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РЕФЕРАТ 

УДК 678.057 

”Агрегат для грануляции поливинилхлорида с модернизацией 

экструзивной головки червячного экструдера ЧП-90”: Дипломный проект 

образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» за направлением 

подготовки 6.050503 «Машиностроение» (программа профессионального 

направления «Оборудование химических производств и предприятий 

строительных материалов») /НТУУ «КПИ» ;   Керівник- И.И. Ивицкий  

К. 2014. – 84с.  Исполнитель. –Пышный Г.В.  

 

Работа состоит из вступления и семи разделов. Общий объем работы 84 

листов основного текста,  2 приложений. 

Целью работы является модернизация головки для грануляции 

поливинилхлорида. Данная модернизация позволит производить гранулы из 

поливинилхлорида высокого качества и с  более высокой 

производительностью.  

В работе спроектирован червячный экструдер ЧП-90. Выполнено 

необходимые параметрические расчеты и расчеты на прочность. 

Результаты работы были обсуждены на семинаре кафедры ХПСМ. 

 

            

ЭКСТРУДЕР, ЧЕРВ'ЯЧНЫЙ ЭКСТРУДЕР, ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОЛОВКИ. 

  



РЕФЕРАТ 

 

УДК 678.057 

"Агрегат для грануляції полівінілхлориду з модернізацією екструзійної 

головки черв'ячного екструдера ПП-90": Дипломний проект освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050503 

«Машинобудування» (програма професійного спрямування «Обладнання 

хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів») / НТУУ «КПІ». 

Руководитель І.І. Івіцький– К. 2014. – 84с.  Виконавець. –Пишний Г.В.  

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

аркушів основного тексту, 2 додатків. 

Метою роботи є модернізація головки для гранулювання 

полівінілхлориду. Дана модернізація дозволить виробляти гранули з 

полівінілхлориду високої якості і з більш високою продуктивністю.. 

У роботі спроектований прес черв'ячний ЧП-90. Виконано необхідні 

параметричні розрахунки і розрахунки на міцність. 

Результати роботи були обговорені на семінарі кафедри ХПСМ. 

 

 

ЭКСТРУДЕР, ГОЛОВКА, ЧЕРВЯК, ПОЛИВИНИЛХЛОРИД,  

  



 

ABSTRACT 

 

         UDC 678.057 

         " PVC granulation unit with the modernization of the forming head for 

screw extruder PE-90": Diploma project of educational qualification of "bachelor" for 

the training direction 6.050503 " Machinebuilduing " (programa of professional 

direction "chemical production equipment and construction materials enterprises") / 

NTUU "KPI". Leader. Ivicкyi Igor– К. 2014. – 84p.  Performer. –Pyshnyi Hlieb 

 

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

volume of 84 pages of main text, 2 applications. 

         The aim is to upgrade the head granulation PVC. This upgrade will 

produce pellets of high quality PVC and with better performance. 

        The screw extruder is designed in the paper. Achieved required 

parametric calculations and strength calculations. 

         Results of diploma project have been considered at chair СPSE seminar 

 

EXTRUDER, SCREW EXTRUDER, MODERNIZATION OF FORMING 

HEAD . 

  



ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

П  – продуктивність грохота, т/год; 

D', D'' ср  – крупність шматків матеріалу,м; 

  – об’ємна маса, т/м
3
; 

  – ступінь розпушення; 

 – кут нахилу сит; 

r -  амплітуда вібрації, м; 

В –ширина сита, м; 

L – довжина сита, м; 

дт  – маса дебаланса, т; 

дr  – радіус дебаланса, м; 

m – масса грохоту, т; 

нP  – потужність двигуна, кВт; 

дn  – частота обертання двигуна 

вd  – діаметр валу у місці встановлення підшипників, м;  

f  – приведений коефіцієнт тертя ковзання підшипника; 

п  – ККД приводу; 

дв  – ККД двигуна;  

..пкл  – ККД клинопасової передачі ;  

.підш  – ККД підшипників; 

U  – значення передаточного числа клинопасової передачі; 

1d  – діаметр ведучого шківа, мм; 

 V  – допустима колова швидкість для даного перерізу паса, м/с; 

V – колова швидкість паса, м/с; 

  – коефіцієнт пружного ковзання паса; 

  – Відносна похибка передаточного числа; 

h – висота перерізу паса, мм;    

pL  – довжина паса, мм; 

`Z  – Потрібна кількість пасів: 



0P  – допустима номінальна потужність;  

рС  – коефіцієнт динамічності та режиму роботи передачі; 

С  – коефіцієнт кута обхвату; 

lС  – коефіцієнт, що враховує вплив на довговічність довжини паса; 

zC  – коефіцієнт, що враховує число пасів у комплекті клинопасової передачі; 

g – маса 1м паса, кг/м; 

0 – напруження від початкового натягу паса, МПа; 

А – площа перерізу паса, мм 2 ; 

Е – модуль пружності, мПа; 

0  – відстань від нейтральної лінії до найбільш напружених волокон, мм; 

у  – границя витривалості, МПа; 

UС  – коефіцієнт, що враховує вплив передаточного числа;  

нС  – коефіцієнт, що враховує непостійність навантаження; 

Ft - колова сила, Н;  

Fr – сила, що діє на вал та підшипники, Н; 

Fm – сила інерції, яку розвиває маса дебалансу, Н; 

а – амплітуда коливань, м; 

r – ексцентриситет дебалансу, м; 

mg – маса дебалансу, кг; 

ω – кутова швидкість, с
-1

; 

Ra, Rb – реакції в опорах, Н; 

Мз – згинаючий момент, Нм; 

Мпр – приведений момент, Нм. 
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 ВСТУП 

Класифікація екструзійних головок 

1. За напрямом виходу виробу: 

- прямоточні, в яких напрям виходу розплаву співпадає з віссю 

черв'яка; 

- кутові, частіше за все напрям виходу розплаву повернений на 90° 

відносно осі черв'яка; 

- офсетні, є різновидом  кутових, в яких здійснюється подвійний 

поворот,внаслідок чого виріб формується в напрямі, паралельному осі 

екструдера. Такі головки можуть застосовуватися при багатострумінній 

екструзії, при виробництві деяких видів кабелів або профілів з сердечником. 

2. За конфігурацією формуючої щілини: 

- плоскощілинні; 

- кільцеві; 

- гранулюючі; 

- профільні. 

3. За призначенням: 

1) головки для грануляції; 

2) головки для рукавної плівки; 

3) плоскощілинні головки для плоскої плівки і листів; 

4) головки для виробництва труб, рукавів і армованих шлангів; 

5) профільні головки; 

6) головки для виготовлення порожнистих профільних виробів; 

7) головки для виробництва бікомпонентних волокон (останні –

соекструзією). 

Геометричні параметри формуючих каналів, а отже і конструктивне 

оформлення головки визначається реологічними властивостями розплаву із 

вимогами до виробу. 

 



Гідравлічний опір каналів головки повинен знаходитись у області 

оптимальних робочих характеристик екструдера. Це означає необхідність 

узгодження типорозміру машини, геометрії черв'яка і технологічних режимів з 

геометрією виробу, каналів головки і бажаною продуктивністю. 

Розподіл швидкостей розплаву на виході з головки повинен бути 

максимально однорідним. Невиконання цієї умови призводить до 

різнотовщинності виробу, утворенню складок і вигинів профілю у напрямі 

ділянок з меншою швидкістю. 

Частково ці явища можна компенсувати за рахунок прийому виробу з 

швидкістю, більшій максимальній швидкості виходу розплаву з формуючої 

щілини (так звана фільєрна витяжка), застосуванням пристроїв регулювання 

товщини щілини або установкою додаткових калібруючих пристроїв. 

Фільєрна витяжка не повинна перевищувати певної величини - 10-20%, 

(хоча буває і більше, до 100%) щоб уникнути розривів профілю і появи 

залишкових напружень, ведучих до викривлення і спотворення форми. 

Розміри формуючих каналів повинні проектуватися з урахуванням 

витяжки, усадки, розбухання екструдату. 

При високих швидкостях екструзії можуть виникати дефекти поверхні 

внаслідок високоеластичної деформації, досягнення граничної міцності при 

зсуві і адгезійній міцності. Це явище прогнозується по досягненню теоретичної 

або експериментально визначеної критичної швидкості зсуву. 

Слід уникати різких перепадів перетину каналу, при яких критична 

швидкість зсуву знижується: кути переходів повинні бути по можливості 

малими або такими, що плавно зменшуються. Форма перерізу каналу повинна 

забезпечити відсутність зон застою (мертвих зон). Тому передні і задні кути 

звужень і розширень каналів не повинні перевищувати 45 - 60˚ . 

 

 

 

 



Таблиця розглянутих патентів 

 

№ 

п.п 

Предмет 

пошуку 

№ свідоцтва, 

МПК, країна, 

Організація, автор 

Суть заявленого 

Технологічного рішення та 

ціль його створення 

1 Гранулююча 

головка 

 

Авторське свідоцтво СРСР 

№653124 (1979) 

   Клас B29B9/06 

    Автор: Панов 

А.К., Бикбулатов И.Х. 

 

         Винахід відноситься до 

пристроїв для гранулювання 

подрібнених вторинних 

полімерів методом екструзії і 

може бути використане в 

хімічній промисловості для 

виготовлення гранул. 

 Екструзійна головка для 

гранулювання подрібнених 

вторинних полімерів, що 

містить корпус з живильним 

каналом для подачі 

подрібненого матеріалу, 

притискної фланець і фільєру 

з формующими каналами 

змінної довжини, опукла 

поверхня якої звернена в бік 

живлячого каналу 

2 Гранулююча 

головка 

 

Авторське свідоцтво СРСР 

№856824 (1979) 

    кл. B 29 B1/02 

    Автор: Е.І. Азардович 

 

 

         Мета винаходу - 

підвищення якості 

гранулювання шляхом 

забезпечення додаткового 

обігріву гранульованої маси, а 

також підвищення 

зносостійкості решітки. 

          Це досягається тим, що 

в гранулюючій голівці, що 

містить корпус з каналами 

для подачі розігрітої маси 

термопластичного матеріалу і 

закріплену на корпусі знімну 

решітку, звернену одним 

торцем до каналів корпусу, 

решітка виконана з кільцевою 

камерою, розташованою на 

торці, зверненому до каналів 

корпусу. 

http://www.freepatent.ru/MPK/B/B29/B29B/B29B9/B29B906


Для підвищення 

зносостійкості решітки її 

торець з боку виходу отворів 

виконаний з кільцевою 

проточкою, заповненої 

твердим сплавом. 

 

3 Гранулююча 

головка 

 

Авторське свідоцтво СРСР 

№447290 (1972) 

    кл. B 29 B1/02 

    Автори: Ю.А. Жданов 

                  Ф.С. Бєх 

                  Ю.Ф. Вітвіцкій 

 

         Гранулююча головка, 

що містить обогреваемую 

гранулюючу решітку з 

виконаними в ній для 

проходу теплоносія радіально 

розташованими вхідними і 

вихідними каналами з 

зовнішніми та внутрішніми 

колекторами, яка 

відрізняється тим, що, з 

метою забезпечення 

рівномірного прогріву 

гранулирующей решітки, 

вхідні і вихідні канали 

рознесені по осі головки, а що 

з'єднують їх колектори 

виконані кільцевими, 

причому внутрішні колектори 

повідомлені між собою через 

центральну порожнину 

решітки. 

 

4 Формуюча 

голівка 

шнекового прес-

гранулятора  

Авторське свідоцтво 

Російська Федерація 

№99112148 (1999) 

    кл. B 30 B11/22 

    Автори: Нюшков Н.В. 

                  Трусов Н.А. 

                  Власов В.Н. 

 

Фрмуюча голівка шнекового 

прес-

гранулятора(екструдера), 

включає корпус, шнековий 

пресуючий вал , матрицю з 

філь’єрами та елемантами 

кріплення, котрі  

відрізняються тим, що 

матриця на корпусі 

встановлена з можливістю 

переміщення відносно вала та 

виконана з центральним 

технологічним отвором з 

діаметром, менши за діаметр 



торця шнекового пресуючого 

вала, а внутрішня поверхня 

матриці, контактуюча з 

торцем пресуючого 

шнекового вала, виконана 

конічною з розширенням в 

сторону центрального 

технологічного отвору, 

причому філь’єри 

розташовані за межами кола 

контакту дотику шнекового 

пресуючого валу з конічною 

поверхнею матриці. 

          2.Формуюча голівка 

шнекового-прес гранулятора 

по п.1, відрізняється тим, що 

шнековий пресуючий вал 

забезпечений жорстко 

закріпленій на торці 

контактуючою шайбою. 

           3. Формуюча голівка 

шнекового-прес гранулятора 

по п.1 та 2, відрізняється тим, 

що філь’єра виконана 

відкритою в сторону 

центрального отвору. 

          4. Формуюча голівка 

шнекового-прес гранулятора 

по п.1-3, відрізняється тим, 

що осі формуючої голівки в 

продовженні шнекового 

пресуючого валу виконаний 

шліцевий вал зменшеного 

перерізу(діаметра), на 

котрому рухомо по шліцям 

встановлено ніж, леза 

котрого, обертаються в 

проточці матриці, 

контактують із зовнішнньою 

поверхнею в районі 

різташування філь’єр. 

5 Гранулятор 

(головка з 

Авторське свідоцтво 

Російська Федерація 

Реферат: 

          Корисна модель 



ножем) 

термопластични

х матеріалів 

 

№2007137315 (2007) 

    кл. B 30 B11/22 

    Автори: Нюшков Н.В. 

                  Трусов Н.А. 

                  Власов В.Н. 

 

відноситься до пристроїв для 

гранулювання 

термопластичних полімерних 

матеріалів і може бути 

використане в хімічній, 

будівельній, харчовій та 

інших галузях промисловості. 

Гранулятор містить 

гранулюючу головку, корпус, 

фільєрній решітку та ніж. Він 

додатково забезпечений 

опорним корпусом з 

конічними отворами, 

встановленим між головкою і 

фільєрній гратами, при цьому 

отвори фільєрній решітки 

соосни з конічними отворами 

опорного корпусу, конусність 

яких становить 67-90 °. 

Гранулятор дозволить 

спростити конструкцію, 

збільшити продуктивність, 

надійність і довговічність. 

6 Гранулююча 

головка 

 

Авторське свідоцтво RU 

№2350466, кл. В 29 З 

47/30, 2006. Автори: 

Панов А. К.  

Белобородова Т.Г. 

Жернаков В.К.  

Анасов А. А.  

Корисна модель відноситься 

до пристроїв для 

гранулювання 

термопластичних полімерних 

матеріалів і може бути 

використане в хімічній, 

будівельній, харчовій та 

інших галузях промисловості. 

Гранулятор містить 

гранулюючу головку, корпус, 

фільєрній решітку та ніж. Він 

додатково забезпечений 

опорним корпусом з 

конічними отворами, 

встановленим між головкою і 

фільєрній гратами, при цьому 

отвори фільєрній решітки 

соосни з конічними отворами 

опорного корпусу, конусність 

яких становить 67-90 °. 



Гранулятор дозволить 

спростити конструкцію, 

збільшити продуктивність, 

надійність і довговічність 
 



Висновок 

 

В дипломному проекті здійснено проектування лінії типу ЛТ-90 для 

грануляції ПВХ з розробкою преса ЧМ-90. 

 Дипломний проект містить вступ, призначення та область використання 

лінії та преса ЧМ-90, опис технологічного процесу грануляція ПВХ, технічну 

характеристику преса ЧМ-90, опис конструкції преса, патентний огляд, 

відповідність преса до вимог охорони праці. 

Приведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність 

конструкції преса ЧМ-90. Приведено програму розрахунку черв’ячного 

екструдера. 

Приведено технологію виготовлення фланця. 

            В результаті патентного дослідження встановлено, що прес ЧМ-90 не 

містить конструктивних рішень, захищених діючими патентами.  

Модернізацією даного дипломного проекту виготовлення зміненої 

гранулюючої голівки що підвищують продуктивність даного екструдера . 

В проекті виконані складальні креслення: лінія типу ЛТ-90 для 

грануляції ПВХ, прес ЧМ-90, черв’як, корпус, головка модернізована, патрон. 

До креслень додається комплект специфікацій. 
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