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Корисна модель стосується конструкції папероробної машини і може бути використана в 
целюлозно-паперовій та текстильній галузях промисловості. 

Відомий периферичним накат папероробної машини [див. патент СРСР SU 931882, 
D21G9/00, 30.05.1982]. Недоліком даного периферичного накату є те, що притискання рулону, 
що намотується, відбувається лише за рахунок пневмоциліндра. При цьому сила земного 5 

тяжіння в процесі притискання не задіяна, що впливає на якість та, відповідно, щільність 
намотування. 

Найбільш близьким за технологічною суттю до пропонованого технічного рішення є 
периферичний накат папероробної машини [див. патент України UA 55232, D21G9/00, 
10.12.2010]. 10 

Недоліком даного периферичного накату є те, що при покращенні в зменшенні сили інерції 
рулону, притискання рулону до циліндра накату також здійснюється лише за допомогою 
пнемоциліндра, що не забезпечує необхідної якості намотування рулону на тамбурний вал. 

Задачею корисної моделі є покращення щільності намотування рулону паперу та 
притискання рулону до циліндра накату за допомогою використання ваги рулону. Це 15 

досягається за рахунок встановлених направляючих балок під кутом до горизонту та пружин, які 
підтримують балки з тамбурним валом у трохи піднятому положенні. 

Суть корисної моделі можна пояснити кресленням. 
Периферичний накат папероробної машини складається з циліндра накату 1, тамбурного 

валу 2, рулону 3, що намотується, заправочних (приймальних) важелів 4, робочих (основних) 20 

важелів 5, пневматичних циліндрів робочих важелів 6, станини 7, на яких розміщується рулон 3, 
направляючих балок (направляючої відкидної частини станини) 8, пружин 9 та пневмоциліндрів 
10, що підтримують направляючі балки 8. 

Заправка здійснюється, коли тамбурний вал 2 встановлюється в заправочні важелі 4 над 
центром циліндра накату 1. Після часткового намотування рулон 3 автоматично переводиться 25 

на направляючі балки 8. Останні за допомогою пружин 9 трохи підіймаються так, щоб центр 
рулону 3 був трохи вище центра циліндра 1. На початковому етапі для запобігання 
відскакуванню рулону 3 від циліндра 1 встановлені робочі важелі 5 і пневмоциліндри 6, що 
притискають рулон 3 до циліндру 1. у міру намотування рулон 3 все більше починає 
притискатися до циліндра накату 1 під дією сили власної ваги, а пневмоциліндри 6 все менше і 30 

менше задіяні у притисканні. 
Для компенсації ваги рулону встановлені пневмоциліндри 10, які підтримують направляючі 

балки 8 у робочому положенні. Після того, як закінчується намотування рулону 3 у 
пневмоциліндрах 10, зменшується тиск. Після цього направляючі балки 8 опускаються під дією 
ваги рулону 3, і за допомогою робочих важелів 5 намотаний рулон 3 відводиться від циліндра 35 

накату 1 далі по направляючих 8 та станині 7. 
Поки здійснюється намотування на тамбурний вал 2, що встановлений в приймальних 

важелях 4, пружини 9 підіймають направляючі балки 8 у попереднє положення. Після цього 
тамбурний вал 2 з приймальних важелів 4 переноситься на направляючі 8, де відбувається 
подальше намотування рулону 3. 40 

Запропонована конструкція механізму притискання тамбурного вала до циліндра на 
периферичному накаті папероробної машини дає змогу задіяти силу ваги рулону, що покращить 
якість намотування паперового полотна в рулон. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 

 
Периферичний накат папероробної машини, що містить циліндр накату, тамбурний вал і 
механізм притискання тамбурного вала до циліндра накату, який відрізняється тим, що 
направляючі балки для рулону, що намотується, розташовуються під кутом до горизонту, 
встановлені пружини, які підтримують направляючі балки з тамбурним валом у трохи піднятому 50 

положенні, зріз направляючої балки виконаний під кутом. 
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