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Проведено літературно-патентний пошук в результаті якого запропоновано 

модернізацію валка валкових машин для перероблення полімерних матеріалів, яка дозволяє 
компенсувати теплові втрати поблизу кінцевих ділянок бочки валка. 

 
Корисна модель належить до полімерпереробного обладнання, зокрема до робочих 

органів валкових машин, і може бути використана в технологічних лініях з виробництва 
плівкових, листових і рулонних матеріалів на основі високомолекулярних сполук, зокрема 
гумових сумішей. 

Відомий валок валкових машин для перероблення полімерних матеріалів, що містить 
порожнисту бочку, цапфи з центральним каналом для циркуляції рідкого теплоносія в 
порожнині бочки, а також прямолінійну трубу з перфорованою ділянкою, розміщеною в 
центральній частині порожнини бочки.  

Основним недоліком цього валка є підвищені теплові втрати поблизу кінцевих ділянок 
бочки валка, а отже і нерівномірне температурне поле на робочій поверхні валка, що 
призводить до погіршення властивостей одержуваної продукції з полімерних матеріалів.  

Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є валок 
валкових машин для перероблення полімерних матеріалів, що містить порожнисту бочку, 
цапфи з центральним каналом для циркуляції рідкого теплоносія в порожнині бочки, а також 
дві Г-подібні труби з перфорованими ділянками, розміщеними у верхній і нижній частинах 
порожнини бочки.  

Основним же недоліком цього валка є той самий, що і в аналогу, що розглянуто - 
підвищені теплові втрати поблизу кінцевих ділянок бочки валка.  

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення валка валкових машин для 
перероблення полімерних матеріалів, в якому його нове конструктивне виконання забезпечує 
компенсацію теплових втрат поблизу кінцевих ділянок бочки валка, а отже і рівномірне 
температурне поле на робочій поверхні валка. Поставлена задача вирішується тим, що у валку 
валкових машин для перероблення полімерних матеріалів, що містить порожнисту бочку, а 
також цапфи з центральним каналом для циркуляції рідкого теплоносія в порожнині бочки, 
згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що на внутрішній поверхні бочки з боку 
її торців виконано поздовжні пази. У найприйнятнішому прикладі виконання валка поздовжні 
пази сходяться нанівець у бік центру порожнини валка. Виконання валка із зазначеними 
поздовжніми пазами внаслідок розвинутої поблизу кінцевих ділянок його бочки поверхні 
теплообміну забезпечує збільшення частки теплового потоку, спрямованого в напрямку робочої 
поверхні бочки. Таке конструктивне рішення сприяє компенсації теплових втрат поблизу 
кінцевих ділянок бочки валка, а отже і рівномірне температурне поле на робочій поверхні 
валка. Виконання поздовжніх пазів такими, що вони сходяться нанівець у бік центру 
порожнини валка, забезпечує плавне збільшення частки теплового потоку, спрямованого в 
напрямку робочої поверхні бочки, від центральної до периферійних ділянок робочої поверхні 
валка, що забезпечує найбільш рівномірну температуру під час перероблення полімерних 
матеріалів.  
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Рисунок 1. Валок валкових машин для перероблення полімерних матеріалів 

 
Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Рис. 1 - 

поздовжній розріз валка; виносний елемент А. Валок валкових машин для перероблення 
полімерних матеріалів містить порожнисту бочку 1, а також цапфи 2 і 3 з центральним каналом 
4 для циркуляції рідкого теплоносія в порожнині 5 бочки 1, при цьому внутрішній поверхні 
бочки 1 з боку її торців 6 і 7 виконано поздовжні пази 8 (Рис. 1). Поздовжні пази 8 можуть 
сходитися нанівець у бік центру порожнини 5 валка (Рис. 1). Валок працює в такий спосіб. 
Теплоносій по центральному каналу 4 потрапляє в порожнину 5 бочки 1 і за рахунок контакту з 
її внутрішньою поверхнею нагріває робочу поверхню 9 бочки 1 валка. Після цього теплоносій 
за допомогою спеціального пристрою також по центральному каналу 4  відводиться за межі 
валка. 

Унаслідок наявності поздовжніх пазів 8 частка теплового потоку, спрямованого в 
напрямку робочої поверхні 9 бочки 1, збільшується, що сприяє компенсації теплових втрат 
поблизу ділянок бочки у її торців 6 і 7, а отже і забезпечує рівномірне температурне поле на 
робочій поверхні 9 валка. При виконанні же поздовжніх пазів 8 такими, що вони сходяться 
нанівець у бік 5 центру порожнини 5 валка, забезпечується найбільш плавне збільшення частки 
теплового потоку, спрямованого в напрямку робочої поверхні 9 бочки, від центральної до 
периферійних ділянок цієї поверхні.  

Пропонована конструкція валка дає змогу підвищити якість одержуваної на валковій 
машині продукції за рахунок вдосконалення валка, в якому його нове конструктивне виконання 
забезпечує компенсацію теплових втрат поблизу кінцевих ділянок бочки валка, а отже і 
рівномірне температурне поле на робочій поверхні валка. 
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