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РЕФЕРАТ 

 

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

виробництва полімерних труб з модернізацією формуючого пристрою, на основі 

існуючих промислових аналогів, а саме – формуючої головки та черв’яка. 

У дипломному проекті представлений агрегат для виробництва полімерних труб. Він 

призначений для виготовлення виробів із термопластичних гранульованих матеріалів: 

полівінілхлориду і його сополімерів, які використовуються для переробки методом 

екструзії. На основі літературного та патентного огляду запропонована і обгрунтована 

модернізація формуючої головки та черв’яка. 

Дипломний проект складається з графічної частини, що включає 9 листів  ф. А1 та 

розрахунково - пояснювальну записку на 103 арк. ф. А4. 

У частині “Економіка” розраховані всі витрати на модернізацію та економічний 

ефект від модернізації лінії. 

У частині “Охорона праці” розглянуті параметри електробезпека, промислове 

освітлення, шум, блискавкозахист промислового об’єкта, пожежна безпека, та 

представлена інструкція по безпечній експлуатації. 

Розрахунки на міцність, параметричні та теплові розрахунки підтверджують 

працездатність модернізованого агрегату та доцільність обраної модернізації. 

Розрахунки черв’яка та корпусу на міцність виконані за допомогою програми 

“SolidWorks”. 

Розроблено розділ “Технологія монтажу та експлуатації”. 

В графічній частині представлені: прес черв’ячний ЧП90, базовий та модернізований 

черв’як, головка модернізована, корпус екструдера, упорний вузол, плакати з 

розрахунком червя’ка та корпуса, автоматизація.  

 

ПОЛІМЕРНІ ТРУБИ, ЕКСТРУЗІЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, 

РОЗРАХУНКИ, ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 



РЕФЕРАТ 

 

Цель проекта - разработка и проектирование, согласно техническому 

заданию, агрегат для производства полимерных труб с модернизацией 

формирующего устройства, на основе существующих промышленных аналогов, а 

именно - формирующей головки и червяка. 

В дипломном проекте представлен агрегат для производства полимерных 

труб. Он предназначен для изготовления изделий из термопластичных 

гранулированных материалов: поливинилхлорида и его сополимеров, которые 

используются для переработки методом экструзии. На основе литературного и 

патентного обзора предложена и обоснована модернизация формирующей 

головки и червяка. 

Дипломный проект состоит из графической части, включающей 9 плакатов 

ф. А1 и расчетно - пояснительную записку на 103 л. ф. А4. 

В части "Экономика" рассчитаны все затраты на модернизацию и 

экономический эффект от модернизации линии. 

В части "Охрана труда" рассмотрены параметры электробезопасность, 

промышленное освещение, шум, молниезащита промышленного объекта, 

пожарная безопасность, и представлена инструкция по безопасной эксплуатации. 

Расчеты на прочность, параметрические и тепловые расчеты подтверждают 

работоспособность модернизированного агрегата и целесообразность выбранной 

модернизации. 

Расчеты червяка и корпуса на прочность выполнены с помощью программы 

"SolidWorks". 

Разработан раздел "Технология монтажа и эксплуатации". 

В графической части представлены: пресс червячный ЧП90, базовый и 

модернизированный червяк, головка модернизирована, корпус экструдера, 

упорный узел, плакаты с расчетом червяка и корпуса, автоматизация. 

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ, ЭКСТРУЗИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАСЧЕТЫ, ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of the project - development and design, according to the terms of 

reference unit for the production of polymer pipes with the modernization of the 

forming device, based on existing industrial counterparts - namely the forming head and 

worm. 

In the thesis project presented unit for the production of polymer pipes. It is 

intended for the manufacture of thermoplastic granular materials: PVC and its 

copolymers used for processing by extrusion. Based on literature and patent review 

proposed and justified and modernization of the forming head worm. 

The degree project consists of a graphical part, which includes 9 posters fax. A1 

and settlement - an explanatory note 103 ff. f. A4. 

As part of the "Economy" calculated all the costs of upgrading and modernization 

of the economic effect of the line. 

As part of the "Health" parameters considered electrical safety, industrial lighting, 

noise, industrial facility lightning protection, fire safety, and provided instructions for 

safe operation. 

Calculations of strength, parametric and thermal calculations confirm the 

performance of the upgraded unit and appropriateness of the chosen modernization. 

Payments worm shell for durability and are made using the "SolidWorks". 

Developed the "Technology installation and operation." 

In the graphic part are: press CHP90 worm, the worm basic and modernized, 

upgraded head, body extruder, thrust hub, posters with the expectation worm and body, 

automation. 

 

POLYNER PIPES, EXTRUSION, ENGINEERING 

CALCULATIONS, MODERNIZATION, PATENT RESEARCH 

 



 

ТЕКСТОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТУ 

Текстова документація включає : 

 Титульний лист 

Завдання та календарний план виконання робіт 

Зміст дипломного проекту (з високим штампом  для текстових документів, в якому записана 

тема диплому та загальна кількість сторінок), що містить наступні пункти: 

 

1. Реферат з ключовими словами (укр. мова)                                                       

2. Реферат з ключовими словами (іноземна мова)                                               

3. Реферат з ключовими словами (російська мова)                                               

4. Перелік позначень                                                                                                      

5. Пояснювальна записка до графічної частини /ПЗ/ 

6. Розрахунки /РР/ 

7. Технологія експлуатації та монтажу /ТЕ/  

Додатки 

 

І.   ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА  ДО  ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ                   

     Пояснювальна записка повинна мати наступний вигляд: 

Зміст 

    Вступ                        

1. Призначення та галузь застосування виробу який проектується   

2. Технічна характеристика базового обладнання       

3. Опис конструкції базового обладнання, основні частини та принципу дії    

    (із загальним виглядом) 

4. Літературний та патентний огляд стану питання,                  

     обґрунтування запропонованої модернізації      

5. Розділ «Автоматична система управління»                      

6. Розділ «Економіка»                    

7. Розділ «Охорона праці та навколишнього середовища»               

8. Очікувані механіко-економічні показники та висновки              . 

    Література 

    Додаток:  таблиця «Перелік розглянутих патентів» 

 

 

    ІІ.  РОЗДІЛ „РОЗРАХУНКИ”:                                      

    Розділ має включати: 

  1) Розрахунки які підтверджують працездатність та основні геометричні розміри: 

      а) на міцність (обов’язково включає малюнки розрахункової схеми та епюри  

        напружено – деформованого стану досліджуваного об’єкту) 

     а) кінематичні та параметричні,  

     в) теплові (якщо тепловий апарат), 

  2) Розрахунки, що підтверджують надійність(в разі необхідності): 

     а) розрахунки безвідмовності;   б) розрахунки тривкості 
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 Змн.    № докум. Підпис      Дата 

Арк. 
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Літ. Акруш
 

НТУУ «КПІ», ІХФ, ХПСМ  



 

 

Змн. Лист 
 

№ докум. 
 

Підпис 
 

Дата 
 

Арк. 
 

 ЛП41с.017244.00 - 70 ПЗ 
 

Зміст повинен має бути узгодженим з  вимогами викладача – консультанта з цього розділу 

дипломного проекту. 

1.Технологія збирання складальної одиниці. 

1.1 Ескіз складальної одинці (вузла). 

1.2.Специфікація до вузла. 

1.3.Схема збирання. 

1.4.Операційна карта збирання. 

2.Технологія складання машини. 

 2.1.План-схема розміщення 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. 

  



 

 

Змн. Лист 
 

№ докум. 
 

Підпис 
 

Дата 
 

Арк. 
 

 ЛП41с.017244.00 - 70 ПЗ 
 

ВСТУП 

 

Машини для переробки пластичних мас та резинових сумішей служать для 

перетворення сировинного полімерного матеріалу у вироби шляхом зміни його 

властивостей, стану та форми. У результаті технологічних операцій, які 

реалізуються у машинах, з пластмас та резинових сумішей отримують різні види 

виробів технічного та побутового призначення. 

Обладнання полімерного машинобудування, що випускається 

машинобудівними підприємствами України повинно задовольняти все більш 

зростаючим вимогам, що висуваються до якості виробів, які виготовляються на 

даному обладнанні. У той же час машини для переробки полімерних матеріалів 

повинні бути високопродуктивними, безпечними у використанні з точки зору 

забезпечення необхідних умов охорони праці та бути максимально 

автоматизованими.  

Агрегат для виробництва полімерних труб тривалий час задовільняв 

потреби підприємства за продуктивністю та якістю виготовлюваної продукції. 

Проте сьогодні є очевидним, що поруч з такими перевагами, як простота та 

невелика собівартість лінії, є деякі недоліки, що стримують зростання 

ефективності виробництва. До недоліків можно віднести: 

- утворення спайок у місцях з’єднання потоків полімеру, що призводить до 

погіршення якості шлангів; 

- мала продуктивність лінії; 

Покращення якості та технологічних показників виробу досягається 

вдосконаленням та автоматизуванням механізмів лінії. Підвищення економічних 

показників виготовлення кінцевого продукту досягаєтьcя головним чином за 

рахунок підвищення продуктивності процесу. 
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1 Призначення та галузь застосування агрегату що проектується 

 

 

Агрегат для виробництва полімерних труб, що проектується, призначений 

для виробництва труб товщиною стінки 2-10 мм з полівінілхлориду методом 

екструзії, який полягає у безперервному проштовхуванні розплаву полімерного 

матеріалу крізь формуючий кільцевий зазор екструзійної головки.  

Агергат може застосовуватись на різноманітних підприємствах з переробки 

полімерних матеріалів, на заводах з виробництва будівельних матеріалів та на 

багатьох підприємствах хімічної промисловості. Такий агрегат може 

використовуватись як для промислового виробництва шлангів, так і для 

експериментального відпрацювання технологічного процесу. 
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2 Технічна характеристика базового обладнання 

 

 

1. Продуктивність агрегату  – не більше 170 кг/год. 

2. Характеристики виробів: 

- товщина стінки – 2 - 10 мм;  

3. Лінійна швидкість відведення виробів, що кінематично забезпечується  

- механізмами – 0,06 – 5 м/хв (0,001 – 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 глухозаземленоюнейтраллю; 

- напруга – 380/220 В; 

- частота – 50 Гц. 

7. Повітрепостачання: 

- 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 – 7 м
3
/год. 

- Габаритні розміри: 

- довжина – 4700  20 мм; 

- ширина – 960  10 мм; 

- висота – 1600  100 мм.s 

9. Маса – не більше 2920 кг. 
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3 Опис конструкції базового обладнання, основні частини та принципу 

дії 

 

Прес черв’ячний  призначений для безперервної переробки гранульованих 

полімерів в однорідний розплав і рівномірного видавлювання його крізь головку 

трубну. 

 

Рисунок 3.1 - Схема преса черв’ячного ЧП-90 

Основними складовими преса є: привід преса, станина, воронка 

завантажувальна, корпус, черв’як, система охолодження і система нагрівання. 

Основним робочим органом пресів є товстостінний циліндричний корпус, 

в якому обертається черв’як (шнек).Черв'яки, діаметр яких може бути від 20 до 

500 мм і більше, характеризуються геометрією (профілем) поперечного перерізу 

каналу, довжиною нарізки, кроком, ступенем стиску і числом заходів нарізки. 

Під час обертання черв’яка матеріал транспортується по гвинтовому 

каналу, утвореному внутрішньою поверхнею циліндра і нарізкою черв’яка. 

Транспортування супроводжується нагріванням та плавленням матеріалу та 

зростанням тиску. Одночасно відбуваються самі різноманітні процеси: нагрівання 

матеріалу за рахунок енергії тертя та енергії, що підводиться від системи 

нагрівання циліндра; в звязку із зростанням температури та тиску відбуваються 

хімічні, фазові та інші перетворення, ущільнення; змішування компонентів; 

вилучення з матеріалів газоподібних та інших компонентів.  
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У зоні живлення відбувається прийом матеріалу, що переробляється, і його 

переміщення в напрямку зони плавлення й ущільнення. Для підвищення 

продуктивності зона завантаження виконується з великим об’ємом гвинтового 

каналу черв'яка. 

У зоні плавлення відбувається розплавлювання полімеру, його ущільнення 

і дегазація. Для ефективного проведення зазначених процесів канал черв'яка в 

зоні плавлення виконується з поступово зменшуваним об’ємом, що досягається в 

більшості випадків зменшенням глибини каналу, кроку гвинтової нарізки чи обох 

параметрів одночасно. 

У зоні дозування відбувається перемішування розплаву і зростає тиск, під 

дією якого розплав продавлюється до формуючог інструменту. 

Довжина функціональних зон екструдера може коливатися в значних межах 

у залежності від властивостей матеріалу, що переробляється, і особливостей 

технології переробки. 

Воронка завантажувальна являє собою товстостінний циліндр із 

завантажувальним отвором та водяною рубашкою. Вона складається із корпуса і 

вставної гільзи. На зовнішній поверхні корпуса воронки завантажувальної 

встановлений електродвигун. 

Корпус має форму товстостінного циліндру, який приєднаний фланцевим 

з’єднанням до воронки завантажувальної. Корпус має чотири зони обігріву 

електронагрівачам. Охолодження зон корпусу здійснюється від чотирьох 

незалежних вентиляторів. Для контролю температури корпусу на ньому 

встановлюють датчики для зняття показників температури. Зони розділені між 

собою перегородками. Із зовні корпус закритий теплоізоляційним кожухом. 

Система охолодження призначена для охолоджування завантажувальної 

воронки, черв’яка, масла в картері редуктора. 

Черв'як за допомогою шліцьового з'єднання приєднується до перехідної 

втулки блоку радіально-упорних підшипників. Цей вал за допомогою шліцьового 

з'єднання приєднаний до тихохідного редуктора.  

Формуюча головка кріпиться до циліндра екструдера за допомогою 

фланцевого з’єднання.
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4 Літературний та патентний огляд стану питання, обґрунтування 

запропонованої модернізації 

 

 

Задачею дипломного проекту є модернізація черв'ячного преса. Для рішення 

цієї задачі проведений огляд патентної літератури, авторських посвідчень по 

переробці полімерних матеріалів. Огляд проведений на підставі машин та 

механізмів аналогів розроблювальної конструкції. 

Модернізацію черв’ячного преса буде здійснено за рахунок удосконалення 

формуючої головки та робочого органа ЧП – черв’ яка (шнека) з метою 

збільшення продуктивності машини, кращого перемішування матеріала, що дасть 

змогу отримувати вироби з більшою продуктивністю, кращою якістю. 

Для знаходження об’єктів порівняння був проведений патентний пошук. 

Порівняння основних показників обраної конструкції проводилося для 

конструкцій розроблених у таких країнах: Україна, Росія, США. 

Як показала експлуатація, якість виробів, отриманих являється низькою 

внаслідок нерівномірного змішування компонентів композиції ПВХ, та втрати від 

браку є допустимими, але сягають 10% використаного матеріалу, також до вад 

даного агрегату можна віднести її низьку універсальність щодо перероблюваних 

матеріалів. Внаслідок цього лінія потребує модернізації, метою якої є покращення 

технічних характеристик, якості виробів і зниження втрати від браку, як наслідок, 

отримання економічного ефекту. 

 

Опис авторських свідоцтв типових базових конструкцій 

 

Для виробництва труб (гладких, гофрованих, перфорованих) і шлангів 

застосовують [1] кільцеву прямоточну головку (рис. 4.1). Корпус головки 

складається з двох частин, між якими закріплена радіальна решітка 

дорноутримувача. У передню частину корпусу вставляється формуюче кільце 

(мундштук), яке кріпиться до корпусу фланцем. На вході в головку вставляються 

решітка і пакет фільтруючих сіток. На решітці дорноутримувача закріплені 
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розсікач і дорн. Решітка дорноутримувача має штуцер для підведення стислого 

повітря всередину труби. Розплав полімеру з циліндра екструдера проходить 

через пакет фільтруючих сіток, решітку, а потім тече в кільцевому зазорі між 

патрубком і розсікачем дорну і входить в отвори решітки дорноутримувача, де 

ребрами розділяється на декілька паралельних потоків. Щоб не було застійних 

зон, ребра решітки дорноутримувача роблять обтічної форми. Після решітки 

дорноутримувача розплав знов поступає в кільцевий канал, утворений другою 

частиною корпусу і дорном. Остаточні розміри розплав приймає в формуючому 

каналі. 

 

 

Рис.4.1 Прямоточна кільцева головка для виготовлення труб і шлангів: 

1 - штуцер для підведення стисненого повітря; 2 - корпус; 3 - регулювальні 

гвинти; 4 - кріпильний пристрій; 5 - трос для втримання ковзних пробок у трубі; 6 

- трубна заготовка; 7 - канал для надходження в трубу стисненого повітря; 8 - 

матриця; 9 - дорнотримач; 10- дорн 

Товщину стінки екструзійної трубчастої заготовки регулюють обертанням 

декількох регулювальних гвинтів 3. Прямоточна частина головки досить 

протяжна й складає 5-20 значень товщини труби. Якщо калібруючу насадку не 

застосовують, то це відношення збільшується до 20-40 для одержання екструдата 

з більшою точністю розмірів. Тиск розплаву в головці перебуває в межах 15-20 

МПа (рідше 30 МПа). До дорна 10 кріпиться трос 5 або ланцюг, що втримує 

ущільнювальні пробки, що ковзають по внутрішній поверхні труби. У свою чергу 
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пробки потрібні для створення внутрішнього тиску в трубній заготовці для її 

калібрування по зовнішньому діаметру. При калібруванні по внутрішньому 

діаметру пробки не застосовують. 

Для виробництва труб великого діаметру розглянута конструкція є на 

досить раціональною, оскільки має значну матеріалоємність і небезпеку 

ослаблення міцності вздовж труби в лініях "спайок" – з’єднання потоків за 

дорнотримачем.  

Частково усуває ці недоліки конструктивна схема, в якій дорнотримачем є 

перфорована склянка, проходячи яку, розплав повертає двічі на 90
0
, і лінії 

"спайок" розтікаються по колу. Окрім того, для зниження матеріалоємності дорн 

може бути порожнистим. 

В [2] представлена голівка екструдера для формування труб з каналом 

подачі формуючої суміші й поєднаним з ним формуючим каналом, що 

відрізняється тим, що вона має, щонайменше, два формуючих канали, поєднаних 

з каналом подачі формуючої суміші, а в кожній стінці, що розділяє канали, з боку 

вихідного перетину виконана, щонайменше  , один наскрізний поздовжній проріз, 

що з'єднує ці канали, а між прорізами - щонайменше, один канал для подачі 

піноутворюючої речовини. 

1. Голівка екструдера, відрізняється тим, що формуючі канали розташовані 

коаксіально відносно один одного, можуть бути розташовані паралельно відносно 

один одного, можуть бути охоплені, щонайменше, одним формуючим каналом. 

 

Рис. 4.2 Голівка екструдера 
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Описана в [3] корисна модель відноситься до області переробки 

термопластичних полімерів та композицій на їх основі, зокрема, до екструзійного 

обладнання. Корисна модель може бути використаний у технологічних лініях по 

виготовленню полімерних труб, шлангів та інших виробів або заготівок 

кільцевого перерізу. 

Відомі різноманітні варіанти конструктивного виконання кільцевих 

головок. Недоліком відомих конструкцій є наявність проблеми надійності 

зварення окремих підпотоків, на які розбивається потік розплаву ребрами 

дорнотримача. Наявність ліній зварення псує зовнішній вигляд виробів та 

зменшує їх міцність. Традиційні засоби подолання цієї проблеми призводять до 

збільшення габаритів головки, підвищення її гідравлічного опору та ускладнення 

її конструкції. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення кільцевої 

екструзійної головки шляхом інтенсифікації деформації та злиття ліній зварення 

потоків розплаву, що забезпечує зменшення габаритів головки та підвищення 

якості полімерних виробів. 

Кільцева екструзійна головка (рис. 4.3) містить корпус 1, що формує 

зовнішню поверхню полімерного виробу, та дорн 2, що формує внутрішню 

поверхню виробу. Дорн 2 кріпиться в корпусі 1 за допомогою дорнотримача 3, 

наприклад, у вигляді ніжок або решітки, утворюючи канал 4 для протікання 

розплаву з вихідною ділянкою 5. Між дорнотримачем 3 та вихідною ділянкою 5 

встановлені з можливістю колового руху тіла обертання 6 (рис. 4.4), наприклад, 

кульки або ролики. Тіла обертання можуть бути об’єднані сепаратором 7, який 

пов’язаний з лопатями 8. Лопаті 8 можуть бути встановлені на сепараторі 7 в 

проміжках між тілами обертання 6, перед тілами обертання 6 (на кресленні не 

показано) або поза тілами обертання 6 (на кресленні не показано). Для зменшення 

гідравлічного опору тіла обертання 6 можуть містити наскрізні отвори (на 

кресленні не показано). 
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Рис.4.3 Кільцева екструзійна головка 

 

Рис. 4.4 Кільцева екструзійна головка 

 

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

поверхнею корпусу 1 та зовнішньою поверхнею дорна 2, приймаючи кільцеву 

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

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

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

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

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 
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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. 

 

 

Описана в [4] корисна модель відноситься до області переробки полімерів 

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

модель може бути використана в технологічних лініях по виготовленню 

полімерних труб, профілів та інших довгомірних виробів або заготівок. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення екструзійної 

головки шляхом утворення каналу подачі домішок, які забезпечують зменшення 

тертя між розплавом та поверхнями каналу і зменшення гідравлічного опору та 

енергоємності процесу формування полімерних виробів. 

Поставлена задача вирішується тим, що в екструзійні головці, що містить 

корпус з внутрішніми поверхнями, які утворюють канал для протікання розплаву, 

новим є те, що в корпусі додатково виконано принаймні один канал, що з’єднує 

його зовнішню поверхню з каналом для протікання розплаву. 

Екструзійна головка містить корпус 1 з внутрішніми поверхнями 2, які 

утворюють канал для протікання розплаву 3, причому в корпусі 1 додатково 

виконано принаймні один канал 4, що з’єднує його зовнішню поверхню з каналом 

для протікання розплаву 3. 
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Рис.4.6 Екструзійна головка 

 

Розплав, що входить у головку, потрапляє в канал для протікання розплаву 

3, утворений внутрішніми поверхнями 2 корпусу 1. При контакті розплаву з 

внутрішніми поверхнями 2 на нього діють сили тертя, що створюють спротив 

течії. Через канал (канали) 4 на внутрішні поверхні 2 ззовні подаються 

змащувальні домішки, які знижують тертя з розплавом, що сприяє зменшенню 

гідравлічного опору та покращенню якості поверхні полімерного виробу. 

Таким чином, використання описаної корисної моделі дозволить 

отримувати екструзійні полімерні вироби кращої якості та зменшити енергетичні 

витрати на їх виробництво. 

 

В [5] розглядається екструзійний агрегат для екструзії погонажних виробів, 

що містить корпус та черв’як, які мають на кінці циліндричну та конічну ділянки, 

діаметр яких збільшується в напрямку екструзії, утворюючи між собою конічний 

зазор, що переходить в циліндричний формуючий канал. 

Наведена конструкція має той недолік, що в черв’яку утворюється угин від 

власної ваги та дії тиску, що викликає ексцентричність в циліндричному 

формуючому каналі і, відповідно, у виробах, а також може призвести до тертя 

черв’яка по внутрішній поверхні корпусу. 
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В [6] представлена екструзійна головка з спіральним розподіленням.Із 

центральної труби розплав підводять в кільцевий канал через радіальні отвори 

(схема "зірка", див. рис.4.7). Для розмивання ліній зварювання застосовуються 

спіральні канавки на дорні із глибиною, що зменшується, кожен отвір виходить в 

свою канавку.  

У головках із спіральним розподільником потік на вході в головку 

розділяється на ряд радіальних потоків, які в спіральному розподільнику 

трансформуються в два основних потоки. Один – кільцевий – потік тече по 

зовнішній стороні розподільника в кільцевому зазорі, що звужується до виходу, а 

другий – багатозахідний спіральний потік – в спіральному каналі змінної глибини, 

що зменшується до виходу. Частина розплаву при цьому закручується. На виході 

із розподільника струмені спірального і кільцевого потоків зливаються в 

однорідну по температурі і властивостям масу, без холодних спаїв, і через 

регульований кільцевий зазор об'єднаний потік розплаву виходить із головки. 

 

Рис.4.7  Конструкція головки із спіральним розподільником 

Межі між потоками не існує, витрата кожного залежить від геометричних 

характеристик каналів і технологічних параметрів течії. Сумарний потік 

залишається при цьому незмінним, а залежно від форми і розмірів кільцевого і 

радіальних каналів змінюється співвідношення потоків, сумарний перепад тиску в 

головці, інтенсивність перемішування, максимальна швидкість екструзії. 

В основу винаходу [9] покладено задачу покращення якості змішування та 

підвищення продуктивності екструдера. Поставлена задача досягається за рахунок 
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виконання змішувального елемента із проміжними пазами, розділеними між 

собою перегородками (Рис. 1.4.1), що утворюють з основними перегородками 

замкнені контури. При цьому поверхня змішувального елемента утворена 

площинами, нахиленими до поздовжньої осі змішувального елемента. 

 

Рис. 1.4.1 - Червяк зі змішуючим елементом, поверхня якого утворена 

площинами нахиленими до повздовжньої осі змішую чого елемента 

 

Рис. 1.4.2 - Червяк зі змішуючим елементом 

1-витками черв'яка, 2-змішувальний елемент, 3-пазами, 4 - вхідні пази, 5-

вихідні пази, 6-перегородки, 7-поперечні перегородки 

 

В основу винаходу [10] покладено задачу вдосконалення конструкції 

черв’ячного екструдера для переробки композиційних матеріалів (Рис. 1.4.3)з 

метою покращення якості кінцевого продукту без зміни основної технологічної 

схеми процесу. Поставлена задача вирішується шляхом введення нових 

конструктивних елементів і встановлення штифтів з можливістю їх переміщення 

вздовж осі екструдера, завдяки переривистій нарізці черв’яка в зоні розміщення 

штифтів. Внаслідок цього відбувається інтенсифікація процесу змішування та 

гомогенізації, що сприяє підвищенню якості композицій. 
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1-корпус, 2-черв'як, 3-нарізка, 4-розриви, 5-поздовжні пази, 6- штифти, 7-

пружини 

Рис. 1.4.3 - Екструдер в зоні встановлення штифтів 

 

В основу винаходу [11] покладено задачу зменшити зворотний потік 

перероблюваного матеріалу крізь зазор „гребінь нарізки – корпус екструдера” 

(Рис. 1.4.4)при збереженні високого змішувального ефекту черв’яка. 

Поставлена задач вирішується тим, що на гребені нарізки у зоні дозування 

виконані поперечні пази, скошені у бік хвостовика вала. Таке виконання пазів 

утворює в зазорі „гребінь нарізки – корпус екструдера” сукупність каналів, 

глибина яких збільшується у напрямку хвостовика вала черв’яка, тобто утворює 

сукупність конфузорів, які є гідравлічним опором потоку перероблюваного 

матеріалу, що зменшує потік витоку крізь зазначений зазор, а отже підвищує 

продуктивність екструдера.  

Перевагою черв’ячного екструдера є те, що наявність під час роботи 

машини в пазах гребеня черв’яка перероблювального матеріалу сприяє 

підвищенню надійності екструдера через зменшення зношення пари «черв’як - 

корпус екструдера», що також в кінцевому підсумку зменшує потік витоку. 

Недолік винаходу - низька змішувальна здатність, особливо це проявляється 

під час перероблення композиційних матеріалів, коли необхідно ретельно 

перемішати компоненти суміші. 
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1 – вал; 2 – хвостовик; 3 – зона живлення; 4 – зона стискання; 5 – зона 

дозування; 6 – наконечник; 7 – гвинтова нарізка; 8 – гребені; 9 – пази; 10 – вихід; 

11 – зовнішні отвори; 12 – корпус; 13 – зазор 

Рис. 1.4.4 - – Черв’як екструдера для перероблення полімерних матеріалів 

В основу винаходу [12] покладено задачу вдосконалення конструкції 

черв’ячного екструдера з метою покращення змішування матеріалу та отримання 

продукту підвищеної якості. 

Розглядається черв'як для змішування, який встановлюється в екструдерах 

та призначений для збільшення об'єму переробки термопластичних матеріалів. 

Даний черв'як (Рис. 1.4.5) 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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Рис. 1.4.5 - Черв'як 

 

Корисна модель [13] відноситься до галузі полімерного машинобудування і 

може використовуватись в  лініях  для  виробництва  спінених  та  монолітних 

екструдованих виробів з термопластичних матеріалів: листів, труб, профілів та ін. 

В основу корисної моделі (Рис. 1.4.6)поставлено задачу покращити якість 

розплаву спінених та монолітних композицій на основі термопластів, підвищити 

якість змішування компонентів композиції та зниження втрати від браку. 

Основна нарізка по всій довжині черв'яка виконана незмінною, а додаткові 

нарізки в зоні гомогенізації розплаву розбиті на трапецієподібні сегменти, що 

мають спільну основу, мають форму виступів, що помітно покращує 

гомогенізацію розплаву композиції. 

 

Рис. 1.4.6 - Черв’як для формування пластмас 

1-корпус, 2-черв'як, 3-гвинтова нарізка, 4-кільцева проточка, 5- скісні 

прорізи,6,7-додаткові нарізки, 9-сегменти, 10- вихідний отвір. 
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Корисна модель [14]належить до екструзійного обладнання, зокрема до 

робочих органів черв'ячних екструдерів для перероблення матеріалів з 

використанням високомолекулярних сполук. 

Змішувально-диспергувальна секція черв'яка екструдера, що містить корпус 

у вигляді циліндричної втулки (Рис. 1.4.7) з центральним шліцьовим отвором, на 

зовнішній поверхні якої виконано поздовжні пази, що сходяться нанівець і 

відкриті по черзі з одного боку й закриті з іншого, з утворенням між сусідніми 

пазами розміщених по черзі штовхальних і бар'єрних витків, при цьому діаметр 

кола, описаного навколо вершин штовхальних витків, більший за діаметр кола, 

описаного навколо вершин бар'єрних витків, яка відрізняється тим, що бар'єрні 

витки розміщено паралельно осі циліндричної втулки, а штовхальні - під нахилом 

до осі циліндричної втулки з тим самим напрямом, що і нарізка черв'яка 

екструдера. 

 

Рис. 1.4.7 - Змішувальна секція, загальний вигляд   Рис. 1.4.8 - Розріз за А-А 

 

Рис. 1.5.9 - Змішувальна секція, вигляд з торця. 

1-циліндрична втулка, 2- центральний шліцьовий отвір, 3- поздовжні пази, 

4- штовхальні витки, 5- бар'єрні витки, 6-вісь, 7- черв'як екструдера 
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Корисна модель [15] належить до області переробки полімерів і 

композиційних матеріалів, а саме до способу виготовлення полімерних труб з 

кольоровими смугами і пристрою для його здійснення, яке може бути 

використане для виготовлення таких полімерних труб з кольоровими смугами. У 

способі виготовлення полімерних труб здійснюють приготування розплаву і 

видавлювання трубчастої заготовки. На її зовнішню поверхню подають 

попередньо заготовлену кольорову плівкову смугу і приводять її в контакт з 

трубчастої заготівлею. Причому зазначений контакт здійснюють при 

калібруванні. При цьому відбувається вдавлення кольоровий плівковою смуги в 

зовнішню поверхню трубчастої заготовки. Для калібрування заготовки 

використовують вакуумний калибратор, виконаний з двох частин. У першій 

частині калібратора підтримують вакуум, щонайменше, в 1,25 рази нижче, ніж у 

другій частині. Трубчасту заготовку охолоджують з утворенням монолітної 

структури сформованої труби, що має вдавлену в її зовнішню поверхню 

кольорову плівкову смугу. Пристрій для здійснення способу містить екструдер з 

головкою, вакуумний калібратор, бобіни з попередньо намотаною кольоровий 

плівковою смугою, направляючі кошти для смуг і засіб охолодження труби. 

Бобіни з плівковою смугою розташовані на калібратори. Направляючі кошти для 

смуг встановлені на торцевій поверхні калібратора, зверненої до голівки 

екструдера. Винахід забезпечує рівномірну подачу кольорових смуг, освіта 

монолітної структури труби з плівковою смугою, виключає відшаровування смуги 

від поверхні труби 
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Рис. 1.4.10 – Частина екструзійного пристрою для виготовлення полімерних 

труб з кольоровими смугами 

1 – головка екструдера; 2 – трубчаста заготовка; 3 – калібратор; 4 – торцева 

поверхня; 5-8 - чергуються вакуумні та охолоджуючі секції; 9 – опора; 10 – 

бабіна; 11 – кольорова плівкава смуга; 12,13 – направляючі; 14 – труба; 15 – 

ванни. 
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4.1 Вибір та обґрунтування запропонованої модернізації 

 

До складу черв’ячного преса входить головка за допомогою якої 

формується полімерна труба. На основі розглянутих варіантів модернізації 

найбільш досконалим є варіант який наведений в патенті [6], тому що при 

виконанні даних удосконалень можна уникнути утворення спайок на полімерних 

трубах за допомогою кращого змішування матеріалу в формуючому пристрої та 

швидкого налаштування діаметру на виході головки, який відповідає розмір 

готових полімерних труб. 

Суть такого удосконалення корисної моделі пояснюється кресленням, на 

якому зображено поздовжній розріз екструзійної головки. 

До складу черв’ячного преса входить черв’як, який має гвинтову нарізку з 

постійним кроком, та глибиною гвинтового каналу що зменшується по довжині у 

бік зони дозування. 

На основі розглянутих варіантів модернізації найбільш досконалим є 

варіант який наведений в патенті [13], тому що при виконанні змішувальної 

машини з таким вузлом змішування ми досягаємо найбільшої змішувальної  

ефективності, це дає змогу не встановлювати перед черв’ячним пресом  

додаткових змішувачів. 

Таке виконання черв'яка преса дасть змогу покращити первісну обробку 

композиції в зоні плавлення та значно поліпшить якість розплаву в зоні 

гомогенізації, що в кінцевому результаті підвищить якість, зменшить кількість 

браку виробів. 

Суть такого удосконалення корисної моделі пояснюється кресленням, на 

якому зображено модернізованний шнек. 
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8. Очікувані техніко-економічні показники 

 

В результаті здійсненої модернізації за рахунок заміни шнека з постійним кроком 

гвинтової нарізки на модернізований шнек зі збільшеним кроком навивки та 

збільшеною шириною гвинта забезпечується можливість виготовляти поліетиленові 

труби більш високої якості,  а також відбувається економія матеріалу за рахунок 

зменшення браку та зменшується час на виконання ремонтних робіт. 

Годинна продуктивність при експлуатації модернізованого черв’яка і базового не 

відрізняється. Але за рахунок того що протягом року на ремонтні роботи 

модернізованого шнека буде затрачатись менше часу, то річна продуктивність 

збільшується і для модернізованої конструкції вона буде дорівнювати 1485,7 т/рік, а для 

базової – 1484 т/рік. 

Витрати на ремонтні роботи по заміні  черв’яка , для базової конструкції становлять 

174 000 грн/рік, а для модернізованого обладнання ці самі роботи потребують 117 000 

грн/рік. 

Отже, ефект від модернізації складає 57000 грн/рік та 1.7 т/рік готової продукції. 

Висновки: дана модернізація приведе до збільшення дійсного фонду часу, тим 

самим збільшення  річної продуктивності. З розрахунків економічної частини видно, що 

дана модернізація приводить до позитивного економічного ефекту, що являється більш 

вигідним рішенням, ніж використовувати базову модель обладнання. 

 

 

 


