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включати: розрахунки які підтверджують працездатність та основні геометричні 

розміри: на міцність, кінематичні та параметричні, теплові, розрахунки, що 
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РЕФЕРАТ 

 

"Агрегат для виробництва рукавної плівки з модернізацією формуючого 

інструменту". Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за 

спеціальністю 7.05050315 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів» НТУУ «КПІ»; Керівник  Гондлях О.В., Виконавець 

Каленюк А.М. 

Метою роботи є модернізація формуючого інструменту для виробництва 

плівки з поліетилену. Метою модернізації є підвищення продуктивності. 

Поліпшення якості і технологічних показників виробу досягається 

вдосконаленням і автоматизуванням механізмів лінії. Підвищення економічних 

показників виготовлення кінцевого продукту досягається головним чином за 

рахунок підвищення продуктивності процесу. 

У роботі спроектована лінія для виробництва плівки. Виконано необхідні 

параметричні розрахунки і розрахунки на міцність. 

           Отже розроблена машина є повністю працездатною і більш вигідною для 

її використання. Вдосконалена конструкція дозволяє отримувати більш якісну 

продукцію за рахунок впровадження змін. У той же час відбулось підвищення 

продуктивності лінії  та підвищення ефективності використання перероблюваного 

матеріалу, тобто зменшення відходів виробництва. 

 

 

 

ЭКСТРУДЕР, ГОЛОВКА, КОРПУС, ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА, 

ЧЕРВЯК, ФЛАНЕЦ, ПОЛИЭТИЛЕН, ТЕРМОПЛАСТЫ, ЕКСТРУЗИЯ, 

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ, СКОРОСТЬ СДВИГА, ДИСИПАЦИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ 

ПОТОКА НАГНЕТАНИЯ  

 

 

 



ABSTRACT 

 

«Aggregate for blown film production with modernization of forming 

tool»:.Graduation thesis on the specialty of 7.090220 «Chemical and hardware industry 

equipment» / NTUU «KPI»; Present work is performed under the direction of teacher 

A. V. Hondlyah,  exec A. N. Kalyniuk. 

The aim is to upgrade the forming tool for production of polyethylene film. The 

purpose of modernization is to increase productivity. Improving the quality and 

technological performance of the product is achieved by improving the mechanisms and 

automate line. Improving the economic performance of manufacturing the final product 

is achieved mainly by improving process performance. 

The paper designed the line for the production of the film. Done parametric 

necessary calculations and calculations of strength. 

Thus developed the machine is fully operational and more profitable for its use. 

The advanced design allows to get more quality products through the introduction of 

changes. At the same time there was increasing line productivity and effective use of the 

processed material, that reduce waste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRUDER, HEAD RESISTANCE, THE CASE, LOADING HOPPER, 

EXTRUSION WORM, THE FLANGE, POLYETHYLENE, THERMOSEAMS, 

EXTRUSION, HOMOGENIZATION, VELOCITY OF SHIFT, DISIPATION, 

FACTOR OF THE STREAM OF DISCHARGE UNDER PRESSURE  



Реферат 

 

"Устройство для производства рукавной пленки с модернизацией 

формирующего инструмента". Дипломный проект образовательно-

квалификационного уровня «специалист» по специальности 7.05050315 

«Оборудование химических производств и предприятий строительных 

материалов» НТУУ «КПИ»; Руководитель Гондлях А.В., Исполнитель Каленюк 

А.М. 

Целью работы является модернизация формирующего инструмента для 

производства пленки из полиэтилена. Целью модернизации является повышение 

производительности. Улучшение качества и технологических показателей 

изделия достигается совершенствованием и автоматизирования механизмов 

линии. Повышение экономических показателей изготовления конечного продукта 

достигается главным образом за счет повышения производительности процесса. 

В работе спроектирована линия для производства пленки. Выполнено 

необходимые параметрические расчеты и расчеты на прочность. 

Итак разработана машина полностью работоспособной и более выгодной для 

ее использования. Усовершенствованная конструкция позволяет получать более 

качественную продукцию за счет внедрения изменений. В то же время произошло 

повышение производительности линии и повышения эффективности 

использования перерабатываемого материала, то есть уменьшение отходов 

производства. 

 

 

 

 

 

 

ЭКСТРУДЕР, ГОЛОВКА, КОРПУС, ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА, ЧЕРВЯК, 

ФЛАНЕЦ, ПОЛИЭТИЛЕН, ТЕРМОПЛАСТЫ, ЕКСТРУЗИЯ, 

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ, СКОРОСТЬ СДВИГА, ДИСИПАЦИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ 

ПОТОКА НАГНЕТАНИЯ 



  

ТЕКСТОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

Текстова документація включає: 

Титульний аркуш 

Завдання та календарний план виконання робіт 

Зміст дипломного проекту: 

1. Реферат з ключовими словами (укр. мова) 

2. Реферат з ключовими словами (іноземна мова) 

3. Реферат з ключовими словами (російська мова) 

4. Перелік позначення 

5. Пояснювальна записка до графічної части / ПЗ / 

6. Розрахунки / РР / 

7. Технологія експлуатації та монтажу / ТЕ / 

Додатки 

 

І. Пояснювальна записка до графічної частини  

    Зміст 

    Вступ 

1. Призначення та галузь застосування виробу який проектується 

2. Технічна характеристика базового обладнання 

3. Опис конструкції базового обладнання, основні части та принципом дії 

4. Літературний та патентний огляд, обґрунтування запропонованої 

модернізації 

5. Розділ «Автоматична система управління» 

6. Розділ «Економіка» 

7. Розділ «Охорона праці та навколишнього середовища» 

8. Очікувані механіко-економічні показатели та висновки 

    Література 

    Додаток: таблиця «перелік розглянутих патентів» 



 

 

    ІІ. Розділ "розрахунки": 

     1) Розрахунки які підтверджують працездатність та основні геометричні 

розміри: 

      а) на міцність, 

     а) кінематічні та параметрічні, 

     в) теплові, 

  2) розрахунку, що підтверджують надійність: 

     а) розрахунки безвідмовності; б) розрахунки трівкості 

  Додаток: лістінг програм розрахунку на комп'ютері 

 

ІІІ. Технологія монтажу та експлуатації 

1.Технологія збирання складальної одиниці. 

1.1 Ескіз складальної одинці (вузла). 

1.2.Спеціфікація до вузла. 

1.3.Схема збирання. 

1.4.Операційна карта збирання. 

2.Технологія складання машини. 

2.1.План-схема размещения фундаментних болтів. 

2.2.Карти ескізів монтажу машини на фундаменті. 

2.3.Операційна карта монтажу машини. 

3.Змащення машини. 

3.1.Карта змащення. 

3.2.Схема змащення. 

Література. 

 

 

 

 



ВСТУП 

 

 

Згідно із завданням темою дипломного проекту є „Агрегат для виробництва 

рукавної плівки з модернізацією формуючого інструмента”. Дана лінія 

використовується на підприємствах плівкової промисловості. 

Виробництво термопластичних синтетичних полімерних матеріалів в 

Україні зростає винятково швидкими темпами. Водночас з розширенням 

номенклатури виробництва удосконалюється техніка переробки полімерів у 

вироби найрізноманітнішого призначення. Тому одними з найпоширеніших 

методів переробки полімерних матеріалів в наш час являються екструзійні 

методи. А екструзійне обладнання відповідно набуває вийнятково широкого 

застосування. 

      Метою дипломного проекту є розробка формуючого інструмента, 

здійснення  параметричного, теплового та розрахунків на міцність основних його 

вузлів і деталей, що підтверджують робото здатність конструкції, а також 

виконання графічної частини, яка включає необхідні етапи проектування 

формуючого інструменту: загальний вигляд лінії, до складу якої входить прес ЧП-

63, загальний вигляд пресу ЧП-63 та основних його вузлів. Розробка черв’ячного 

преса ЧП-63 потребує також деяких супутніх розробок, таких як технологія 

машинобудування, економіка, автоматизація та охорона праці.  

Саме знання особливостей виготовлення плівок дає можливість забезпечити 

задану її товщину, рівнотовщинність полотна, зберегти і навіть покращити 

комплекс фізико – механічних та експлуатаційних властивостей початкових 

полімерних матеріалів.  

Найбільше розповсюдження отримало виробництво плівки з поліетилену ВТ 

та НТ, оскільки ці матеріали майже незамінні в такому виробництві. 

 

 

 



 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ БАЗОВОГО ОБЛАДНЕННЯ, ОСНОВНІ 

ЧАСТИНИ ТА ПРИНЦИПУ ДІЇ 

 

 

Виробництво поліетиленової плівки здійснюється на  лінії ЛРПУ 1500/63 з 

продуктивністю 130 кг/годину, методом екструзії через кільцеву плівкову головку 

з наступним роздуванням “знизу-вгору”. Гранульований поліетилен з 

температурою плавлення від 120 до 140
0
 С   розігрівається на 10-20

0
С вище 

температури плавлення до досягнення певної в’язкості, при якій можна вести 

стабільний процес отримання плівки. 

 

Принцип роботи лінії 

 

         Лінія (мал.3.1)складається з наступних складової частин: 

Вакуумного завантажувача 1 з бункером 2, екструдера одночерв'ячного  ЧП-

63х30 3, фільтра шиберного 4, головки кільцевої обертової ГКВ-320 5, кільця 

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

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

верстата намотувального СНП 2-1500  12, електрообладнання. 

Послідовність технологічних операцій в роботі лінії наступна:   подача 

сировини в бункер вакуумзавантажника 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 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. 

 

 Короткий опис конструкції лінії 

 

Бункер 2 розташовується на підлозі і призначений для прийому 

гранульованого матеріалу,  що засипається вручну. Бункер є металевим коробом 

місткістю 0,3 м
3
 з фланцем для стиковки із рукавом вакуумзавантажника і 

оглядовими вікнами для візуального контролю наявності гранульованого 

матеріалу. Також в бункері є заборний пристрій, який являє собою дві співвісні 

труби, положення яких можна регулювати для забезпечення найкращих умов 

захвату гранул потоком повітря. 

Вакуумзавантажувач 1 служить для автоматичної подачі матеріалу з бункера 

в екструдер. Він складається із осушувача, циклону і агрегату 

повітровсмоктуючого АПВ-1. Осушувач встановлений на завантажувальній 

воронці екструдера, служить для підсушки гранул перед подачою їх на переробку. 

Циклон встановлений на осушувачі і призначений для відділення гранул від 

потоку повітря. Для цього в циклоні є фільтр, який одночасно служить для 

очищення повітря від пилу. 

При роботі АПВ - 1 в циклоні створюється розрідження, а в транспортному 

трубопроводі виникає потік повітря, що затягує собою гранули з бункера 2 і  



транспортує їх до циклону, через деякий час спрацьовує реле, яке відключає 

АПВ-1  від  мережі.  Перепад  тиску  зникає  і  заслінка, яка притягувалась до зрізу  

циклона розрідженням, повертається під вагою гранул навколо своєї осі  і 

гранули висипаються з циклона в осушувач. Після висипання матеріалу заслінка 

закривається, спрацьовує мікровимикач і цикл роботи завантажувача 

повторюється. 

Екструдер одночерв'ячний ЧП-63х30 3 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 пластицюючою 

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 

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. 

Фільтр розплаву складається з корпусу, притискного механізму, шибера, 

фільтруючих елементів з ефективною площею поверхні фільтрації не менше 0,007 

м
2
 і приводу. 

          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. 

Незатиснутий шибер з фільтрувальним елементом виштовхується наступним 

фільтром, який по направляючим подається гідроциліндром. Після установки 

фільтра спрацьовує кінцевий вимикач, який вмикає подачу в гідроциліндр 

притискного механізму і рухаючись, його втулка клинами притискає шибер до 

корпусу. Переведення шибера з одного крайнього положення в інше, для заміни 

фільтруючого елементу, можливе тільки при зупинці лінії.   

Головка обертова кільцева ГКВ - З20 5 призначається для формування 

рукавної поліетиленової заготовки з розплаву матеріалу, що переробляється, і її 

обертання. 

Головка складається з наступних основних деталей і вузлів: корпусу, 

матриці, дорну, проміжного дорну,  грат, дорнотримача, торпеди,    

електронагрівачів опору, вузла обертання і візка. Матриця і дорн утворюють 

формуючий кільцевий зазор з номінальними розмірами: діаметр 320 мм з 

шириною 2,2 мм. 

         Працює головка таким чином. Розплав полімеру по вихідному каналу з 

вузла обертання поступає на торпеду, яка розподілює його по периметру 

кільцевого зазора. Грати забезпечують усунення слідів   в   розплаві   полімеру 

після проходження його через спиці дорнотримача. Далі, на проміжному дорні, 

відбувається стабілізація кільцевого потоку розплаву і на дорні - утворення 

рукавної заготівки для подальшого роздування її в плівку. Регулювання ширини 

формуючого кільцевого зазора здійснюється шляхом зсуву матриці 



регулювальними болтами, розташованими радіально і встановленими в матриці 

головки з упором в корпус. 

Нагрівання головки здійснюється електронагрівачами опору. Контроль 

температури і регулювання її автоматичне.  

        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. Регулювання полягає з підтяжці кришки 

підшипникового вузла з одночасним ручним обертанням головки за вінець 

ведомої шестерні. Підтяжка припиняється досягши номінального значення 

крутного моменту, необхідного для зсуву головки, рівного 15 Н*м. 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. 

        Включати обертання головки можна тільки в процесі екструзії розплаву 

полімеру з головки. Вузол обертання вважається працездатним якщо витік 

розплаву полімеру через дренажний отвір не перевищує 0,2 кг/год. 

         Підтяжка кришки підшипникового вузла, з метою зменшення витоку 

розплаву полімеру, без перевірки значення необхідного для обертання  крутного 

моменту НЕДОПУСТИМА !!! 

       Візок призначений для установки стаціонарної і обертової частин головки і 

поєднання осі вхідного отвору стаціонарної частини з віссю екструдера  ЧП63х30 

і фільтра. 

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. Далі 

повітря поступає в камеру утворену верхньою і нижньою губками,  де рівномірно 

розподіляється по периметру кільцевого зазора, направлено виходить на 

зовнішню поверхню полімерної трубчастої заготовки,   яка виходить з 

формуючого кільцевого зазору головки. 

Пристрій стабілізуючий 7 призначено для фіксації роздутого плівкового 

рукава щодо вертикалі, яка проходить через центр формуючого кільцевого зазора  

головки і  середину стику тягнучих валків. 

          Пристрій стабілізуючий складається з чотирьох   дерев'яних   планок, які 

утворюють квадратне вікно і охоплюють сформований плівковий рукав, 

закріплені планки на пристрої складальному. Кріплення планок дозволяє 

встановлювати їх так, щоб забезпечувати охвати з мінімальним діаметром 

плівкового рукава 500 мм і максимальним діаметром плівкового рукава 960мм. 

         Працює пристрій стабілізуючий таким чином:  оператор уручну 

встановлює планки так, щоб вікно забезпечувало необхідну деформацію 

плівкового рукава. Таким чином плівковий рукав не має можливості вібрувати і 

відхилятися убік від подовжньої осі пристрою. 

Пристрій складаючий 8 призначено для перетворення циліндричної форми 

рукава в плоску. 

         Пристрій складає складається з двох складаючих щік, виконаних у 

вигляді рамної металоконструкції, на якій закріплені планки з деревини твердих 

порід. Регулювання кута між щоками в межах   25 - 30 ° здійснюється уручну за 

допомогою гвинтового механізму. 

         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. 

        Рама є двома плитами, що жорстко скріплені між   собою стяжками.    На 

плитах закріплені опори валків, привід і пневмоциліндри. Діаметр робочої 

частини обгумованих валків не більше 250 мм, довжина 1700 мм. Один з валків 

встановлюється стаціонарно і обертається від приводу з безступінчатим 

регулюванням частоти обертання в діапазоні 1:10, другий - рухомий, 

притискується до стаціонарного двома пневмоциліндрами. Застосування двох 

пневмоциліндрів забезпечує рівномірний   розподіл сили притиснення по довжині 

робочої частини валків. 

       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". Окрім пристроїв 

на естакаді встановлюються відхиляючі ролики, що забезпечують необхідну 

траєкторію руху плівкового полотна і пристрій     обрізання       і       відведення       

кромок. 

         



Естакада складається з рами,    двох   балконів,    огорож   і   двох драбин. 

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. 

        Працює він таким чином: в натягнутий між двох валків плівковий рукав  

вводяться здвоєні ножі, вирізана кромка заправляється під притискні ролики, що 

забезпечує гарантоване відведення кромок з плівкового тракту. 

Верстат намотувальний СНП2-1500 12    призначений для намотування 

плівки у вигляді 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. 

        Станина є двома плитами, що жорстко скріпляють між собою стяжками і 

служить для кріплення всіх механізмів    верстата    намотувального. 

         Блок периферійного намотування - механізм що забезпечує намотування 

плівки в  рулон. Блок периферійного намотування є обгумований валок, 

встановлений в станині на підшипникових опорах і забезпечений зірочкою для 

передачі крутного моменту. Шпулі встановлені на нахилених до валка опорах, які 

можуть вільно переміщуватись по направляючим. Під дією ваги шпуля із плівкою 

притискається до валка, який надає рулонові, що намотується постійну колову 

швидкість. Постійна швидкість намотування забезпечується поступовим 

зміщенням опори шпулі відносно валка за рахунок збільшення діаметра рулону.  

 



 
       

Мал. Лінія для виробництва рукавної плівки  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

 
Найменування параметра 

 

Значення 

Максимальна продуктивність при екструзії плівки з 

номінальною товщиною 0,100 – 0,120 мм і шириною рукава 

15005 мм, кг/год, не менше 

 

130 

Максимальна шарина 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 

Лнійна швидкість прийому плівки, м/с 

 

0,067 – 0,67 

Електропостачання: 

   1)трифазна чотирипровідна 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 

Обємна витрата води мережі оборотного промислового 

водопостачання тиском 0,4 – 0,6 МПа і з температурою 

не більше 20 ° С, м
3
/год, не більше 

 

1,0 

Обємна 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 

 

 

 



 ЛІТЕРАТУРНИЙ ТА ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД 

 

 

Нижче наводяться аналогічні винаходи в галузі переробки полімерних 

виробів, а саме формуючі інструменти (головка і кільце охолодження). 

 

Україна 

МПК B29C 47/20 

Автори: Маглер Франц, Либовські Йохим, Байер Крістіан, Гейнекер Михаель 

Екструзійна головка для виробництва роздувної рукавної плівки 

В основу винаходу поставлено завдання розробити екструзійну головку 

описаного у вступі типу, яка дозволяє виготовляти раздувную рукавну плівку без 

утворення точно окреслених граничних зон між аксіальними потоками розплаву, 

які видно на плівці у вигляді каламутних смуг або хвилястості. 

 

Мал. Екструзійна голівка для виробництва роздувної рукавної плівки 

http://uapatents.com/patents/magler-franc
http://uapatents.com/patents/libovski-jjokhim
http://uapatents.com/patents/bajjer-kristian
http://uapatents.com/patents/gejjneker-mikhael


Екструзійна 1 головка складається з внутрішньої циліндричної оправки 3, яка 

оточена концентрично першим кільцевим елементом 5, який в свою чергу 

оточений другим кільцевим елементом 4. Другий кільцевий елемент 4 оточений 

концентрично третім кільцевим елементом, в даному випадку корпусом 2. В 

кожному випадку є кільцева щілина 9-11, тобто канал для розплаву, розташована 

між оправленням 3 і внутрішнім кільцевим елементом 5, між внутрішнім 

кільцевим елементом 5 і другим кільцевим елементом 4, а також між другим 

кільцевим елементом 4 й корпусом 2, яка в міру наближення до кільцеподібної 

фильере 12 розширюється. Перед кільцеподібної фільєри 12 кільцеві щілини 9-11 

з'єднуються і утворюють один загальний прохід. 

Оправка 3 має на своїй зовнішній окружний поверхні спіральний розподільник 8. 

Глибина спіралей зменшується в бік кільцеподібної фільєри 12. Спіральний 

розподільник 8 містить одну або декілька спіральних канавок, вирізаних у 

відповідному компоненті. Внутрішній кільцевий елемент 5 також має на своїй 

зовнішній окружний поверхні спіральний розподільник 7. Другої кільцевої 

элементоверхности корпусу 2. 

Розплав через живильник 13 розплаву подається в екструзійну головку 1 і з неї 

через кілька розподільників (непоказанних) передається до початку спіральних 

розподільників 6-8. З них розплав розподіляється, з одного боку, в дотичному 

напрямку в спіралях по колу кільцевої щілини 9-11 і, з іншого боку, в аксіальному 

напрямку кільцевої щілини 9-11 між спіральним розподільником і гладкою 

циліндричною обмежує стінкою сусіднього кільцевого елемента. Ближче до 

верхнього кінця кільцевої щілини дотична складова зменшується за меншою 

глибини канавок спірального розподільника через розширення кільцевої щілини в 

міру наближення до кільцеподібної фильере, а аксіальна складова збільшується. 

Перед кільцеподібної фільєри окремі потоки розплаву зливаються і виходять з 

екструзійної головки як одна плівка. 

Екструзійні головки, призначені для виробництва рукавної плівки, в якій 

необхідно уникнути утворення каламутних смуг або хвилястості, конструктивно 



виконуються таким чином, що зовнішні спіральні розподільники направлені до 

внутрішньої і зовнішньої поверхні одержуваного рукава плівки. 

Винахід не обмежується прикладом конструкції, описаної вище і показаної 

на кресленні. Екструзійна головка може, наприклад, складатися з оправки, одного 

кільцевого елемента і корпуса, але може мати керівники центральних каналів для 

розплаву можуть розташовуватися на будь - внутрішньої або зовнішньої - 

обмежує стінці відповідного каналу для розплаву. 

 

        Росія 

МПК B29C47/24 

Автори: Фанг Ёнг, Ву Пинг 

 

Обертова екструзійна головка екструдера 

 

Метою цього винаходу є створення обертової екструзійної головки 

екструдера для отримання біорозкладаючої плівки на основі крохмалю екструзією 

з роздувкой, яка забезпечує отримання високоякісного продукту і застосовна в 

масовому промисловому виробництві, а також позбавлена недоліків, властивих 

існуючим екструдера для отримання плівки з раздувом, який використовуються у 

виробництві біологічних матеріалів. 

Для досягнення цієї мети обертається екструзійна головка екструдера для 

отримання біорозкладаючої плівки на основі крохмалю екструзією з роздувом 

відповідно до даного винаходу містить форму з каналами і зовнішній корпус, які 

розташовані концентрично відносно один одного і утворюють кільцевої канал для 

течії розплавленого матеріалу. 

http://www.freepatent.ru/MPK/B/B29/B29C/B29C47/B29C4724


 

 

Мал. Обертова екструзійна головка екструдера 

 

Між внутрішніми стінками внутрішньої гільзи головки 21 і мундштука 

головки 23 і зовнішніми стінками дорна зі спіральними каналами 22 і обертового 

дорна 20 проходить канал подачі і формовки матеріалу, який складається з 

наступних елементів по порядку знизу вгору: Шеврон канал подачі 10, спіральні 

канали подачі 11, буферна щілинна кільцева зона 29, звужується конусоподібний 

канал 30, кільцева камера випуску 8 і щілина остаточного формувань 31. Шеврон 

канал подачі 10 сформований з полукольцевую паза 38 і двох додаткових пазів 

шевронною форми 39, виконаних на зовнішній стінці дорна зі спіральними 

каналами 22. Два кінця полукольцевую паза 38 з'єднані відповідно з двома 

додатковими пазами шевронною форми 39 в місцях їх зламу знизу. Нижні кінці 



чотирьох спіральних каналів подачі 11 з'єднані відповідно з крайніми верхніми 

кінцями двох додаткових пазів шевронною форми 39, а верхні кінці з'єднані з 

буферною щілинний кільцевої зоною 29. Буферна щілинна кільцева зона 29 і 

звужується конусоподібний канал 30, кільцева камера випуску 8 і щілина 

остаточного формувань 31 над буферної щілинний кільцевої зоною 29 необхідні 

для завершення процесу формування, а саме для підвищення тиску, потім 

зниження тиску, екструзії матеріалу і формування плівки раздувкой. 

 

Росія 

МПК B29C47/20 

Автори: ПановА.К., МехлисА.Н., БикбулатовИ.Х., ШулаевН.С. 

 

Екструзійна головка для виготовлення полімерних оболонок 

 

Винахід направлено на вирішення завдання підвищення міцності 

властивостей і поліпшення якості полімерних оболонок. 

Вказана задача вирішується за рахунок того, що екструзіонная головка для 

виготовлення полімерних оболонок обрамлення труб містить роз'ємний корпус, 

частини якого зв'язані за допомогою сполучних болтів, дорнодержатель, конус, 

ґрати, а також матрицю і роз'ємний дорн, що утворюють формующий канал, при 

цьому дорн виконаний з поздовжніми пазами, поверхні яких утворені кривої 

другого порядку, і з плавним зрізом в зоні з'єднання поздовжнього паза з 

циліндричною частиною поверхні дорна, причому в екструзійної голівці 

передбачена можливість охолодження внутрішньої поверхні одержуваної 

полімерної оболонки. 

Екструзійна головка для виготовлення полімерних оболонок обрамлення 

труб відповідно до фіг. 1 складається з корпусу 1, усередині якого встановлений 

конус 2 за допомогою дорнодержателя 3. У дорнодержателе 3 виконані отвори, в 

яких розташовані трубка для відводу води 4 і трубка для підведення води 5. 

Кріплення дорнодержателя 3 в голівці здійснюється за допомогою деталі корпуса 

http://www.findpatent.ru/catalog/2/41/280/2560/19778/
http://www.findpatent.ru/byauthors/69807/
http://www.findpatent.ru/byauthors/69808/
http://www.findpatent.ru/byauthors/29224/
http://www.findpatent.ru/byauthors/69809/


6, в якій встановлені регулювальні болти 7 для радіального зміщення матриці 8. У 

дорні 9 виконані поздовжні пази 10 для формування в екструдіруемой полімерній 

оболонці опорних виступів, причому в зоні з'єднання поздовжнього паза 10 з 

циліндричною частиною поверхні дорна 9 виконаний плавний зріз дорна 9 по дузі 

 

 

Мал. Екструзійна головка для виготовлення полімерних оболонок 

 

кола. Обігрів екструзійної головки здійснюється електронагрівачами 11. 

Внутрішню поверхню порожнини для течії розплаву утворюють деталі дорна 12 і 

13. У порожнині для течії розплаву встановлена циліндрична решітка 14. Трубка 

для подачі води в калібру пристрій 15 розташована всередині штанги 16. Штанга 

16 закріплена в підставі штанги 17 , яке теплоізольовані за допомогою 

термостійкої прокладки 18. 

 

 

 

 

 



Росія 

МПК B29C47/20 

Автори: Солдатенко Л.А., Швайченко Ю.П., Сидоров Г.М. 

 

Екструзійна головка для виготовлення рукавної полімерної плівки 

 

Екструзійні головки для виготовлення рукавних полімерною плівкою, що 

містить корпус з прийомним розплав проводом, встановлену в корпусі 

фільтруючу касету, закріплені на корпусі дорн, виконаний з основи і наконечника, 

гільзу та мундштук, при цьому по зовнішній поверхні дорна виконані гвинтові 

округлені по радіусу канавки, витки яких з'єднані радіальними отворами в дорні з 

центральним отвором подачі розплаву, а мундштук з гільзою і дорном змонтовані 

з утворенням між їх поверхнями підводить і формуючої кільцевих щілин, 

розташованих у напрямку виходу з головки, що відрізняється тим, що дорн 

забезпечений розміщеної в його верхній частині випарної камери, гвинтові 

канавки на дорні виконані багатозахідні з числом входів, щонайменше рівним 

восьми, з радіусом канавки, обраним в межах 1/20 - 1/25 діаметра дорна, і з 

поступовим зменшенням їх глибини, при цьому підвідна щілину виконана 

двосторонньо-конусної, перетин формуючої щілини вибрано в межах 1/10 - 1/30 

найбільшого перетину підвідної щілини, а висота формуючої щілини по більшій 

мірі дорівнює висоті підвідної щілини. 



 

Мал. Екструзійна головка для виготовлення рукавної полімерної плівки 

 

Екструзійна головка для виготовлення рукавної полімерної плівки 

складається з корпусу 1, в якому встановлений приймальний расплавопровод 2, 

по ходу потоку розплаву з іншого боку корпусу 1 встановлена фільтруюча касета 

3, що складається з корпусу 4, на якому розміщені решітки 5, і кришка 6 

прикріплена гвинтами 7 до корпусу 4. Корпус 4 закріплений на корпусі 1 болтами 

8. У різьбовому радіальному отворі корпусу 1 закріплений дорн 9, що складається 

з підстави 10 і наконечника 11, закріплений болтом 12 до основи 10. Між 

підставою 10 і наконечником 11 розміщена випарна камера 13, к якої підходять 

два канали 14 і 15 і відходить один центральний канал 16. У камері 13 

встановлено розподільник 17, закріплений болтом 18 до основи 10. Болт 18 

проходить через отвір розсікача 19 потоку повітря. На дорні 9 шпильками 20 з 

гайками 21 закріплена гільза 22. До гільзі 22 зверху закріплений мундштук 23 

болтами 24. У мундштуці 23 встановлені регулювальні болти 25. На корпусі 1, 

гільзі 22, мундштуці 23 встановлені нагрівачі 26,27,28,29,30 , 31 і 32 з кожухами 

33,34,35,36,37,38 і 39. Повітря в дорн 9 подається через штуцер 40, а через штуцер 

41 подається рідка мастило або консервуюча рідина. Мундштук 23 з гільзою 22 і 

дорном 9 своїми поверхнями утворюють двостороннє-конусну подводящую 



щілину 42 і формующую 43. По зовнішній поверхні дорна 9 виконані 

багатозахідні гвинтові канавки з числом входів не менше восьми, з радіусом 

канавки, обраним у співвідношенні до діаметру дорна 1/20 -1/25, з поступово 

зменшується глибиною, при цьому у верхній частині дорна 9 розташована 

випарна камера 13, а центральний отвір в дорні 9 для подачі розплаву полімеру 

з'єднане радіальними отворами в співвідношенні до підводить 1 / 10-1 / 30 її 

найбільшого перетину, а висота формуючої щілини 43, прийнята рівною або 

меншої висоти підвідної щілини 42. 

 

Україна 

МПК B29C 47/88 

        Автори: Свідерський В.А., Пєтухов А.Д., Колосов О.Є., Осьмаков О.Г.  

 

Кільце для повітряного охолодження рукавної плівки 

 
 

 Кільце для повітряного охолодження рукавної полімерної плівки, що 

включає корпус з кришками, всередині якого розташовані кільцеві лабіринтні 

розподільники з кільцевими ребрами, що утворюють з корпусом і кришками 

дозуючі канали, яке відрізняється тим, що, лабіринтні розподільники мають 

радіальні перегородки, що встановлені з можливістю переміщення уздовж 

розподільників. Кільце відрізняється тим, що забезпечене встановленою 

принаймні в одному з дозуючих каналів плоскою пружною кільцевою пластиною, 

закріпленою по зовнішньому контуру, та механізмом її переміщення, зв'язаним з 

внутрішнім контуром пластини. 

Працює пристрій наступним чином. Повітря від повітродувки надходить 

через вхідний отвір 14 у корпус 1 кільця, звідки по підводах 11-у кільцеві 

лабіринтні розподільники 4. Потім повітря надходить до секції 9 лабіринтного 

розподільника, де в дозуючому каналі 6 створено різний опір за рахунок зміни 

його перерізу кільцевою плоскою пружною пластиною 12, що приводить до 

перерозподілу повітряного потоку по секціях. 

 



 

  

Мал. Кільце для повітряного охолодження рукавної плівки 

 

Це дозволяє створювати по периметру багатобарвної охолоджуваної рукавної 

плівки 10 необхідну технологічно різну інтенсивність охолодження залежно від її 

кольору і властивостей матеріалу, а також від його різної товщини. Перегородки 8 



встановлюються напроти ліній 15 стикування кольорів. Конструкція 

запропонованого кільця дозволяє використовувати його також для якісного 

охолодження одноколірних рукавних плівок, так як в ньому виконані основні 

вимоги до охолоджувальних кілець - створення рівномірності охолоджуючого 

потоку по вихідних щілинах з можливістю його місцевого під регулювання. 

 

Обґрунтування вибору модернізації 

 

МПК B29C47/24 (2012) 

Обертова екструзійна головка екструдера 

Даний винахід відноситься до екструдера для отримання плівки екструзією з 

роздувом, а саме до обертової екструзійної головки для отримання 

біорозкладаючої плівки на основі крохмалю екструзією з роздувом. Технічним 

результатом заявленого винаходу є забезпечення отримання високоякісного 

продукту в масовому промисловому виробництві, а також забезпечення точного 

контролю тиску і температури процесу. 

Технологія отримання плівки методом екструзії з роздуванням полягає в 

наступному: пластмаса видавлюється через передній кінець шнекового 

екструдера в головку таким чином, що рідка пластмаса, проходячи через голівку, 

перетворюється в трубчасту заготовку, після чого трубчаста заготівля рівномірно 

і вільно роздувається стислим повітрям, що подається з нижньої частини головки, 

в рукавну плівку більшого діаметру, при цьому рукавна плівка витягується в 

поздовжньому напрямку і охолоджується в процесі витяжки. Після цього рукавна 

плівка сплющується рифленою плитою, витягується тягнучим валиком і 

скочується в рулон. З розвитком і вдосконаленням екструзії плівки з роздувом всі 

нові види полімерної плівки знаходять застосування в різних областях, таких як 

промисловість, сільське господарство, в побуті і т.д. Ця плівка являє собою 

полімерний матеріал. І в той час, коли полімерні матеріали є для людей великою 

зручністю, підвищуючи ефективність їх роботи і знижуючи трудомісткість, великі 

обсяги використаної плівки, будучи погано розкладається матеріалом, 

http://www.freepatent.ru/MPK/B/B29/B29C/B29C47/B29C4724


забруднюють навколишнє середовище. Що робити з використаною плівкою - це 

велика проблема. 

Для досягнення цієї мети обертається екструзійна головка екструдера для 

отримання біорозкладаючої плівки на основі крохмалю екструзією з роздувкой 

відповідно до даного винаходу містить форму з каналами і зовнішній корпус, які 

розташовані концентрично відносно один одного і утворюють кільцевої канал для 

течії розплавленого матеріалу. 

Форма з каналами складається з дорна зі спіральними каналами, насадженого 

на центральну вісь через опорний підшипник, і обертового дорна, закріпленого на 

верхньому кінці центральної осі контргайками. Внутрішня конічна поверхню 

верхнього кінця дорна зі спіральними каналами з'єднана з можливістю взаємодії із 

зовнішнім конічною поверхнею нижнього кінця обертового дорна. 

Зовнішній корпус складається з внутрішньої гільзи головки, насадженої на 

дорн зі спіральними каналами, зовнішньої гільзи головки,  і мундштука головки, 

що охоплює обертається дорн. Верхній кінець внутрішньої гільзи головки 

з'єднаний з нижнім кінцем мундштука головки фіксуючими елементами. 

Зовнішній канал циркуляції охолоджуючої води сформований між зовнішньою 

стінкою внутрішньої гільзи головки і внутрішньою стінкою зовнішньої гільзи 

головки. 

Внутрішні стінки внутрішньої гільзи головки і мундштука головки і зовнішні 

стінки дорна зі спіральними каналами і обертового дорна утворюють канал подачі 

і формовки матеріалу, що складається з послідовно розташованих знизу вгору 

шевронного паза подачі, спіральних каналів подачі, буферної щілинний кільцевої 

зони,  кільцевої камери випуску і щілини остаточного формувань. 

Форма з каналами і зовнішній корпус змонтовані на підставі головки, 

закріпленому на сполучної плиті. Нижній кінець центральної осі проходить через 

сполучну плиту і з'єднаний з великою шестернею. Сполучна плита також містить 

встановлений на ній двигун, вихідний вал якого з'єднаний з малою шестернею. 

Мала шестерня і велика шестерня мають між собою зачеплення для приводу 



центральної осі й обертового дорна з метою його обертання щодо дорна зі 

спіральними каналами. 

Крім того, по центральній осі виконано глибоке глухе отвір, який 

забезпечено трубкою внутрішньої циркуляції охолоджувальної води, на кінці якої 

є обертове з'єднання, що взаємодіє з трубкою внутрішньої циркуляції 

охолоджувальної води для ефективного управління температурою форми з 

каналами водяним охолодженням. 

Додатково в стінці мундштука головки виконаний спіральний канал 

циркуляції охолоджуючої води, який може працювати спільно із зовнішнім 

каналом циркуляції охолоджуючої води, забезпечуючи керування температурою 

зовнішнього корпусу. 

У порівнянні з існуючими екструдерами з роздувом плівки даний винахід має 

такі переваги. 

По-перше, канал подачі і формовки матеріалу складається з шевронного паза 

подачі, спіральних каналів подачі, буферної щілинний кільцевої зони, 

конусоподібного каналу, кільцевої камери випуску і щілини остаточного 

формувань, які плавно з'єднані один з одним, утворюючи єдиний канал. Ці шість 

частин мають свої відповідні їм функції і загальну функцію. Шеврон канал подачі 

дозволяє розділити матеріал і забезпечує рівномірну подачу матеріалу за умови, 

що забезпечуються необхідні витрата і швидкість потоку. Спіральний паз може 

змінити внутрішнє напруження в структурі матеріалу, що може не тільки 

вирівнювати температуру матеріалу, а й сприятиме подальшій пластифікації 

матеріалу в процесі його перебігу. Буферна щілинна кільцева зона може 

тимчасово скидати тиск в пластикованому матеріалі для досягнення вільного і 

однорідного стану. Звужуючий конусоподібний канал може збільшити швидкість 

потоку матеріалу і відновити тиск у матеріалі. Кільцева камера випуску може 

знову скинути тиск в матеріалі з метою усунення змін у процесі протікання 

матеріалу для досягнення стану ще більшої свободи і однорідності. Щілина 

остаточного формувань може відновити тиск, необхідний для плівки. В ході 

процесу, коли тиск двічі скидається і двічі відновлюється, матеріал набуває більш 



рівну температуру, тиск і швидкість, що створює хороші умови для формування 

плівки з раздувкой. 

По-друге, Шеврон канал подачі, спіральні канали подачі, буферна щілинна 

кільцева зона і звужується конусоподібний канал єдиного каналу подачі і 

формовки матеріалу цієї конструкції є нерухомими, і протягом, змішання і 

пластифікація матеріалу в ньому відбуваються безперервно і рівно. Кільцева 

камера випуску і щілина остаточного формувань знаходяться в динамічно 

обертовому стані. Привід форми з каналами здійснюється двигуном і 

понижувальної зубчастої передачею, які обертають її зі швидкістю 2 об / хв. Рух 

матеріалу в кільцевій камері випуску і в щілини остаточного формувань задається 

обертовим дорном і відбувається аксіально і під кутом, за рахунок чого 

усувається неоднорідність матеріалу з причини високої в'язкості і поганий 

плинності матеріалу на основі крохмалю, а також усувається внутрішнє 

напруження і коливання швидкості течії матеріалу , що сприяє більш рівному 

розподілу матеріалу і закладає хорошу основу для плівки. 

По-третє, зовнішній канал циркуляції охолоджуючої води пропонованої 

конструкції охоплює канал подачі і формовки матеріалу, таким чином теплота, що 

виникає у внутрішній гільзі головки і зовнішньої гільзі головки, поглинається за 

рахунок регулювання швидкості і витрати охолоджуючої води, ніж управляється 

теплота тертя, що виникає в матеріалі в процесі його змішування і пластифікації. 

Температура в кожному каналі може регулюватися, виходячи з доцільності для 

підтримування її в заданому діапазоні. За допомогою трубки внутрішньої 

циркуляції охолоджувальної води, розташованої в глухому отворі центральної осі, 

можливе охолодження форми з каналами зсередини каналу для подачі і формовки 

матеріалу і можлива взаємодія із зовнішнім каналом циркуляції охолоджувальної 

води для досягнення ще більшої точності температурного управління матеріалом. 

За допомогою спірального каналу циркуляції охолоджуючої води, розташованого 

в стінці мундштука головки, можливо точне управління температурою матеріалу 

в щілини остаточного формувань, що гарантує матеріалу при температурі, що 



відповідає характеристикам цього матеріалу, застосовного для масового 

виробництва. 

 

                                      а)                                                         б) 

 

в) 

а - головний вид в розрізі обертається головки екструдера для отримання плівки роздувом; 

б - вид зліва в розрізі обертається головки екструдера для отримання плівки; 

в - схематичний вигляд зверху обертається головки екструдера для отримання плівки. 

 



Пристрій працює наступним чином. 

Спочатку попередньо пластифікований в шнековому екструдері матеріал на 

основі крохмалю екструдується з вихідного кінця муфти з гвинтовою нарізкою 1 в 

Шеврон канал подачі 10. Матеріал проходить через напівкільцевий паз 38, а потім 

надходить до двох місцях зламу знизу обох додаткових пазів шевронною форми 39 

з двох кінців паза 38, а потім до крайніх верхніх кінців обох додаткових пазів 

шевронною форми 39. Таким чином, матеріал може розділятися на дві частини, а 

потім - на чотири за рахунок двох шляхів для проходження матеріалу з різними 

напрямками. Швидкість і тиск матеріалу змінюються в залежності від швидкості 

екструдування. Матеріал рівномірно надходить в спіральні канали подачі 11 за 

умови, що забезпечуються необхідні витрата і швидкість потоку. Основною 

функцією спіральних каналів подачі 11 є зміна внутрішньої напруги в структурі 

матеріалу, що може не тільки вирівнювати температуру матеріалу, а й сприятиме 

подальшій пластифікації матеріалу в процесі його перебігу з тим, щоб підготувати 

його до кінцевої стадії формування плівки. 

Далі матеріал по спіральним каналам подачі 11 надходить послідовно 

спочатку в буферну кільцеву зону 29 для скидання тиску і придбання вільного і 

однорідного стану, а потім у звужуючий конусоподібний канал 30 і кільцеву 

камеру випуску 8. У теж час двигун 2 приводить в обертання центральну вісь 15 і 

відповідно обертається дорн 20, встановлений на верхньому кінці центральної осі 

15, через малу шестерню 4 і велику шестерню 5. Швидкість обертання становить 

близько 2 об / хв. Під впливом тиску екструзії і за допомогою обертового дорна 20 

в матеріалі завершується процес відновлення і скидання тиску. Більш рівна 

температура, тиск і швидкість течії матеріалу можуть бути досягнуті повторенням 

процесу, що створить кращі умови для екструзії плівки. Характеристики високої 

в'язкості і поганий плинності матеріалу на основі крохмалю викликають 

неоднорідність матеріалу, то для поліпшення однорідності матеріалу в головці 

використовується обертовий дорн 20, що сприяє поліпшенню стану матеріалу в 

процесі його, тобто підвищення якості продукції та підвищенню продуктивності 

випуску високоякісної продукції. Коли матеріал екструдується через щілину 



остаточного формувань 31, він розподіляється рівномірно, тому обертання 

обертового дорна 20 ефективно усуває внутрішнє напруження в матеріалі і 

коливання швидкості його закінчення, що закладає хорошу основу для  плівки. 

Далі, коли матеріал проходить через формуючий канал, трубка внутрішньої 

циркуляції охолоджувальної води 13, розташована в глухому отворі центральної 

осі 15, зовнішній канал циркуляції охолоджувальної води 12, розташований між 

внутрішньою гільзою головки 21 і зовнішньої гільзою головки 19, і спіральний 

канал циркуляції охолоджувальної води 37 , розташований у стінці мундштука 23 

головки, використовуються для управління температурою головки і матеріалу за 

рахунок водяного охолодження. Причина настільки складної конструкції системи 

охолодження циркулюючої водою полягає в наступному. Матеріал на основі 

крохмалю має високу в'язкість і погану плинність, то після того, як він 

екструдується з шнекового екструдера в головку, його теплота тертя і напруга є 

високими. Самонагрів в такому процесі формувань відбувається дуже швидко, а 

сам матеріал дуже чутливий до технологічної температурі, що може викликати 

зміну властивостей матеріалу. Таким чином, технологічна температура повинна 

суворо контролюватися в заданому діапазоні, використовуючи сукупність заходів, 

таких як контроль температури головки і зворотний зв'язок за допомогою датчика 

температури, встановленого в отворі 6, на підставі показань якого регулюють 

швидкість потоку і витрата охолоджуючої води. 

І, нарешті, матеріал, виходячи з щілини остаточного формувань 31 у формі 

трубчастої заготовки значної товщини і високої температури, має стан готовності 

до роздуву. Трубчаста заготівля швидко роздувається, утворюючи плівковий рукав 

необхідного діаметра, стисненим повітрям, що подається через отвір виходу для 

повітря 24. Плівковий рукав стає готовою продукцією після його охолодження 

зовнішнім повітряним вентилятором, відповідним для обертається головки. Після 

цього готова продукція проходить операції різання, вирівнювання, намотування та 

ін. Готова плівкова продукція може бути отримана в рулонах. 

 

 



Висновки 

 

Метою даної роботи була модернізація лінії для виготовлення поліетиленової 

плівки шириною 1500 мм. Для цього були проведені наступні етапи виконання 

роботи: 

Спочатку було виконано детальне ознайомлення з базовою конструкцією, 

інформація, що була отримана вході розгляду була використана при виборі шляхів 

модернізації.  

Проведено огляд літератури та патентів. Було переглянуто альтернативні 

конструкції ліній, а також різноманітні способи вдосконалення різних вузлів та 

механізмів, які входять до лінії для виробництва плівок. Внаслідок цього було 

обрано із запропонованих найбільш вдалі внесення змін у конструкцію та 

остаточно обґрунтовано напрямки модернізації. 

У базову конструкцію при цьому було внесено наступне вдосконалення: 

- розроблена нова головка; 

 Виконано ознайомлення з діючим законодавством, існуючими нормами та 

стандартами, які стосуються охорони праці, техніки безпеки та захисту 

навколишнього середовища. На основі цього було визначено техніку безпеки для 

використання лінії для виробництва плівки, яка призначена для переробки 

полімерів, зокрема поліетилену ВТ та інше. 

  Отже розроблена машина є повністю працездатною і більш вигідною для її 

використання. Вдосконалена конструкція дозволяє отримувати більш якісну 

продукцію за рахунок впровадження змін. У той же час відбулось підвищення 

продуктивності лінії  та підвищення ефективності використання перероблюваного 

матеріалу, тобто зменшення відходів виробництва. 

 


