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Проаналізовано актуальність дослідження процесу живлення черв'ячного екструдера 

полімерною сировиною, описано поведінку гранул полімеру у зоні завантаження та обрано 

доцільний метод проведення подальших числових експериментальних досліджень. 

 

Галузь виробництва виробів з пластмас є однією із найважливіших галузей 

промисловості. Полімери застосовуються практично в усіх напрямках матеріального 

виробництва й невиробничої сфери, стабільно зростає попит на готові вироби з полімерних 

матеріалів з боку найважливіших галузей-споживачів: будівництва, транспорту, сільського 

господарства, медицини та ін. 

На сьогоднішній день розширюється асортимент полімерних матеріалів. Суттєве 

збільшення їхнього виробництва потребує створення високопродуктивного та ресурсо- і 

енергоефективного обладнання для їх переробки у найрізноманітніші вироби.  

Найбільш ефективним для переробки полімерної сировини є екструзійне обладнання, 

серед якого найчастіше використовуваним є черв'ячний екструдер, що оснащений формуючою 

головкою. У екструдері полімерний матеріал розплавляється, пластикується, а потім 

нагнітається у головку, геометрія вихідного каналу якої визначає профіль одержуваного виробу 

або напівфабрикату [1]. 

Вочевидь, створення діючого високопродуктивного обладнання потребує теоретичних 

досліджень процесів, що відбуваються у екструдері, серед яких одним із найменш досліджених 

є поведінка полімерних гранул у зоні завантаження. 

Відомо, що у звичайній пластифікувальній машині полімерний матеріал, переміщуючись 

по каналу черв'яка, проходить через три стани: спочатку це твердий матеріал, потім ‒ суміш 

розплаву і твердого матеріалу і, нарешті, розплав. Для відповідних цим станам зон каналу 

прийняті наступні назви: зона подачі, або зона живлення; зона пластикації, або зона плавлення; 

зона дозування або зона гомогенізації. 

Даний розподіл на зони здійснюється за технологічною ознакою і є умовним, оскільки в 

залежності від природи перероблюваного полімеру, температурно-швидкісного режиму 

процесу та інших факторів початок і закінчення певних операцій можуть зміщуватися вздовж 

черв'яка, захоплюючи різні зони або переходячи з однієї ділянки на іншу. 

Розглянемо більш детально поведінку матеріалу у зоні живлення. 

Частки матеріалу у вигляді гранул або порошку із завантажувальної лійки 1 вільно 

просипаються на гвинтову поверхню 2 нарізки черв'яка і скочуються з неї під дією сили 

тяжіння у напрямі, вказаному стрілками (рис. 1). При напрямку обертання, вказаному стрілкою, 

поверхня 2 переміщується угору разом із частками, які, продовжуючи сипатись з неї, 

переміщуються вліво. Таким чином, рушійною силою процесу транспортування матеріалу є 

переважно сила його ваги [2]. 

Вільному переміщенню матеріалу по каналу перешкоджає опір на виході із циліндра 

(наприклад, у вигляді каналів головки), внаслідок чого практично по всій довжині черв'яка 

матеріал повністю заповнює канал і у ньому наростає тиск.  

Внаслідок тиску, що розвивається в ущільнюваному матеріалі у зоні завантаження, на 

поверхнях контакту матеріалу з черв'яком та циліндром виникає сила тертя. Позитивна різниця 

між силами тертя у парах «матеріал-циліндр» та «матеріал-черв'як» є основною рушійною 

силою транспортування у зоні ущільненого твердого матеріалу. З метою збільшення 

продуктивності намагаються різними шляхами коефіцієнт тертя пари «матеріал-циліндр» 

збільшити, а пари «матеріал-черв'як» ‒ зменшити. 
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Рис.1 ‒ Рух матеріалу у каналі черв'яка від завантажувальною лійкою: 

1 – завантажувальна лійка, 2 – гвинтова поверхня нарізки черв'яка 

 

Однак, подальший процес поведінки полімерних гранул у зоні завантаження важко 

дослідити, оскільки він є досі складним і в загальному випадку розглядається із деякими 

спрощеннями, наприклад таким, що ущільнені частки вже не можуть вільно переміщуватись 

(пересипатись) одна відносно одної і рухаються у каналі як монолітна маса (пробка). 

Для дослідження процесів живлення черв'ячного екструдера полімерною сировиною 

необхідно проводити розрахункові експерименти. На сучасному етапі розвитку науки 

розрахунковий експеримент є одним із найважливіших та економічно привабливих напрямів 

вивчення найрізноманітніших задач, а в досліджуваному випадку числовий експеримент можна 

вважати єдино можливим, оскільки фізичний або натуральний експеримент був би як в рази 

дорожчим, так і менш ефективним через складність реалізації. 

У сьогоденні широкого поширення набули наступні пакети дослідження гідродинаміки, 

тепломасообміну, міцності та електродинаміки різноманітних процесів: CFX, FLUENT, STAR-

CD, LS-DYNA, ANSYS, ABAQUS, FlowVision, MSC/NASTRAN, MSC/MARC, MAGMASOFT, 

SolidWorks, LIGGGHTS та ін. 

Наразі існує два основних підходи до моделювання руху дисперсних середовищ: за 

рівняннями Ейлера у наближенні до суцільного середовища та з дискретизованим урахуванням 

руху і гранулометричного складу часток у підході Лагранжа. Перший з них має меншу точність, 

але менш вибагливий до обчислювальних ресурсів. Другий метод більш точний, проте потребує 

набагато більших обчислювальних ресурсів і часу розрахунку. 

У зоні живлення екструдера товщина шару гранул невелика (від 2-3 до 8-10 гранул), їх 

рухливість між собою обмежена, а гранулометричний склад практично однорідний. В цих 

умовах доцільно застосовувати методи та системи моделювання, які реалізують наближення 

Ейлера, наприклад програмний продукт FLUENT, який входить до складу пакету ANSYS [3] та 

призначений для моделювання складних течій рідин і газів з широким діапазоном зміни 

теплофізичних властивостей, а також можливість обчислення дисперсних потоків та 

обчислення траєкторій руху часток у підході Лагранжа. Він забезпечує оптимальну 

ефективність і точність рішення для широкого діапазону модельованих швидкісних режимів. 
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