
 

УКРАЇНА 
(19) UA         (11) 89061        (13) U 

(51) МПК  
B29C 47/10 (2006.01)  

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 
УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

U
A

  
 8

9
0

6
1

  
 U

 

 

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 

(54) ЧЕРВ'ЯЧНИЙ ЕКСТРУДЕР  

 

(57) Реферат: 

Черв'ячний екструдер для переробки полімерних матеріалів, що містить завантажувальну 
горловину, оснащену заслінкою регулювання подачі перероблюваного матеріалу, корпус, 
всередині якого розташований з можливістю переміщення відносно повздовжньої осі черв'як, 
змонтований в опорному підшипнику, причому черв'як кінематично пов'язаний із заслінкою за 
допомогою важільного механізму, а важільний механізм має регульовану по довжині точку 
опори. 

(21) Номер заявки: u 2013 12733 

(22) Дата подання заявки: 31.10.2013 

(24) Дата, з якої є чинними 
права на корисну 
модель: 

10.04.2014 

(46) Публікація відомостей 
про видачу патенту: 

10.04.2014, Бюл.№ 7 

 

(72) Винахідник(и): 
Сівецький Володимир Іванович (UA), 
Сокольський Олександр Леонідович 
(UA), 
Куриленко Валерій Миколайович (UA), 
Мозирська Марія Вікторівна (UA) 

(73) Власник(и): 
Сокольський Олександр Леонідович, 

просп. Маяковського, 23, кв. 109, м. Київ-
225, 02225 (UA) 

 



UA   89061   U 

 

 



UA   89061   U 

1 

Корисна модель належить до області переробки полімерів та композицій на їх основі, а саме 
до екструзійного обладнання. Задачею даної корисної моделі є регулювання завантаження 
матеріалу, покращення його якості та довговічності самого екструдера. 

Відомі різноманітні варіанти конструктивного виконання черв'ячних екструдерів. Недоліком 
відомих конструкцій є те, що в разі подачі матеріалу, виникає потреба у його рівномірному 5 
дозуванні, недотримання даного процесу призводить до погіршення якості виробів та 
підвищення браку. 

Як найближчий аналог (прототип) вибрано черв'ячний екструдер, що містить корпус, який 
складається з циліндра, всередині якого розташований черв'як, який має змогу зворотно-
поступального руху одночасно з заслінкою, що регулює подачу перероблюваного матеріалу, 10 
завдяки чому здійснює свою роботу механізм завантаження машини [1]. 

Наведена конструкція має той недолік, що закон руху черв'яка від дії осьового зусилля не 
завжди співпадає з законом регулювання ходу заслінки, внаслідок чого порушується 
стабільність живлення екструдера перероблюваним матеріалом. В основу корисної моделі 
поставлено задачу вдосконалення екструдера шляхом кінематичного поєднання осьового руху 15 
черв'яка з заслінкою, що регулює подачу перероблюваного матеріалу, за допомогою 
регульованого перетворювача переміщень. 

Поставлена задача вирішується тим, що черв'ячний екструдер для переробки полімерних 
матеріалів, що містить завантажувальну горловину, оснащену заслінкою регулювання подачі 
перероблюваного матеріалу, корпус, всередині якого розташований з можливістю переміщення 20 
відносно повздовжньої осі черв'як, змонтований в опорному підшипнику, новим є те, що черв'як 
кінематично пов'язаний із заслінкою за допомогою важільного механізму. Важільний механізм 
може мати регульовану по довжині точку опори. 

Перераховані вище ознаки складають суть корисної моделі. 
Наявність причинно-наслідкового зв'язку між сукупністю істотних ознак корисної моделі і 25 

одержуваним технічним результатом полягає в наступному. 
При попаданні матеріалу в завантажувальну горловину, а потім і в саму робочу частину, 

виникає потреба у його точному регулюванні, так як надлишок або недостача матеріалу 
призводить до зниження якості. За рахунок того, що черв'як здійснює зворотно-поступальний 
рух, за допомогою важільного механізму, регулюється завантаження машини за наперед 30 
визначеним законом відповідності. Це сприяє збереженню якості екструдованої полімерної 
продукції. 

Корисна модель пояснюється кресленням, де зображено приклад конструкційного 
виконання черв'ячного екструдера. 

Черв'ячний екструдер містить: корпус 1, що складає основу всієї конструкції, головний 35 
робочий орган черв'як 2 та завантажувальну горловину 3. Важільний механізм 4 закріплений на 
поверхні корпуса 1 та з'єднаний із заслінкою 5, яка має змогу рухатись зворотно-поступально 
вздовж осі, змінюючи переріз каналу. На черв'яку 2 в районі опорного підшипника встановлена 
пружина 6 для повертання черв'яка у вихідне положення. Вал двигуна і черв'як з'єднані за 
допомогою з'єднання 7 з можливістю передачі черв'яку обертового моменту при його осьових 40 
переміщеннях, наприклад шліцьового. 

Корисна модель працює таким чином. 
Матеріал потрапляє в завантажувальну горловину 3, звідки прямує безпосередньо в корпус, 

де захоплюється витками черв'яка 2 та транспортується в напрямку формуючої головки. При 
перевищенні протитиску перероблюваного матеріалу на вході в формуючу головку значення, на 45 
яке відрегульована пружина 6, черв'як 2, долаючи опір останнього, перемішується в напрямку 
хвостовика, тягнучи елемент важільного механізму 4, який в свою чергу приводить в рух 
заслінку 5, яка перекриває завантажувальний отвір і навпаки, при зменшенні протитиску 
перероблюваного матеріалу на вході в формуючу головку черв'як 2 під дією пружини 6 
переміщується в напрямку від хвостовика, тягнучи за собою, через важільний механізм 4, 50 
заслінку 5, відкриваючи завантажувальну горловину. Змінюючи по довжині точку опори важеля, 
можна досягти відповідності зміни протитиску в головці та зміни потоку перероблюваного 
матеріалу. 

Таким чином, використання описаної корисної моделі дозволить отримувати екструзійні 
полімерні вироби без наявності дефектів, зменшивши при цьому кількість бракованої продукції. 55 

Джерела інформації: 
1. Авторське свідоцтво № 1684074A1, SU, B29С47/10. Червячный экструдер для 

переработки полимерных материалов.  
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Черв'ячний екструдер для переробки полімерних матеріалів, що містить завантажувальну 
горловину, оснащену заслінкою регулювання подачі перероблюваного матеріалу, корпус, 5 
всередині якого розташований з можливістю переміщення відносно повздовжньої осі черв'як, 
змонтований в опорному підшипнику, який відрізняється тим, що черв'як кінематично 
пов'язаний із заслінкою за допомогою важільного механізму, а важільний механізм має 
регульовану по довжині точку опори. 
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