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РЕФЕРАТ 

 

" Лінія для нанесення ізоляції на дріт з модернізацією екструзійної головки ": 

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком 

підготовки 6.050503 «Машинобудування» (програма професійного напрямку 

«Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів») /НТУУ 

«КПІ»; Керівник:  Івіцький І.І., Виконавець: Соловей В.В. 

Робота складається з вступу і семи розділів. Загальний обсяг роботи 70-75 

листів основного тексту, 10 ілюстрацій. 

Метою роботи є модернізація екструзійної голівки екструдера. Метою 

модернізації є підвищення строку служби формуючого інструменту. Покращення 

економічних показників виготовлення кінцевого продукту досягаеться за рахунок 

підвищення продуктивності процесу. 

У роботі спроектований прес черв'ячний ЧП-32×25. Виконано необхідні 

параметричні розрахунки і розрахунки на міцність. 

Отже розроблена машина є повністю працездатною. Вдосконалена 

конструкція екструійної головки дозволяє отримувати більш якісну продукцію за 

рахунок впровадження змін, одночасно з підвищення продуктивності лінії  та 

підвищення довговічності формуючого інструменту, тобто зменшення витрат 

виробництва. 

Результати роботи були обговорені на семінарі кафедри ХПСМ. 
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ЧЕРВ’ЯК, ПОЛІВІНІЛ ХЛОРИД 

 

 

 

  



РЕФЕРАТ 

 

"Линия для нанесения изоляции на провод с модернизацией головки ": 

Дипломный проект образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» по 

направлению подготовки 6.050503 «Машиностроения» (программа 

профессионального направления «Оборудование химических производств и 

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

И.И., Исполнитель: Соловей В.В. 

Работа состоит из введения и семи разделов. Общий объем работы 70-75 

листов основного текста, 10 иллюстраций 

Целью работы является модернизация экструзионой головки экструдера. 

Целью модернизации является повышение срока службы формирующего 

инструмента. Повышение экономических показателей изготовления конечного 

продукта досягаетья главным образом за счет повышения производительности 

процесса. 

В работе спроектирован пресс червячный ЧП-32×25. Выполнено необходимые 

параметрические расчеты и расчеты на прочность. 

Итак разработана машина полностью работоспособной. Усовершенствованная 

конструкція экструзионой головки позволяет получать более качественную 

продукцию за счет внедрения изменений, в то же время произошло повышение 

производительности линии и повышения дологовечности работы формирующего 

инструмента , то есть уменьшение трат производства. 

Результаты работы были обсуждены на семинаре кафедры ХПСМ. 

 

 

ЛИНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ, ЧЕРВЯЧНЫЙ ЕКСТРУДЕР, 

 ЧЕРВЯК,  ПОЛИВИНИЛ ХЛОРИД 

 



ABSTRACT 

 

”Wire line covering insulation with modernization of extrusion head”. Graduation 

thesis on the bachelor of 6.050503 «Machinеbuilduing?» (the program of the professional 

direction «Chemical production equipment and construction materials enterprises») 

/NTUU «KPI»; Present work is performed under the direction of teacher Ivickiy I. Kiev. 

2014. 74p. Performer: Solovei V.-Bibliography. 

 

The present work consists of introduction, seven parts, conclusions, reference list on 

fourteen points and six additions. Overall size of the present work is formed from 70-75 

sheets of body text, 10 illustrations  

The aim is to create the tools for modernization of extrusion head. The purpose of 

modernization is increased lifetime of forming tool. Improving economic performance of 

manufacturing the final product reach mainly due to improved performance of the process. 

Thus developed the machine is fully operational. The advanced design allows you to 

get better products through the introduction changes. At the same time there was increased 

line productivity and increased lifetime of forming tool, and reduce production costs. 

      Results of diploma project have been considered at chair СPSE seminar. 

 

 

WIRE LINE COVERIG INSULATION, SCREW EXTRUDER, 

SCREW, PVC. 

 

Перелік скорочень та умовних позначень 

G – продуктивність, кг/год; 

d – діаметр, м; 

n – частота обертання черв’яка, об/хв; 

i – кількість зон регулювання температурного режиму; 

N – потужніст двигуна, кВт; 



P – потужність нагрівачів, кВт; 

ρ – об’ємна маса матеріалу, кг/м3; 

L – довжина робочої зони черв’яка, м; 

φ – кут підйому гвинтової нарізки, град. 

 

ДСН – державні санітарні норми; 

ІХФ – інженерно-хімічний факультет; 

кафедра 

ХПСМ 

 

– 
кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування 

НТУУ «КПІ»; 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

НАПБ – нормативний акт з питань пожежної безпеки; 

НДР – науково-дослідна робота; 

НТУУ 

«КПІ» 

 

– 
національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут»; 

ПМ – полімерний матеріал; 

ПВХ – полівініл хлорид; 

ПТБ – правила технічної безпеки; 

ПТЕ – правила технічної експлуатації; 

ПУЕ – правила улаштування електроустановок; 

СНиП – строительные нормы и правила; 

ТБ – техніка безпеки; 

ТПА – термопластавтомат; 

УДК – універсальна десяткова класифікація. 

 

 

 

Перелік текстових частин дипломного проекту та їх обсяг 

пояснювальна записка – 32стр. 

розрахунки – 19 стр. 

технологія виготовлення деталі – 8 стр. 

 додатки –  



Вступ 

 

Екструдери відносяться до переробки полімерних композиційних матеріалів і 

може бути використана в галузях промисловості що застосовують екструзію, 

зокрема в промисловості будівельних матеріалів. 

Відомий пристрій для змішування і гомогенізації полімерних матеріалів, що 

містить закріплену на кінці черв'яка конічну торпеду і насадку, що утворює із 

зовнішньою поверхнею торпеди робочий проміжок, де торпеда виконана з 

хвилеподібною зовнішньою поверхнею і з каналами, що сполучають гребені 

зовнішньої поверхні з її западинами Недоліком цього винаходу є ускладнений 

проходження в'язкий розплав полімерний композиційний матеріал через канал 

торпеда, що веде до забивання канал; хвилеподібна поверхня торпеди створює 

пульсацію руху розплаву, це призводить до нестабільних технологічних параметрів і 

зниження якості розплаву полімерного композиційного матеріалу. 

Найбільш близьким технічним рішенням, прийнятим за прототип, є екструдер 

для переробки полімерних матеріалів, циліндричний корпус, що містить 

розташований в нім черв'як, на циліндричній поверхні вихідного кінця якого і на 

внутрішній поверхні корпусу, що протилежить йому, по кругових лініях 

розташовані виступи, з метою поліпшення гомогенізації і диспергування 

полімерний композиції, виступ виконаний у вигляді палець, переважно 

циліндричний форма, висота який дорівнює величина кільцевий проміжок між 

циліндричний поверхня вихідний кінець черв'як і корпус, сполучається з канал для 

подання розплав, виконаний в шайба, встановлений в корпус перед вихідний кінець 

черв'як; торці пальців виконані із скосами, що утворюють ребра, розташовані під 

кутом до осі черв'яка; діаметр вихідного кінця черв'яка, що несе пальці, перевищує 

діаметр його нарізної частини. 



Таблиця розглянутих патентів 

№ Номер патенту, дата 

публікації, індекс 

МПК 

Автори 

винаходу 

Суть заявленого 

технологічного рішення та 

ціль його створення 

1 UA, № 97381 

(07.10.2014) 

  Мікульонок 

І.О., 

Сокольський 

О.Л., 

Соколенко В. 

В. 

Екструзійна  головка  для  

нанесення  полімерного  

покриття  на  осердя,  що  

містить  корпус  з кільцевим 

каналом для розплаву матеріалу 

покриття, розміщений у корпусі 

дорн з наконечником та 

осьовим отвором для осердя, а 

також виконаними вздовж 

осьового отвору дорна 

каналами для відведення 

повітря, яка відрізняється тим, 

що канали для відведення 

повітря виконано у вигляді 

пазів на поверхні осьового 

отвору дорна. 

 



2 UА 99531 

(23.12.2014) 

Мікульонок І.О., 

Сокольський О.Л., 

Романченко М.А.,  

Горбань І.А.  

. 

Співекструзійна головка для 

формування багатошарового 

виробу або покриття містить 

корпус із щонайменше двома 

каналами для різних потоків 

одного або декількох 

перероблюваних матеріалів, а 

також розташований між 

сусідніми каналами роздільник 

потоків.  

 

3 US2010219555A1 

(27.02.2009) 

 В29С 47/06 

Ashok K.Mehan 

 

Послідовне нанесення двох або 

більше шарів на дріт. 

4 US7811494B2 

(12.10.2010) 

 В29С 47/04 

 

DELL ANNA 

GAIA, 

BAREGGI 

ALBERTO, 

BELLI SERGIO 

Спосіб включає стадію спільної 

екструзії внутрішнього 

напівпровідного шару та 

ізолюючого шару. 

5 UA 82205 

(07.02.2013) 

 B29C 47/14 

 

Сівецький В. І. , 

Сокольський 

О.Л.,  

Рослов О.В., 

Коваленко К.Г.,  

Івіцький І. І. 

Кільцева екструзійна 

головка містить корпус, 

матрицю та дорн, встановлений 

на дорнотримачі і складається з 

вхідної та вихідної частин,  

утворюючи канал для  

протікання розплаву. 

Дорнотримач виконаний з двох 

частин з можливістю зворотно-

поступального руху однієї 



частини відносно іншої.  

 

6 UA 106546 

(25.04.2016) 

 B29C 47/22 

Н01В 13/06 

 

 

Сокольський 

О.Л., 

Мікульонок 

І.О., 

Мойсєєв А.О. 

Екструзійна головка для 

нанесення полімерного 

покриття на осердя, що містить 

корпус з кільцевим каналом для 

розплаву полімерного покриття, 

розміщені в корпусі матрицю й 

дорн з наконечником та 

осьовим отвором для 

проходження осердя, а також 

засіб для центрування матриці 

відносно дорна, яка 

відрізняється тим, що засіб для 

центрування матриці відносно 

дорна виконано у вигляді 

щонайменше трьох 

термоболтів, причому дорн 

виконано з ділянкою, 

виготовленою з матеріалу з 

коефіцієнтом лінійного 

розширення, вищим за 

коефіцієнт лінійного 

розширення матеріалу корпусу, 

і оснащено електронагрівником. 
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