянка у 

перерізі, перпендикулярному до її поздовжньої осі, обмежена центральним кутом  4/  й 

у цьому перерізі довжина дуги з радіусом кривизни нr  нейтрального шару частково 

циліндричної ділянки, стягнутої кутом  , дорівнює добутку цих величин  н1 rL , а довжина 30 

плоскої ділянки заготовки дорівнює   2rL н2 , причому плоска ділянка виконана у вигляді 
довшої частково циліндричної ділянки, і у перпендикулярному до поздовжньої осі заготовки 

перерізі дуг кіл з радіусами кривизни нейтральних шарів цих ділянок відповідно нr  та нR  

обмежені центральним кутом 2/  рад, і сумарна довжина цих дуг дорівнює довжині кола з 

радіусом кривизни нейтрального шару згортної втулки нr , а радіус кривизни нейтрального шару 35 

довшої частково циліндричної ділянки дорівнює трьом радіусам кривизни нейтрального шару 

згортної втулки, тобто нн r3R  . 
Запропонована заготовка для згортної втулки показана на фіг. 1 - головний вигляд; фіг. 2 - 

вигляд зверху за стрілкою А; фіг. 3 - вигляд з боку за стрілкою Б. 
Заготовка 1 складається з двох частково циліндричних ділянок: меншої за довжиною 2 і 40 

спряженою з нею більшої за довжиною 3. Внутрішня циліндрична поверхня 4 меншої за 
довжиною частково циліндричної ділянки 2 виконана з радіусом, який дорівнює радіусові 
внутрішньої циліндричної поверхні згортної втулки, а зовнішня циліндрична поверхня 5 частково 
циліндричної ділянки 2 виконана з радіусом, який дорівнює радіусові зовнішньої циліндричної 

поверхні згортної втулки. Радіус кривизни нейтрального шару нr  меншої за довжиною частково 45 

циліндричної ділянки дорівнює радіусові кривизни нейтрального шару згортної втулки. Дуга 6 

кола з радіусом кривизни нr  нейтрального шару, менша за довжиною частково циліндричної 

ділянки 2, стягнута центральним кутом 2/  рад. Дуга 7 кола з радіусом кривизни нR  
нейтрального шару, більша за довжиною частково циліндричної ділянки 3, стягнута таким же 

кутом 2/  рад. 50 

Закладена умова, що центральні кути, які стягують дуги 6 і 7 дорівнюють 2/  рад, 
забезпечують технологічну можливість формування такої заготовки. Однією з ознак, за якою 
відрізняється запропонована заготовка згортної втулки від відомої, є певне співвідношення 
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радіусів кривизни нн r/R  нейтральних шарів частково циліндричних ділянок запропонованої 

заготовки. Сума довжин дуги 6 - н1 r5,0L   і дуги 7 - н2 R5,0L   з радіусами кривизни 

нейтральних шарів, відповідно, нr  і нR  частково циліндричних ділянок меншої 2 і більшої 3 

довжини дорівнює довжині кL  кола з радіусом кривизни нейтрального шару нr  згортної втулки, 

тобто  нн21к Rr5,0LLL  . 5 

Для встановлення цього відношення скористаємось фіг. 1. 

ннн r2R5,0r5,0  . (1) 

Розділивши ліву і праву частину рівняння (1) на нr5,0  , отримаємо: 

4
r

R
1

н

н 
, 

звідки нн r3R  . 10 

Таким чином радіус кривизни нейтрального шару частково циліндричної ділянки більшої 
довжини 3 дорівнює трьом радіусам кривизни нейтрального шару згортної втулки. 

Як показали експериментальні дослідження точності форми згортної втулки, сформованої із 
запропонованої заготовки, точність форми підвищилась, відхилення від круглості зменшилось 
на 20-24 % по відношенню такого ж показника відомого технічного рішення.  15 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Заготовка для згортної втулки, що виконана у вигляді двох спряжених ділянок - плоскої та 
частково циліндричної, і радіус її зовнішньої циліндричної поверхні дорівнює радіусу зовнішньої 20 

циліндричної поверхні згортної втулки, а радіус внутрішньої циліндричної поверхні цієї частково 
циліндричної ділянки дорівнює радіусу внутрішньої циліндричної поверхні згортної втулки, і 
частково циліндрична ділянка у перерізі, перпендикулярному до її поздовжньої осі, обмежена 

центральним кутом  4/  й у цьому перерізі довжина дуги з радіусом кривизни нr  

нейтрального шару частково циліндричної ділянки, стягнутої кутом  , дорівнює добутку цих 25 

величин  н1 rL , а довжина плоскої ділянки заготовки дорівнює   2rL н2 , яка відрізняється 

тим, що плоска ділянка виконана у вигляді довшої частково циліндричної ділянки, і у 
перпендикулярному до поздовжньої осі заготовки перерізі дуг кіл з радіусами кривизни 

нейтральних шарів цих ділянок відповідно нr  та нR  обмежені центральним кутом 2/  рад, і 

сумарна довжина цих дуг дорівнює довжині кола з радіусом кривизни нейтрального шару 30 

згортної втулки нr , а радіус кривизни нейтрального шару довшої частково циліндричної ділянки 

дорівнює трьом радіусам кривизни нейтрального шару згортної втулки, тобто нн r3R  . 
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