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Запропоновано спосіб швидкого (частки секунди) регулювання температури 

термопластичного матеріалу, перероблюваного на вальцях і каландрах. Показано високу 

ефективність способу порівняно з традиційним регулюванням температури змінюванням 

робочих поверхонь валків. 

 

Якість продукції, одержуваної в результаті вальцювання та каландрування 

термопластичного матеріалу, істотно залежить від температурного режиму його перероблення. 

При цьому перероблення термопластів, особливо термочутливих, здійснюють у відносно 

вузькому діапазоні температур, вихід за межі якого погіршує якісні показники одержуваної 

продукції. Температурний режим процесів вальцювання та каландрування зазвичай 

забезпечують за рахунок регулювання температури робочих поверхонь валків. що утворюють 

міжвалковий проміжок валкової машини [1]. 

Так, найбільш розповсюдженим натепер є спосіб регулювання температури матеріалу в 

міжвалковому проміжку валкової машини, за якого змінюють щонайменше один параметр 

міжвалкового проміжку, утвореного парою валків, при цьому як змінюваний параметр 

міжвалкового проміжку беруть температури робочих поверхноь валків, що утворюють 

міжвалковий проміжок [1]. Зазначений спосіб дає змогу регулювати температуру матеріалу в 

міжвалковому проміжку валкової машини. проте він характеризується значною інерційністю. 

Зміна температури робочих поверхонь валків, а отже і відповідна зміна температури 

термопластичного матеріалу зазвичай здійснюється за десятки секунд. Крім того, внаслідок 

високої в’язкості термопластичних матеріалів зміна температури по всьому їх об’єму 

відбувається переважно теплопровідністю, що також призводить до істотного уповільнення 

зміни їх температури. Беручи до уваги, що швидкість перероблення матеріалів на валкових 

машинах (у першу чергу на каландрах) досягає 100 м/с і більше, це призводить до одержання 

значної кількості продукції низької якості. 

Автором запропоновано спосіб регулювання температури матеріалу в міжвалковому 

проміжку валкової машини, за якого змінюють щонайменше один параметр міжвалкового 

проміжку, утвореного парою валків, при цьому як змінюваний параметр міжвалкового 

проміжку беруть швидкість тихохідного валка з пари валків, що утворюють міжвалковий 

проміжок, зокрема для підвищення температури матеріалу швидкість тихохідного валка 

зменшують і навпаки. Також під час реалізації способу можна додатково змінювати величину 

міжвалкового проміжку і забезпечують сталість витрати перероблюваного матеріалу крізь 

міжвалковий проміжок [2]. 

Так, розглянемо процес течії термопластичної композиції для виготовлення 

полівинілхлоридного лінолеуму в міжвалковому проміжку вальців типу См-Пд 2400 (850/850) 

технологічної лінії для одержання рулонних полімерних матеріалів, зокрема лінолеуму, 

вальцьово-каландровим методом типу ЛПРМ 1800-10М виробництва заводу ПАТ «НВП 

„Більшовик”» (м. Київ). Величина міжвалкового проміжку – 1,72 мм (товщина матеріалу на 

виході з міжвалкового проміжку – 2,0 мм); швидкість швидкохідного валка – 0,5 м/c; коефіцієнт 

фрикції – 1,0; температура швидкохідного валка – 150 °С; температура тихохідного валка – 

150 °С; температура матеріалу на вході в міжвалковий проміжок – 150 °С. 

За один прохід матеріалом міжвалкового проміжку середня температура матеріалу в 

результаті зміни коефіцієнта фрикції з 1,0 до 0,5 підвищується зі 151,15 °С до 152,02 °С, тобто 

майже на 1 °С для випадку сталого міжвалкового проміжку та зі 151,15 °С до 151,67 °С, тобто 
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більше ніж на 0,5 °С для випадку сталої товщини матеріалу на виході з міжвалкового проміжку. 

При цьому матеріал прогрівається по всьому його об’єму, а не лише в його приповерхневих 

шарах, розташованих біля поверхонь валків у випадку зміни температури валків. Також 

потрібно зазначити, що час зміни температури матеріалу відповідає часу його перебування в 

проміжку (менше 0,1 с), у той час, як для відповідної зміни температури матеріалу за рахунок 

регулювання температури валків потрібно десятки секунд. 

При цьому потрібно зазначити, що вибір як змінюваного параметра міжвалкового 

проміжку швидкості тихохідного валка з пари валків, що утворюють міжвалковий проміжок, 

забезпечує не лише швидке змінювання температури перероблюваного матеріалу, але й 

надійність і цілісність елементів валкової машини, оскільки ані розпірні зусилля, ані споживана 

приводом обертання валків потужність у більшості випадках не перевищують значень 

відповідних величин у разі симетричного процесу перероблення. 

Таким чином. пропонований спосіб забезпечує ефективне і швидке регулювання 

температурного режиму матеріалу, перероблюваного на валкових машинах, а отже і одержання 

продукції високої якості. 

 

Література 

1. Лукач Ю. Е. Валковые машины для переработки пластмасс и резиновых смесей / 

Ю. Е. Лукач, Д. Д. Рябинин, Б. Н. Метлов. — М. : Машиностроение, 1967. — 296 с. 

2. Мікульонок І. О. Моделювання обладнання технологічних ліній для перероблення 

пластмас і гумових сумішей на базі валкових машин : монографія / І. О. Мікульонок. — 

К. : НТУУ «КПІ», 2013. — 243 c. 

  


