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Корисна модель належить до обладнання для перероблення термопластичних матеріалів, 
зокрема для виготовлення одно- або багатошарових рукавних полімерних плівок екструзійним 
методом. 

Для виготовлення рукавних полімерних плівок найбільшого поширення набув метод 
роздування знизу вгору. Одним з елементів технологічної лінії для реалізації цього методу є 5 

пристрій для охолодження рукавної полімерної плівки, що містить розміщуване над 
екструзійною головкою порожнисту камеру для проходу рукавної полімерної плівки, споряджене 
щілиною для виходу охолодного повітря в бік зазначеної плівки [Лукач Ю.Е., Петухов А.Д., 
Сенатос В.А. Оборудование для производства полимерных плёнок. - Μ.: Машиностроение, 
1981. - С. 131, рис. 60]. Застосовуване в цьому пристрої повітряне охолодження рукавної 10 

полімерної плівки не забезпечує ефективного зниження її температури, особливо в разі 
одержання товстих плівок. У цьому разі висота ділянки охолодження може досягати кількох 
метрів, що ускладнює монтаж та експлуатацію технологічної лінії в цілому. 

Найближчим за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є пристрій для 
охолодження рукавної полімерної плівки, що містить розміщувану над екструзійною головкою 15 

ванну з патрубками підведення й відведення охолодної рідини, а також виконаним в її днищі 
вікном для проходу рукавної полімерної плівки, спорядженим еластичним ущільнювачем для 
контакту із зазначеною плівкою, виконаним у вигляді плоского кільця [ах. СРСР № 377246, МПК 
В29В 7/00, заявл. 20.05.1971, опубл. 17.04.1973]. 

На відміну від аналога, що розглянуто, внаслідок застосування води охолодження плівки 20 

істотно інтенсифікується, що дає змогу зменшити висоту ділянки охолодження технологічної 
лінії. Проте зазначений пристрій має істотний недолік - неможливість регулювання діаметра 
рукава полімерної плівки в широкому діапазоні розмірів, що істотно звужує технологічні 
можливості пристрою. 

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити пристрій для охолодження 25 

рукавної полімерної плівки, у якому нове конструктивне виконання його ущільнювача 
забезпечує можливість регулювання діаметра рукава полімерної плівки в широкому діапазоні 
розмірів, що істотно розширює технологічні можливості пристрою. 

Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для охолодження рукавної полімерної 
плівки, що містить розміщувану над екструзійною головкою ванну з патрубками підведення й 30 

відведення охолодної рідини, а також виконаним в її днищі вікном для проходу рукавної 
полімерної плівки, спорядженим еластичним ущільнювачем для контакту із зазначеною плівкою, 
згідно з пропонованою корисною моделлю, новим є те, що ущільнювач виконано у вигляді 
еластичної тороподібної оболонки, розташованої в горизонтальній площині та прикріпленої до 
двох рознесених по висоті жорстких кілець, встановлених у ванні з можливістю регулювання 35 

відстані між ними, при цьому порожнину тороподібної оболонки сполучено з 
пневмомагістраллю. 

Виконання ущільнювача із зазначеними ознаками в разі зміни відстані між жорсткими 
кільцями й регулювання тиску повітря всередині тороподібної оболонки забезпечує можливість 
одночасного змінювання його внутрішнього та зовнішнього діаметрів, а отже і підлаштування 40 

внутрішнього діаметра зазначеної оболонки під розмір одержуваного рукава полімерної плівки. 
Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено поздовжній розріз 

пристрою. 
Пристрій для охолодження рукавної полімерної плівки 1 містить розміщувану над 

екструзійною головкою 2 ванну 3 з патрубками підведення 4 і відведення 5 охолодної рідини, а 45 

також виконаним у днищі 6 ванни 3 отвором 7 для проходу рукавної полімерної плівки 1, 
спорядженим ущільнювачем, виконаним у вигляді еластичної тороподібної оболонки 8, 
розташованої в горизонтальній площині та прикріпленої до двох рознесених по висоті жорстких 
кілець 9 і 10, встановлених у ванні 3 з можливістю регулювання відстані h між ними, при цьому 
порожнину тороподібної оболонки 8 сполучено з пневмомагістраллю 11 (креслення). 50 

Пристрій працює в такий спосіб. 
Залежно від діаметра рукава полімерної плівки 1 за рахунок взаємного переміщення 

жорстких кілець 9 і 10 забезпечують потрібну відстань h між ними і подають у пневмомагістраль 
11 під тиском повітря, яке розширює тороподібну оболонку 8 до контакту з рукавною 
полімерною плівкою 1, тим самим запобігаючи витоку охолодної рідини з ванни 3. 55 

Під час проходу рукавної полімерної плівки 1 крізь шар охолодної рідини, що перебуває у 
ванні 3, зазначена плівка інтенсивно охолоджується, фіксуючи свої форму й розміри. 

Пропонована корисна модель поліпшує умови охолодження одержуваної рукавної 
полімерної плівки різного діаметра. 

 60 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Пристрій для охолодження рукавної полімерної плівки, що містить розміщувану над 
екструзійною головкою ванну з патрубками підведення й відведення охолодної рідини, а також 
виконаним в її днищі вікном для проходу рукавної полімерної плівки, спорядженим еластичним 5 

ущільнювачем для контакту із зазначеною плівкою, який відрізняється тим, що ущільнювач 
виконано у вигляді еластичної тороподібної оболонки, розташованої в горизонтальній площині 
та прикріпленої до двох рознесених по висоті жорстких кілець, встановлених у ванні з 
можливістю регулювання відстані між ними, при цьому порожнину тороподібної оболонки 
сполучено з пневмомагістраллю. 10 
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