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Корисна модель належить до конструкції папероробної машини і може бути використана у 
целюлозно-паперовій та текстильній галузях промисловості. 

Відомий периферичний накат папероробної машини [див. патент СРСР SU 931882, В21G 
9/00, 30.05.1982]. Недоліком даного периферичного накату є те, що притискання рулону, що 
намотується, відбувається лише за рахунок пневмоциліндра. При цьому пневмоциліндр, який 5 

діє на вал через важіль, не може забезпечити необхідної якості та щільності намотування. 
Найбільш близьким за технологічною суттю до пропонованого технологічного рішення є 

периферичний накат папероробної машини (див. патент України UA 55233, D21G 9/00, 
10.12.2010). 

Недоліком даного периферичного накату є те, що збільшився коефіцієнт тертя між 10 

циліндром накату і рулоном, але цим не досягли потрібної рівномірності і якості намотування 
рулону паперу. 

Задачею корисної моделі є покращення рівномірності намотування рулону, покращення 
контролю за намотуванням. Поставлена задача вирішується за рахунок встановлення несучого 
пристрою (робочих опор тамбурного вала). 15 

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

вала 2, рулону, що намотується 3, заправочних важелів 4, несучих пристроїв 5, пневматичних 
циліндрів 6, направляючі несучого пристрою 7, пневмоциліндр для управління ричагами 8, 
станина 9, захвати несучого пристрою 10. 20 

Заправка здійснюється, коли тамбурний вал 2 знаходиться в заправочному важелі 4 над 
циліндром накату 1. Після часткового намотування рулону 3 автоматично переводиться в 
захвати 10 несучого пристрою 5. Несучий пристрій 5 за допомогою пневмоциліндра 6 
притискається до циліндра накату 1. Після того як закінчується намотування рулону 3 у 
пневмоциліндрі 6 зменшується тиск. Далі несучий пристрій 5 по направляючим несучого 25 

пристрою 7 відходить в крайнє праве положення, де за допомогою пневмоциліндра 8 
перевертає захвати несучого пристрою 10, здійснюючи таким чином вивантаження рулону на 
станину 9. 

При намотуванні рулону 3, що розташований в захватах 10 несучого пристрою 5, його 
притискання здійснюється за рахунок пневмоциліндра 6, переміщують рулон (вліво) по 30 

направляючих 7. 
Запропонована конструкція механізму притискання тамбурного вала до циліндра на 

периферичному накаті папероробної машини дає змогу більш рівномірно намотувати полотно 
та контролювати за цей процес. 

 35 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Периферичний накат папероробної машини, що містить циліндр накату, тамбурний вал і 
механізм притискання тамбурного вала до циліндра накату, який відрізняється тим, що рулон 
переміщується пристроєм, що рухається по направляючих за допомогою пневмоциліндра. 40 
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