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Корисна модель належить до валкового обладнання для перероблення 
високомолекулярних сполук і матеріалів з їх застосуванням, зокрема до конструкцій вальців і 
каландрів, якими можуть бути споряджені вальцьово-каландрові та екструзійно-каландрові 
технологічні лінії для перероблення термопластів. 

Одним з допоміжних елементів валкових машин є ніж для поздовжнього розрізання 5 

рулонного матеріалу на валку валкової машини, призначений для зрізання стрічки з валка 
вальців або вирівнювання крайок відформованого на каландрі рулонного матеріалу (для 
обрізання крайки полотна рулонного матеріалу). 

Так, відомий ніж для поздовжнього розрізання рулонного матеріалу на валку валкової 
машини, що містить закріплювану на станині машини вісь, розміщений на ній з можливістю 10 

поздовжнього переміщення кронштейн, а також закріплений на кронштейні підпружинений 
вільнообертовий відрізний ролик [Рябинин Д.Д., Лукач Ю.Е., Метлов Б.Н. Валковые машины для 
переработки пластмасс и резиновых смесей. - М.: Машиностроение, 1967. - С. 155, рис. 90]. 
Недолік цієї конструкції - невисока якість різу рулонного матеріалу внаслідок обертання 
відрізного ролика під час різання з лінійною швидкістю, що дорівнює швидкості рулонного 15 

матеріалу на валку (матеріал не стільки ріжеться, скільки зминається), а також швидкого 
охолодження відрізного ролика в процесі роботи (який у ряді випадків примусово нагрівають за 
допомогою електронагрівників). 

Найближчим аналогом корисної моделі є ніж для поздовжнього розрізання рулонного 
матеріалу на валку валкової машини, що містить закріплювану на станині машини вісь, 20 

розміщений на ній з можливістю поздовжнього переміщення й повороту кронштейн, а також 
закріплені на кронштейні лезо й противагу [101430-78.00.000СБ "Ножи для срезания ленты": 
сборочный чертёж / Завод "Большевик", СКБ, г. Киев]. 

На відміну від аналогу, що розглянуто, ніж зазначеної конструкції забезпечує дещо 
поліпшену якість різу рулонного матеріалу (через те, що рулонний матеріал під час різання 25 

рухається відносно леза). Проте внаслідок контакту леза з металевим кронштейном лезо 
швидко охолоджується, що не лише підвищує зусилля різання, а й не гарантує різ високої 
якості. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення ножа для поздовжнього 
розрізання рулонного матеріалу на валку валкової машини, у якому його нове конструктивне 30 

виконання забезпечує теплоізолювання леза, а отже істотно сповільнює його охолодження під 
час роботи ножа і таким чином знижує зусилля різання й забезпечує високу якість різу 
рулонного матеріалу. 

Поставлена задача вирішується тим, що в ножі для поздовжнього розрізання рулонного 
матеріалу на валку валкової машини, що містить закріплювану на станині машини вісь, 35 

розміщений на ній з можливістю поздовжнього переміщення й повороту кронштейн, а також 
закріплені на кронштейні лезо й противагу, згідно з корисною моделлю, новим є те, що лезо 
споряджено теплоізоляційним покриттям. У найприйнятнішому прикладі виконання ножа як 
теплоізоляційне покриття застосовано склострічку. 

Спорядження леза теплоізоляційним покриттям, наприклад у вигляді достатньо міцної 40 

склострічки, забезпечує істотне зниження теплових втрат від леза в навколишнє середовище 
під час різання розігрітого на валковій машині рулонного матеріалу, а отже й різання рулонного 
матеріалу не охолодженим, а теплим лезом, що не лише знижує зусилля різання, а й 
забезпечує високу якість різу рулонного матеріалу. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено схему запропонованого 45 

ножа. 
Ніж для поздовжнього розрізання рулонного матеріалу на валку 1 валкової машини містить 

закріплювану на станині 2 машини вісь 3, розміщений на ній з можливістю поздовжнього 
переміщення й повороту кронштейн 4, а також закріплені на кронштейні 4 лезо 5 і противагу 6, 
при цьому лезо 5 споряджено теплоізоляційним покриттям 7. Як теплоізоляційне покриття 7 50 

може бути застосовано склострічку. 
Ніж працює в такий спосіб. 
Для отримання різу в потрібному місці рулонного матеріалу вздовж твірної валка 1 

кронштейн 4 переміщують вздовж осі 3 і після цього його фіксують. Під час роботи ножа під дією 
противаги 6 лезо 5 притискається до рулонного матеріалу, що перебуває на валку 1, і здійснює 55 

його розрізання. 
Спорядження леза 5 теплоізоляційним покриттям 7 забезпечує зниження теплових втрат від 

леза 5 у навколишнє середовище, під час різання розігрітого на валковій машині рулонного 
матеріалу, а отже й різання рулонного матеріалу не охолодженим, а теплим лезом 5, що знижує 
зусилля різання й забезпечує високу якість різу. 60 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
1. Ніж для поздовжнього розрізання рулонного матеріалу на валку валкової машини, що містить 
закріплювану на станині машини вісь, розміщений на ній з можливістю поздовжнього 5 

переміщення й повороту кронштейн, а також закріплені на кронштейні лезо й противагу, який 
відрізняються тим, що лезо споряджено теплоізоляційним покриттям. 
2. Ніж за п. 1, який відрізняються тим, що як теплоізоляційне покриття застосовано 
склострічку. 
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