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(57) Пристрій для базування та подачі плоских 

деталей, який містить механізм вертикальної по-
дачі платформи і нерухомий стіл, в якому визна-
чається та фіксується горизонтальне положення 
напрямних стержнів, який відрізняється тим, що 

має рухому платформу з пазами, через які прохо-
дять напрямні стержні, які мають можливість гори-
зонтального та вертикального переміщення у цих 
пазах.

 
 
 
 

 
Корисна модель відноситься до автоматизації 

виробничих процесів і може застосовуватись у 
різних галузях промисловості, де використовують-
ся листові деталі, наприклад для живлення робо-
тів плоскими заготовками. 

Відомий листоподаючий пристрій, що містить 
платформу для стопи аркушів, змонтовану з мож-
ливістю переміщення у вертикальній площині, під-
йомно-опускний механізм, який містить взаємно 
перехрещені тяги, верхні кінці котрих з'єднані з 
платформою, та привідний вал з виконаними на 
його протилежних кінцях ділянками різьб із проти-
лежним напрямком, на котрих встановлені різьбові 
втулки, шарнірно з'єднані з нижніми кінцями пере-
хресних тяг [1]. 

Недоліком вказаного пристрою є відсутність 
конструктивних засобів для забезпечення базу-
вання плоских деталей складної конфігурації. 

Найбільш близьким до запропонованого є на-
копичувач листових деталей, який містить основу, 
опори для стопи, вертикальні базуючі напрямні у 
вигляді стержнів із засобом фіксації їх положення 
та механізм їх переміщення, що містить вертика-
льний вал із шарнірно встановленими на ньому, за 
кількістю стержнів, несучими планками з пазами 
для розміщення стержнів [2]. 

Недоліками вказаного пристрою є відсутність 
механізмів для підтримання постійного рівня стопи 
та відсутність опорної площини для розміщення 
м'яких деталей. 

В основу корисної моделі поставлено завдан-
ня створення пристрою для базування та подачі 
листових деталей простої конструкції, з можливіс-

тю роботи з плоскими деталями будь-якої конфігу-
рації та жорсткості. 

Поставлена задача досягається тим, що у 
пристрої для базування та подачі плоских дета-
лей, який містить  механізм вертикальної подачі 
платформи і нерухомий стіл, в якому визначається 
та фіксується горизонтальне положення напрям-
них стержнів, відповідно до запропонованої корис-
ної моделі, має рухому платформу з пазами, через 
які проходять напрямні стержні, які мають можли-
вість горизонтального та вертикального перемі-
щення у цих пазах. 

На фіг. 1 зображено пристрій для базування, 
накопичення та подачі плоских деталей, на фіг. 2 
те саме - вигляд з боку, на фіг. 3 - механізм подачі, 
вигляд зверху. 

Пристрій для базування та подачі плоских де-
талей складається з платформи 1 із пазами 2, яка 
виконана з можливістю вертикального переміщен-
ня у напрямних опорах 3, та приводиться в рух 
взаємно перехресними тягами 4, які приєднані до 
шарнірів 5 і приводяться в рух за допомогою ходо-
вих гайок 6 та приводного валу 7, який має дві 
різьбові ділянки 8 з протилежно направленими 
різьбами, та встановлений у підшипниках 9. У не-
рухомому столі 10 встановлені напрямні стержні 
11, які фіксуються, за допомогою гайок 12, у пазах 
13 та мають можливість вільного переміщення у 
втулках 18. Роликові повзуни 14, завдяки стяжкам 
15, мають можливість переміщення вздовж на-
прямних 16. Приводний вал 7 приводиться в рух 
кроковим двигуном 17 через еластичну муфту 19. 

Пристрій працює таким чином. 
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В вихідному положенні платформа 1 займає 
крайнє нижнє положення, що визначається висту-
пами на направляючих опорах 3. Пачка деталей 
(на фіг. не показано) розміщується на платформі 
1, де базується та фіксується зйомними напрям-
ними стержнями 11, які фіксуються гайками 12 в 
пазах нерухомого столу 10. Кількість стержнів та їх 
положення визначається формою деталей. Підйом 
пачки здійснюється вмиканням крокового двигуна 
17, з'єднаного за допомогою муфти 19 з привод-
ним валом 7, який вільно обертається у підшипни-
ках кочення 9, при цьому різьбові втулки 6, що 
з'єднані стяжками 15 з роликовими повзунами 14, 
що рухаються вздовж напрямних 16, входять в 
зачеплення з різьбовими ділянками 8 і переміщу-

ючись по ним підіймають платформу 1 з стопою 
деталей за допомогою перехресних тяг 4 та шар-
нірів 5, які з'єднані з платформою. Напрямні стер-
жні 11 залишаються нерухомими, в вертикальному 
напрямку, відносно платформи під час її руху; піс-
ля подачі всіх деталей привід реверсується і пла-
тформа 1 повертається в вихідне положення. Для 
збільшення міцності конструкції в пазах 2 містять-
ся втулки 18, в які вставляються напрямні стержні 
11. Крайнє верхнє положення обмежується різь-
бою на приводному валу. 
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