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ВСТУП

Мета  лабораторних  робіт  –  засвоєння  базових  методів  досліджень, 

розрахунку  й  конструювання  машин  і  апаратів   потокових  ліній  для 

пакування..

До цих методичних вказівок увійшли протоколи лабораторних робіт з 

дослідження міцнісних характеристик базових елементів конструкції машин 

та апаратів, що працюють під залишковим тиском, а також конструктивних 

параметрів вузлів машин для комплектування потокових ліній, призначених 

для виконання технологічних операцій пакування.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

Вивчення принципу роботи  черв’ячного екструдера

Мета роботи –  Вивчення принципу роботи черв’ячного екструдера

I.Основні відомості

Принцип дії черв'ячного екструдера визначається різноманіттям проце-

сів, що можуть реалізуватися в ньому. Найбільш широке  застосування чер-

в'ячні екструдери знайшли у переробці гранульованих  термопластів.  Полі-

мер надходить  у  заван-тажувальну  воронку  4 циліндричного  корпусу 

2 екструдера (рис. 1), транспортується вздовж корпусу циліндра 4 черв'яком 3, 

який обертається від приводу  10.  Під час переміщення по гвинтовому каналу 

черв'яка гранули стискаються, полімер плавиться, гомогенізується і під пев-ним 

тиском потрапляє в екструзійну головку, яка кріпиться до циліндра  . Пові-тря, 

яке  знаходиться  в  проміжках  між  гранулами,  витискається  внаслідок  ущі-

льнення гранул через завантажувальну горловину .

Потрібна для плавлення гранул полімера теплота підводиться в осно-

вному від приводу, механічна енергія якого перетворюється на теплову внас-

лідок сухого тертя гранул по поверхнях корпусу та черв'яка, а також дисипації 
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(в'язкісного тертя) в об'ємі утвореного розплаву. Частина енергії підводиться 

від нагрі-вників 6, розміщених на поверхні корпусу 2. Слід зазначити, що в ря-

ді випадків теплота дисипації перевищує теплоту, необхідну для плавлення і го-

могенізації, а тому конструкція черв'ячного екструдера передбачає можливість 

відведення її надлишку за допомогою вентиляторів 7, або застосування системи 

11  рідинного охолодження циліндра. Зона завантаження екструдера для запобі-

гання  передчасному початку плавлення полімеру в більшості випадків охоло-

джується  водою,  яка подається в канали 8  корпусу завантажувальної воронки. 

 Насипна маса гранульованого полімеру, що надходить до завантажу-

вальної горловини, менша від густини розплаву, тому в області плавлення об'-

єм  каналу черв'яка конструктивно  зменшується  (найчастіше внаслідок 

зменшення глибини нарізки і рідше через змінення її кроку, тобто ширини гви-

нтового каналу). Відношення площі перерізу гвинтового каналу зони подачі до 

площі перерізу в зоні гомогенізації називають  ступенем стиснення.  Це відно-

шення приблизно дорівнює відношенню глибини нарізки у зазначених зонах

  З'єднання черв'яка з  вихідним валом редуктора і передача обертального 

моменту  в більшості випадків здійснюється, як правило, за допомогою вузла 

упорного  підшипника  і  шліцьових  або шпонкових  з'єднань. Це обумовлено 

тим, що в процесі роботи на черв'як діє значна осьова сила, яку здебільшого ви-

падків не можуть сприйняти на себе підшипники вихідного вала стандартного 

редуктора. Тому для її сприйняття і передачі на черв'як обертального моменту 

від приводу між ними обов'язково встановлюють вузол упорного підшипни-

ка. Завдяки шліцьовому або шпонковому з єднанню черв'яка з упорною п'я-

тою вузла упорного підшипника черв'як після зняття екструзійної головки мо-

же бути виштовхнутий вперед з корпусу машини без демонтажу інших вузлів. 

Це забезпечує можливість заміни черв'яків у разі переходу на інший перероб-

люваний матеріал або за значного зношення гребнів та поломки черв'яка.



      З метою уникнення перегріву полімерної маси для відведення частини теп-

лоти дисипації корпуси екструдера та завантажувальної воронки оснащуються по-
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вітряними, рідинними (здебільшого водяними) або комбінованими 

системами охолодження.   Водяні системи охолодження корпусу  забезпечують 

інтенсивне охолодження, але мають жорсткий режим регулювання температури. Їх 

викорис-товують, як правило, під час переробки гуми. Охолоджувальна рідина в 

таких системах циркулює в спіральному каналі, виконаному на циліндрі під поверхнею 

нагрівників.

II.Устаткування

1.Зразок виробничої машини.

2.Конструкторські креслення (плакати)

3. Вимірювальний інструмент.

III. Порядок виконання роботи

1.Ознайомитися з конструкціями черв’ячних машин, представлених у ла-

бораторії (ЧП 45х20, ЧП 32х20, ЧП 18х25)

2. Згідно зразка виробничої машини  виконати повузлову специфікацію ек-

струдера.

         3. Розробити схему збирання вузлів екструдера ( за вказівкою викла-

дача)

         4. Описати принцип роботи екструдера.

IV.Звіт

        1.Найменування лабораторної роботи

        2.Мета роботи

        3.Повузлова специфікація екструдера

        4.Схема  збирання вузлів   

        5.Опис принципу роботи екструдера.

   V.Контрольні запитання

 



 1.В чому полягає особливість геометрії черв’яка екструдера, призначе-

ного для гомогенізації гранульованого полімеру ? 
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2. Для чого потрібне охолодження завантажувальної воронки екстру-

дера? 

       3. Навести геометричну характеристику черв’яка .

Звіт виконав_________________________(п.і.б.)

Примітка:    Протокол виконати у рукописній формі 

VІ.Література

полімерного устаткування1.В.І.Сівецький. Комп’ютерне проектуван-

ня екструзійного :.Київ. «Політехніка», 2003. с.6-7
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Вивчення кінематичних схем  одночерв’ячних екструдерів

Мета роботи –  Аналіз кінематичних схем одночерв’ячних екструдерів 

(переваги і недоліки).

I.Основні відомості

  З'єднання  черв'яка  з  вихідним валом редуктора і передача обертального 

моменту в більшості випадків здійснюється,  як правило,  за  допомогою вузла 

упорного підшипника і шліцьових або шпонкових з'єднань. Це обумовлено тим, 

що в процесі роботи на черв'як діє значна осьова сила, яку здебільшого випадків не 

можуть сприйняти на себе підшипники вихідного вала стандартного редуктора. 

Тому для її сприйняття і передачі на черв'як обертального моменту від приводу 

між  ними  обов'язково  встановлюють  вузол упорного підшипника. Завдяки 

шліцьовому або шпонковому з єднанню черв'яка з упорною п'ятою вузла упо-

рного  підшипника  черв'як  після зняття екструзійної головки може бути виш-

товхнутий вперед з корпусу машини без демонтажу інших вузлів. Це забезпечує 

можливість заміни черв'яків у разі переходу на інший перероблю-ваний матеріал 

або за значного зношення гребнів та поломки черв'яка.

Кінематичні схеми різних варіантів компонування екструдерів зале-

жать від технології переробки термопластів.

II.Устаткування

1.Зразок виробничої машини.

2.Конструкторські креслення (плакати)



3. Вимірювальний інструмент.
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III. Порядок виконання роботи

Ознайомитися з конструкціями черв’ячних машин, представлених у 

лабораторії (ЧП 45х20, ЧП 32х20, ЧП 18х25)

IV.Звіт

1.Найменування лабораторної роботи

2.Мета роботи

3.Скласти кінематичні схеми черв’ячних машин з різим   компо-

нуванням вузлів опорного підшипника ( за вказівкою викладача) .

4.Виконати порівняльний аналіз  кінематичних схем ( за вказівкою 

викладача) .

V.Контрольні запитання

1.Які переваги конструкції вузла упорного  підшипника , зкомбіно-

ваного з редуктором ?

2. Які недоліки конструкції при розташуванні вузла  упорного  під-

шипника на задній стінці редуктора ?

Звіт виконав_________________________(п.і.б.)

Примітка:    Протокол виконати у рукописній формі 

VІ.Література



1.В.І.Сівецький. Комп’ютерне проектування екструзійного 

полімерного устаткування:.Київ. «Політехніка», 2003. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Вузли упорних підшипників на екструдері

Мета роботи –  Порівняльний аналіз вузлів упорного  підшипника на  екстру-

дері.

I.Основні відомості

За розташуванням вузла упорного підшипника екструдери поділяють на схеми з 

вузлом, вмонтованим у редукторі , виносним, розташованим на передній або на 

задній  стінці редуктора.

Вузол упорного підшипника є невід'ємною і дуже відповідальною  складо-

вою будь-якої черв'ячної машини. Він сприймає на себе з начні  осьові  зусилля, 

якими навантажений черв'як під час роботи, і замикає їх на циліндричний кор-

пус екструдера. Корпус вузла  упорного  підшипника є  з'єднуючою  частиною 

між корпусами екструдера і редуктора, забезпечуючи співвісність черв'яка та 

редуктора.

Упорний підшипник повинен сприймати значні змінювані у часі зусил-

ля і при цьому мати якомога більший ресурс роботи, оскільки його ремонт пот-

ребує суттєвих вартісних затрат і часу.  Тому для  екструдерів  середніх і вели-

ких типорозмірів підшипник часто виготовляють спеціально. Іноді вибирають 

упорний тип підшипника, але найчастіше -конічний радіально-упорний і завжди 

роликовий, оскільки він  здатен сприймати більші навантаження. У сучасних ко-

нструкціях підшипників використовують конічні ролики зі сферичною боковою 

поверхнею.

З метою зменшення габаритів вузлів упорних підшипників в осьовому на-

прямку екструдера застосовують упорний підшипник ковзання на основі фто-



ропластових кілець або інших сучасних конструкційних матеріалів з високими 

триботехнічними характеристиками.
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Розташування вузла упорного підшипника в окремому корпусі незалежно від 

редуктора забезпечує зручність його ремонту, але збільшує габарити машини.

Менші габарити мають конструкції машин з вузлом упорного підшипни-

ка, скомбінованого з редуктором і розташованим в самому редукторі або на йо-

го передній стінці. Найбільш розповсюджена конструкція з вузлом упорного 

підшипника на передній стінці редуктора .

Розташовання вузла упорного підшипника на задній стінці редуктора  забе-

зпечує найлегший доступ до нього. Але за таким компонуванням осьове зусилля 

передається від черв'яка на упорний підшипник через вал редуктора, додатково 

навантажуючи його. Це потребує посилення і ускладнення конструкції редуктора 

та знижує його надійність.

Найкращі умови роботи має вузол упорного підшипника, розміщений в кор-

пусі редуктора. Такий редуктор не є стандартним, а проектується спеціально для 

даної машини. Ремонт такого підшипника тягне за собою демонтаж кришки та ви-

хідного вала редуктора.

Варіант конструктивного оформлення вузла упорного підшипника обирає-

ться залежно від типорозміру машини і серійності її виготовлення.

II.Устаткування

1.Зразок виробничої машини.

2.Конструкторські креслення (плакати)

3. Вимірювальний інструмент.

III. Порядок виконання роботи

1.Ознайомитися з кінематичними схемами екструдерів, представлених у 

лабораторії (ЧП 45х20, ЧП 32х20, ЧП 18х25)

IV.Звіт



1.Найменування лабораторної роботи

2.Мета роботи
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3.Скласти кінематичні схеми черв’ячних машин з різим компонуванням вузлів 

опорного підшипника ( за вказівкою викладача) .

4.Виконати порівняльний аналіз  кінематичних схем ( за вказівкою викладача) .

V.Контрольні запитання

1.Яке призначення упорного  підшипника ?

2.Які переваги конструкції екструдера з вузлом упорного  підшипника , зком-

бінованого з редуктором і розташуваного в самому редукторі?

Звіт виконав_________________________(п.і.б.)

Примітка:    Протокол виконати у рукописній формі 

VІ.Література

1.В.І.Сівецький. Комп’ютерне проектування екструзійного полімерного 

устаткування:.Київ. «Політехніка», 2003. 
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ДОДАТОК 1  
Правила виконання, оформлення та здачі лабораторних 

робіт

 1.  Залежно від чисельності кожну студентську групу поділяють на к і -

лька  бригад .

2 Кожна студентська бригада виконує ту чи іншу роботу в дні і години, 

відведені для цієї мети розкладом занять і графіком проведення робіт в  ла-

бораторії.

       3. Перед початком лабораторної роботи проводиться співбесіда для 

перевірки підготовленості студентів до її виконання. До виконання лабора-

торної роботи допускаються студенти, які підготували протокол цієї роботи, 

засвоїли теоретичні положення, експериментально-методичну частину і 

пройшли інструктаж з техніки безпеки.

4 Підготовлений до лабораторної роботи протокол повинен вміщувати 

найменування і мету роботи, стислі теоретичні відомості (розрахункові схе-

ми і формули), схему експериментальної установки і необхідні для виконан-

ня роботи й обробки результатів таблиці та заготовки графіків.

5.Після виконання лабораторної роботи кожен студент здає звіт з

підготовленим до роботи протоколом, а також результатами експеримен-

тальних досліджень, кресленнями і схемами, результатами обробки екс-

периментальних даних і теоретичних досліджень, аналізами результатів і ос-

новні висновки.

6.Протокол-звіт потрібно виконувати на папері формату А4. Усі

креслення, ескізи й схеми треба виконувати олівцем з використанням

креслярських пристроїв. Графіки необхідно виконувати на міліметровці або 

папері  з  обов'язковим  нанесенням .координатної сітки.  Усі графічні 

матеріали мають бути виконано чітко й виразно, а звіт - акуратно.
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7Звіт, який не відповідає згаданим вимогам, не приймається до захисту і 

має бути перероблений або виправлений.

8.За звітом проводиться опитування з метою з'ясування ступеня засво-

єння студентом матеріалу роботи для її захисту.

9.Студенти, які не здали звіт з попередньої роботи, не допускаються до 

виконання наступної.

10.Послідовно здавши звіти з усіх робіт, студент отримує залік з  лабораторного 

курсу в цілому
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ДОДАТОК 2  

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №№1-3 
(опис вузлів упорних підшипників на  екструдері)

Вузол упорного підшипника є невід'ємною і дуже відповідальною скла-

довою будь-якої черв'ячної машини. Він сприймає на себе значні осьові зусилля, 

якими навантажений черв'як під час роботи, і замикає їх на циліндричний корпус 

екструдера. Корпус вузла упорного підшипника є з'єднуючою частиною між кор-

пусами екструдера і редуктора, забезпечуючи співвісність черв'яка та редукто-ра.

(рис.2.1)

Рис. 2.1. Кінематична схема екструдера з 
вузлом упорного підшипника в редукторі:

1 - циліндр; 2 - корпус завантажувальної воронки, 3 - черв'як; 4 - вузол 

упорного підшипника; 5 - шліцьове з'єднання; б - термопара; 7 – радіа-

льний підшипник, 8 - пружна муфта, 9 - редуктор, 10 - пасова передача, 

11 - електродвигун, 12 - водяна система охолодження циліндра.
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Упорний підшипник повинен сприймати значні змінювані у часі зусил-

ля і при цьому мати якомога більший ресурс роботи, оскільки його ремонт 

потребує суттєвих вартісних затрат і часу. Тому для екструдерів середніх і вели-

ких типорозмірів підшипник часто виготовляють спеціально. Іноді вибирають 

упорний тип підшипника, але найчастіше -конічний радіально-упорний і завжди 

роликовий, оскільки він  здатен сприймати більші навантаження. У сучасних ко-

нструкціях підшипників використовують конічні ролики зі сферичною боковою 

поверхнею.

За типом приводів екструдери можуть бути із циліндричним редуктором, 

черв'ячним або планетарним редуктором. Черв'ячні редуктори компактніші за 

циліндричні, але мають набагато більші втрати енергії. Тому черв'ячні редуктори , 

як і планетарні, використовують лише у приводах редукторів малих 

типорозмірів.

За розташуванням вузла упорного підшипника екструдери поділяють на схе-

ми з вузлом, вмонтованим у редукторі (рис 2.1,), виносним , розташованим на пе-

редній або на задній стінці редуктора.

Розташування вузла упорного підшипника в окремому корпусі незалежно від 

редуктора (рис. 2.2,) забезпечує зручність його ремонту, але збільшує габарити ма-

шини.

Менші габарити мають конструкції машин з вузлом упорного підшипника, 

скомбінованого з редуктором і розташованим в самому редукторі або на його 

передній стінці. Найбільш розповсюджена конструкція з вузлом упорного 

підшипника на передній стінці редуктора (рис. 2,3).
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Рис. 2.2. Кінематична схема екструдера з виносним вузлом 
упорного підшипника:

/ - циліндр; 2 - корпус завантажувальної воронки; 3 - черв'як; 4 - вузол 

упорного підшипника; 5 - шліцьове з'єднання; 6 - термопара;7 - радіальний 

підшипник, 8 -пружна муфта, 9 - редуктор; 10 - пасова передача, 11 – елек-

тродвигун, 12 - водяна система охолодження циліндра, 13 – електронагрів-

ник.

Рис. 2.3. Кінематична схема екструдера з вузлом упорного підшипника на 
передній стінці редуктора:

/ - циліндр; 2 - корпус завантажувальної воронки; 3 - черв'як; 4 - вузол упор-

ного підшипника; 5 - шліцьове з'єднання; б - термопара;7 - радіальний під-

шипник, 8 - пружна муфта, 9 - редуктор; 10 - пасова передача, 11 – електро-

двигун, 12 - водяна система охолодження циліндра, 13 - електронагрівник, 

14 - кожух повітряного охолодження, 15 - повітряна система охолодження 

циліндра, 16 - водяна система охолодження черв'яка.
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Розташування вузла упорного підшипника на задній стінці редуктора (рис. 

2.4) забезпечує найлегший доступ до нього. Але за таким компонуванням осьове 

зусилля передається від черв'яка на упорний підшипник через вал редуктора, 

додатково навантажуючи його. Це потребує посилення і ускладнення конструкції 

редуктора та знижує його надійність.

Рис. 2.4. Кінематична схема екструдера з вузлом упорного підшипника на 

задній стінці редуктора:

/ - циліндр; 2 - корпус завантажувальної воронки; 3 - черв'як; 4 - вузол 

упорного підшипника; 5 - шліцьове з'єднання; б - термопара; 7 - радіальний 

підшипник, 8 -пружна муфта, 9 - редуктор; 10 - пасова передача, 11 – елект-

родвигун, 12 - водяна система охолодження иуіптдра, 13 – електронагрівник, 

16 - водяна система охолодження черв'яка

Найкращі умови роботи має вузол упорного підшипника, розміщений в 

корпусі редуктора. Такий редуктор не є стандартним, а проектується спеціально 

для даної машини. Ремонт такого підшипника тягне за собою демонтаж кришки 

та вихідного вала редуктора.

Варіант конструктивного оформлення вузла упорного підшипника 

обирається залежно від типорозміру машини і серійності її виготовлення.
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