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Розглянуто шляхи підвищення продуктивності кільця охолодження рукавної полімерної 
плівки та запропоновано технічні рішення для вдосконалення формуючого інструмента. 

 
Винахід належить до техніки виготовлення полімерних плівок екструдуванням з 

подальшою їх обробкою. Вибране кільце для повітряного охолодження рукавної полімерної 
плівки,  входить до складу екструзійної машини для виготовлення полімерної плівки з гранул 
термопластичного матеріалу. Кільце складається з  корпусу, верхньої та нижньої кришки, 
кільцевих лабіринтних розподільників, кільцевих ребер, дозуючих каналів, радіальних 
перегородок, індивідуальних приводів, розподільників. Недоліком пристрою є те, що він не 
забезпечує різну інтенсивність охолодження ділянок багатобарвної і різнотовщинної по 
периметру рукавної плівки. 

Для поліпшення цих параметрів проведено літературний і патентний пошук, переглянуто 
ряд винаходів і літературних джерел по базах сайтів fips.ru, ukrpatent.org, freepatentsonline.com, 
epo.org, і зроблено висновки, що для виправлення вищезгаданих недоліків доцільно 
використати корисну модель [1]. 

Для оптимізації процесу виготовлення полімерної рукавної плівки та підвищення 
продуктивності кільця охолодження рис.1 були виконані такі вдосконалення: у 
запропонованому кільці лабіринтні розподільники забезпечені радіальними перегородками, 
встановленими з можливістю переміщення уздовж розподільників, кільце забезпечено 
встановленою принаймні в одному з дозуючих каналів, плоскою пружною кільцевою 
пластиною, закріпленою по зовнішньому контуру, і механізмом її переміщення, зв'язаним з 
внутрішнім контуром пластини. 

Працює пристрій наступним чином. Повітря від повітродувки надходить через вхідний 
отвір 14 у корпус 1 кільця, звідки по підводах 11 у кільцеві лабіринтні розподільники 4. Потім 
повітря надходить до секції 9 лабіринтного розподільника, де в дозуючому каналі 6 створено 
різний опір за рахунок зміни його перерізу кільцевою плоскою пружною пластиною 12, що 
приводить до перерозподілу повітряного потоку по секціях. Це дозволяє створювати по 
периметру багатобарвної охолоджуваної рукавної плівки 10 необхідну технологічно різну 
інтенсивність охолодження залежно від її кольору і властивостей матеріалу, а також від його 
різної товщини. Перегородки 8 встановлюються напроти ліній 15 стикування кольорів. 

Використання таких удосконалень дозволяє підвищити продуктивність кільця 
охолодження рукавної полімерної плівки, використовувати його також для якісного 
охолодження одноколірних рукавних плівок, так як в ньому виконані основні вимоги до 
охолоджувальних кілець - створення рівномірності охолоджуючого потоку по вихідних 
щілинах з можливістю його місцевого під регулювання. 
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1 – корпус; 2 – верхня кришка; 3 – нижня кришка; 4 – кільцеві лабіринтні розподільники; 
5 – кільцеві ребра; 6 – дозуючі канали; 7 – вихідні щілини; 8 – радіальні перегородки; 
9 – секції; 10 – рукавна плівка; 11 – індивідуальні приводи; 12 – кільцева пластина; 

13 – механізм переміщення; 14 – вхідний отвір; 15 – внутрішнє кільце 
 

Рисунок 1 – Кільце охолодження 
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