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Корисна модель належить до полімерпереробного обладнання, зокрема до робочих органів 
вальців і каландрів і може бути використана в технологічних лініях з виробництва плівкових, 
листових і рулонних термопластичних матеріалів. 

Відомий валок валкових машин, що містить бочку і цапфи, а також виконаний вздовж них 
центральний ступінчастий отвір із западиною на середній ділянці [Мікульонок І.О. Моделювання 5 
обладнання технологічних ліній для перероблення пластмас і гумових сумішей на базі валкових 
машин: монографія. - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - С. 21, рис. 1.5, а]. Недолік цього валка - великий 
термічний опір, обумовлений значною товщиною зовнішньої ділянки бочки, а отже і 
непродуктивна витрата теплоносія. 

Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованої корисної моделі є валок валкових 10 
машин, що містить бочку і цапфи, виконаний вздовж них центральний отвір і розташовані 
вздовж бочки закриті по кінцях периферійні канали, сполучені з центральним отвором за 
допомогою проміжних каналів [Мікульонок І.О. Моделювання обладнання технологічних ліній 
для перероблення пластмас і гумових сумішей на базі валкових машин: монографія. - К.: НТУУ 
"КПІ", 2013. - С. 22, рис. 1.6]. 15 

На відміну від аналога, що розглянуто, конструкція цього валка має менший термічний опір. 
Проте виготовлення периферійних каналів у вигляді круглих отворів у бочці валка істотно 
ускладнює виготовлення валка в цілому, особливо під час свердління кожного з периферійних 
каналів з протилежних боків (зазвичай коли довжина бочки валка перевищує 2 м). Крім того, у 
разі пошкодження робочої поверхні валка її відновлення надзвичайно ускладнене. 20 

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити валок валкових машин, у якому 
нове виконання його периферійних каналів забезпечує спрощення виготовлення валка в цілому, 
а також його ремонтопридатність. 

Поставлена задача вирішується тим, що у валку валкових машин, що містить бочку і цапфи, 
виконаний вздовж них центральний отвір і розташовані вздовж бочки закриті по кінцях 25 
периферійні канали, сполучені з центральним отвором за допомогою проміжних каналів, згідно 
з корисною моделлю, кожний периферійний канал виконано у вигляді поздовжнього пазу на 
зовнішній поверхні бочки, поверх якої розташовано обичайку. У найприйнятнішому прикладі 
виконання валка стінки поздовжніх пазів мають теплоізоляційне покриття, виконане, наприклад, 
із фторполімеру. 30 

Виконання кожного з периферійних каналів у вигляді поздовжнього пазу на зовнішній 
поверхні бочки дає змогу замінити складну операцію свердління операцією фрезерування або 
стругання в разі виконання поздовжніх пазів наскрізними або лише фрезерування в разі їх 
виконання глухими (у цьому разі можна відмовитися від знімних торцевих заглушок). При цьому 
незалежно від довжини бочки валка утворюються канали з гладкими прямолінійними стінками. 35 

Наявність на стінках поздовжніх пазів теплоізоляційного покриття забезпечує збільшення 
частки теплового потоку, спрямованого в напрямку обичайки (тобто робочої поверхні бочки) і 
відповідно зменшення в напрямку центрального отвору валка, а отже - і зменшення витрати 
теплоносія. Зазначене покриття може бути виготовлене, наприклад, із фторполімеру, зокрема 
політетрафторетилену, який за температури експлуатації від мінус 260 °C до 260 °C має 40 
теплопровідність 0,20…0,23 Вт/(м·К), що на два порядки менше за теплопровідність чавуну або 
сталі, з яких виготовляється валок. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на фіг. 1 - поздовжній 
переріз валка; на фіг. 2 - переріз за А-А на фіг. 1; на фіг. 3 - вид Б, приклад виконання 
поздовжніх пазів закритими, або глухими (обичайку умовно не показано). 45 

Валок валкових машин містить бочку 1 і цапфи 2 і 3, виконаний вздовж них центральний 
отвір 4 і розташовані вздовж бочки 1 периферійні канали 5 з ущільнювальними кільцями 6 на 
кінцях. При цьому периферійні канали 5 сполучені з центральним отвором 4 за допомогою 
проміжних каналів 7, які можуть бути як радіальними, так і похилими (розташування проміжних 
каналів 7 у просторі залежить від діаметра бочки 1, а також кількості периферійних каналів 5). 50 
Кожний периферійний канал 5 виконано у вигляді поздовжнього пазу на зовнішній поверхні 8 
бочки 1, поверх якої розташовано обичайку 9 (фіг. 1). Стінки поздовжніх пазів можуть мати 
теплоізоляційне покриття 10, виконане, наприклад, із фторполімеру, зокрема 
політетрафторетилену (фіг. 1). У разі виконання периферійних каналів 5 у вигляді закритих 
поздовжніх пазів (див. фіг. 3) відпадає потреба в ущільнювальних кільцях 6 (див. фіг. 1). 55 

Центральний отвір 4 валка також оснащено заглушкою 11 і трубою 12 з ущільненням 13 
(див. фіг. 1). 

Валок працює в такий спосіб. 
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Теплоносій по трубі 12 і далі по центральному отвору 4 надходить у праві проміжні канали 7, 
проходить по периферійних каналах 5, крізь ліві проміжні канали 7 потрапляє в міжтрубний 
простір центрального отвору 4 і видаляється за межі валка (див. фіг. 1). 

Завдяки наявності теплоізоляційного покриття 10 забезпечується збільшення частки 
теплового потоку, спрямованого в напрямку обичайки 9, і відповідно зменшення частки 5 
теплового потоку, спрямованого в напрямку центрального отвору 4 валка, що сприяє 
зменшенню витрати теплоносія. 

Пропонована корисна модель не лише забезпечує ремонтопридатність валка та спрощення 
його виготовлення, а й знижує енергоємність валка.  

 10 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
1. Валок валкових машин, що містить бочку і цапфи, виконаний вздовж них центральний отвір і 
розташовані вздовж бочки закриті по кінцях периферійні канали, сполучені з центральним 
отвором за допомогою проміжних каналів, який відрізняється тим, що кожний периферійний 15 
канал виконано у вигляді поздовжнього пазу на зовнішній поверхні бочки, поверх якої 
розташовано обичайку. 
2. Валок за п. 1, який відрізняється тим, що стінки поздовжніх пазів мають теплоізоляційне 
покриття, виконане, наприклад, із фторполімеру. 
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