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Корисна модель належить до галузі верстатобудування, а саме, до пристроїв подачі 
мастильно-охолоджувальних рідин (МОР) при шліфуванні і може бути використана для круглого 
зовнішнього шліфування. 

Відомий пристрій подачі МОР при шліфуванні створює суцільну перепону (штору) навколо 
робочої зони та ванни з МОР безпосередньо в зоні контакту інструмента та заготовки [1]. При 5 

використанні цього пристрою розбризкування рідини зменшується лише частково, а МОР 
контактує з відходами шліфування, що надходять із зони різання. Попадання розпечених 
відходів шліфування в МОР інтенсифікує нагрів рідини та її випаровування. Контакт нагрітої 
МОР з елементами верстата спричиняє їх нагрівання, яке відбувається нерівномірно, та 
спричиняє виникнення температурних деформацій елементів верстата. У зв'язку з цим 10 

змінюється взаємне розташування елементів верстата, заготовки та шліфувального круга, 
наслідком чого є втрата точності шліфованих деталей. 

Відомий пристрій подачі МОР, в якому видалення відходів шліфування здійснюється до 
контакту їх з МОР за допомогою патрубка, розташованого під зоною різання [2]. Проте, цей 
пристрій не запобігає контактуванню МОР з елементами верстата та не зменшує пружні 15 

деформації заготовки внаслідок дії сили різання. 
В основу корисної моделі поставлена задача підвищення точності шліфованих деталей, 

зменшення температурних деформацій деталей верстата, збереження властивостей МОР та 
збільшення терміну її використання. 

Поставлена задача вирішується тим, що при подачі МОР забезпечується відсутність її 20 

контакту з відходами шліфування, які сприяють її нагріву. Видалення відходів обробки 
виконують безпосередньо після зони шліфування до контакту їх з МОР. Крім того, 
забезпечується часткова компенсація деформуючої дії сили різання шляхом спрямування 
повітряних струменів протилежно напрямку її дії. 

Шліфування здійснюють у середовищі МОР, яке сформоване за рахунок наявності 25 

елементів, що охоплюють заготовку зверху (рухома частина) та знизу (нерухома частина). 
Пристрій (фіг. 1-4) являє собою сопло 2 та приймач 5, які охоплюють заготовку 11 по 

зовнішнім циліндричним поверхням та містять патрубок для відходів обробки 9, патрубок 
відведення МОР 8, патрубки підведення повітря 4 та 6, що поєднані з порожнинами 16 та 21, 
відповідно; з повітряними соплами 17 у бічних стінках 12 та 13, які запобігають витоку МОР в 30 

зазорах 15 між циліндричною поверхнею заготовки та охоплюючими поверхнями 23 сопла 2 та 
20 приймача 5. Патрубок для відходів обробки 9 забезпечено щілинним соплом 18, поєднаним 
через порожнину 16 з патрубками подачі повітря 6. 

Радіальні повітряні сопла 13, 22 та інші виконані з різними діаметрами. Вісь сопла 22 з 
максимальним діаметром співпадає з напрямом дії сили різання. 35 

Пристрій працює наступним чином. Потік МОР попадає в сопло 2, далі, омиваючи заготовку 
11, рухається до патрубку відведення МОР 8 і виводиться в підсистему подачі та очищення 
МОР. 

Відходи шліфування попадають у патрубок 9, в якому стінка 10 запобігає їх контакту з 
потоком МОР, цьому сприяє розташований у стінці 10 щілинний отвір 18, поєднаний з каналом 40 

19. У сопло 18 через канал 19 подається стиснуте повітря, яке утворює розділювальний екран 
між відходами шліфування та МОР. 

Повітряний екран, який запобігає витіканню та розприскуванню МОР по торцям з сопла 2 та 
приймача 5, утворено струменями повітря, що витікають з радіальних сопел 17, 22 та інших. 

Виготовлення радіальних сопел з різними діаметрами сприяє формуванню аеродинамічних 45 

повітряних підйомних сил, рівнодіюча яких спрямована у бік, протилежний напрямкам сили 
різання, що і шикає при шліфуванні. Це зменшує пружні деформації деталей шліфувального 
верстата. Використання запропонованого пристрою подачі МОР дозволяє зберігати 
функціональні властивості МОР та збільшити термін її використання за рахунок усунення 
контакту рідини з розпеченими відходами шліфування. 50 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Пристрій для подачі мастильно-охолоджувальної рідини (МОР) при обробці круглим зовнішнім 
шліфуванням, який містить патрубок для відходів обробки, який відрізняється тим, що пристрій 
споряджено підвідним соплом, яке охоплює заготовку та приймачем з повітряними каналами і 5 

радіальними соплами, виконаними з різними діаметрами, причому вісь сопла з максимальним 
діаметром співпадає з напрямком дії сили різання. 
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