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Корисна модель належить до змішувального обладнання для перероблення 
термопластичних матеріалів, зокрема до двороторних змішувачів закритого типу періодичної дії, 
і може бути використана в технологічних лініях з виготовлення продукції з пластичних мас і 
гумових сумішей. 

Для підготовки композицій на основі термопластичних полімерних та еластомерних 5 
матеріалів широкого поширення набули роторні змішувачі, робочими органами яких є два 
паралельно розташовані ротори. Під час приготування композиції розвивається значний тиск, у 
результаті чого вона може витискуватися крізь кільцеві проміжки, утворені стінками боковими 
змішувальної камери та шийками роторів. З метою запобігання виходу композиції під час 
змішування змішувачі споряджають ущільнювальними пристроями шийок ротора. 10 

Відомий ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача пластмас і гумових сумішей, що 
містить закріплювані на боковині змішувальної камери й роторі ущільнювальні кільця з 
торцевими кільцевими виступами й западинами, кільцеві виступи кожного з ущільнювальних 
кілець виконано для розміщення в западинах іншого ущільнювального кільця з утворенням 
лабіринтного ущільнення, а також розміщуване між зазначеними ущільнювальними кільцями 15 
дистанційне кільце, при цьому горизонтальні ділянки виступів виконано гладкими [Рябинин Д.Д., 
Лу-кач Ю.Е. Смесительные машины для пластмасс и резиновых смесей. - Μ.: Машиностроение, 
1972. - С. 99-100, рис. 47]. Цей пристрій забезпечує достатньо ефективне ущільнення шийки 
ротора лише за умови тиску на оброблювану композицію до 0,5 МПа, а за більшого він стає 
малопридатним, що істотно знижує надійність ущільнювального пристрою в цілому. 20 

Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є 
ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача пластмас і гумових сумішей, що містить 
закріплювані на боковині змішувальної камери й роторі ущільнювальні кільця з торцевими 
кільцевими виступами й западинами, кільцеві виступи кожного з ущільнювальних кілець 
виконано для розміщення в западинах іншого ущільнювального кільця з утворенням 25 
лабіринтного ущільнення, а також розміщуване між зазначеними ущільнювальними кільцями 
дистанційне кільце, при цьому на горизонтальних ділянках виступів щонайменше одного 
ущільнювального кільця виконано кільцеві канавки [пат. України № 58962 U, МПК В29В 7/22, 
заявл. 03.11.2010, опубл. 26.04.2011]. 

На відміну від аналога, цей пристрій забезпечує більш ефективне ущільнення шийки ротора, 30 
проте кільцеві канавки горизонтальних ділянок виступів виконують роль лише пасивного 
гідравлічного опору, що знижує надійність ущільнювального пристрою. 

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити ущільнювальний пристрій шийки 
ротора змішувача пластмас і гумових сумішей, у якому нове виконання його ущільнювальних 
кілець підвищує гідравлічний опір утворюваного ними лабіринтного ущільнення (за рахунок 35 
примусового повертання приготовленої суміші в змішувальну камеру), що підвищує надійність 
ущільнювального пристрою в цілому. 

Поставлена задача вирішується тим, що в ущільнювальному пристрої шийки ротора 
змішувача пластмас і гумових сумішей, що містить закріплювані на боковині змішувальної 
камери й роторі ущільнювальні кільця з торцевими кільцевими виступами й западинами, 40 
кільцеві виступи кожного з ущільнювальних кілець виконано для розміщення в западинах іншого 
ущільнювального кільця з утворенням лабіринтного ущільнення, а також розміщуване між 
зазначеними ущільнювальними кільцями дистанційне кільце, при цьому на горизонтальних 
ділянках виступів щонайменше одного ущільнювального кільця виконано канавки, згідно з 
пропонованою корисною моделлю, новим є те, що канавки розташовані по гвинтовій лінії. 45 

Виконання на горизонтальних ділянках виступів щонайменше одного ущільнювального 
кільця канавок, розташованих по гвинтовій лінії, істотно підвищує надійність ущільнювального 
пристрою за рахунок примусового повертання композиції в змішувальну камеру (за аналогією з 
роботою черв'ячного екструдера). 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 - поздовжній 50 
розріз ущільнювального пристрою; на Фіг. 2 - виносний елемент на Фіг. 1. 

Ущільнювальний пристрій шийки ротора 1 змішувача пластмас і гумових сумішей містить 
закріплювані на боковині 2 змішувальної камери й роторі 1 ущільнювальні кільця 3 і 4 з 
торцевими кільцевими виступами 5 і западинами 6, при цьому кільцеві виступи 5 кожного з 
ущільнювальних кілець 3 (4) виконано для розміщення в западинах 6 іншого ущільнювального 55 
кільця 4 (3) з утворенням лабіринтного ущільнення, а також розміщуване між зазначеними 
ущільнювальними кільцями дистанційне кільце 7 (Фіг. 1), при цьому на горизонтальних ділянках 
виступів 5 ущільнювального кільця 3 виконано кільцеві канавки 8, розташовані по гвинтовій лінії 
(Фіг. 2). Аналогічні кільцеві канавки 8 можуть бути виконані й на горизонтальних ділянках 
виступів 5 ущільнювального кільця 4. 60 
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Пристрій працює в такий спосіб. 
Після закріплення ущільнювального кільця 3 на боковині 2, на шийку ротора заводять 

дистанційне кільце 7, після чого на роторі 1 закріплюють ущільнювальне кільце 4. Дистанційне 
кільце 7 забезпечує потрібний проміжок між ущільнювальними кільцями 3 і 4 для утворення 
лабіринтного ущільнення (див. Фіг. 1). 5 

Під час роботи змішувача оброблювана композиція під тиском поступово надходить у 
лабіринтний проміжок, утворений ущільнювальними кільцями 3 і 4, але внаслідок ефекту 
Вайссенберга подальший її рух вздовж лабіринту ускладнюється. Затримці руху композиції 
також істотно сприяє і наявність розташованих по гвинтовій лінії канавок 8, поступове 
заповнення яких оброблюваної композицією не тільки збільшує гідравлічний опір зазначеного 10 
лабіринту, але й забезпечує примусовий рух оброблюваної композиції у зворотному напрямку, 
тим самим підвищуючи надійність ущільнювального пристрою.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 15 
Ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача пластмас і гумових сумішей, що містить 
закріплювані на боковині змішувальної камери й роторі ущільнювальні кільця з торцевими 
кільцевими виступами й западинами, кільцеві виступи кожного з ущільнювальних кілець 
виконано для розміщення в западинах іншого ущільнювального кільця з утворенням 
лабіринтного ущільнення, а також розміщуване між зазначеними ущільнювальними кільцями 20 
дистанційне кільце, при цьому на горизонтальних ділянках виступів щонайменше одного 
ущільнювального кільця виконано канавки, який відрізняється тим, що канавки розташовані по 
гвинтовій лінії. 
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