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Корисна модель належить до обладнання для перероблення полімерів, пластмас і гумових 
сумішей, зокрема до черв'ячних екструдерів. 

Однією з функціональних зон одночерв'ячних екструдерів є зона завантаження вихідної 
сировини: гранул, порошку, пластівців або стрічки. Конструктивно завантажувальна 
функціональна зона виконується у вигляді однієї із секцій циліндра екструдера, а саме 5 

завантажувальної секції. Зазначена завантажувальна секція забезпечує подавання вихідної 
сировини в робочий канал екструдера, де вона захоплюється черв'яком для подальшого 
перероблення у відповідний виріб або напівфабрикат. При цьому умови завантаження вихідної 
сировини змінюються залежно від геометрії поперечного вікна (форми, розмірів і розташування 
відносно поздовжньої осі корпуса) [Шенкель Г. Шнековые прессы для пластмасс. Принцип 10 

действия, конструирования и эксплуатации; пер. с нем. - Л.: Госхимиздат, 1962. - С. 222, рис. 
177]. 

Найбільш близьким аналогом за технічною суттю до запропонованої корисної моделі є 
завантажувальна секція одночерв'ячного екструдера, що містить корпус з поздовжньою 
циліндричною порожниною для розміщення в ній черв'яка, а також поперечним вікном для 15 

подавання вихідної сировини [Шенкель Г. Шнековые прессы для пластмасс. Принцип действия, 
конструирования и эксплуатации; пер. с нем. - Л.: Госхимиздат, 1962. - С. 223, рис. 178]. 

Поперечне вікно зазначеної завантажувальної секції має незмінну геометрію, отже вона 
забезпечує ефективне подавання в екструдер лише вихідної сировини певного типу. 

В основу корисної моделі поставлена задача, що полягає у вдосконаленні завантажувальної 20 

секції одночерв'ячного екструдера, у якому її нове виконання забезпечує можливість зміни 
геометрії поперечного вікна, що істотно розширює технологічні можливості завантажувальної 
секції, а отже й екструдера в цілому. 

Поставлена задача вирішується тим, що в завантажувальній секції одночерв'ячного 
екструдера, що містить корпус з поздовжньою циліндричною порожниною для розміщення в ній 25 

черв'яка, а також поперечним вікном для подавання вихідної сировини, згідно з пропонованою 
корисною моделлю, поперечне вікно виконане прямокутним, а на ділянці розташування 
поперечного вікна в циліндричній порожнині виконано розточку з можливістю розміщення в ній 
знімної втулки у вигляді циліндричного сектора, при цьому внутрішній діаметр втулки дорівнює 
внутрішньому діаметру циліндричної порожнини корпуса, а зовнішній діаметр втулки дорівнює 30 

ширині поперечного вікна корпуса. 
Під час перероблення вихідний матеріал в екструдері надходить у завантажувальний отвір 

корпуса, де захоплюється нарізкою черв'яка й далі транспортується ним вздовж корпуса 
екструдера в напрямку до формувальної головки. При цьому ефективність процесу захоплення 
сировини черв'яком залежить не лише від типу вихідної сировини (зокрема гранули, порошок, 35 

пластівці або стрічка), а й геометрії поперечного вікна для подавання вихідної сировини 
(зокрема форми, розмірів та орієнтації відносно поздовжньої осі корпуса завантажувальної 
секції). Саме завдяки відмітним ознакам пропонованого технічного рішення забезпечується 
можливість регулювання зазначених геометрично-просторових параметрів поперечного вікна, а 
отже і потрібна ефективність роботи завантажувальної секції та екструдера в цілому 40 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 - поздовжній 
розріз завантажувальної секції одночерв'ячного екструдера; на Фіг. 2 - переріз за А-А на Фіг. 1. 

Завантажувальна секція одночерв'ячного екструдера містить корпус 1 з поздовжньою 
циліндричною порожниною 2 для розміщення в ній черв'яка (не показано), а також поперечним 
вікном 3 для подавання вихідної сировини, що підлягає переробленню в екструдера. Поперечне 45 

вікно 3 виконане прямокутним, а на ділянці розташування поперечного вікна 3 у циліндричній 
порожнині 2 виконано розточку 4 з можливістю розміщення в ній знімної втулки 5 у вигляді 
циліндричного сектора з кутом вирізу α, при цьому внутрішній діаметр d1 втулки дорівнює 
внутрішньому діаметру D циліндричної порожнини корпуса, а зовнішній діаметр d2 втулки 
дорівнює ширині В поперечного вікна корпуса (Фіг. 1, 2). Фіксацію знімної втулки 5 здійснюють за 50 

допомогою притискного болта 6 (див. Фіг. 2). 
Завантажувальна секція працює у такий спосіб. 
Залежно від типу вихідної сировини (гранули, порошок, пластівці полімеру або гумова 

стрічка) у розточку 4 циліндричної порожнини 2 встановлюють знімну втулку 5 з потрібним кутом 
вирізу α у положення, щоб утворювана щілина поперечного вікна 3 для проходу вихідної 55 

сировини мала потрібну ширину b і була розташована в потрібному місці відносно поздовжньої 
осі корпуса 1. 

Після цього в поперечне вікно 3 корпуса 1 подають вихідну сировину, призначену для 
подальшого перероблення в екструдері. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Завантажувальна секція одночерв'ячного екструдера, що містить корпус з поздовжньою 
циліндричною порожниною для розміщення в ній черв'яка, а також поперечним вікном для 
подавання вихідної сировини, яка відрізняється тим, що поперечне вікно виконане 5 

прямокутним, а на ділянці розташування поперечного вікна в циліндричній порожнині виконано 
розточку з можливістю розміщення в ній знімної втулки у вигляді циліндричного сектора, при 
цьому внутрішній діаметр втулки дорівнює внутрішньому діаметру циліндричної порожнини 
корпуса, а зовнішній діаметр втулки дорівнює ширині поперечного вікна корпуса.
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