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В результаті проведення літературно-патентного пошуку розв’язано проблему 

виробництва труби різного розміру, без заміни формуючої голівки. 
 
Для виробництва труб використовують прямотечійні головки. Прямотечійні кільцеві 

головки мають просту конфігурацію й симетричність форми, що забезпечує майже абсолютну 
рівність швидкостей по поперечному перерізу каналу. Проте дефекти виробу можуть 
виникнути внаслідок перекосів конструкції, сил тяжіння або нерівномірності температури. 
Тому в трубних головках зазвичай передбачають пристрій радіального переміщення матриці 
для корегування рівнотовщинності в коловому напряму, наприклад радіально розташовані 
болти, якими надається певний ексцентриситет матриці відносно дорна. 

Часто передбачається можливість екструзії на одній головці труб різних розмірів, для 
цього виконують швидкозмінні мундштуки (пари «дорн-матриця»). Іноді мундштуки 
сполучають з калібрувальним пристроєм. 

Нажаль, відомі формуючі головки мають певні недоліки: можливість отримання 
бракованих виробів через не плавність роботи, потрібне виготовлення нової формуючої 
голівки, якщо змінюється діаметр труби. З метою усунення недоліків був проведений патентний 
пошук. Проведення патентного пошуку виконувалося по базах fips.ru, ukrpatent.org та 
freepatentsonline.com  

Для модернізації обрано патент на винахід [1]. В основу патенту покладено конструкцію 
формуючої головки екструдера, в якій є можливість регулювання зазору між конусами головки.  
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1 – різьбове з’єднання, 2 – головка, 3 – пластина, 4 – напрям течії розплаву, 5 – конус 1 , 
5a – конус зовнішній, 5b – конус центральний, 5c – конус основний , 6 – конус 2, 6a – 

внутрішній конус, 6b – внутрішній центральний конус, 6c – внутрішній основний конус, 
7 – колектор, 8 – отвір під трубу, 9 – затискне кільце, 10 – затискний зазор, 11 – 

центральний гвинт 
 

Рисунок 1 – Cхема формуючої головки екструдера 

 Принцип роботи екструзійної головки такий: розплав тече в осьовому напрямі екструзії 
4, через пластину 3 і канали утворені зовнішнім конусом 5 і внутрішнім конусом 6. Зовнішній 
конус 5 і внутрішній конус 6 разом створюють колектор 7, через який проходить розплав 
полімеру, котрий повинен бути екструдований, перед тим як він вийде з колектора 7 у вигляді 
циліндричної труби 8. 

 
Це дозволяє збільшити продуктивність екструдера. 
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