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РЕФЕРАТ 

 УДК 678.057 

           ” Агрегат для грануляции термопластов с модернизацией преса ”: 

Дипломный проект образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» 

за направлением подготовки     6.050503     «Машиностроение» (програма 

профессионального направления «Оборудование химических производств и 

предприятий строительных материалов») /НТУУ «КПИ» ; Руководитель 

В.И.Сивецкий– К. 2016. – _с. Исполнитель. –А.С.Музыка  Библиогр. –_с.  

 

           Работа состоит из вступления и семи разделов. Общий объем работы 

84 листов основного текста, 2 приложений. 

 

           Целью работы является модернизация системы теплоснабжения, а 

именно барботера. Спроектированная линия позволит выпускать гранулы из 

полистерола. 

           

             В работе спроектирован пресс червячный ЧП-125. Выполнено 

необходимые параметрические расчеты и расчеты на прочность. 

              

            Результаты работы были обсуждены на семинаре кафедры ХПСМ.  

 

            ЭКСТРУДЕР, ЧЕРВ'ЯЧНЫЙ ЭКСТРУДЕР, ЛИНИЯ, ПОЛИСТЕРОЛ, 

ГОЛОВКА ГРАНУЛЮЮЧА, МОДЕРНИЗАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

УДК 678.057  

       "Агрегат для грануляції термопластів з модернізацією преса": 

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 

підготовки          6.050503     «Машинобудування» (програма професійного 

спрямування «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 

матеріалів») / НТУУ «КПІ» ; Керівник В.І.Сівецький - К. 2016. - _с. 

Виконавець. – О.С.Музик Бібліогр. -_с.  

 

         Робота складається з вступу і семи розділів. Загальний обсяг роботи 84 

аркушів основного тексту, 2 додатків.  

 

       Метою роботи є модернізація преса, а саме червяка екструдера. 

Спроектована лінія дозволить випускати гранули з полістеролу. 

 

       У роботі спроектований прес черв'ячний ЧП-125. Виконано необхідні 

параметричні розрахунки і розрахунки на міцність.  

 

      Результати роботи були обговорені на семінарі кафедри ХПСМ.  

 

      ЕКСТРУДЕР, ЧЕРВ'ЯЧНИЙ ЕКСТРУДЕР, ПОЛІСТЕРОЛ, ЛІНІЯ, 

ГОЛОВКА ГРАНУЛЮЮЧА, МОДЕРНІЗАЦІЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 UDC 678,057 

           "The unit for granulation of thermoplastics with the modernization of 

Presa": Diploma project educational qualification of "Bachelor" for the direction of 

preparation 6.050503 "Mechanical Engineering" (programa professional direction 

"Equipment of chemical productions and enterprises of building materials") / NTU 

"KPI"; Head V.I.Sivetskiy- K. 2016. - _s. Executor. -A.S.Muzyka Bibliography. -

_from. 

 

           The work consists of an introduction and seven sections. The total amount 

of work 84 pages of the main text, 2 applications. 

 

           The aim is to upgrade the heating system, namely the bubbler. The projected 

line will produce pellets of polystyrene. 

           

             The paper designed the worm press SP-125. Make the necessary parameter 

calculations and calculations of strength. 

              

            The results were discussed at a seminar HPSM department. 

 

            EXTRUDER, EXTRUDER CHERV'YACHNY, LINE, polystyrene, 

HEAD GRANULYUYUCHA, MODERNIZATION 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНAЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ ТA ІНДЕКСІВ 

     Умовні познaчення  

D - діaметр черв`якa, мм;  

е - ступінь чорноти корпусa мaшини;  

E – модуль пружності, Мпa.  

F - площa зовнішньої головки, м²;  

Gм - продуктивність мaшини, м³/год;  

L - довжинf черв’якa, мм;  

n – кількість оборотів червякa, об/хв; 

 N - потужність двигунa, кВт;  

p - oб’ємнa мaсa мaтеріaлу, кг/ м³;  

P - потужність нaгрівників, кВт;  

tпоч - темперaтурa води почaтковa, С;  

tкін - темперaтурa води кінцевa, С;  

Тпоч - почaтковa темперaтурa мaтеріaлу, С;  

Ткін - темперaтурa розплaву нa виході, С;  

α - коефіцієнт тепловіддaчі, Вт/м²*К;  

      

     Скорочення 

 ПЗ - пояснювaльнa зaпискa;  

     

      Індекси  

max – мaксимaльний; 

min – мінімaльний;  

 

      Перелік текстових частин дипломного проекту та їх обсяг: 

Пояснювальна записка яка включає розрахунки, технологію виготовлення 

деталі додатки приблизно 70 сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВСТУП 

    Процес грануляції полягає в швидкому охолодженні розплавленого шлаку 

водою. В результаті охолодження шлак переходить з рідкого в твердий 

роздроблене стан. Існуєкілька способів грануляції шлаку. 

     Гранульовані матеріали (грануляти) можуть виготовлятися різної 

крупності зерен. Мінеральні добрива найчастіше випускають з величиною 

зерен 2 - 4 мм. Форма гранул залежить від способу грануляції. 

     Зв'язуванняпорошкоподібних частинок відбувається за допомогою 

гранулюючих зв'язують засобів таким чином, щоб при потраплянні в 

шлунковий або кишковий сік частинки лікарської речовини звільнялися з 

агломерату в короткий час. При цьому враховуються фізико-

хімічнівластивості вихідних лікарських і допоміжних речовин, а також 

здатність їх до утворення сполучних містків (сил) між частинками. Ці 

показники визначають вибір способу грануляції. 

     В залежності від будови зерен флюси можуть бути склоподібним 

тапемзовіднимі. Зерна скловидного флюсу мають аморфну структуру. Колір 

зерен флюсу залежить від його хімічного складу і способу грануляції. 

Пемзовідний флюс складається з непрозорих дрібнопористою частинок. 

      Цирконієві білі емалі не вимагають особливих умов варіння.Двоокис 

цирконію не відновлюється в процесі варіння і не вигоряє. Так як цирконієві 

емалі містять зазвичай багато фтористих сполук і борного ангідриду, то 

варіння їх ведуть так само, як і вариво емалей, глушіння фторидами. Спосіб 

грануляції цирконієвих емалей такожне впливає на якість емалевого 

покриття. 

     Цирконієві білі емалі не вимагають особливих умов варіння. Двоокис 

цирконію не відновлюється в процесі варіння і не вигоряє. Так як цирконієві 

емалі містять зазвичай багато фтористих сполук і борного ангідриду, 

товаріння їх ведуть так само, як і вариво емалей, глушіння фторидами. 

Спосіб грануляції цирконієвих емалей також не позначається на якості 



емалевого покриття. 

      Для сухої грануляції можна застосовувати апарат, являє собою залізний, 

розташований під кутом,обертовий барабан, в який поступає по жолобу 

розплавлений шлак з домни. Під ллється з жолоба шлак по трубі подається 

струмінь стиснутого повітря або пари високого тиску, яка розпилює рідкий 

шлак, падаючий дрібними крупинками на внутрішню поверхнюбарабана, 

охолоджувану циркулюючої між його стінками водою. Зерна шлаку 

рухаються при обертанні уздовж барабана і, охолоджуючись повітрям і 

холодними стінками, виходять у вигляді сухого шлакового піску. Цей спосіб 

грануляції придатний лише для невеликих доменних печей. 

     Втих випадках, коли зволожений матеріал може реагувати з металевими 

деталями гра-нулятора при протиранні, грануляція продавлюванням стає 

неможливою. У цьому випадку порошки, які необхідно перетворити в 

гранулят, ретельно перемішують і зволожують внеметалевих чи емальованих 

ємностях, а потім висушують до стану сухої груднястій маси. Далі масу 

перетворюють на крупний порошок (гранулят) за допомогою вальців або 

млини Ексцельсіор, після чого відсівають від пилу і таблетіруют. Такий 

спосіб грануляціїє однією з досить широко зустрічаються різновидів вологої 

грануляції. 

     Для сухої грануляції можна застосовувати апарат, являє собою залізний, 

розташований під кутом, обертовий барабан, в який поступає по жолобу 

розплавлений шлак здомни. Під ллється з жолоба шлак по трубі подається 

струмінь стиснутого повітря або пари високого тиску, яка розпилює рідкий 

шлак, падаючий дрібними крупинками на внутрішню поверхню барабана, 

охолоджувану циркулюючої між його стінками водою. Зерна 

шлакурухаються при обертанні уздовж барабана і, охолоджуючись повітрям і 

холодними стінками, виходять у вигляді сухого шлакового піску. Цей спосіб 

грануляції придатний лише для невеликих доменних печей. 

     Гранулятор нітро-продукту. У чанах грануляція проводиться 

надзвичайнопросто: в чан, наповнений холодною водою, при працюючій 



мішалці поступово вливають розплавлений нітропродукт. Останній, 

стикаючись з водою, віддає їй тепло і твердне у вигляді гранул. Після цього 

вміст чана направляється на Нуч або піщаний фільтр, дегранули і 

відокремлюються від води. Цей примітивний спосіб грануляції не дає 

достатньо дрібних гранул і вимагає застосування громіздких апаратів, 

здатних вміщати весь нітропродукт і всю воду, необхідну для його 

грануляції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця розглянутих патентів 

 

 

№ 

п.п 

№ свідоцтва, 

МПК, країна, 

Організація, автор 

 

Суть заявленого технологічного рішення та 

ціль його створення 

1 UA, №53479 (2009) 

МПК B29В 7/00 

Автори:  

Швед Микола 

Петрович, 

Возна Анна Сергіївна, 

Швед Дмитро 

Миколайович, Мікульонок 

Ігор Олегович 

В основу корисної моделі покладено задачу 

вдосконалити черв’як екструдера, у якому нове 

конструктивне виконання гребенів його нарізки в 

зоні дозування істотно підвищує змішувально-

диспергувальну здатність черв’яка, а отже і 

поліпшує якість перероблюваного матеріалу. 

Поставлена задача вирішується тим, що в че-

рв'яку екструдера, що містить вал з послідовно 

розташованими хвостовиком, спорядженими гвин-

товою нарізкою зонами подавання, плавлення й 

дозування, а також наконечником, згідно з 

пропонованою корисною моделлю новим є те, що 

штовхальний заплечик гребеня нарізки зони 

дозування виконано опуклим з поздовжніми 

виступами, бокові грані яких скошені в бік 

обертання черв’яка. 

У найприйнятнішому варіанті виконання чер-

в’яка на скошених бокових гранях поздовжніх ви-

ступів виконані поперечні пази. 

Виконання гребенів нарізки зони дозування із 

зазначеними відмітними ознаками забезпечує без-

перервний напірний рух розплаву перероблюваного 

http://uapatents.com/patents/shved-mikola-petrovich
http://uapatents.com/patents/shved-mikola-petrovich
http://uapatents.com/patents/vozna-anna-sergivna
http://uapatents.com/patents/shved-dmitro-mikolajjovich
http://uapatents.com/patents/shved-dmitro-mikolajjovich
http://uapatents.com/patents/mikulonok-igor-olegovich
http://uapatents.com/patents/mikulonok-igor-olegovich


матеріалу в проміжку між гребенем нарізки і 

корпусом екструдера. Цей рух відбувається в 

умовах інтенсивних змінних деформацій  

зсуву, що істотно інтенсифікує процес 

перемішування розплаву, а отже його 

гомогенність і врешті-решт якість одержуваної 

продукції. При цьому виконання бокових граней 

скошеними в бік обертання черв'яка крім 

забезпечення задовільного змішувального ефекту 

також сприяє і підвищення диспергувальному 

ефекту черв'яка через інтенсивне зсувне 

деформування розплаву і проміжках між зазначе-

ними гранями і корпусом екструдера. 

Наявність поперечних пазів на скошених боко-

вих гранях поздовжніх виступів також сприяє 

інтенсифікації змішування та диспергування 

компонентів перероблюваної композиції. 

 

2 UA ,   №47082  (2009) 

МПК  

B29C 47/60 

B30В 11/22 

 

Автори: Мікульонок 

Ігор Олегович, 

Виноградов Євгеній 

Юрійович 
 

В основу корисної моделі покладено задачу 

вдосконалити черв’як екструдера, у якому його 

нове конструктивне виконання забезпечує регулю-

вання висоти штифтів над поверхнею черв'яка, а 

отже і можливість регулювання геометрії 

міжвиткового простору, що розширяє технологічні 

можливості черв'яка за рахунок переробки більш 

широкого класу матеріалів. 

Поставлена задача вирішується тим, що в че-

рв'яку екструдера, що містить вал з послідовно 

розміщеними хвостовиком, ділянкою з гвинтовим 

гребенем, ділянкою зі штифтами, а також наконе-

чником, згідно з пропонованою корисною моделлю 

новим є те, що ділянка зі штифтами виконана у 

вигляді втулки, вал на ділянці зі штифтами 

виконано з гвинтовою нарізкою, при цьому штифти 

розміщені в стінці втулки і встановлені з 

можливістю контакту з гвинтовою нарізкою вала і 

зворотнопоступального переміщення, а втулка 

встановлена на валу з можливістю повороту й 

фіксації в заданому положенні. 

При виконанні черв'яка із зазначеними озна-

ками шляхом повороту втулки відносно вала з по-

дальшою фіксацією їх взаємного положення за-

безпечує можливість регулювання висоти активної 

частини штифтів, яка виступає над поверхнею 

вала. Це забезпечує активний вплив на перероб-

люваний матеріал завдяки зміні напружень зсуву 

в робочому каналі черв'яка на його ділянці зі 

штифтами, а також безперервний перерозподіл 

елементарних потоків матеріалу, а отже - і 

диспергувально-мішувальний ефект черв'яка в 

цілому. 

3 UA ,№93385 

(2014.01) 

МПК B29В 17/00 
 

Автори: Мікульонок Ігор 

Олегович, Сокольський 

Олександр Леонідович, 

Федченко Євген 

В основу корисної моделі поставлено задачу 

вдосконалити черв'як екструдера, у якому нове 

конструктивне виконання його наконечника 

забезпечує переміщення наконечника відносно 

робочої зони черв'яка залежно від тиску, що діє 

на наконечник, а отже згладжування пульсацій 

потоку розплаву на виході з екструдера й більш 

стабільну роботу екструдера в цілому. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 

черв'яку екструдера, що містить вал з 

послідовно розташованими хвостовиком, робочою 

зоною, спорядженою гвинтовою нарізкою, а також 
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Олександрович виконаним у вигляді окремої деталі 

наконечником, згідно з корисною моделлю, новим 

є те, що наконечник виконано з можливістю 

осьового руху відносно робочої зони і 

споряджено пружним елементом, наприклад 

пружиною стиснення. При цьому в 

найприйнятнішому варіанті виконання черв’яка 

пружний елемент споряджено засобом регулювання 

його жорсткості. 

Виконання наконечника з можливістю осьового 

руху відносно робочої зони черв'яка під час 

раптового несанкціонованого підвищення тиску з 

боку екструзійної головки сприяє переміщенню 

наконечника в бік його робочої зони, а отже 

скорочення загальної довжини черв'яка та 

збільшення об'єму робочого каналу екструдера з 

боку наконечника, що сприяє зниженню тиску. 

Після певного зниження тиску наконечник 

повністю або частково повертається у вихідне 

положення, після чого тиск у робочому каналі 

екструдера стабілізується. 

Спорядження ж пружного елемента засобом 

регулювання його жорсткості забезпечує 

можливість змінювання його пружних 

характеристик залежно від перероблюваної 

сировини, що розширює технологічні можливості 

черв'яка. 

 

4 UА, №3799  

МПК  

B29C 47/00 

B30B 11/24 

Автори: 

Мікульонок Ігор 

Олегович 
 

В основу корисної моделі покладено задачу 

вдосконалення черв'яка екструдера для переробки 

матеріалів, в якому його нове конструктивне 

виконання забезпечує регулювання розмірів 

міжвиткового простору, а отже і розширяє 

технологічні можливості черв'яка за рахунок 

переробки широкого класу матеріалів. 

Поставлена задача вирішується тим, що в че-

рв’яку екструдера для переробки матеріалів, що 

містить осердя з розташованим на ньому по гвин-

товій лінії гребенем, згідно з пропонованою 

корисною моделлю новим є те, що осердя має 

щонайменше одну ділянку із закріпленою на ньому 

в один або декілька шарів стрічкою. 

Закріплення на осерді стрічки в один або 

декілька шарів (залежно від необхідного ступеня 

стискання оброблюваного матеріалу на певній 

ділянці черв'яка) дозволяє змінювати діаметр 

осердя на конкретній ділянці черв'яка, а отже і 

об'єм міжвиткового простору на цій ділянці. 

Таким чином, можна забезпечити практично будь-

яку геометрію черв'яка по всій довжині його 

робочої частини, а отже і ефективно переробляти 

найрізноманітніші матеріали. 

 

5 UА, №74756 

(2006.1) 

МПК  

B29C 47/60 

B30B 11/24 

Автори: 

В основу корисної моделі поставлено задачу 

вдосконалити змішувально-диспергувальну секцію 

черв'яка екструдера, в якій її нове 

конструктивне виконання забезпечує зниження 

витрат енергії під час проходження секцією 

перероблюваної композиції за умови забезпечення 

її високої змішувально-диспергувальної 

здатності. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 

змішувально-диспергувальній секції черв’яка 
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Мікульонок Ігор 

Олегович, 

Гончаренко Василь 

Власович, 

Вознюк В’ячеслав 

Тарасович 
 

екструдера, що містить корпус у вигляді 

циліндричної втулки з центральним шліцьовим 

отвором, на зовнішній поверхні якої виконано 

поздовжні пази, що сходяться нанівець і 

відкриті по черзі з одного боку й закриті з 

іншого, з утворенням між сусідніми пазами 

розміщених по черзі штовхальних і бар’єрних 

витків, при цьому діаметр кола, описаного 

навколо вершин штовхальних витків, більший за 

діаметр кола, описаного навколо вершин 

бар'єрних витків, згідно з пропонованою 

корисною моделлю новим є те, що бар'єрні витки 

розміщено паралельно осі циліндричної втулки, а 

штовхальні - під нахилом до осі циліндричної 

втулки з тим самим напрямом, що і нарізка 

черв'яка екструдера. 

Виконання пропонованої секції з пазами 

зазначеної геометрії не тільки унеможливлює 

утворення застійних зон у пазах, а й знижує 

витрату енергії під час проходження секцією 

перероблюваної композиції, оскільки бар'єрні 

витки, на відміну від найближчого аналога, не 

гальмують перероблювану композицію, а 

штовхальні витки навіть сприяють просуванню 

зазначеної композиції через секцію. 
 

6 UА, №90401 

(2006.1) 

МПК  

B29В 7/60 

Автори: 

Сівецький Володимир 

Іванович, 

Мікульонок Ігор 

Олегович, 

Кушнір Михайло 

Сергійович 
 

В основу корисної моделі поставлено задачу 

вдосконалити черв'як екструдера, у якому нове 

конструктивне виконання гребенів його 

змішувального елемента істотно підвищує 

змішувально- диспергувальну спроможність 

черв'яка, а отже і поліпшує якість 

перероблюваного матеріалу. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 

черв'яку екструдера, що містить осердя з 

послідовно розташованими хвостовиком, 

спорядженою гвинтовою нарізкою і змішувальним 

елементом робочою частиною, а також 

наконечником, при цьому змішувальний елемент 

має форму гвинтового гребеня з поперечними 

прорізами, згідно з пропонованою корисною 

моделлю новим є те, що змішувальний елемент 

споряджено додатковим гвинтовим гребенем з 

поперечними прорізами та іншим, порівняно з 

основним гвинтовим гребенем, кроком. У 

найприйнятнішому прикладі виконання черв'яка 

змішувальний елемент розташовано між гребенями 

гвинтової нарізки. 

Спорядження змішувального елемента 

додатковим гвинтовим гребенем із зазначеними 

ознаками забезпечує безперервний розділення 

потоку розплаву перероблюваного матеріалу на 

мікропотоки, їх перерозподіл між собою, 

інтенсивне змішування й диспергування його 

компонентів. Виконання обох гвинтових гребенів 

з різним кроком утворює по довжині 

змішувального елемента послідовні ділянки, на 

яких зазначені гвинтові гребені по черзі 

сходяться й розходяться, що сприяє проходженню 

розплаву крізь їхні прорізи, а отже 

інтенсивному змішуванню й диспергуванню його 

компонентів. Крім того, таке виконання 

змішувального елемента черв'яка запобігає 

утворенню застійних зон, що поліпшує якість 
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переробки. 

Розташування змішувального елемента між 

гребенями гвинтової нарізки ще більш підвищує 

ефективність перероблення розплаву полімерного 

матеріалу, оскільки його перерозподіл в межах 

змішувального елемента здійснюється в 

замкненому об'ємі, обмеженому з боків гребенями 

гвинтової нарізки. 

 

 

     З наведеного огляду літератури і патентів можна зробити висновок, що з 

метою модернізації червяка та вузла опірного підшипника доцільно 

використати моделі [3] та [7]. які покращать працездатність екструдера. 

 

 

 

        Зміст частити «Розрахунки»  

Початкові дані  

Розрахунок головки  

Параметричний розрахунок черв’ячної машини при переробці поліетилену  

     Розрахунок продуктивності черв’ячної машини  

     Визначення потужності приводу  

Розрахунок на міцність деталей екструдера 

      Розрахунок черв’яка на міцність  

      Розрахунок черв’яка на жорсткість          

      Розрахунок черв’яка на кручення  

      Розрахунок черв’яка на стійкість      



      Розрахунок черв’яка на витривалість  

      Розрахунок шліцьового з’єднання    

      Розрахунок корпуса  

      Розрахунок фланцевого з’єднання  

      Розрахунок довговічності підшипника  

    Зміст частити «Технологія виготовлення деталі»  

1 Опис і призначення деталі  

2 Призначення і розрахунок пристосування для обробки деталі  

3 Список літератури, використаної у розділі 

 


