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РЕФЕРАТ 

 

УДК 678.057 

" Лінія для виробництва полімерних труб з модернізацією головки " 

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом 

підготовки 7.05050315 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних   матеріалів» / НТУУ «КПІ» ; Керівник  Д.ЕСідоров, 

 Виконавець О.С.Письменний  

 

Метою роботи є модернізація головки для виробництва труб з 

поліетилену. Спроектована лінія дозволить випускати труби з поліетилену

20 55мм  , які мають значний ряд переваг в порівнянні з трубами з чавуну і 

сталі. 

У роботі спроектована трубна лінія. Виконано необхідні параметричні 

розрахунки і розрахунки на міцність. 

Результати роботи були обговорені на семінарі кафедри ХПСМ. 

 

ЕКСТРУДЕР, ТРУБНА ЛІНІЯ, ЧЕРВ'ЯЧНИЙ ЕКСТРУДЕР, 

ПОЛІЕТИЛЕН, ГОЛОВКА ТРУБНА, МОДЕРНІЗАЦІЯ. 

  



РЕФЕРАТ 

УДК 678.057 

” Линия для производства полимерных труб с модернизацией 

головки” Дипломный проект образовательно-квалификационного уровня 

«специалист» за направлением подготовки 7.05050315 «Оборудование 

химических производств и предприятий строительных материалов»  

/НТУУ «КПИ»; Руководитель Д.Э.Сидоров, Исполнитель. А.С.Письменный  

 

Целью работы является модернизация головки для производства труб 

из полиэтилена. Спроектированная линия разрешит выпускать трубы из 

полиэтилена 20 55мм  , которые имеют значительный ряд преимуществ по 

сравнению с трубами из чугуна и стали.   

В работе спроектирована трубная линия. Выполнено необходимые 

параметрические расчеты и расчеты на прочность. 

Результаты работы были обсуждены на семинаре кафедры ХПСМ. 

 

ЭКСТРУДЕР, ТРУБНАЯ ЛИНИЯ, ЧЕРВ'ЯЧНЫЙ ЭКСТРУДЕР, 

ПОЛИЭТИЛЕН, ГОЛОВКА ТРУБНАЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ . 

  



ABSTRACT 

 

         UDC 678,057 

         "Line for the production of polymer pipes modernization of the headpiece" 

Diploma project of educational qualification of "bachelor" for the training 

direction 7.05050315 «Chemical plants and enterprises of building materials»  

/ NTUU "KPI"; Present work is performed under the direction of 

teacher D.E.Sidorov, Performer O.S.Pismenny 

 

         The aim is to upgrade the head to produce polyethylene pipes. Designed line 

will allow to producing polyethylene pipes 20 55мм  , which have a significant 

number of advantages compared with the pipes of iron and steel. 

The paper is designed pipe line. Achieved required parametric calculations and 

strength calculations. 

         Results of diploma project have been considered at chair СPSE seminar 

 

EXTRUDER, PIPE LINE, SCREW EXTRUDER, POLYETHYLENE, PIPE 

HEAD, MODERNIZATION. 

 



 ТЕКСТОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

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 
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  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. 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
ЛП41.13918.01-90ПЗ 



 

Вступ 

 

В останні роки значного поширення набули полімерні труби, які 

застосовуються в магістральних трубопроводах і дозволяють замінювати 

металеві труби зі значною економічною ефективністю. 

 Сучасне устаткування і технології виробництва напірних труб з полімерів 

дозволяє одержати при будівництві зовнішніх мереж (водопроводів, 

артезіанських шпар, систем меліорації безнапірних і напірних каналізаційних 

колекторів, електротехнічних і зв'язків–каналів) ряд переваг у порівнянні з 

трубами з чавуна та сталі, а саме, мала маса, стійкість до гідравлічного удару, 

завдяки своїй еластичності, при заморожуванні рідини в трубах, вони не 

руйнуються, після розморожування продовжують функціонувати, висока 

стійкість до зношування (у 10 разів менше сталі) дає можливість 

використовувати труби для гідротранспорту, стійкість до корозії, пластичність, 

висока еластичність труби дозволяє будувати водопроводи в більшості випадків 

без компенсаторів, зручність і швидкість при веденні монтажних і ремонтно-

будівельних робіт, низька вартість (з монтажем виграш у ціні складає 20-30% у 

порівнянні з аналогічними трубами з металу). 

Проблеми і перспективи розвитку технологічних ліній для виготовлення 

полімерних труб, машинобудівної бази для їх створення, в т.ч. у нас на Україні, 

стан ринку полімерперебного обладнання нерозривно пов'язані з ринком 

виробництва полімерної трубної продукції. У галузевій пресі цьому 

приділялося достатньо багато уваги . 

 З часу останніх досліджень українського ринку минуло п'ять років. Багато 

проблем вирішено або ще вирішуються. Частина прогнозів збулася, а головний 

– бурхливий розвиток обладнання для екструзії, зростання потреби в трубах, 

розширення їх номенклатури – продовжуються збуватися. Тема – виробництво 

труб і обладнання для цього – продовжує бути актуальною і проблемною, яка 

вимагає постійної до себе уваги. 
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 Зараз в світі, полімерних труб ,виготовляється більше, ніж труб із решти 

всіх матеріалів. Різноманіття типів полімерних труб, різноманітність полімерів і 

композицій надають необхідність наявності безлічі технологій для 

виготовлення труб і, відповідно, спеціалізованого обладнання для реалізації 

цих технологій.  

 Тому тема дипломного проекту відповідає вимогам сучасності. 

 Метою даного проекту є розробка лінії для виробництва спеціальних 

багатошарових полімерних труб з розробкою трубної лінії, зокрема, виконати 

параметричний розрахунок, та розрахунки на міцність основних вузлів і деталей 

черв’ячної машини, що підтверджують працездатність лінії,  опрацювали 

розділи з: автоматичного системного управління, економіки, охорона праці та 

навколишнього середовища, технологія монтажу та експлуатації. 

 Завдання на дипломний проект було видано під час проходження 

переддипломної практики.  
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1 Опис технологічного процесу лінії 

 

Лінія для виробництва труб з поліпропілену, що проектується, призначена 

для виробництва труб діаметром 55 мм з товщиною стінки 8,4 мм з поліетилену 

марки “Бален-02003” методом екструзії, який полягає у безперервному 

проштовхуванні розплаву полімерного матеріалу крізь формуючий кільцевий 

зазор трубної екструзійної головки.  

Лінія може застосовуватись на різноманітних підприємствах з переробки 

полімерних матеріалів, на заводах з виробництва будівельних матеріалів та на 

багатьох підприємствах хімічної промисловості. 

Базовою лінією для модернізації є лінія для виробництва труб з 

поліпропілену ЛТМ 45 – 10/30, розроблена на НПО ”Більшовик”.  

До складу лінії входять: черв’ячний прес ЧП 45×25 1, пневмозавантажувач 

2, установка головки трубної 3, ванна охолодження вакуумна 4, рейковий шлях 

5, ванна охолодження водяна 6, пристрій для маркування 7, пристрій тягнучий 8, 

відрізний пристрій 9, приймальний пристрій 10 (рис. 3.1).  

Як показала експлуатація, продуктивність лінії та якість виробів, отриманих 

на ній не є досить високими, також до вад даної лінії можна віднести її низьку 

універсальність щодо перероблюваних матеріалів. Внаслідок цього лінія 

потребує модернізації, метою якої є покращення технічних характеристик, якості 

виробів і, як наслідок, отримання економічного ефекту. 

Принцип дії лінії полягає у наступному: матеріал що перероблюється, у 

вигляді гранул завантажується у завантажувальний пристрій, звідки потрапляє 

до завантажувальної горловини черв’ячного преса ЧП 45×25 де пластифікується, 

гомогенізується та вичавлюється крізь кільцевий отвір трубної формуючої 

головки у вигляді гладкої трубної заготівки. З формуючої головки заготовка 

труби потрапляє до калібру, де калібрується по зовнішньому діаметру та 

попередньо охолоджується до утворення на зовнішній поверхні труби твердої 

корки. Кінцеве охолодження труби відбувається у ванні охолодження вакуумній, 

яка безпосередньо з’єднана з калібром, у межах температур 30–40° С. 
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 Протягування труби крізь калібр та ванну здійснюється машиною 

тягнучою, яка потім подає трубу на відрізний пристрій, де труби ріжуться на 

відрізки номінальною довжиною 6 м. Відрізки труб подаються на лоток 

приймального пристрою і за сигналом кінцевого вимикача скидаються у 

накопичувач пристрою. У накопичувачі відбувається утворення пакета з 

подальшою перев’язкою його вручну металевою або пластмасовою стрічкою.  
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Прес черв’ячний ЧП 45×25 призначений для переробки гранульованих 

термопластів у однорідний розплав та рівномірного вичавлювання крізь головку 

трубну ГТ 20–55. Прес складається з циліндричного товстостінного корпуса у 

якому обертається черв’як. На корпусі встановлено електронагрівачі, які 

обігрівають циліндр. У черв’яку виконано осьовий отвір для подачі всередину 

охолоджуючої води. Для уникнення перегріву корпусу екструдера, на ньому 

додатково встановлено вентилятори, які підводять повітря до зон нагріву. 

 Привод обертання черв’яка здійснюється за допомогою електродвигуна 

постійного струму, клиноремінної передачі та одноступінчастого циліндричного 

редуктора. 
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2 Технічна характеристика 

 

1) Продуктивність лінії – не більше 50 кг/год. 

2) Характеристики виробів: 

– зовнішній діаметр труб – 55 мм; 

– товщина стінки – 8,4 + 1 мм; 

– довжина труб у відрізках – 6000  100 мм. 

3) Лінійна швидкість відведення виробів, що кінематично забезпечується 

механізмами – 0,5–5 м/хв (0,008–0,08 м/c). 

4) Потужність, що споживається – 45 кВт. 

5) Встановлена потужність – не більше 52,65 кВт. 

6) Електропостачання: 

– сітка змінного струму – трифазна з глухозаземленою нейтраллю; 

– напруга – 380/220 В; 

– частота – 50 Гц. 

7) Повітропостачання: 

– стиснуте повітря 7–9 класу забрудненості за ГОСТ 17433-80; 

– тиск – 0,3–0,6 МПа; 

– об’ємна витрата – не більше 1,5 м
3
/год. 

8) Водопостачання: 

– тиск води – 0,2 – 0,4 МПа; 

– витрата – 3,5 м
3
/год. 

9) Габаритні розміри: 

– довжина – 28500  200 мм; 

– ширина – 2260  100 мм; 

– висота – 2100  100 мм. 

10) Маса – не більше 6200 кг. 
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3 Літературно-патентний огляд 

 

Завдання патентно-літературного огляду полягає у пошуку та вибору 

патентів з можливістю покращення машини. Пошук проведений на підставі 

машин та механізмів аналогів розроблювальної конструкції. Патентний пошук 

проводиться на сайті Федеральної служби по інтелектуальній власності, 

патентами та товарними знаками (www.fips.ru), Українського інституту 

промислової власності (www.uipv.ua), в базі даних Google (Google Patent 

Search), та в європейському патентному відомстві (Esp@cenet). 

 Огляд патентів описаний нижче. 

1) Авторське свідоцтво UA №82205    (2006.01) 

Автори: Сокольський Олександр Леонідович , Сівецький Володимир Іванович , 

Рослов Олександр Валерійович , Коваленко Ксенія Геннадіївна , Івіцький Ігор 

Ігорович 

                      ГОЛОВКА ЕКСТРУЗІЙНА  

Корисна модель 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.  

Кільцева екструзійна головка ,див. Мал.1.1 ,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.  
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Мал.1.1. Головка екструзійна 

 

 

2) Авторське свідоцтво UA  №16817  (2006) 

 

Автори: Сівецький Володимир Іванович, Сокольский Олександр Леонідович, 

Погодаєв Костянтин Сергійович 

 

КІЛЬЦЕВА ЕКСТРУЗІЙНА ГОЛОВКА 

Корисна модель 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. 

Корисна модель працює таким чином.  

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

таким чином, що при цьому вони отримують імпульс в коловому напрямку. 

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.  

Таким чином, використання описаної корисної моделі дозволить отримувати 

екструзійні полімерні вироби без наявності ліній зварення, зменшивши при 

цьому габарити екструзійної головки.  
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3)    Авторське свідоцтво UA №82157  (2006.01) 

Автори: Сівецький Володимир Іванович ,Сокольський Олександр 

Леонідович ,Рослов Олександр Валерійович ,Коваленко Ксенія Геннадіївна , 

Івіцький Ігор Ігорович  

ГОЛОВКА ЕКСТРУЗІЙНА 

Корисна модель 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.  

Корисна модель працює таким чином.  

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

поверхнею матриці 1 та зовнішньою поверхнею дорна 2, утворюючи перепад  
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тиску, що призводить до утворення 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.  

Таким чином, використання описаної корисної моделі дозволить отримувати 

екструзійні полімерні вироби без наявності дефектів поверхні, зменшивши 

при цьому кількість бракованої продукції.  

 

4) Авторські права UА №68853 (2014) 

Автори: Мікульонок Ігор Олегович, Письменний Олексій Станіславович 

ЕКСТРУЗІЙНА ГОЛОВКА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОРОЖНИСТОГО ВИРОБУ  

Корисна модель належить до екструзійного обладнання для перероблення 

термопластичних матеріалів, у тому числі й композиційних, і може бути 

використана для виготовлення полімерних труб, шлангів, рукавних плівок, а 

також порожнистих погонних виробів. 

Екструзійна головка (див. Фиг.3) для формування порожнистого виробу 

містить порожнистий корпус 1, розташований на його зовнішній поверхні 2  
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щонайменше один нагрівник 3, а також розміщений у порожнині корпуса 1 

дорн 4, з’єднаний з корпусом 1 за допомогою дорнотримача 5. У дорнотримачі 

5 з боку зовнішньої поверхні 2 корпуса виконано щонайменше один глухий 

отвір 6 з розміщеною в ньому вставкою 7, коефіцієнт теплопровідності 

матеріалу якої більше за коефіцієнт теплопровідності матеріалу дорнотримача. 

При цьому вставку 7 зокрема може бути виконано з міді. 

Екструзійна головка працює в такий спосіб. 

Розплав перероблюваного термопластичного матеріалу поступово 

просувається в кільцевому проміжку, утвореному стінкою порожнини корпуса 

1 і поверхнею дорна 4, при цьому обминаючи дорнотримач 5. Під час роботи 

нагрівника 3 тепловий потік розповсюджується в радіальному напрямку вгиб 

корпуса 1. Наявність у дорнотримачі 5 однієї або декількох, наприклад мідних, 

вставок 7, забезпечує більш ефективне підведення теплового потоку від 

нагрівника 3 до дорнотримача 5, що забезпечує його підвищену температуру, а 

отже меншу в’язкість прилеглих до нього шарів розплаву, що сприяє мінімізації 

спайності термопластичного матеріалу в порожнистому виробі. 

Пропонована корисна модель поліпшує температурний режим 

перероблення матеріалу в екструзійній головці та максимально 

усуваєможливість утворення у готовому виробі спаїв, що поліпшує його 

якість.  
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5) Патент 200601012 Екструзійна головка 

Ціль винаходу – утворенням знімного модуля дозволяє розширити 

асортимент продукції, яка випускається, з одночасним підви- щенням 

продуктивності. 

 Для вирішення поставленої технічної задачі в екструзійну головку, яка 

містить корпус з вхідним каналом, розташованим перпендикулярно до поз- 

довжньої осі головки, установлений в корпусі формувальний інструмент та 

елементи кріплення, згідно з корисною моделлю, введено кожух, в якому 

співвісно установлений корпус, кожух складається з двох частин, що рознімно 

з'єднані у площині, яка проходить через поздовжню вісь головки 

перпендикулярно до осі вхідного каналу, перша частина кожуха оснащена 

елементами кріплення до екструдера і має співвісний з вхідним каналом 

корпусу отвір, в якому установлена втулка, друга частина кожуха виконана з 

можливістю зворотнопоступального переміщення відносно його першої 

частини. 

Екструзійна головка збирається і працює наступним чином.  

В отворі першої частини 6 кожуха жорстко закріплюється один кінець 8 

втулки. Перша частина 5 кожуха болтами 13 прикріплюється до фланця 10, 

установленого перпендикулярно до осі Y-Y вхідного канала 2 корпуса 1 і 

жорстко з'єднаного з екструдером 11, наприклад, болтами 12. До фланця 10 

жорстко прикріплюються другі кінці шпильок 14. Заздалегідь збирається і 

налагоджується знімний модуль, який складається з корпуса 1 разом з 

закріпленими у ньому будь яким відомим способом дорном 3 і матрицею 4. 

Налагоджування формувального інструмента у корпусі 1 може бути здійснене, 

наприклад, за допомогою регулювальних болтів 17, розміщених в стінках 

корпусу 1, які при установлені корпусу 1 у кожух розташовуються у виконаних 

в останньому вирізах 18. Налагоджений модуль установлюється в екструзійну 

головку у зібраному вигляді, а саме, розташовується у першій частині 5 кожуха 

так, щоб виступний кінець 9 втулки розмістився у вхідному каналі 2 корпусу 1. 

Друга частина 6 кожуха переміщується вздовж шпильок 14, притискається 

планкою 16 і закріплюється гайками 15. 
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6) Патент 98105733 Головка екструдера 

Ціль винаходу – удосконалення головки екструдера, щоб на ній була 

можливість одержувати труби різного діаметра 

Досягається рішення технічної 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 діль-ниця, довжина якої дорівнює не менш 

ніж 20 товщинам стінки труби, яка формується. 

Головка екструдера працює таким чином. Розплав полімера під надмірним 

тиском, що утворюється робочим органом екструдера (не показано), із вхідного 

отвору 2, через підводящий кільцевий канал 5, надходить до спіральних 

розподільних канавок 12. При русі розплаву по спіральним розподільним 

канавкам 12 відбувається збільшення тиску, що поліпшує його гомогенізацію і 

вирівнює швидкість потоку по всьому перерізу робочого канала.  
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Після цього розплав надходить на формувальну дільницю 14 робочого 

каналу 13, де формується у рукав, який через вихідний отвір З виходить у 

вигляді тонкої трубної оболонки. Для того, щоб одержати внутрішню поверхню 

оболонки шорсткою, експериментально установлено, що довжина 

формувальної дільниці 14 повинна дорівнювати 20 товщинам стінки трубної 

оболонки, що 55 формується. 

 

7) Патент 201111769 Екструзійна головка для формування порожнистого 

виробу 

Ціль винаходу – удосконалити екструзійну головку для формування 

порожнистого виробу.  

Сутністю винаходу є те, що в екструзійній головці для формування 

порожнистого виробу, що містить корпус, розміщений в його порожнині дорн з 

каналом для подавання повітря всередину формованого порожнистого виробу, 

згідно з пропонованою корисною моделлю, новим є те, що корпус виконано з 

немагнітного матеріалу, із зовнішнього 25 боку корпусу на ділянці розміщення 

дорна змонтовано котушку індуктивності, а дорн виконано з магнітного 

матеріалу з точкою Кюрі, що відповідає температурі перебігу процесу 

формування 

Екструзійна головка працює в такий спосіб.  

Перероблюваний термопластичний матеріал послідовно просувається в 

кільцевому проміжку, утвореному стінкою порожнини корпусу 1 і поверхнею 

дорна 3. Повітря, що рухається всередині дорна 3, поступово його охолоджує.  
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Після підключення котушки індуктивності 5 до 50 джерела електричного 

струму (не показано) внаслідок того, що корпус 1 виконано з немагнітного 

матеріалу феромагнітний дорн 3 унаслідок індукції нагрівається. При 

досягненні ним температури, що відповідає точці Кюрі матеріалу дорна 3, він 

втрачає магнітні властивості, внаслідок чого він перестає нагріватися. За 

подальшого поступового охолодження матеріал дорн знову набуває магнітних 

властивостей і знову починає нагріватися. Таким чином, без 55 використання 

складної системи теплової автоматики підтримується постійна температура 

дорна 3 (а отже і перероблюваного термопластичного матеріалу, що рухається в 

кільцевому проміжку між корпусом 1 і дорном 3), що дорівнює точці Кюрі 

матеріалу дорна 3.  

Пропонована корисна модель поліпшує температурний режим перероблення 

матеріалу в екструзійній головці та спрощує її конструкцію через відсутність 

потреби в тепловій автоматиці системи термостабілізації дорна. 

 

   

8) Патент 73358 змішувальна секція черв'яка екструдера  

Ціль винаходу – удосконалити змішувальну секцію, істотно підвищивши 

ефективність черв'яка та екструдера в цілому.  

 

 Змішувальна секція черв'яка екструдера містить сукупність послідовно 

розміщених змішувальних елементів з центральним шліцьовим отвором, при 

цьому сусідні змішувальні елементи зміщено по куту один відносно одного. 

Щонайменше в одному змішувальному елементі крізь його бокову поверхню 

виконано наскрізні отвори.  
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Корисна модель належить до екструзійного обладнання, зокрема до 

робочих органів черв'ячних екструдерів для перероблення термопластичних 

матеріалів.  

Одними з найбільш розповсюджених екструдерів є черв'ячні, основним 

робочим органом яких є черв'як, який з метою підвищення змішувальної 

здатності в зоні гомогенізації оснащують однією або декількома змішувальним 

секціями. Так, відома змішувальна секція черв'яка 5 екструдера, що виконана як 

елемент черв'яка і містить сукупність послідовно розміщених змішувальних 

елементів, при цьому сусідні змішувальні елементи зміщено по куту один 

відносно одного. 

 Ця змішувальна секція черв'яка, на відміну від класичного черв'яка, 

спорядженого лише гвинтовою нарізкою, забезпечує ефективне перероблення 

певного класу матеріалів, проте вона 10 має низьку диспергувальну здатність.  

Змішувальна секція черв'яка екструдера містить сукупність послідовно 

розміщених змішувальних елементів 1 з центральним шліцьовим отвором 2, 

при цьому сусідні змішувальні 45 елементи 1 зміщено по куту α один відносно 

одного, при цьому щонайменше в одному змішувальному елементі 1 крізь його 

бокову поверхню 3 виконано наскрізні отвори 4 (Фіг. 1, 2). Зазначені наскрізні 

отвори 4 у змішувальному елементі 1 можуть бути розміщено під кутом β 

відносно його поздовжньої осі 5, відмінним від прямого кута (Фіг. 3, 4).  
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9) Патент 53892 змішувальна секція черв'яка екструдера  

Ціль винаходу – удосконалити змішувальну секцію, істотно підвищивши 

ефективність черв'яка та екструдера в цілому.  

 

В основу корисної моделі покладено задачу підвищення ефективності 

перероблення більш широкого класу матеріалів за рахунок швидкого і зручного 

змінювання форми і (або) розмірів робочих виступів змішувальних елементів 

шляхом нового конструктивного виконання змішувальної секції черв'яка 

екструдера.  

Поставлена задача вирішується тим, що в змішувальній секції черв'яка 

екструдера, що містить корпус з центральним шліцьовим отвором, а також 

послідовно розміщеними на ньому змішувальними елементами, згідно з 

пропонованою корисною моделлю новим є те, що корпус виконано у вигляді 

циліндричної втулки з радіальними шліцьовими отворами, а кожний із 

змішувальних елементів - у вигляді розміщеного у відповідному радіальному 

циліндричному отворі циліндричної втулки стрижня зі шліцьовою й робочою 

ділянками, при цьому на шліцьовій ділянці кожного стрижня виконано кільцеву 

проточку, а в циліндричній втулці - поздовжні отвори з розміщеними в них 

фіксаторами, встановленими з можливістю взаємодії з кільцевими проточками 

відповідних стрижнів.  

Виконання пропонованої змішувальної секції із зазначеними відмітними 

ознаками забезпечує швидке знімання секції з осердя черв'яка і заміну її 

змішувальних елементів (з відповідною заміною форми і (або) розмірів їх 

робочих виступів змішувальних елементів). Для цього з поздовжніх отворів 

циліндричної втулки виймають фіксатори, після чого стрижні без зайвих зусиль 

вилучають з радіальних циліндричних отворів циліндричної втулки з боку її 

зовнішньої поверхні.  

За потреби зміни форми, розмірів і (або) орієнтації робочої ділянки 

стрижнів в просторі в кожний радіальний циліндричний отвір циліндричної 

втулки, який розміщений по довжині певного поздовжнього отвору 

циліндричної втулки, вставляють потрібний стрижень, після чого всі 

встановлені стрижні фіксують фіксатором, який вводять у поздовжній отвір 

циліндричної втулки.   
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Сутність корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на 

Фіг. 1 - змішувальна секція, поздовжній розтин; на Фіг. 2 - розтин за А-А на 

Фіг. 1; на Фіг. 3 - розтин за Б-Б на Фіг. 1.  

Змішувальна секція черв'яка екструдера містить корпус, виконаний у 

вигляді циліндричної втулки 1 з центральним шліцьовим отвором 2, а також 

послідовно розміщеними на ній змішувальними елементами 3. Циліндричну 

втулку 1 виконано з радіальними шліцьовими отворами 4, а кожний із 

змішувальних елементів 3-у вигляді розміщеного у відповідному радіальному 

шліцьовому отворі 4 циліндричної втулки 1 стрижня зі шліцьовою 5 і робочою 

6 ділянками, при цьому на шліцьовій ділянці 5 кожного стрижня виконано 

кільцеву проточку 7, а в циліндричній втулці 1 - поздовжні отвори 8 з 

розміщеними в них фіксаторами 9, встановленими з можливістю взаємодії з 

кільцевими проточками 7 відповідних стрижнів (Фіг. 1-3). Циліндричну втулку 

1 фіксують на осерді 10 черв'яка нарізним наконечником 11 (див. Фіг. 3). 

10) Японія, заявка №2-4408, заявник К.К. Ниннон Сей косе. 

Змішувальний черв’як одночерв’ячного екструдера. 

 

Мал.1. Змішувальний черв’як одночерв’ячного екструдера. 
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Змішувальний черв’як з розташованими від основи зонами подачі, 

плавлення і дозування С (див. Мал..1.) відрізняється тим, що на змішувальній 

ділянці D по обидві сторони площини Е-Е, яка проходить через вісь черв’яка, 

напроти один одного розміщені багато західні гребні, які направлені вперед та 

транспортують  змішаний матеріал вперед, і проти направлені багато західні 

гребні, які транспортують матеріал у зворотному напрямку. Обидва кінці 

вказаних гребнів встановлені відповідно до канавок між іншими гребнями. 

    

11) Японія, заявка №4-4929, 

Черв’як для формування пластмас. 

В каналах, які створені основними гребнями 1 черв’ка 5, який має три зони 

живлення F, стискання С та дозування М, розташовані паралельно основним 

гребням 1 додаткові гребні 6, глибина яких менша глибини гребнів 1. Черв’як 

відрізняється тим, що крок гвинтової нарізки зі сторони опорної площини, яка 

розділена гребнями 6, поступово зменшується від початкової точки 61, 

додаткових гребенів 6 і до кінцевої точки 62.  

 Рис.2 Червяк  для  формування  пластмасс

 

12) Японія, заявка №3-76767 

Пристрій для запобігання протитоку в головній частині екструдера. 

На передньому кінці черв’яка 1 екструдера встановлені сідло 2 клапана і 

головка 3. На головку 3 надіте, з можливістю пересуватися в осьовому 

напрямку, кільце 5 для запобігання протиток, посадочна поверхня якого може 

наближатися до сідла та віддалятися від нього.  
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Пристрій відрізняється тим, що в кільце 5 або голівці 3 сформований 

спіральний змішувальний канал 6 для змішування розплавленого полімеру. На 

передній частині кільця 5 сформовані щілини 15, з якими об’єднані пальці 10. 

Рис.3. Пристр й для запоб гання 
протитоку

521 3 10 15

 

13) Японія, заявка №4-8687 

Екструдер. 

В осьовому напрямку циліндра 10 на ділянці А довжина якої в 2-5 разів 

більша внутрішнього діаметра D1 циліндра виконані канавки 12, починаючи від 

завантажувальної горловини 11. На цій ділянці внутрішній діаметр D1 циліндра 

10 і зовнішній діаметр D0 черв’яка 14 збільшуються, створюючи конусну 

ділянку 13, на якій діаметр D, циліндра в 1,1-1,5 рази більший діаметра D0 кінця 

ділянки А. На всій ділянці А площа поперечного перерізу зазору між циліндром 

10 та черв’яком 14 майже однакова. 

Рис 4 Екструдер  
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14) СРСР А.С. 956290 

Екструдер для переробки термопластичних матеріалів. 

Мета винаходу – підвищення якості розплаву . 

Екструдер має гільзу 1 з вхідним отвором 2, розташований в гільзі 1 

черв’як виконаний у вигляді осердя з гвинтовими гребнями і в зоні пластикації, 

розташованої зі сторони завантаження матеріалу, і в зоні змішування, 

розташованої перед вихідним отвором 2. Між зонами пластикації та 

змішування встановлений дросельний елемент, виконаний у вигляді ряду 

кілець 5 зі збільшуваними у напрямку вихідного отвору 2 зовнішніми 

діаметрами і з виступами 6 на торцевих поверхнях для створення між ними 

прохідних каналів 7, сполучених з перепускними каналами 8, утвореними 

внутрішніми поверхнями кілець 5 і зовнішньою поверхнею осердя, виконаного 

з гранями 9 в зоні перепускних каналів 8, які сполучені з зоною 

змішуванняЗапропонована конструкція дозволяє здійснити поступове 

відділення розплаву від нерозплавлених гранул та подачу його в зону 

змішування без помітної втрати тиску на дроселюю чому елементі, що дозволяє 

підвищити якість розплаву. 

Даний екструдер для переробки термопластичних матеріалів показаний на 

мал.5. 

 

Мал.5. Екструдер для переробки термопластичних матеріалів. 
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15) США, А.С. №185493, МКІ В01F 7/08, заявка 25.04.88 

Автор: Nakamura Kensaku. 

Черв’як  

Запропонована модернізація черв’яка зображена на мал.6. 

Розглядається черв’як для змішування, який встановлюється в екструдерах 

та призначений для збільшення об’єму переробки термопластичних матеріалів. 

Мал. 6 Черв’як модернізований 

Даний черв’як 1 відноситься до типу бар’єрних черв’яків, має змішувальну 

секцію 3, зі збільшеним діаметром розташовану на центральній ділянці валу 2. 

По периферійних ділянках секції виконуються багато численні поглиблення 

(ніші) 4. При обертанні черв’яка матеріал рухається в напрямку, протилежному 

руху вала 2 та затікає в поглиблення і здійснює при цьому колоподібні рухи, 

таким чином матеріал переміщується у двох напрямках, що підвищує якість 

змішування. 
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Обґрунтування вибору модернізації 

1) МПК B29C47/20 (2014) 

Екструзійна головка для формування порожнистого виробу 

 Екструзійна головка для формування порожнистого виробу містить 

порожнистий корпус, розташований на його зовнішній поверхні щонайменше 

один нагрівник, а також розміщений у порожнині корпуса дорн, з'єднаний з 

корпусом за допомогою дорнотримача. В дорнотримачі з боку зовнішньої 

поверхні корпуса виконано щонайменше один глухий отвір з розміщеною в 

ньому вставкою, коефіцієнт теплопровідності матеріалу якої більше за 

коефіцієнт теплопровідності матеріалу дорнотримача.  Корисна модель 

належить до екструзійного обладнання для перероблення термопластичних 

матеріалів, у тому числі й композиційних, і може бути використана для 

виготовлення полімерних труб, шлангів, рукавних плівок, а також порожнистих 

погонних виробів.  

Відома екструзійна головка для формування порожнистого виробу, що 

містить порожнистий корпус, розташований на його зовнішній поверхні 

щонайменше один нагрівник, а також розміщений у порожнині корпуса дорн, 

з'єднаний з корпусом за допомогою дорнотримача, при цьому в дорнотримачі й 

дорні виконано канали для подавання повітря всередину формованого 

порожнистого виробу. 
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Недолік цієї конструкції - зниження температури дорнотримача, а отже й  

підвищена в'язкість прилеглих до нього шарів розплаву й таким чином 

утворення спаїв потоків розплаву після проходження ним дорнотримача й 

низьку якість одержуваного порожнистого виробу.  

Найближчою до пропонованого технічного рішення є екструзійна головка 

для формування порожнистого виробу, що містить порожнистий корпус, 

розташований на його зовнішній поверхні щонайменше один нагрівник, а 

також розміщений у порожнині корпуса дорн, з'єднаний з корпусом за 

допомогою дорнотримача.  

На відміну від аналога, що розглянуто, зазначена головка охолоджує 

дорнотримач трохи менше, проте утворювані спаї потоків розплаву після 

проходження ним дорнотримача знижують якість одержуваного порожнистого 

виробу.  

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити екструзійну 

головку для формування порожнистого виробу, у якій нове конструктивне 

виконання її дорнотримача забезпечує його підвищену температуру, а отже 

меншу в'язкість прилеглих до нього шарів розплаву й таким чином мінімізацію 

спайності потоків розплаву після проходження ним дорнотримача й високу 

якість одержуваного порожнистого виробу.  

Поставлена задача вирішується тим, що в екструзійній головці для 

формування порожнистого виробу, що містить порожнистий корпус, 

розташований на його зовнішній поверхні щонайменше один нагрівник, а 

також розміщений у порожнині корпуса дорн, з'єднаний з корпусом за 

допомогою дорнотримача, згідно з пропонованою корисною моделлю, новим є 

те, що в дорнотримачі з боку зовнішньої поверхні корпуса виконано 

щонайменше один глухий отвір з розміщеною в ньому вставкою, коефіцієнт 

теплопровідності матеріалу якої більше за коефіцієнт теплопровідності 

матеріалу дорнотримача. У найприйнятнішому прикладі виконання головки 

вставку виконано з міді.  

Наявність у дорнотримачі щонайменше однієї вставки, коефіцієнт 

теплопровідності матеріалу якої більше за коефіцієнт теплопровідності  
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матеріалу дорнотримача, забезпечує більш ефективне підведення теплового  

потоку від нагрівника до дорнотримача. Так, у разі виконання дорнотримача зі 

сталі марки 12Х18Н10Т (коефіцієнт теплопровідності за температури 150 °C 

становить 17 Вт/(м·К)), а вставки - з міді марки М1 (коефіцієнт  

теплопровідності за температури 150 °C становить 390 Вт/(м·К)), дорнотримач 

нагрівається більш інтенсивно за тієї самої потужності нагрівника. Це 

забезпечує підвищену температуру дорнотримача, а отже меншу в'язкість 

прилеглих до нього шарів розплаву, що сприяє мінімізації спайності потоків 

розплаву після проходження ним дорнотримача й більш рівномірній структурі 

термопластичного матеріалу в порожнистому виробі. Суть корисної моделі 

пояснюється кресленням, на якому зображено поздовжній розріз екструзійної 

головки.  

Екструзійна головка для формування порожнистого виробу містить 

порожнистий корпус 1, розташований на його зовнішній поверхні 2 

щонайменше один нагрівник 3, а також розміщений у порожнині корпуса 1 

дорн 4, з'єднаний з корпусом 1 за допомогою дорнотримача 5. У  дорнотримачі 

5 з боку зовнішньої поверхні 2 корпуса виконано щонайменше один глухий 

отвір 6 з розміщеною в ньому вставкою 7, коефіцієнт теплопровідності 

матеріалу якої більше за коефіцієнт теплопровідності матеріалу дорнотримача. 

При цьому вставку 7 зокрема може бути виконано з міді.  

Екструзійна головка працює в такий спосіб.  

Розплав перероблюваного термопластичного матеріалу поступово 

просувається в кільцевому проміжку, утвореному стінкою порожнини корпуса 

1 і поверхнею дорна 4, при цьому обминаючи дорнотримач 5. Під час роботи 

нагрівника 3 тепловий потік розповсюджується в радіальному напрямку вглиб 

корпуса 1. Наявність у дорнотримачі 5 однієї або декількох, наприклад, мідних 

вставок 7, забезпечує більш ефективне підведення теплового потоку від 

нагрівника 3 до дорнотримача 5, що забезпечує його підвищену температуру, а 

отже меншу в'язкість прилеглих до нього шарів розплаву, що сприяє мінімізації 

спайності термопластичного матеріалу в порожнистому виробі.  
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Пропонована корисна модель поліпшує температурний режим 

перероблення матеріалу в екструзійній головці та максимально усуває  

можливість утворення у готовому виробі спаїв, що  поліпшує його якість. 

Екструзійна головка для формування порожнистого виробу, що містить 

порожнистий корпус, розташований на його зовнішній поверхні щонайменше 

один нагрівник, а також розміщений у порожнині корпуса дорн, з'єднаний з 

корпусом за допомогою дорнотримача, яка відрізняється тим, що в 

дорнотримачі з боку зовнішньої поверхні корпуса виконано щонайменше один 

глухий отвір з розміщеною в ньому вставкою, коефіцієнт теплопровідності 

матеріалу якої більше за коефіцієнт теплопровідності матеріалу дорнотримача.  

 Головка за п. 1, яка відрізняється тим, що вставку виконано з міді. 

 

2) МПК B29C 47/60(2012) 

 Змішувальна секція черв'яка екструдера 

 Змішувальна секція черв'яка екструдера містить сукупність послідовно 

розміщених змішувальних елементів з центральним шліцьовим отвором, при 

цьому сусідні змішувальні елементи зміщено по куту один відносно одного. 

Щонайменше в одному змішувальному елементі крізь його бокову поверхню 

виконано наскрізні отвори. Корисна модель належить до екструзійного 

обладнання, зокрема до робочих органів черв'ячних екструдерів для 

перероблення термопластичних матеріалів.  

Одними з найбільш розповсюджених екструдерів є черв'ячні, основним 

робочим органом яких є черв'як, який з метою підвищення змішувальної 

здатності в зоні гомогенізації оснащують однією або декількома змішувальним 

секціями. Так, відома змішувальна секція черв'яка  екструдера, що виконана як 

елемент черв'яка і містить сукупність послідовно розміщених змішувальних 

елементів, при цьому сусідні змішувальні елементи зміщено по куту один 

відносно одного. Ця змішувальна секція черв'яка, на відміну від класичного 

черв'яка, спорядженого лише гвинтовою нарізкою, забезпечує ефективне 

перероблення певного класу матеріалів, проте вона  має низьку диспергувальну 

здатність.  
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Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованого технічного 

рішення є змішувальна секція черв'яка екструдера, що містить сукупність 

послідовно розміщених змішувальних елементів з центральним шліцьовим 

отвором, при цьому сусідні змішувальні елементи зміщено по куту один 

відносно одного і виконано суцільними. 

Завдяки виконанню зазначеної секції у вигляді окремої деталі і можливості 

її заміни, порівняно з аналогом, що розглянуто, технологічні можливості 

відповідного черв'яка розширюються. Проте, ця секція має той самий недолік, 

що і аналог, який розглянуто, а саме - низьку диспергувальну здатність.  

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення змішувальної 

секції черв'яка екструдера, в якій нове конструктивне виконання її 

змішувальних елементів забезпечує поділ потоку перероблюваного матеріалу 

на численні мікростуминки, що підвищує змішувальну й диспергувальну 

здатність секції в цілому, а отже і більш ефективне перероблення широкого 

класу матеріалів.  

Поставлена задача вирішується тим, що в змішувальній секції черв'яка 

екструдера, яка містить сукупність послідовно розміщених змішувальних 

елементів з центральним шліцьовим отвором, при цьому сусідні змішувальні 

елементи зміщено по куту один відносно одного, згідно з пропонованою 

корисною моделлю новим є те, що щонайменше в одному змішувальному 

елементі крізь його бокову поверхню виконано наскрізні отвори. У 

найприйнятнішому прикладі виконання змішувальної секції наскрізні отвори в 

змішувальному елементі розміщено під кутом відносно його поздовжньої осі, 

відмінним від прямого кута.  

Виконання пропонованої змішувальної секції із зазначеними відмітними 

ознаками забезпечує частковий прохід перероблюваного матеріалу крізь 

наскрізні отвори, виконані в боковій поверхні одного чи декількох 

змішувальних елементів. Це сприяє поділу потоку  перероблюваного матеріалу 

на численні мікростуминки. Крім того, в разі розміщення наскрізних отворів у 

змішувальному елементі під кутом відносно його поздовжньої осі, відмінним 

від прямого кута, здійснюється перерозподіл потоку перероблюваного  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
ЛП41.13918.01-90ПЗ 



матеріалу по радіусу змішувальної секції. Усе це підвищує змішувальну й 

диспергувальну здатність відповідних кулачків і секції в цілому, а отже і більш 

ефективне перероблення широкого класу матеріалів.  

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на 

Фіг. 1 - змішувальна секція, поздовжній розтин; на Фіг. 2 - розтин за А-А на 

Фіг. 1; на Фіг. 3 і Фіг. 4 - перетин за А-А на Фіг. 1, приклади виконання 

наскрізних отворів у змішувальному елементі.  

Змішувальна секція черв'яка екструдера містить сукупність послідовно 

розміщених змішувальних елементів 1 з центральним шліцьовим отвором 2, 

при цьому сусідні змішувальні елементи 1 зміщено по куту α один відносно 

одного, при цьому щонайменше в одному змішувальному елементі 1 крізь його 

бокову поверхню 3 виконано наскрізні отвори 4 (Фіг. 1, 2). Зазначені наскрізні 

отвори 4 у змішувальному елементі 1 можуть бути розміщено під кутом β 

відносно його поздовжньої осі 5, відмінним від прямого кута (Фіг. 3, 4).  

Під час руху перероблюваного матеріалу в проміжках між змішувальними 

елементами 1 і внутрішньою порожниною циліндра екструдера (не показано) 

зазначений матеріал інтенсивно деформується, при цьому частина матеріалу 

проходить крізь наскрізні отвори 4 одного чи декількох змішувальних 

елементів 1. Це сприяє поділу потоку перероблюваного матеріалу на 

мікростуминки й перерозподілу потоку перероблюваного матеріалу по радіусу 

змішувальної секції, що підвищує змішувальну й диспергувальну здатність 

відповідних кулачків і секції в цілому.  

Пропонована змішувальна секція істотно підвищує ефективність черв'яка 

та екструдера в цілому. Змішувальна секція черв'яка екструдера, що містить 

сукупність послідовно розміщених змішувальних елементів з центральним 

шліцьовим отвором, при цьому сусідні змішувальні елементи зміщено по куту 

один відносно одного, яка відрізняється тим, що щонайменше в  одному 

змішувальному елементі крізь його бокову поверхню виконано наскрізні 

отвори.  

Секція за п. 1, яка відрізняється тим, що наскрізні отвори в змішувальному 

елементі розміщено під кутом відносно його поздовжньої осі, відмінним від  
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прямого кута. 
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Висновок 

 

Дипломний проект виконано згідно з держбюджетною темою №2981-ф 

“Розробка теоретичних задач проектування ліній для переробки промислово 

побутових полімерів”. 

 В дипломному проекті здійснено проектування лінії типу ЛТ-45 для 

виробництва труб з поліетилену з розробкою трубної лінії. 

 Дипломний проект містить вступ, призначення та область використання 

лінії та преса ЧП-45, опис технологічного процесу виробництва труб з 

поліетилену, технічну характеристику преса ЧП-45, опис конструкції преса, 

патентний огляд, відповідність преса до вимог охорони праці. 

Приведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність 

конструкції лінії. Приведено програму розрахунку черв’ячного екструдера. 

Модернізацією даного дипломного проекту є заміна нагрівачів опору на 

індукційні, яка призвела до підвищення якості управління процесом екструзії і 

теплоенергетичними параметрами та економії втрат тепла в оточуюче 

середовище.  
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