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Черв’ячна машина (ЧМ) – машина для розм'якшення (пластикації) матеріалів і придання 
їм форми шляхом продавлювання через профілюючий інструмент (екструзійну головку), 
перетин якого відповідає конфігурації виробу. Процес переробки матеріалів в ЧМ називається 
екструзією. У ЧМ головним чином отримують вироби з термопластичних полімерних 
матеріалів, використовують їх також для переробки гумових сумішей. За допомогою ЧМ 
виготовляють плівки, листи, труби, шланги, вироби складного профілю та ін.  

ЧМ складається з декількох основних вузлів: корпуса, оснащеного нагрівальними 
елементами; робочого органу (черв’яка), розміщеного в корпусі; вузла завантаження 
перероблюю чого матеріалу; силового приводу; системи завдання і підтримки температурного 
режиму та інших контрольно-вимірювальних і інших пристроїв серед яких є барботер[1]. 

Барботер – механізм, який призначений для охолодження робочого органу екструдера 
(черв`яка). Він має форму перекинутого жолоба з вирізами по краях або систему труб з 
дрібними отворами по всій їх довжині для барботажу. 

 

  
 

Рис. 1.  Приклад ескізу барботера 
1-втулка; 2-трубка; 3-підшипник; 4-нерухомий диск; 5-рухомий диск; 6-сильфон; 7-накидна 

гайка; 8-корпус; 9-кутник; 10-зливна ємність; 11-патрубок; 12-наконечник. 
 

На рисунку зображено один із можливих конструктивних варіантів пристрою для підводу 
рідини до черв’яка (всі багато численні варіанти відрізняються конструкцією ущільненням). 
Втулка 1 вводиться в полий вихідний вал редуктора і лівим різьбовим кінцем щільно 
вкручується в різьбовий отвір хвостовика черв’яка; правий кінець втулки з шестигранником під 
ключ знаходиться за межами отвору валу. Продовженням втулки 1 являється наконечник 12, 
який щільно вкручений в неї. На наконечнику монтується весь прилад.  

Рідина вводиться через кутник 9, із якого через трубку 2, введену до кінця центрального 
отвору в черв’яку, потрапляє в нього. Повертаючись назад через кільцевий переріз між трубкою 
та черв’яком (а потім, втулкою 1 і наконечником 12), рідина охолоджує його. Відпрацьована 
рідина зливається через патрубок 11. Ущільнення зливної ємності 10 забезпечена торцевим 
ущільненням, виникаючим нерухомим 4 та рухомим 5 дисками. Вони притискаються один до 
одного гнучким елементом у виді сильфона 6, герметично припаяного зліва на рухомий диск 5, 
а з права – на накидну гайку 7 наконечника втулки 12. Корпус 8 деяких типів приладів 
обладнаний вікном для візуального контролю витрат[2]. 
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