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РЕФЕРАТ 

 

Проект спеціаліста на тему: «Агрегат для виготовлення плівки з 

модернізацією екструзійної головки» присвячено вирішенню задачі підвищення 

експлуатаційних характеристик екструдера. Дана задача вирішується за 

рахунок модернізації механізму екструзійної головки, а саме розподільник 

розплаву виконаний у вигляді втулки з радіальними отворами, що встановлена 

із зазором між корпусом і дорном. 

Мета проекту - розробка і проектування, згідно з технічним завданням, 

агрегата для виготовлення плівки, на основі існуючих промислових аналогів;  

здійснення модернізації екструзійної  головки. 

Методи розробки і проектування - аналітичні, розрахункові, 

проектувальні; з використанням відомих методик, комп’ютерних програм, 

нормативних документів. 

При розробці і проектуванні черв’ячної машини, на основі аналітичного 

огляду науково-технічної літератури, нормативної та конструкторської 

документації, патентних досліджень, інженерно-технічних розрахунків, 

виконано таке: 

– вивчено принципи роботи і конструкцію промислових ЧП63 для 

виробництва пліки, проаналізовано технічні параметри і характеристики 

черв’ячних машин; 

– виконано ряд інженерних розрахунків, необхідних для розробки і 

проектування черв’ячної машини, згідно з технічним завданням;  

– на основі виконаних патентних досліджень модернізовано кільцеву 

обертову голівку черв’ячноїмашини;  

– розроблено і спроектовано черв’ячну машину для виробництва 

рукавної плівки з модернізацією голівки. 



 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

    

Проект специалиста на тему: «Агрегат для изготовления пленки с 

модернизацией экструзионной головки» посвящена решению задачи 

повышения эксплуатационных характеристик экструдера. Данная задача 

решается за счет модернизации экструзиооной головки червячного экструдера, 

а именно распределитель расплава выполнен в виде втулки с радиальными 

отверстиями, установленной с зазором между корпусом и дорном.. 

Цель проекта - разработка и проектирование, согласно техническому 

заданию, червячной машины для изготовления пленки, на основе 

существующих промышленных аналогов, осуществление модернизации 

кольцевой вращающейся головки.   

Методы разработки и проектирования - аналитические, расчетные, 

проектировочные, с использованием известных методик, компьютерных 

программ, нормативных документов  

При разработке и проектировании червячной машины, на основе 

аналитического обзора научно-технической литературы, нормативной и 

конструкторской документации, патентных исследований, инженерно-

технических расчетов, выполнен следующее: 

- Изучены принципы работы и конструкцию промышленных ЧП63 для 

производства пленки, проанализированы технические параметры и 

характеристики червячных машин; 

- Выполнен ряд инженерных расчетов, необходимых для разработки и 

проектирования червячной машины, согласно техническому заданию; 

- На основе выполненных патентных исследований модернизировано 

кольцевую вращающуюся головку червячной машины; 

- Разработан и спроектирован червячную машину для производства 

рукавной пленки с модернизацией головки. 



 

 

 

THE ABSTRACT 

 

The project - development and design, under terms of reference, 

hobbing machine for making films based on existing industrial counterparts, 

modernization of ring rotating head. Methods development and design - 

analytical, computational, design, using known methods, computer 

programs, regulations. 

When developing and designing hobbing machine, based on an 

analytical review of scientific literature, regulatory and design 

documentation, patent research, engineering calculations, performed a 

- Studied the principles of operation and construction of industrial CHP63 for film 

production, analyzes the technical parameters and characteristics of the worm machines; 

- Made a number of engineering calculations required for the development 

and design hobbing machine, under terms of reference; 

- On the basis of the patent research upgraded ring worm rotating head machines; 

- Developed and designed hobbing machine for the production of tubular 

film with the modernization of the head 
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ВСТУП 

 

Вступ 

Процес виробництва полімерних плівок різноманітного призначення 

традиційний і складається з наступних стадій: 

- підготовка початкової полімерної сировини, у т.ч. з забезпеченням 

оптимального вмісту вологи; 

- підготовка в екструдері гомогенного за складом й температурою 

розплаву; 

- формування у кільцевому зазорі між дорном та матрицею головки 

із забезпеченням розрахункових розмірів заготівки рукава; 

- роздуву рукава; 

- охолодження рукава з одночасним поздовжнім витягуванням; 

- складування рукава в плоску плівку і обріз полотна на потрібну 

ширину і намотування відповідних довжин на шпулі; 

Саме знання особливостей виготовлення плівок дає можливість 

забезпечити задану її товщинну, рівнотовщинність полотна, зберегти і навіть 

покращити комплекс фізико - механічних та експлуатаційних властивостей 

початкових полімерних матеріалів. 

Для виготовлення плівок можуть бути використані всі термопласти та 

деякі термореактивні композиції. Найбільше розповсюдження отримало 

виробництво плівки з поліетилену ВТ та НТ, оскільки ці матеріали майже  

незамінні в такому виробництві. 
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2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЛІНІЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛІВКИ 

 

 Лінія може використовуватись як для промислового виробництва 

плівки, так і для експериментального відпрацювання технологічного процесу. 

Споживачами таких ліній можуть бути невеликі фірми, спеціалізовані 

підприємства з виробництва упаковочних матеріалів, поліграфії та великі 

підприємства з великими обсягами виробництва, де випуск плівки не є 

основною статтею прибутку, а використовується для упаковки основної 

продукції. Конструкція лінії дозволяє використовувати вироблену плівку для 

контакту з продуктами харчування, що дає великий економічний 

ефект,наприклад, в овочівництві може використовуватись як тонка стретч- 

плівка для упаковки,так і більш товста плівка для облаштування виробничих 

площ. 

Введення різноманітних добавок в перероблюваний матеріал, зокрема 

барвників,засобів,що запобігають старінню, дозволяють отримувати продукцію 

з наперед визначеними покращеними показниками. 

Лінія  складається з наступних складових частин: Вакуумного 

завантажувача 1 з бункером 2, екструдера  одночерв’ячного  ЧП- 63x30 3, 

фільтра шиберного 4, головки кільцевої обертової 5, кільця охолоджувального 

6, пристрою стабілізуючого 7, пристрою складаю чого 8, пристрою прийомного 

9, естакади 10, пристрою обрізання і відведення кромок 11, верстата 

намотувального 12, електрообладнання. 

Послідовність технологічних операцій в роботі лінії наступна: подача 

сировини в бункер вакуум завантажника здійснюється оператором. 

Гранульований матеріал з бункера через завантажувальну воронку подається в 

зазор між черв'яком і рифленою втулкою екструдера. Подовжні пази рифленої 

втулки та інтенсивне водяне охолоджування зони завантаження усувають 

обертання гранул полімеру, що подається, разом з черв'яком і надають їм 

поступальний рух, що дозволяє ущільнити їх до щільності монолітного 

матеріалу перед надходженням в зону дозування, де полімер під дією 
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механічної енергії черв'яка і теплової енергії електронагрівачів, розташованих 

на корпусі, розплавляється, перемішується і у вигляді однорідної маси 

проходить через фільтр і видавлюється з кільцевої головки у вигляді трубчастої 

заготовки. Під дією охолоджуючого повітря, що подається кільцем, що 

охолоджує, на зовнішню поверхню заготовки, відбувається охолодження 

заготовки і одночасний її роздув і розтяг. Плівковий рукав, що сформувався, за 

допомогою стабілізуючого пристрою фіксується у вертикальному положенні 

таким чином, що його поздовжня вісь проходить через центр формуючого 

кільцевого зазора головки. Проходячи через складаючий пристрій, рукав 

сплющується і захоплюється валками тягнучого пристрою. Далі рукав через 

систему відхиляючих роликів, встановлених на естакаді, потрапляє через 

пристрій обрізання і відведення кромок на верстат намотувальний, де 

відбувається намотування плівки у вигляді рукава або полотна в рулон. 

Екструдер одночерв'ячний ЧП-6Зх30  призначений для підготовки 

розплаву полімеру і безперервної подачі його через фільтр в обертову кільцеву 

головку. 

Екструдер складається з електродвигуна постійного струму, редуктора, 

черв'яка, завантажувальної воронки з рифленою втулкою, корпусу, системи 

електронагріву, повітряної системи охолодження циліндра, рідинного 

охолодження черв'яка і завантажувальної воронки, станини. Відстань від 

основи станини екструдера до осі черв'яка 600 мм. Конструктивний пристрій 

екструдера забезпечує, отримання гомогенного розплаву з максимальною 

пластикуючою здатністю по розплаву ПЕВТ 15303-003 ГОСТ 16337-77 не 

менше 160 кг/ч при гідравлічному опорі в головці не більше 50 МПа і 

температурі розплаву на виході екструдера 190 °С ± 10°С. 

Параметри екструдера при переробці вказаного матеріалу визначаються при 

проведенні приймальних випробувань лінії. 

Екструдер працює таким чином. Гранули полімерного матеріалу із 

завантажувальної воронки потрапляють в зазор між втулкою і черв'яком, 

захоплюються черв'яком, що обертається, і, ущільнюючись в зоні рифленої 

втулки, поступають в зону циліндра, що обігрівається. Під дією теплової енергії 
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від електронагрівачів і механічної енергії черв'яка, що обертається, полімер 

розплавляється, перемішується і у вигляді гомогенного розплаву виходить з 

екструдера. Надмірне тепло з поверхні циліндра відводиться повітрям, що 

подається в кожну зону окремо вентилятором, з поверхні рифленої втулки - 

водою. 

Фільтр шиберний 4 призначений для очищення розплаву полімеру від 

чужорідних включень перед входом його в кільцеву головку. 

Зміна фільтруючого елементу проводиться за допомогою гідроприводу. Для 

цього гідроциліндром приводиться в дію притискний механізм,який рухається в 

корпусі і клиноподібними виступами відходить від шибера.  

           Головка обертова кільцева 5 призначається для формування рукавної 

поліетиленової заготовки з розплаву матеріалу, що переробляється, і її 

обертання. Працює головка таким чином. Розплав полімеру по вихідному 

каналу з вузла обертання поступає на торпеду, яка розподіляє його по 

периметру кільцевого зазора. Вузол обертання призначений для обертання 

головки. Вузол складається з каналів для подачі розплаву полімеру в частину 

головки, що обертається, підшипникового вузла, вузла подачі електроенергії і 

приводу. Привід, у свою чергу складається з мотор-редуктора хвилевого (з 

електродвигуном змінного струму), одноступінчатого черв'ячного редуктора і 

відкритої зубчатої передачі. Настройка підшипникового вузла проводиться при 

знятій ведучій шестерні в два етапи. Перший етап - регулювання вільного від 

розплаву вузла при температурі навколишнього середовища. Другий етап - 

перевірка значення вказаного крутного моменту, при розігрітих до температури 

- не менше 150 °С головці і вузлі обертання. Якщо при номінальному значенні 

крутного моменту 20 Н*м головка не обертається, то затягування кришки 

підшипникового вузла необхідно зменшити до початку обертання. 

Кільце охолоджувальне 6 призначено для подачі охолоджуючого повітря 

на зовнішню поверхню плівкового рукава. Кільце охолоджувальне складається 

з верхньої губки, нижньої губки і чотирьох електровентиляторів із заслінками. 

Охолоджене повітря нагнітається вентиляторами. Його подача регулюється 

ступенем відкриття заслінок.  
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Пристрій стабілізуючий 7 призначено для фіксації роздутого плівкового 

рукава щодо вертикалі, яка проходить через центр формуючого кільцевого 

зазору головки і середину стику тягнучих валків. Працює пристрій 

стабілізуючий таким чином: оператор вручну встановлює планки так, щоб вікно 

забезпечувало необхідну деформацію плівкового рукава.  

            Пристрій  складаючий  8 призначено для перетворення циліндричної 

форми рукава в плоску. Робота пристрою що складає полягає в наступному: 

плівковий рукав циліндричної форми обтискується складаючими щоками 

встановленими з визначеним за технологічним регламентом кутом розкриття. 

Після перетворення циліндричної форми рукава в плоску, рукав потрапляє у 

валки приймального пристрою. 

Пристрій приймальний 9 призначено для здійснення процесу витяжки 

плівкового рукава в зоні формування і для протягування його через пристрої 

стабілізуючий і складаючий. Пристрій прийомний складається з рами, двох 

обгумованих валків, приводу і двох пневмоциліндрів. 

Привід стаціонарного валка складається з електродвигуна постійного 

струму, планетарного і черв'ячного одноступінчатого редуктора і забезпечує 

колову швидкість тягнучих валків в діапазоні від 0,06 до 0,67 м/с. Працює 

пристрій таким чином: плоский плівковий рукав подається в зазор між 

розведеними валками, після чого валки зводяться і затискають рукав. Зведення і 

розведення валків здійснюється дистанційно з робочого місця оператора або 

безпосередньо на пристрої. Сила тертя на лінії дотику валків, між гумовою 

поверхнею валків і плівкою, забезпечує передачу колової швидкості 

стаціонарного валка на плівку. 

Естакада 10 призначена для установки складових частин лінії: пристрою 

стабілізуючого, складаючого, прийомного - з метою здійснення технологічного 

процесу виробництва рукавних плівок по схемі "знизу - вгору". Пристрій 

обрізання і відведення кромок 11, призначено для розрізання плівкового рукава 

на полотна. Пристрій складається з двох валків, трьох притискних роликів і 

трьох здвоєних ножів, встановлених в каркасі, закріпленому на естакаді.  

Верстат намотувальний 12 призначений для намотування плівки у вигляді 

Змн. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

 
ЛП41с.4113.001 – 70 ПЗ 

 



 

 

полотна вширшки не більше 1500 мм на паперову, пластмасову або металеву 

шпулю, встановлену на штанзі, периферійним способом. Швидкість прийому 

плівки від 0,06м/с до 0,7м/с. Верстат намотувальний включає: станину, два 

блоки периферійного намотування, привід, систему управління приводом. 

 

 

Рисунок 1.1 – Лінія для виробництва плівки 

1 – кар'єр піску; 2 – екскаватор; 3 – автотранспорт; 4 – приймальні 

бункери піску; 5 – стрічковий живильник; 6, 7, 10, 12 – транспортери піску; 8, 

32 – сито; 9 – транспортер відбору грудок; 11 – мішалка СМ-246; 13 – бункер 

піску, вапна, відходів; 14 – автотранспорт грудкового вапна; 15 – приймальний 

бункер вапна; 16 – транспортер вапна; 17, 20, 23 – елеватори; 18 – тарілчастий 

живильник; 19 – млин СМ-14; 21 – бункер меленої вапна; 22, 24 – шнек; 25 – 

бункер суміші; 26 – дозатор; 27, 30, 34 – транспортер силікатної суміші; 28 – 

силосу; 29 – віброживильники; 31 – передавальний стрічковий транспортер; 33 

– мішалка; 35 – бункер преса; 36 – мішалка преса; 37 – прес СМ-152; 38 – 

автомат-укладальник; 39 – запарочна вагонетка; 40 – електровізок; 41 – 

автоклав. 
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3 ОПИС І ОБҐРУНТУВАННЯ ОБРАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 

 

3.1 Опис конструкції  

Черв'ячний прес, котрий входить до лінії для виробництва рукавноі плівки і 

складається з черв'ячного преса 1, шиберного фільтра 3, голівки формуючої 4, 

системи охолодження 5, стабілізуючого пристрою 6, складаючого пристрою 7, 

тягнучого пристрою 8,  естакади 9, центруючого пристрою 10, відрізного 

пристрою 12, намотувального пристрою 13. 

Черв'ячний прес обладнаний черв'яком  2 діаметром 90 мм і довжиною 

нарізної частини 2600 мм. Черв'як виготовлений зі сталі 40Х2М10А ГОСТ 

4543-71, має наплавку витків червка порошком ПР-Х18ФНМ  ТУ-14-1-4156-86. 

Черв'як хвостовиком упирається у вузол упорного підшипника 10. 

Пресс призначений для переробки гранульованого поліетилена низького і 

високого тиску в рукавну плівку. Поліетилен низького тиску, чи поліетилен 

високого тиску через завантажувальний бункер 2 надходить самопливом у зону 

живлення черв'яка 2, захищену корпусом 6 і кожухом корпуса 12. Крутний 

момент на черв'як передається від електродвигуна ЧПФМ-2804ГУХЛ4, 

потужністю 80 кВт через муфту і циліндричний редуктор 5. Редуктор 

циліндричний двоступінчастий з встроєним упорним підшипником, 

передаточне число 11,7. 

При транспортуванні черв'яком 2 поліетилена в зоні завантаження матеріал 

ущільнюється, а повітря, що лишилося між гранулами частково іде назад у 

бункер. Потрапляючи в зону, що обігрівається, де знаходяться нагрівачі 11, 

захищену кожухом 12, матеріал нагрівається і переходить у вязкотекучий стан. 

Нагрівання відбувається як за рахунок тепла, так і за рахунок інтенсивної 

деформації вже утвореного розплаву. На цій стадії повітряний простір між 

гранулами, що розм'якшуються і  тими що продовжують ущільнюватися,  

зникає цілком. 
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По досягненні сталого режиму роботи, кількість тепла, що виділяється в 

результаті роботи диссипації деформованого матеріалу при транспортуванні 

його в каналі черв'яка найчастіше перевищує ту кількість тепла, яка необхідна 

для нагрівання матеріалу до необхідної температури. Витрати тепла в таких 

випадках відводяться системою охолодження циліндра, охолодження 

здійснюється системою вентиляторів 3.Підготовлений розплав продавлюється 

черв'яком через канали екструзійної головки. 

Екструзійна головка має рознімний корпус 1, усередині якого на 

дорнотримачу  2 змонтований дорн 3. Формуюча втулка 4 утворює з дорном 3 

канал 5 і формуючий зазор 6 і встановлена з можливістю переміщення щодо 

дорна 3 перпендикулярно поздовжньої осі головки, Дорнотримач 2 виконаний з 

фланцем 7 і каналом 8 подачі стисненого повітря  встановлений в корпусі 1 з 

утворенням прохідних каналів 9 для розплаву в зоні фланця 7. Дорнотримач 2 

має виступ 10 для більш жорсткого кріплення і центрування. По периметру 

корпусу 1 рівномірно розташовані чотири лінійних коректора 11 з ноніусом 12 , 

змонтованими на кронштейнах 13 в місці роз'єму корпусу 1 і фланця 7 

дорнотримача 2, Фланець 7 виконаний кільцевим з настановної торцевої 

поверхнею В і розміщений між кільцевими фланцями 14 і 15 рознімного 

корпусу 1. Лінійні коректори 11 змонтовані з можливістю контактування з 

поверхнею корпусу 1 для переміщення по настановній торцевій поверхні В 

кільцевого фланця 14 корпуса 1 і формуючої втулки 4. Прохідні канали 9, 

виконані у фланці 7 дорнотримача 2, мають на виході розширення у вигляді 

циліндричних виточок 16, діаметр яких перевищує ширину подаючого каналу 

5. Дорн 3 закріплений на дорнотримачу 2 стопорним кільцем 17. Канал 8 подачі 

стисненого повітря пов'язаний з штуцером 18 для з'єднання з магістраллю. У 

верхній частині корпусу 1 виконана різка 19 для фіксації різнотовщинності 

плівки і для визначення місця регулювання формующего зазору 6. У корпусі 1 

розміщені шпильки 20 для центрування формуючої втулки. 4 Кронштейна 13 

прикріплені до корпусу 1 і фланця 7 гвинтами 21, Частини рознімного корпусу 

1 пов'язані сполучними гвинтами 22. На торці дорна 3 виконані поглиблення 23 

під ключ. 

Змн. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

 
ЛП41с.4113.001 – 70 ПЗ 

 



 

 

Головка під'єднується до екструдеру за допомогою фланця 24, в якому 

розміщений фільтруючий пакет 25. Штуцер 26 прикріплюється гвинтами 27 до 

корпуса 1 головки. Для плавного входу розплаву, зменшення гідравлічного 

опору при зміні напрямку потоку на 90 градусів і періодичної прочистки 

головки в нижній частині корпусу 1 передбачена профільна вставка 28, 

закріплена гвинтами 29. 

 

 

Рисунок 3.2 – Черв’ячний екструдер 
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3.2 Технічна характеристика базового обладнання 

 

Технічні дані характеристики червячного екструдера наведені в таблиці 

3.1. 

 

Таблица 3.1 – Технічна характеристика червячного ектрудера 

Найменування параметра Значення 

Максимальна продуктивність при екструзії плівки 

з номінальною товщиною 0,100 - 0,120 мм і шириною 

рукава 1500±5 мм, кг/год, не менше 

 

130 

Максимальна ширина плівки в розгорнутому 

вигляді, мм, не більше 

 

3000 

Граничні відхилення по ширині полотна, мм ±5 

Номінальна товщина плівки,мм 0,03 - 0,2 

Максимальна ширина рулону з плівкою,мм, не 

більше 

 

1500 

Зовнішній діаметр рулону з плівкою, мм, не 

більше 

 

500 

Лінійна швидкість прийому плівки, м/с        0,067 - 0,67 

Електропостачання: 

1) трифазна чотирьопровідна мережа із 

глухозаземленою нейтраллю: 

напруга, В  

частота, Гц 

2) Напруга кіл управління та сигналізації, В 

частота, Гц 

 

 

 

380  

50  

220  

50 

Споживана потужність електрообладнання, кВт, 

не більше 

100 
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Об'ємна витрата води мережі оборотного 

промислового водопостачання тиском 0,4 - 0,6 МПа і з 

температурою не більше 20 ° С, м7год, не більше 

 

1,0 

Об'ємна витрата стиснутого повітря тиском 0,4 - 

0,6 МПа, м
3
/год, не більше 

1,0 

Габаритні розміри, мм, не більше 

 Довжина 

 ширина  

 висота 

 

7700  

3500 

6700 

Маса, кг, не більше 7325 

 

 

5 ЛІТЕРАТУРНО-ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД 

 
Огляд конструкцій 

 

Нижче наведені винаходи, що покращують роботу та експлуатацію 

червячного екструдера  та якість готового виробу, а саме рукавної плівки. 

Метою винаходу [4] є підвищення якості отриманого виробу за рахунок 

пропонованої головки на торцевих поверхнях дорна і мундштука встановлені з 

можливістю обертання формуючого кільця,формуючі між собою 

розширюючись в напрямку екструзії вихідного ланцюга. Кільцева головка 

містить корпус,в якому встановлений обертовий дорн і охоплюючий її 

мундштук,на торцевих поверхнях яких встановленні формуючі обертові 

кільця,формуючі між собою збільшуючи в напрямку екструзії вихідного 

отвору. Кільце обертається від зовнішнього приводу з охолоджуючим кільцем 

(Рис. 5.1). Це приводить до підвищення  якості отриманого виробу. 
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Рис.5.1 Кільцева екструзійна голівка 

 

             Екструзійна головка  [5] містить встановлений в корпусі без зазору 

дорн,на зовнішній поверхні на якій виконана гвинтова нарізка,утворюючи з 

корпусом гвинтовий канал для переміщення розплаву, з`єднанний з підводячим 

розплав каналом і перехідний в кільцеву формуючу щілину між матрицею і 

дорном,відрізняючись тим,що з ціллю забезпечення рівномірного виходу 

матеріалу і вирівнювання температурного поля по периметру заготовки виробу, 

на ділянці внутрішньої поверхні корпуса,контактуюча з дорном,виконана 

нарізка,утворююча гвинтовий канал,перехрещуючись з гвинтовим каналом 

дорна і з’єднаний з ним в місці перетину гвинтових ліній. 

              Екструзійна головка відрізняється тим, що дорн виконаний з 

можливістю обертання і жорсткого з’єднання з матрицею (Рис. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.2 Екструзійна головка 

 

Змн. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

 
ЛП41с.4113.001 – 70 ПЗ 

 



 

 

         Екструзійна головка [6] відрізняється тим, що обернена вниз і 

виповнена у вигляді з’єднання з перехідним фланцем корпуса,в середині 

якого розташований направляючий конус, в якому закріплений полий 

дорн,на вихіднім кінці дорна встановлена з гарантованим зазором 

матриці,розташоване в корпусі,до вхідного кінцю дорна при приєднана 

система охолодження рукава охолоджуючий елемент виконаний у вигляді 

охоплюю чого рукав кільця,встановленого під екструзійну головку і 

маючого можливість вістового і радіального переміщення відносно рукава, 

при цьому вузол протягування і намотки виконаний у вигляді корпуса, в 

якому  встановлені осі для протягуючих валців і вихідна ось,на одному 

кінці якого встановлений фрикціон,а на другому кінці – барабан 

намотки,виконаний у вигляді ступиць, з’єднаних між собою шляхом 

шарнірно закріплених на них планок,при цьому одна з ступиць має 

можливість переміщення вздовж вихідної  

 

     Екструзійна головка [7], що містить корпус, дорноутримувач, конус, 

решітку, циліндроподібний мундштук і дорн, утворюючий формуючий 

канал, відрізняючись тим, що дорн в периферійній області має радіальну 

проточку довжиною 0,1-0,45 свого діаметра, а мундштук має радіальну 

проточку довжиною 0,1-0,2 свого радіуса в центральній області,при цьому 

дорн і мундштук обертаються навколо осі екструзійної головки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.3. Екструзійна головка 
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В основу корисної моделі [8] покладено задачу удосконалення головки 

екструдера з тим, щоб на ній була можливість одержувати труби різного 

діаметра змінюючи лише її формуючу частину, а також одержувати внутрішню 

поверхню тонкої оболонки повинна бути шерсткою (Рис.5.4). Досягається 

рішення технічною задачі за рахунок того, що головка екструдера містить 

корпус з вхідним і вихідним отворами. У корпусі встановлено дорнотримач із 

спіральними канавками, дорн і матрицю. Вони утворюють з корпусом робочий 

кільцевий канал, в якому перед вихідним отвором розташована формувальна 

ділянка, довжина якої дорівнює не  менше ніж 20 товщинам стінки труби, яка 

формується. 

 

 

Рис.5.4. Головка екструдера 

 

В основу корисної моделі [9] поставлена задача вдосконалення 

екструзійної головки шляхом утворення каналу подачі домішок, які 

забезпечують зменшення тертя між розплавом та поверхнями каналу і 

зменшення гідравлічного опору та енергоємності процесу формування 

полімерних виробів. Використання описаної корисної моделі дозволить 

отримати екструзійні вироби кращої якості та зменшити енергетичні витрати на 

виробництво. 
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Екструзійна головка містить корпус 1 з внутрішніми поверхнями 2, які 

утворюють канал для протікання розплаву 3, утворений внутрішніми 

поверхнями 2 корпусу 1. При контакті розплаву з внутрішніми поверхнями 2 на 

нього діють сили тертя, що створюють спротив течії. Через канал 4 подаються 

змішувальні домішки, які знижують тертя з розплавом (Рис.5.5). 

 

 

Рис.5.5. Екструзійна головка 

 

Екструзійна головка [10] для полімерних матеріалів, яка містить корпус з 

патрубками для вводу розплаву і механізм обертання на базі підшипника 

кочення (Рис.5.6.) 

Метою винаходу є підвищення надійності пристрою за рахунок 

зменшення зносу робочих поверхонь. Використання винаходу дає можливість 

значно збільшити термін служби пристрою, спростити його конструкцію. При 

цьому майже усунений брак продукції та підвищено якість рулонів плівки. 
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Рис.5.6. Головка екструдера 

В основу корисної моделі [11] поставлено технічну задачу удосконалення 

екструзійної головки, у якій шляхом введення нових деталей і нового 

виконання і розміщення корпусу було б зменшено трудомісткість  монтажу  і  

переналагодження  пристрою,  а, отже, підвищена продуктивність з одночасним 

розширенням асортименту продукції, що випускається. 

Екструзійна головка (Рис.5.7) містить корпус 1 з вхідним каналом  2,  

розташованим  перпендикулярно  до поздовжньої осі Х-Х головки, 

установлений в корпусі 1 формувальний інструмент, наприклад, дорн 3 і 

матрицю 4, кожух, в якому співвісно встановлений корпус 1. Кожух 

складається з двох частин 5 і 6,  що  рознімно  з'єднані  у  площині,  яка  

проходить через поздовжню вісь Х-Х головки перпендикулярно до осі Y-Y 

вхідного каналу 2. Перша частина 5 кожуха  оснащена  елементами  кріплення  

до  екструдера і має співвісний з вхідним каналом 2 корпусу  1  отвір  7,  в  

якому  установлена  втулка.  Один кінець 8 втулки жорстко закріплений в 

отворі  7,  а другий ви-ступний кінець 9 виконаний з можливіс-тю розміщення у 

вхідному каналі 2 корпусу 1. Друга частина 6 кожуха виконана з можливістю 

зворотно-поступального  переміщення  відносно  його першої частини 5, яка 

оснащена фланцем 10, розміщеним  перпендикулярно  до  осі  Y-Y  вхідного 

каналу 2. У фланці 10 виконані отвори для встановлення елементів його 

кріплення до екструдера 11 і до кожуха, наприклад, болтів 12 і 13. Частини 5 і 6  
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кожуха з'єднані за допомогою щонайменше двох шпильок 14 з різзю і 

гайками 15 на одних кінцях, і планки 16 з отворами для установлювання 

згаданих  кінців  шпильок  14.  Другий  кінець  кожної  шпильки 14 жорстко 

з'єднаний з фланцем 10. Внутрішня  поверхня  кожуха  спряжена  з  зовнішньою 

поверхнею корпусу 1. 

 

 

 

 

 

Рис.5.7. Екструзійна головка 

 

Корисна модель [12]  належить до області переробки термопластичних 

полімерів та композицій на їх основі, зокрема, до екструзійного обладнання. 

Корисна модель може бути використана у технологічних лініях по 

виготовленню екструдованих полімерних виробів.  
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Розплав, що входить у головку, потрапляє в канал 4 між внутрішньою 

поверхнею матриці 1 та зовнішньою поверхнею дорна 2, утворюючи перепад 

тиску, що призводить до утворення 40 сили, яка переміщує матрицю 1 в 

осьовому напрямку. При цьому поперечний переріз каналу 4 збільшується, а 

тиск в ньому починає зменшуватись. Матриця 1, переміщуючись в осьовому 

напрямку, передає зусилля на кришку 8 через демпфер 7, який зменшує 

швидкість переміщення, і пружину 6, яка намагається відвести матрицю в 

початкове положення. Так як процес відбувається безперервно, то матриця 

виконує зворотно-поступальні рухи, тим самим 45 поглинаючи пульсації 

(Рис.5.8).  

Таким чином, використання описаної корисної моделі дозволить 

отримувати екструзійні полімерні вироби без наявності дефектів поверхні, 

зменшивши при цьому кількість бракованої продукції.  

 

Рис.5.8. Екструзійна головка 

 

Корисна модель [13] належить до області переробки термопластичних 

полімерів та композицій на їх основі, зокрема до екструзійного обладнання. 

Корисна модель може бути використана у технологічних лініях по 

виготовленню екструдованих полімерних виробів.  
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Кільцева екструзійна головка (Рис.5.9.) містить матрицю 1, що формує 

зовнішню поверхню полімерного виробу, та дорн, що формує внутрішню 

поверхню виробу і який складається з вхідної частини 2 та вихідної частини 3. 

Вихідна частина дорну 3 і матриця 1 закріплені в рухомій частині 

дорнотримача 4, утворюючи канал 5 для протікання розплаву з вихідною 

ділянкою 6, причому матриця 1 і вихідна частина дорну 3 можуть рухатись 

зворотнопоступально вздовж осі, відносно нерухомої частини дорнотримача 7, 

змінюючи довжину каналу 5. На матриці 1 встановлено пружний 8 і 

демпфуючий 9 елементи, що передають зусилля від неї на кришку 10.  

 

 

Рис.5.9. Головка екструдера 

 

Корисна модель [14] відноситься до області переробки термопластичних 

полімерів та композицій на їх основі, зокрема, до екструзійного обладнання. Корисна 

модель може бути використана у технологічних лініях по виготовленню полімерних 

труб, шлангів та інших виробів або заготівок кільцевого перерізу. 

Розплав, що входить у головку, потрапляє в канал 4 між внутрішньою 

поверхнею корпусу 1 та зовнішньою поверхнею дорна 2, приймаючи кільцеву 

форму. Оминаючи дорнотримач 3, розплав розбивається на підпотоки, що 

з'єднуються за ним. В проміжку між дорнотримачем 3 та вихідною ділянкою 5 

каналу 4, розплав взаємодіє з тілами обертання 6 та лопатями 8, встановленими 

таким чином, що при цьому вони отримують імпульс в коловому напрямку. 
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Оскільки лопаті 8 пов'язані з сепаратором 7, що об'єднує тіла обертання 6, вони 

разом набувають коловий рух, залучаючи до нього частину розплаву. При 

цьому лінії зварення потоків, що з'єдналися після проходження дорнотримача 3, 

деформуються в коловому напрямку і розмиваються. При цьому відпадає 

потреба в інтенсивному звуженні перед вихідною ділянкою 5, а відтак і в 

значному розширенні потоку перед дорнотримачем 3 (Рис.5.10.).  

Таким чином, використання описаної корисної моделі дозволить отримувати 

екструзійні полімерні вироби без наявності ліній зварення, зменшивши при 

цьому габарити екструзійної головки.  

 

 

 

Рис.5.10. Кільцева екструзій на головка 
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6 ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
 

Процес виробництва рукавної плівки безперервно удосконалюється, і в 

даний час в нього внесено низку змін з метою спростити технологію і 

поліпшити якість плівки. 

Для дипломної роботи була обрана корисна модель [15], що належить до 

переробки полімерних матеріалів і може бути використана в лініях для 

виробництва рукавних плівок. 

Екструзійна головка для виробництва виробів з  полімерних  матеріалів,  

що  містить  корпус,  який утворює  з  ним  кільцевий  формуючий  зазор,  дорн 

та розподільник розплаву, встановлений з можливістю  обертання,  яка 

відрізняється  тим,  що  розподільник  розплаву  виконаний  у  вигляді втулки  з 

радіальними  отворами,  встановленої  із  зазором між корпусом і дорном. В  

основу  корисної  моделі  поставлено  задачу підвищення  якості  виробів  за  

рахунок  зниження анізотропних  властивостей  і  усунення  застійних зон. 

Вказана  задача  вирішується  тим,  що  розподільник розплаву виконаний у 

вигляді втулки з радіальними отворами, що встановлена із зазором між 

корпусом і дорном. 

Екструзійна  головка  містить  корпус  1,  який утворює з ним кільцевий 

формуючий зазор 2, дорн 3 з колектором 4, зв'язаний з каналом 5 для підве-

дення розплаву, втулку 6 з радіальними отворами 7, що з'єднують колектор 4 

дорна 3 з колектором 8 корпусу 1. 

Пристрій працює наступним чином. 

Розплав через канал 5 подається в колектор 4 дорна  3,  звідки  основна  його  

частина  проходить через радіальні отвори 7 у втулці 6 у колектор 8, де 

рівномірно розподіляється за допомогою обертання втулки 6 і подається через 

канал 11 в формуючий зазор 2.Проходження розплаву через радіальні отвори 7 

у втулці 6, що обертається, сприяє його рівномірному розподілу. У свою чергу, 

обертання втулки 6 усуває утворення застійних зон, сприяє гомогенізації і 

створює додаткову  деформацію  зсуву,  яка  перешкоджає поздовжній  

орієнтації  розплаву  в  головці.  Все  це знижує  анізотропні  властивості  і  
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підвищує  якість готових виробів, а також знижує опір у головці. 

Частина розплаву з колектора 4 дорна 3 подається безпосередньо в кільцевий 

канал 10, звідки суцільним потоком надходить у кільцевий форму-ючий  зазор  

2,  де  з'єднується  з  першим  потоком, що  надходить  з  кільцевого  каналу  11 

(Рис.6.1)  Поєднання двох потоків у формуючому зазорі дозволяє одержувати  

виріб  з  підвищеними  фізико-механічними показниками, що властиві 

двошаровим виробам. 

Екструзійна головка дозволяє підвищити якість одержуваних виробів і 

усунути застійні зони. 

 

Рис.6.1. Екструзійна головка 
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ВИСНОВОК 

 

В результаті виконання дипломного проекту отримано наступні  результати 

розробки і проектування револьверного пресу. 

1. Вивчено принципи роботи і конструкції червячного екструдера для 

виготовлення плівки.  

2. Проаналізовано технічні параметри і характеристики червячного екструдера;  

визначено їх технічні переваги та недоліки. 

3. Виконано ряд інженерних розрахунків, необхідних для розробки і 

проектування червячного екструдера, згідно з технічним завданням.  

4. На основі виконаних патентних досліджень модернізовано екструзій ну 

головку. 

5. Розроблено і спроектовано агрегат для виготовлення плівки з модернізацією 

екструзійної головки. 
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