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ХАТ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 
(57) 1. Вал відсмоктуючий, який складається з 
перфорованої сорочки, вакуумної камери з перед-
нім і заднім по ходу обертання вала ущільненням і 
пристрою для глушіння шума, який відрізняється 

тим, що для зниження рівня шуму незалежно від 
зміни роботи вала пристрій для глушіння шуму 
виконаний у вигляді набору пластин, які в попере-
чному перерізі на виді зверху мають форму зріза-
ного конуса, причому утворювані ними канали ро-
зширюються по ходу обертання вала. 
2. Вал за п. 1, який відрізняється тим, що для 
зниження рівня шуму на протилежному від вакуу-
мної камери боці на торцях пластин змонтована 
шумопоглинаюча сітка. 
3. Вал за п. 2, який відрізняється тим, що сітка 
виконана з антикорозійного матеріалу. 

 
 

 
Корисна модель відноситься до конструкції 

папероробної машини і може знайти призначення 
в целюлозно-паперовій промисловості. 

Ціль корисної моделі - зниження рівня шуму. 
Це досягається тим, що пристрій виконано у 

вигляді набору пластин, які в перерізі на виді 
зверху мають форму зрізаного конуса та 
змонтовані паралельно одна одній перпендику-
лярно до сорочки вала на загальній тязі, що роз-
ташована уздовж заднього ущільнення вакуумної 
камери, а також сітки на торцях пластин. 

На фігурі 1 показаний поперечний розріз вала 
відсмоктуючого; на рисунку 2 і 3 показані 
змонтовані на тязі пластини з сіткою. 

Відсмоктуючий вал складається з 
циліндричної сорочки 1 з отворами перфорації 2, 
вакуумної камери 3 з переднім 4 і заднім 5 по ходу 
обертання вала ущільненнями, які обмежують зо-
ну відсмоктування А сорочки вала, пристрою 6 для 
глушіння шуму, виконаного у вигляді набору пла-
стин 7, не контактуючих з внутрішньою поверхнею, 
маючих по обох сторонах глухі отвори 8 а також 
сітку 13, змонтовану на торцях пластин 7, вста-
новлених паралельно одна одній і перпендикуляр-
но до сорочки на загальній тязі 9, розташованої 
вздовж заднього ущільнення вакуумної камери. 

Кожна пластина 7 може складатися з двох 
частин, які утворюють зрізаний конус з отворами 8 

(наскрізними), між якими встановлюється пластич-
на прокладка 10 (при цьому отвори стають глухи-
ми). 

Пристрій для глушіння шуму може бути забез-
печений трубчатим сприском 11. 

З зовнішньої сторони сорочка має покриття 12. 
При роботі вала розрідження в зоні 

відсмоктування А, створюване вакуумною каме-
рою 3, передається через отвори 2 перфорації на 
зовнішнє покриття 12. Тиск повітря в порожнинах 
отворів 2, вийшовши із зони відсмоктування при 
проходженні ним ущільнення 5, збільшується до 
атмосферного, що супроводжується звуковими 
хлопками, які розходяться в каналах між пласти-
нами 7, втрачають частину енергії в отворах 8, 
працюючих, як резонатор, а також частину енергії 
на сітці 13. 

Пластини 7, що в перерізі на виді зверху ма-
ють форму зрізаного конуса, створюють канали, 
площа перерізу якого збільшується по ходу обер-
тання вала, внаслідок чого енергія звукового хлоп-
ка втрачається, переходячи в теплову. В 
результаті цього рівень шуму в просторі навколо 
вала знижується. 

Очищення отворів 8 реалізується за допомо-
гою трубчатого сприску 11, через який періодично 
подається вода. 
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