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Запропоновано пристрій гусеничного типу для безперервного формування виробів з 

термопластів. Нове конструктивне виконання пристрою забезпечує суцільну формувальну 
поверхню робочих ділянок обох гусениць, а отже відсутність утворення поперечних дефектів 
на поверхні формованого виробу. 

 
Пропонований пристрій гусеничного типу для безперервного формування виробів з 

термопластичних матеріалів містить розміщену на роликах 1–4 пару гусениць 5 і 6 з 
прямолінійними робочими ділянками 7 і 8, ланки 9 яких виконано у вигляді сукупності півформ 
для формування із заготовки 10 з термопластичного матеріалу остаточного виробу 11, при 
цьому ззовні гусениць 5 і 6 розміщено гнучкі нескінченні стрічки 12 і 13 (рис. 1). Зовнішню 
поверхню щонайменше однієї з гнучких нескінченних стрічок 12 і 13 може бути виконано 
рельєфною, а кожну із зазначених стрічок 12 і 13 може бути споряджено натяжним роликом 14 
для забезпечення щільного, без перекосів і складок, прилягання зазначених стрічок 12 і 13 до 
робочих ділянок 7 і 8 гусениць 5 і 6. Гнучкі нескінченні стрічки 12 і 13 виготовляються з 
міцного термостійкого матеріалу (наприклад, з металу, полімеру, скла або комбінації 
зазначених матеріалів у вигляді суцільної стрічки або сітки). 

 

 
 

Рис. 1. Схема пристрою (пояснення в тексті) 
 

Пристрій працює в такий спосіб. 
Притисканням гусениць 5 і 6 до нескінченної заготовки, що виходить з головки або 

гладильного каландра екструдера (у вигляді труби, профілю або листа), забезпечується 
остаточні форма, розміри й рисунок поверхні одержуваного виробу. При цьому наявність між 
робочими ділянками 7 і 8 гусениць 5 і 6 та заготовкою 10 з термопластичного матеріалу 
гнучких нескінченних стрічок 12 і 13 максимально згладжує можливі дефекти взаємного 
розташування сусідніх ланок 9 кожної з гусениць 5 і 6, а отже забезпечує високу якість 
поверхні одержуваного виробу. 
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