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СЕКЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНКІВ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОЦЕСІВ 

 
 
УДК 678.057.3 
 

Один з варіантів модернізації черв’яка екструдера. Перевірка працездатності 
 

Касян В.В., студент, Борщик С.О., ст. викл., Витвицький В.М., PhD, ас. 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
 

Розглянуто конструкцію черв’яка екструдера для виготовлення рукавної плівки та його 
модернізацію, що удосконалює шнековий вал задля досягнення більшої продуктивності 
екструдера. Наведено результати розрахунків по підтвердженню працездатності 
модернізованої конструкції. 

 
Вступ. Галузь виробництва виробів із полімерів і пластмас є однією з найважливіших 

галузей промисловості розвинених країн світу. Полімери застосовуються майже в усіх сферах 
виробництва й споживання, при цьому попит на вироби із полімерів і пластмас з боку провідних 
галузей економіки: машинобудування, будівництва, транспорту, сільського господарства й 
медицини стабільно зростає [1–2]. 

Суттєве збільшення виробництва полімерних матеріалів потребує створення 
високопродуктивного, ресурсо- та енергоефективного обладнання для їх перероблення. 
Найбільш ефективним для перероблення полімерної сировини є екструзійне обладнання, серед 
якого найчастіше використовуються черв'ячні екструдери, а найбільш важливою деталлю 
екструдера є черв’як [3]. 

При проведенні дослідження, було розглянуто екструдер для виготовлення рукавної 
плівки. Нам відомо, що при переробці полімерних матеріалів, які складаються з первинної та 
вторинної сировини, наповнювачів, також барвників та інших компонентів які необхідні для 
вторинних полімерних матеріалів, потрібен комплект дорогого та сучасного обладнання для 
підготовки вихідної сировини. Використання непідготовленої сировини для звичайної 
конструкції черв’яка (рис. 1) не дає прийнятної якості вторинних виробів через те, що черв’як 
має недостатню змішувальну властивість [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Основні геометричні розміри черв’яка екструдера 

 
З метою збільшення можливостей екструдера було змінено геометрію базового черв'яка 

на таку конструкцію, яка в зоні стискання має бар’єрну секцію і секцію з кулачковими шайбами 
змішування [5]. Об’ємна модель базової та удосконаленої конструкції зображена на рис. 2–3. 
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Рисунок 2 – Об’ємна модель базової конструкції черв’яка екструдера 

 

 
Рисунок 3 – Об’ємна модель модернізованої конструкції черв’яка екструдера 

 
В результаті аналізу, дослідження і розрахунку такої конструкції шнека в системі Ansys, 

де враховувалися вплив температури, розподілене навантаження по поздовжній осі та крутний 
момент, було отримано повну деформацію модернізованої та базової конструкції черв’яка  
(рис. 4–5). 

Максимальні розраховані переміщення наступні: для базової конструкції черв’яка 
emax_баз = 0,0021066 м, а для модернізованої – emax_мод  = 0,003234 м. При цьому, незважаючи на 
дещо більші значення у випадку модернізованої конструкції, коефіцієнт запасу міцності 
модернізованої конструкції знаходиться в межах норми і становить k  = 2,37, отже, дана 
конструкція витримає навантаження які виникають в процесі експлуатації, тобто удосконалена 
конструкція шнека з точки зору геометрії в зоні стискання буде працездатною, як і загалом вузол. 
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Рисунок 4 – Загальна деформація базової конструкції черв’яка   

(максимальне переміщення emax_баз = 0,0021066 м) 
 

 
Рисунок 5 – Загальна деформація модернізованої конструкції черв’яка 

(максимальне переміщення emax_мод  = 0,003234 м) 
 
Висновки. Зробивши аналіз результатів розрахунків, приведених на рис. 3–4, бачимо 

наступне. Незважаючи на те, що повна деформація базової конструкції відрізняється від 
деформації модернізованої, тим що вона менша, але використання модернізованої конструкції 
суттєво покращить продуктивність даної машини, тому пропонується для використання. 

 
Перелік посилань 

1. Раувендааль К. Экструзия полимеров / пер. с англ. под ред. А. Я. Малкина. Санкт-Петербург : 
Профессия, 2006. 768 с. 
2. Витвицький В. М., Мікульонок І. О. Моделювання процесу живлення черв’ячного екструдера 
полімерною сировиною: монографія. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 136 с. 
3. Мікульонок І. О. Механічні, гідромеханічні і масообмінні процеси та обладнання хімічної 
технології. Київ : НТУУ «КПІ», 2014. 340 с. – URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38169 
4. Екструдер для переробки різних вторинних полімерних матеріалів: пат. 176295 Україна. № 
u200504627 ; заявл. 07.03.2017 ; опуб. 16.01.2018, Бюл. № 2. 4 с. 
5. Екструдер для переробки різних вторинних полімерних і будівельних матеріалів : пат. 185855 
Україна. № u200504627 ; заявл. 09.07.2018 ; опуб. 19.12.2018, Бюл. № 35. 4 с. 
 

  



XV Всеукраїнська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» 

8 

УДК  678.019.3 
 

Оцінка параметра тріщиностійкості наномодифікованих полімерних труб 
 

Мінченко І.О., студент, Гондлях О. В., д.т.н., проф., Мамчур О.В., аспірант 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
 

Ця робота присвячена питанням чисельного моделювання еволюційних процесів, що 
відбуваються в наномодифікованих полімерних трубах під час їх експлуатації за статичного 
навантаження. Використовується метод скінченних елементів. Розв’язання задачі нелінійного 
деформування наномодифікованих полімерних труб здійснюється на основі алгоритму 
Ньютона-Канторовича, доповненого блоком, що реалізує метод змінної жорсткості з 
урахуванням модифікованого потенціалу Морзе. Як приклад наведено результати моделювання 
розвитку прогресуючого руйнування в полімерній матриці при навантаженні нанотрубки 
вимушеними зміщеннями перпендикулярно до її поздовжньої вісі. Розроблені методи дають 
змогу достовірно визначати фізико-механічні характеристики наномодифікованих полімерних 
труб. 

 
Вступ. В цілому ряді галузей народного господарства України в наш час широко 

застосовуються труби виконані з полімерних матеріалів. Однією з проблем, що виникає в процесі 
їх експлуатації, є ерозія на внутрішній поверхні труби внаслідок контакту її з твердими частками 
які знаходяться у потоці технічної воді. Тому в даній роботі розглядається питання яким чином 
можливо запобігти цьому явищу. Як варіант пропонується виконати наномодифікацію 
внутрішньої поверхні труби. Для цього, в рамках програмного комплексу APROKS, який 
розроблено на кафедрі ХПСМ КПІ [1-2], виконано серію чисельних експериментів для 
визначення параметрів зміцнення внутрішнього наномодифікованого шару труби.  

Розрахунки проводились на базі метода скінченних елементів. Чисельні експерименти 
здійснювались на елементному об’ємі полімеру наномодифікованого вуглецевою нанотрубкою. 
Побудована скінчено-елементна модель нанотрубки з урахуванням ковалентних в’язів між 
атомами вуглецю та полімерним масивом (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Скінченно-елементна модель нанотрубки в масиві полімеру: 

Covalent bonds – ковалентні зв'язки, Nanotube – нанотрубка, Polymer – полімер, 
Polymer molecule – молекула полімеру 

 
Розроблено скінченно-елементну розрахункову схему елементарного об’єму полімеру з 

нанотрубкою (рис. 2). Умовами навантаження елементарного об’єму є вимушені зміщення, які 
прикладені до зовнішніх вузлів нанотрубки.  
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𝑈 

 
Рисунок 2 – Розрахункова схема елементарного об’эму полімера з нанотрубкою: 

Nanotube – нанотрубка, Polymer – полімер, Contact layer – шар контакту, Displacement �⃗� – 
вимушені зміщення 

 
В результаті проведеної серії чисельних експериментів досліджувалась нелінійна зміна 

реакцій, які виникають у вузлах нанотрубки від абсолютних значень вимушених зміщень. В 
якості параметра варіювання виступав коефіцієнт армування. Нелінійні залежності реакцій від 
вимушених зміщень приведено на рис. 4. При цьому параметр B характеризує ширину половини 
елементарного об’єму та може бути характеристикою коефіцієнта армування при постійному 
діаметрі нанотрубки (𝜗коефіцієнт армування 𝑆 /𝐵 ). Крім того досліджувався процес 
утворення нанодефектів які виникають між нанотрубкою та масивом полімеру.  

Аналіз результатів, приведених на рис. 3, свідчить про те, що процес руйнування масиву 
полімеру з нанотрубкою проходить в три стадії. На першій стадії зароджується зона руйнування 
(рис. 3, а). В результаті перерозподілу напружень після виникнення початкової зони руйнування 
проходить поступове відшарування нанотрубки від полімеру (рис 3, б). Третьою стадією є 
прогресуюче руйнування молекул полімеру (рис. 3, в). На цьому етапі проходить процес 
накопичення дефектів на рівні полімерних молекул, про що свідчать зони руйнування 
спеціального шару скінченних елементів між нанотрубкою та масивом полімеру. В результаті 
прогресуючого тріщиноутворення цього типу контакт нанотрубки з полімерним масивом 
повністю зникає що відображається суттєвим падінням значень функції реакції на графіку R-U 
(рис. 4). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3 – Результати розрахунків: 
а – зародження зони руйнування, б – відшарування нанотрубки від полімеру,  

в – прогресуюче руйнування молекул полімеру 
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Рисунок 4 – Графік залежності R-U (реакцій від вимушених зміщень) 
 

Висновки. На базі отриманих результатів можна оцінити роботу яку потрібно здійснити 
при витаскуванні нанотрубки з полімерного масиву, та в подальшому врахувати вклад цієї роботи 
при визначенні тріщиностійкості наномодифікованих полімерних труб та порівняти їх з 
показниками не модифікованих полімерних труб. Ці параметри в майбутньому будуть 
застосовані для оцінки тріщиностійкості трубопроводів з урахуванням стохастичного розподілу 
в них вуглецевих нанотрубок. 
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УДК 678.059 
 
Числове моделювання напружено-деформівного стану вузла валкової дробарки з метою 

визначення їх надійності 
 

Самчук Г.О., студент, Гондлях О.В., д.т.н., проф., Чемерис А.О., к.т.н., доц. 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
  
Проведено числовий аналіз напружено-деформівного стану вузла валкової дробарки. 

Виконано модернізацію валка дробарки. Встановлено, що деформація та еквіваленті 
напруження, які виникають в валку  базової конструкції і її модернізації,  відповідають умовам, 
які забезпечують надійну та довготривалу експлуатацію запропонованої дробарки. 

 
Вступ. Для визначення працездатності вузла валкової дробарки базової та модернізованої 

конструкції з використанням CAD-CAE-систем [1, 2] розроблено дві 3D моделі вузла, які 
повністю відповідають реальним конструкціям промислового обладнання.  

До цих моделей належать такі: геометрична модель валка базової конструкції та 
геометрична модель модернізованого валка за патентом UA, №106393 для визначення їх 
напружено-деформівного стану з метою оцінки надійності роботи цього відповідального вузла 
валкової дробарки (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд валка, з якого взято деталь 

  
Розрахунок окремих елементів валкової дробарки проводиться з метою уточнення 

використання уже вибраних конструктивних рішень, виконано для валка, бандажа та фланця, так 
як саме вони сприймають основні зусилля під час роботи. 

Серед вихідних даних слід виділити наступні: 
- колова сила Ft = 695 Н;  
- сила, що діє на вал та підшипники Fr = 1461 Н;  
- сумарне зусилля подрібнення P = 4,2∙105 Н; 
- діаметр валка D = 0,5 м; 
- ширина валка B = 0,5 м; 
- внутрішній радіус шківа r1 = 110 мм; 
- внутрішній радіус шківа r2 = 250 мм. 
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Наступним кроком необхідно створити отвори в самій деталі, для цього створюємо ескіз і 
«видавлюємо» їх через вже наявну деталь. Після проведення цих операцій отримуємо деталь 
згідно креслення. Розміри деталі беремо звідти ж (рис. 2), де h – радіус, v – висота деталі. 

 

 
Рисунок 2 – Зображення тіла обертання деталі 

 
Після проведення всіх операцій отримаємо такий вигляд деталі (рис. 3): 
 

 
Рисунок 3 – Скінчено елемента модель деталі 

 
Наступним необхідно задати навантаження і закріплення згідно режиму роботи валка і його 

особливостей. Для цього необхідно закріпити його за допомогою Cylindrical Support і виконати 
розподілене  навантаження по певній області за допомогою команди Pressure(Рис. 4).  

Після проведення даних розрахунків виконуємо загальний аналіз за допомогою Safety 
Factor (рис. 5). 
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Рисунок 4 – Зображення задання навантаження і закріплення (де А – закріплення циліндра,  

В – напруження) 
 

 
Рисунок 5 – Зображення запасу міцності при даному режимі роботи 

 
Наступним кроком виконаємо дослідження відносно максимальних напружень, котрі 

можуть бути застосовані до деталі, до тих пір, поки вона не зламається. 
 

Таблиця 1 – Відношення і зв'язок між навантаженням і запасом міцності 
Величина навантаження, МПа Запас міцності 

24,5 2,0551 
27 1,8648 
30 1,6783 
35 1,4386 
45 1,1189 
50 1,007 
51 0,98724 

 
Для цього відповідно поступово будемо збільшувати навантаження і робити перерахунок 

відносно запасу міцності до величини меншої одиниці (рис. 6-11). 
 

 
Рисунок 6 – Зображення запасу міцності при 27 МПа 
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Рисунок 7 – Зображення запасу міцності при 30 МПа 

 

 
Рисунок  8 – Зображення запасу міцності при 35 МПа 

 

 
Рисунок 9 – Зображення запасу міцності при 45 МПа 

 

 
Рисунок 10 – Зображення запасу міцності при 50 МПа 

 

 
Рисунок  11 – Зображення запасу міцності при 51 МПа 
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Для загального аналізу і дослідження зробимо графік залежності запасу міцності від 
величини навантажень. Для цього перенесемо дані з таблиці до Excel і виконаємо побудову 
графіка (рис. 12). 

 

 
Рисунок 12 – Графік залежності запасу міцності від величини навантаження 

 
Метою розрахунку рухомого (модернізованого) валка в системі ANSYS є проведення 

розрахунків міцності системи – валка і установленого удосконаленого фланця, доцільність 
використання даного технічного рішення. 

Розрахунок шківа на міцність зводиться до розрахунку диска, що обертається. Так як 
матеріал шківа крихкий, то перевірку міцності доцільно проводити за теорією Мора, яка для 
диска, що обертається приймає вигляд: 

 
екв = ( )max = c ∙ 2 1 𝑚 ∙ 𝑘   

 
Визначаємо коефіцієнт теорії Мора: 
 

С  ∙ ∙ 𝜔 ∙ 𝑟  , ∙ , ∙

,
∙ 0,112 ∙ 0,2635 24,5 МПа; 

 
де   = 0,25 – коефіцієнт Пуансона; 
𝛾 = 68, 642∙ 10  Н/м3 - питома вага матеріалу шківа; 
𝜔 – кутова швидкість обертання; 
m, k – коефіцієнти, що враховують особливості матеріалу; 
 

𝜔  
𝜋 ∙ 𝑛

30 ∙ 60
3,14 ∙ 64,7

30 ∙ 60
0,112 𝑐 ; 

 

𝑚  
1 3𝜇
3 𝜇

 
1 3 ∙ 0,25

3 0,25
0,539; 

 

𝑘
20

263,5
0,076 на основі матеріалу  

 
Тоді: 

 
екв = ( )max = c ∙ 2 1 𝑚 ∙ 𝑘   

 
екв = ( )max = 24,5∙ 2 1 0,539 ∙ 0,076 49 МПа . 

 
 



XV Всеукраїнська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» 

16 

Коефіцієнт запасу  повинен перевищувати допустиме значення: 
 

𝑛
𝜎
𝜎єкв

𝑛  

 
Матеріал шківа сталь СЧ15 ,  для якої σt = 150 МПа 
Значення допустимого коефіцієнта запасу зазвичай 1,6...2: 
 

𝑛
150
49

3,06 

 
Можно помітити, що максимальні навантаження, які діють на вузол становлять 139 МПа, 

з максимально можливих 250 МПа, що є допустимим і підтверджує сам розрахунок, 
працездатність вузла і модернізації. 

Отже, використання даної модернізації є доцільним, адже спостерігаються допустимі 
навантаження і загальний підбір матеріалів зроблено вірно. 

Висновки. Результати числового аналізу напружено-деформівного стану базової та 
модернізованої конструкції валка екструдера свідчать про те, що запропонована модернізація 
може бути впровадження в промислове виробництво та забезпечить підвищення якості 
перероблювального щебню.    
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Розглянуто моделі удару частинок о поверхню для визначення її глибини проникнення.  
 
Вступ. Для підвищення терміну служби металевих виробів проводяться технологічні 

операції на його поверхневих шарах, у яких змінюються їх фізико-механічні властивості в такий 
спосіб, щоб вони найбільше забезпечували тривалу і надійну експлуатацію виробів. Зазвичай 
підвищення терміну служби досягають способом механічної обробки поверхні [1]. Але під час 
цього процесу в оброблювальну поверхню проникають частинки. Зазвичай проникнення 
частинок небажано, оскільки сторонні частинки в поверхні являють собою дефекти, які 
скорочують термін служби деталі, особливо у разі втоми або корозії. Однак досліди [2,3] 
показали, що за допомогою мікрозміцнення можна збільшити термін служби деталі. Зміцнення 
може підвищити жорсткість поверхні деталі. Поверхнева твердість може бути перспективною з 
погляду високотемпературних властивостей та трибологічних аспектів. Але є велика кількість 
факторів, які впливають на глибину проникнення частинки в поверхню, основні з яких щільність, 
твердість, текучість матеріалу, модуль Юнга і форма частинки. 

Моделі, що описують глибину проникнення частинок і знос, що при цьому виникає, 
представляють інтерес не тільки в контексті ерозії твердих частинок. Фахівців в галузі балістики 
також цікавлять питання розрахунку глибини проникнення снарядів. Загальним аспектом є 
формулювання засноване на кінетичній енергії частинок або снарядів та на механічні властивості 
основного матеріалу, такі як межа текучості, модуль Юнга чи твердість. Форма частинок або 
снарядів також є суттєвим фактором. Глибина проникнення частинок описується математичними 
моделями. Одними з таких моделей є: модель Гоцмана, Бекмана, модель Єллерма. 

Модель Гоцмана, Бекмана. Для ерозії твердих частинок є різні моделі для аналітичного 
опису швидкості ерозії [4]. Моделі ерозії враховують властивості частинок, властивості 
основного матеріалу та параметри процесу, такі як температура, динаміка рідини та удари 
частинок. 

Існують також міркування визначення зносу по глибині проникнення окремих абразивних 
частинок. Наприклад, Бекман і Гоцман припускають пластичну деформацію при ерозії твердих 
частинок у основного матеріалу як обов'язкову умову [5]. Глибина проникнення XGB залежить від 
радіуса частинок R, твердості основного матеріалу HB, зведенного модуля пружності E‘, 
швидкості удару частинки v0, кута удару α та щільності частички ρP. 

 

𝑋 𝑅 𝑣 𝑠𝑖𝑛 𝛼
⁄

                                 (1) 

 
Тут приведений модуль пружності залежить від модуля Юнга основного матеріалу EB, 

модуля Юнга частинки, що ударяється EP,та їх коефіцієнтів Пуансона υB та υP, відповідно. 
 

                                                       (2) 

 
Виходячи з рівняння (1), глибина проникнення згідно моделі Бекмана та Гоцмана, 

корелюється швидкістю та розміром. На відміну від цього твердість основного матеріалу є 
діаметральною. Для моделювання реальних умов ерозії твердих частинок рівняння (1) може бути 
доповненно коригуючим коефіцієнтом k = kRkφ [6]. За допомогою kR враховується форма 
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частинок, шо ударяються о поверхню. Значення варіюються від 1 для майже сферичних частинок 
до 2,7 для твердих та не сферичних частинок.  Коефіцієнт kφ враховує потік частинок, для 
концентрації частинок φ <10 г/см2с, kφ = 1. Чим вище масовий потік, тим більша ймовірність 
отримати  екрануючий ефект частинок, що відскочили, і, отже, kφ зменшується. 

Модель Єллерма. Модифікація теорії Бекмана та Готцмана запропонована Єллермом [7]. 
Через високу швидкість абразивної частки, на думку Єллерма, використання квазістатичної 
твердості недостатньо. Натомість, автор пропонує використовувати динамічну твердість HD. 
Визначення динамічної твердості можна отримати за допомогою динамічного індентерування 
випробування [8]. 

Наступне рівняння, що базується на експериментальних результатах, розраховує глибину 
проникнення XE: 

𝑋 𝑅 𝑣 𝑠𝑖𝑛 𝛼
⁄

                                                         (3) 

 
Додавання впливу розміру частинок kd та відношення твердості між частинкою і основним 

матеріалом kH до коригувального коефіцієнта також має важливу роль. Нижче межі середнього 
діаметра d=120 мкм, коригуючий коефіцієнт зменшується із збільшенням розміру частинок: kd = 
d/120. Твердість застосовується лише у тому випадку, якщо твердість основного матеріалу 
аналогічна твердості абразивних частинок. При значенні HP/HB >1,6 коригувальний коефіцієнт 
дорівнює kH = 1. 

Висновки. В результаті літературного аналізу та ретельного вивчення питання, можна 
сказати, що глибина закріплення частинки на поверхні є дуже важливим фактором, оскільки 
прямопропорційно впливає на механічні характеристики поверхні після обробки. Також, ерозія 
матеріалів, потребує високої точності, оскільки замість покращення характеристик поверхні, 
може призвести до її руйнування. 
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Запропоновано варіант модернізації черв’яка екструдера, який допоможе змінювати 

геометрію черв’яка під різні перероблювані матеріали. 
 
Вступ. Черв'ячні машини – один з найпоширеніших видів обладнання, що 

використовується в промисловості виробництва та переробки полімерних матеріалів. Черв’ячні 
машини діляться на певні категорії [1], але найбільш розповсюджений варіант це коли в ролі 
основного робочого вузла машини виступає сам черв’як. Недоліком стандартного виду черв’яка, 
є те що він має незмінну геометрію міжвиткового простору. Саме тому використовування таких 
черв’яків накладає на наші можливості певні обмеження, тобто ми не можемо перероблювати 
різні класи матерів на одному черв’яку.  

В даному дослідженні розглядається один з можливих варіантів усунення  даного недоліку 
черв’яка екструдера. Модернізація полягає в тому що, на осерді черв’яка екструдера для 
переробки полімерних матеріалів можемо закріпити по гвинтовій лінії в один або декілька шарів 
стрічку, в залежності від необхідної нам геометрії для певного класу матеріалів, на декількох 
технологічних зонах черв’яка. 

За допомогою даного конструктивного рішення з’являється можливість регулювати 
діаметр осердя черв’яка в різних технологічних зонах. Тобто ми маємо змогу міняти глибину 
спірального каналу і об’єм міжвиткового простору в будь-якій необхідній зоні черв’яка. 

На рис. 1 зображено фрагмент черв'яка екструдера, який містить осердя 1 з розташованим 
на ньому по гвинтовій лінії гребенем 2. Осердя 1 має ділянки 3 і 4 із закріпленою на ньому в один 
(ділянка 3) або декілька (ділянка 4) шарів стрічкою 5 [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема модернізованого черв’яка екструдера 

 
Розглянемо, яким чином працює запропонована конструкція. Виходячи с того який 

матеріал ми збираємося перероблювати, задаємо відповідну геометрію черв’яка, за допомогою 
стрічки 5, яка закріплена на ділянках 3, 4 осердя 1. Стрічку 5 потрібно закріпити гвинтами 6 в 
один або декілька шарів на черв’яку. Бажано щоб матеріал з якого виготовлена стрічка мав 
декілька необхідних характеристик: зносостійкість та шорсткість. Також дуже важливим 
параметром є коефіцієнт температурного розширення, він має бути меншим для матеріалу 
стрічки, ніж для осердя черв’яка. Це необхідна умова для того щоб при роботі черв’ячної машини 
стрічка 5 не почала відшаровуватися від осердя 1. Стрічку потрібно закріпити таким чином, щоб 
краї стрічки були зведені нанівець, адже в такому випадку не будуть  утворювалися “хвилі” на 
стрічці.  Для даного вдосконалення найбільш доречним є черв’як, який має постійний крок та 
незмінний зовнішній діаметр.  

Можемо дослідження працездатності запропонованої конструкції проведено розрахунки 
стандартної моделі черв’яка та модернізованої в програмному комплексі ANSYS. За основу 
стандартної моделі взято черв’як з такими геометричними характеристиками: діаметр черв’яка – 
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0,125 м; загальна довжина черв’яка – 2,5 м; діаметр осердя – 0,1 м. Матеріал с якого виготовлено 
черв’як – Сталь 38Х2МЮА. У модернізованої моделі черв’яка діаметр осердя буде дорівнювати 
0,105 м за рахунок стрічки. 

На рисунках 2 – 4 наведено результати розрахунків для стандартної моделі, а на рисунках 
5 – 7 зображені результати для модернізованого черв’яка. 
 

 
Рисунок 2 – Розподіл еквівалентних напружень (Па) в стандартній моделі 

 

 
Рисунок 3 – Розподіл еквівалентних деформацій (м/м) в стандартній моделі 

 

 
Рисунок 4 – Розподіл загального переміщення (м) в стандартній моделі 

 

 
Рисунок 5 – Розподіл еквівалентних напружень (Па) в модернізованій моделі  

 



XV Всеукраїнська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» 

21 

 
Рисунок 6 – Розподіл еквівалентних деформацій (м/м) в модернізованій моделі 

 

 
Рисунок 7 – Розподіл загального переміщення (м) в модернізованій моделі 

 
Висновки. В запропонованій модернізації було вирішено проблему, при якій ми не мали 

змоги змінювати геометричні параметри черв’яка екструдера під різний клас матеріалів, що 
перероблюються. Аналіз результатів розрахунків показав, що в модернізованому черв’яку, 
порівняно з базовою моделлю, напруження і переміщення змінюються не суттєво. Умови 
міцності виконуються: σmax=178,4 МПа < [σ]=665 для базової моделі, σmax =191,4 МПа < [σ]=665 
– для модернізованої моделі). 
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 Наведено результати серії експериментальних досліджень процесу виробництва 

рулонних матеріалів на основі полівінілхлориду ПВХ-С63М і модернізацією каландра. 
 
Вступ. Об’єктом дослідження є 4-х-валковий Z-подібний каландр, що достатньо широко 

використовується для виробництва гуми, текстилю, та паперу. В нашому же випадку він 
використовується для виготовлення багатошарових виробів, а саме для утворення рулонних 
матеріалів, зокрема лінолеуму.  

Одним з найбільш перспективних шляхів покращення характеристик каландру є 
модернізація, яка спрямована на підвищення міцності зчеплення між шарами матеріалу. Цю 
характеристику, зокрема, можна підвищити шляхом корегування теплового потоку в 
міжвалковому зазорі. Модернізація, що призводить до такого результату пропонувалась 
авторами патентів [5, 8], в основу яких була закладена модернізації валків каландру, де нова 
розробка турбулезатора і периферійних каналів (рис.1) забезпечує руйнування примежового 
шару рідкого теплоносія в периферійних каналах, а отже підвищує ефективність теплообміну в 
них. 

 
Рисунок 1 – Удосконалений валок каландру:  

1– бочка; 2,3 – цапфи; 4 – центральний канал; 5 – робоча поверхня; 6 – пробки;  
7 – периферійний канал; 8 – похилий канал; 9 – турбулізатор. 

 
Використання турбулезатора та додаткових отворів в корпусі які будуть взаємодіяти з 

охолоджуючим каналом дає змогу збільшити коефіцієнт  теплопередачі від металу до води, яка 
циркулює в середині.  

Таке рішення приведе до:  
- більш швидкого охолодження виробу, в нашому випадку – лінолеуму; 
- збільшення терміну працездатності каландра; 
- покращення якості випускної продукції; 
- зменшення маси конструкції. 

Для підтвердження працездатності конструкції в системі ANSYS було проведено 
порівняльні розрахунки базової та модернізованої моделі (рис. 2–5).  

За результатами розрахунків можна зробити висновки, що в модернізованій конструкції 
запас міцності практично не змінюється, а тепловий потік істотно зменшується. Для більш 
точного аналізу зміни теплового потоку було побудовано графіки розподілу теплового потоку по 
робочій поверхні базового і модернізованого валків показано (рис. 6). 
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Рисунок 2 – Результат розрахунку запасу міцності базової моделі 

 

 
Рисунок 3 – Результат розрахунку теплового потоку базової моделі 

 

 
Рисунок 4 – Результат розрахунку запасу міцності модернізованої моделі 

 

 
Рисунок 5 – Результати розрахунку теплового потоку модернізованої моделі 
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Рисунок 6 – Розподілення теплового потоку в робочій поверхні валків 

  
 Висновки.  Було розглянуто модернізацію валка 4-х-валкового Z-подібного каландра, в 

якій турбулезатори розроблено у вигляді циліндричної пружини з дроту трикутного поперечного 
перерізу, що сприяє руйнуванню примежового шару рідкого теплоносія в периферійних каналах. 
Така модернізація інтенсифікує процес теплообміну, а також забезпечує очищення поверхонь 
каналів від забруднень. 

Порівняльні розрахунки базової та модернізованої конструкції показали, що міцність 
валків майже не змінюється. При цьому, істотно в модернізованому валку істотно зменшується 
тепловий потік на робочій поверхні. Це призводить до більш якісного охолодження матеріалу і 
покращення зчеплення між шарами багатошарового виробу. Розглянутий каландр може бути 
використаний у потоковій технологічній лінії для виробництва рулонних матеріалів на основі 
високомолекулярних сполук. 
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Процес виготовлення перфорованих фільтрувальних плівок методом високошвидкісного 
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Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
 

Досліджено процес виготовлення перфорованих фільтрувальних плівок методом 
високошвидкісного пробивання. В результаті чисельного моделювання в системі Abaqus 
отримано еволюцію змін еквівалентних напружень за Мізесом у фільтрувальній плівці в 
залежності від часу. Отримано еволюцію змін параметру деградації в залежності від часу. 

 
Вступ. У зв’язку зі збільшенням кількості промислових виробництв, зростає потреба у 

використанні природних водних ресурсів. Разом з цим виникає також проблема забруднення 
довкілля. Внаслідок цього з’являється велика необхідність в очищенні питної, технічної води та 
різноманітних рідин, які є продуктами хімічних виробництв. Тому сьогодні проводиться велика 
кількість досліджень, які присвячені покращенню способів фільтрації рідин та вдосконаленню 
процесу фільтрації. В  цій роботі досліджується процес моделювання високошвидкісного 
пробивання перфорованих фільтрувальних плівок. 

Промислова мікрофільтрація рідини – це процес очищення з використанням спеціальних 
мембран. Принцип мікрофільтрації полягає в тому, що рідину «продавлюють» під тиском через 
сито-мембрану з односторонньою проникністю та дрібними порами, розмір яких зазвичай 
становить від 40 до 70 мкм [0].  Для реалізації цього процесу застосовують мікрофільтраційні 
апарати. Мікрофільтри являють собою фільтрувальні апарати, в яких як фільтруючий елемент 
використовуються металеві сітки, тканини та полімерні матеріали. Мікрофільтри затримують 
грубодисперсні частинки: рослинні та тваринні структурні домішки, пісок та ін. Перфоровані 
фільтрувальні плівки застосовуються для виготовлення мембран методом перфорації та широко 
застосовуються в промисловості для фільтрування таких речовин як вода, спирт, масло та інші 
типи рідин. Матеріал мембрани визначає хімічні властивості мембрани, такі як гідрофільність, 
антизабруднення, стійкість до кислот і лугів, стійкість до органічних розчинників, стійкість до 
високих температур та сонячного світла. 

За принципом дії фільтри поділяються на фільтри безперервної і фільтри періодичної дії. 
Одним із прикладів фільтрів безперервної дії є барабанний  вакуум-фільтр, схема якого 
представлена на рис. 1 [2].  

 
Рисунок 1 – Схема барабанного вакуум-фільтра:  

1 – перфорований барабан; 2 – ніж; 3 – фільтруюча тканина; 4 – ванна;  
5 – коливаюча мішалка; 6 –камери; 7 – труби; 8 – пристрій для подачі промивної рідини 
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Основною частиною барабанного вакуум-фільтра є зварений або вилитий з металу 
барабан 1, встановлений за допомогою цапф в підшипниках над ванною 4 з рідиною, таким 
чином, щоб частина барабана була занурена у ванну. Барабан набуває обертового руху від 
електродвигуна. Поверхня барабана перфорована і покрита фільтруючою тканиною 3, яка 
спеціально закріплюється на барабані. Під фільтруючою поверхнею створюється вакуум, 
фільтрат проходить через фільтруючу тканину, а на її поверхні залишається осад, який в 
подальшому зрізається ножем 2. Для запобігання попадання твердих частинок у ванні 
встановлена рухома (коливальна) мішалка 5. Всередині барабана перегородками утворені окремі 
камери 6, з’єднані трубами 7 з каналами, які проходять через одну з цапф. Канали з’єднані з 
автоматичним перемикаючим пристроєм – розподільною головкою. 

На рис. 2 зображені приклади мікрофільтраційних апаратів для доочищення стічних вод. 
 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Типи мікрофільтраційних апаратів для доочищення стічних вод: 
а – ротаційний мікрофільтр, б – барабанний мікрофільтр 

 
Одним із існуючих методів виготовлення фільтрувальних мембран є метод 

високошвидкісного пробивання. Суть методу полягає в тому, що полімерну плівку при високих 
швидкостях пробивають тверді частинки, зазвичай сферичної форми. У якості частинок 
виступають калібровані за розміром частинки металів або неметалів. Швидкість потоку частинок 
забезпечує наскрізне пробивання листового матеріалу. 

При проектуванні таких фільтрувальних мембран ефективним є використання чисельних 
методів, які дозволяють моделювати всі тонкі нюанси, що відбуваються в процесі пробивання 
полімерних плівок твердими частинками, та суттєво скоротити затрати на виконання 
експериментальних робіт [1]. Тому, в цій роботі дослідження процесу виготовлення 
фільтрувальних плівок методом високошвидкісного пробивання виконано в рамках системи 
Abaqus. На базі системи Abaqus проведено розрахунок фільтрувальної плівки, виконаної з 
матеріалу Tecamid 66. Даний матеріал характеризується високою жорсткістю, твердістю, 
стійкістю до стирання та термічною стабільністю розмірів. Він також має дуже хороші 
температурні, хімічні та ударні властивості. В якості пробійника обрано частинки скляного 
бісеру сферичної форми діаметром 0.05 мм. Фізичні властивості обраних матеріалів наведені в 
табл. 1.  

Таблиця 1 – Фізичні властивості мікросфери та фільтрувальної плівки 
№ Матеріал , кг/м3 σTS , МПа Е, МПа 

1 TECAMID 66 1150 - 1160 85 3500 
2 Скляний бісер 2200 1000 0.48*105 

Примітка:  – густина, σTS  – границя міцності, Е – модуль пружності. 

 
На рис. 3 наведена діаграма пластичності матеріалу Tecamid 66, з якого виготовлена 

пластина, товщиною 0,5 мм [2]. 
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Рисунок 3 – Діаграма пластичності Tecamid 66 

 
Для коректного моделювання процесу пробивання розроблена скінченно-елементна 

модель фільтрувальної плівки, яка представлена на рис. 4. Скінченно-елементна модель містить 
4-вузлові оболонкові скінченні елементи типу S4R з стандартної бібліотеки скінченних елементів 
Abaqus. 

 

 
Рисунок 4 – Cкінченно-елементна модель полімерної плівки мікрофільтру 

 
Фізико-механічні характеристики матеріалу плівки наступні: густина – 1140 кг/м3, модуль 

Юнга – 3500 МПа, границя текучості – 85 МПа.   
Також розроблено скінченно-елементну модель сферичної частинки, яку розбито 

тривимірними елементами. Загальний вигляд скінченно-елементної моделі представлено на 
рис. 5. Тип скінченних елементів: чотирьохвузловий лінійний тетраедр C3D4 з стандартної 
бібліотеки Abaqus. 
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Рисунок 5 – Скінченно-елементна модель сферичної частинки скляного бісеру 

 
Фізико-механічні характеристики сферичної частинки наступні: густина – 2200 кг/м3, 

модуль Юнга – 1*105 МПа.  
Метою моделювання процесу високошвидкісного пробивання є отримання значень 

еквівалентних напружень за Мізесом та ступеня деградації матеріалу плівки в зоні пробивання в 
залежності від початкової швидкості. Виконання серії таких експериментів дозволяє визначити 
деформаційні властивості полімерної плівки, та швидкість сфери, при якій відбувається наскрізне 
пробивання плівки. Параметр деградації є скалярною змінною деградації жорсткості, та може 
набувати значень в діапазоні від нуля (неушкоджений матеріал) до одиниці (повністю 
пошкоджений матеріал).  

В роботі представлені результати серії чисельних експериментів з різною початковою 
швидкістю сфери (швидкість варіювалась в межах від 100 м/с до 600 м/с з кроком 50 м/с). В 
результаті чисельних досліджень встановлено, що при швидкостях менше, ніж 150 м/с пластина 
веде себе лінійно. При збільшенні швидкості до 350 м/с цілісність плівки не порушується, проте 
спостерігається слід від пластичних деформацій. При швидкості сфери 400 м/с починається 
часткове руйнування плівки. Помічено, що при збільшенні швидкості зона руйнування зростає. 
В момент, коли початкова швидкість сфери дорівнює 600 м/с, відбувається крізне пробивання 
плівки. 

В результаті досліджень отримані еволюції змін еквівалентних напружень за Мізесом для 
всіх часових інтервалів. На рис. 6 та рис. 7 представлені результати зміни еволюції напружень за 
Мізезом та параметру деградації, які спостерігались при початковій швидкості сфери 600 м/с в 
залежності від часу контакту між пластиною та сферичною частинкою. 

Аналіз цих результатів дозволяє зробити висновок про наявність суттєвих зон пластичних 
деформацій, що зумовлено нелінійною діаграмою деформування матеріалу TECAMID 66 згідно 
рис. 3. Значення параметру деградації збільшується, при збільшенні початкової швидкості сфери, 
про що свідчить графік залежності параметра деградації від швидкості сфери, представлений на 
рис. 8. 

В результаті поступового накопичення пошкоджень під дією напружень утворюються та 
розвиваються зони деградації, що в подальшому зумовлюють руйнування матеріалу. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 6 – Еволюція змін еквівалентних напружень за Мізесом у плиті при 
початковій швидкості сфери 600 м/с в залежності від часу: 

а – час: 4*10-7 c, мізес: 0 - 8,5*105 Па; б – час: 1.5*10-6 c, мізес: 0 - 9,2*105 Па;  
в – час:1.6*10-6 c, мізес: 0 - 1,1*106 Па; г – час: 1.19*10-5 c, мізес: 0 - 1,1*106 Па 

 
 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 7 – Еволюція змін параметру деградації у плиті при початковій 
швидкості сфери 600 м/с в залежності від часу: 

а – час: 4*10-7 c, параметр деградації: 0 – 5.4*10-2; б – час: 1.5*10-6 c, параметр 
деградації: 0 – 1.8*10-1; в – час:1.6*10-6 c, параметр деградації:  
0 – 5*10-1; г – час: 1.19*10-5 c, параметр деградації: 0 – 8.8*10-1 
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Рисунок 8 – Графік залежності параметра деградації (SDEG) матеріалу фільтрувальної плівки в 

зоні контакту від швидкості сфери (V) 
 

Висновки. Результати числового аналізу процесу формування фільтрувальних плівок 
методом високошвидкісного пробивання свідчать про те, що в результаті поступового 
накопичення пошкоджень під дією напружень утворюються та розвиваються зони деградації, що 
в подальшому зумовлюють руйнування матеріалу. Значення параметру деградації збільшується, 
при збільшенні початкової швидкості сфери. Коли швидкість сфери дорівнює 600 м/с, параметр 
деградації дорівнює одиниці, а матеріал плівки зруйнований. 

 
Перелік посилань 

1. Горобчук В.М., Горобчук Я.М., Гондлях О.В. Деформаційні властивості полімерних гранул. // 
Збірник доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та 
обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020,  
с. 70-73. 
2. Тимашев С.Ф. Физикохимия мембранных процессов / С.Ф. Тимашев. - М.:Химия,1988. - 311 с 
3. Конспект лекцій з дисципліни «Процеси та апарати галузі – 2. Гідромеханічні та механічні 
процеси для студентів напряму 6.050503 Машинобудування [Електронний ресурс] Укладач: 
Корнієнко Я.М., К.: НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", 2017 – 205 с.  
4. Гондлях О.В., Горобчук В.М., Горобчук Я.М., Числове моделювання поведінки потоку 
полімерних гранул та деформаційні властивості полімерних гранул. // Сучасні виклики і 
актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали 
VI міжнародної науково практичної інтернет-конференції (Київ, 1 липня 2020 р.). Київ, 2020. 133-
143 с 

  



XV Всеукраїнська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» 

31 

УДК 678.057 
 
Числове моделювання напружено-деформівного стану вузла головка екструдера з метою 

визначення їх надійності 
 

Яценко В.О., студент, Гондлях О.В., д.т.н., проф., Чемерис А.О., к.т.н., доц. 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ  
  

Проведено числовий аналіз напружено-деформівного стану вузла головки екструдера. 
Виконано модернізацію головки екструдера, яка являє собою наплавки сферичної форми 
розташовані під кутом 45 градусів на шнеку. Встановлено, що деформація та еквіваленті 
напруження, які виникають в головці  базової конструкції і її модернізації,  відповідають умовам, 
які забезпечують надійну та довготривалу експлуатацію запропонованої головки. 

 
Вступ. Для визначення працездатності вузла головки базової та модернізованої 

конструкції з використанням CAD-CAE-систем [1, 2] розроблено дві 3D моделі вузла, які 
повністю відповідають реальним конструкціям промислового обладнання.  

До цих моделей належать такі: геометрична модель головки базової конструкції та 
геометрична модель модернізованої головки за патентом №RU2492965C1 [3] для визначення їх 
напружено-деформівного стану з метою оцінки надійності роботи цього відповідального вузла 
екструдеру (рис. 1). 

 

    
 а)  б) 
Рисунок 1 – Твердотільні моделі конструкці головки: а – базова та б – модернізована 

  
Головка екструдера виконана з Сталі марки 38Х2МЮА. Основні характеристики 

параметрів робочої зони екструдера та головки, яка розглядається в цій роботі, наступні: 
 внутрішній діаметр корпусу D = 63,63 мм ; 
 зовнішній діаметр корпусу Dз = 67 мм; 
 довжина шнека L = 1890 мм; 
 внутрішній тиск Р = 50 МПа; 
 температура плавлення t = 150 °C; 
 допустиме напруження для Сталі 38Х2МЮА, [𝜎] = 700 МПа; 
 α=11∙10^(-6)  1/град; 
 модуль пружності E=2.09∙10^5  МПа; 
 матеріал переробки – ПВХ. 
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Умови навантаження в головці екструдера відповідають внутрішньому тиску 50 МПа, 
фіксоване закріплення головки в отворах для болтів та накладання симетрії деталі для більш 
точного розрахунку приведені на рис.2. 

 

 
а)                          б) 

Рисунок 2 – Умови навантаження в конструкції головки: а – базова та б – модернізована 
 

Для оцінки напружено-деформівного стану головки екструдера застосовано метод 
скінчених елементів. Скінчено елемента модель конструкції отримана в рамках системи 
розрахунку на міцність ANSYS та приведена на рис.3.  

 

 
Рисунок 3 – Скінчено елемента модель головки екструдера 

 
Результати числового моделювання розподілу напружень та деформацій у головці базової 

та модернізованої конструкції наведено на рис. 4, 5. 

   
  а)  б) 

Рисунок 4 – Результат розподілу напружень в конструкції головки:  
а – базова та б – модернізована 
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 а) б) 

Рисунок 5 – Результат розподілу деформацій в конструкції головки:  
а – базова та б – модернізована 

 
Допустиме напруження для Сталі 38Х2МЮА, [𝜎] = 700 МПа. Як ми бачимо за 

результатами розрахунків максимальні приведені за Мізесом напруження у головці дорівнюють 
𝜎=341,35 МПа.  

З цього ми можемо зробити висновок, що дана головка витримає максимальне можливе 
напруження. Аналіз результатів напружено-деформівного стану головки екструдера, які 
приведені на рис. 4, 5 свідчить про те, що запропонована модернізація не порушує умов міцності 
головки екструдера, тому що для Сталі 38Х2МЮА межа міцності становить [𝜎] = 700 МПа, а за 
результатами максимальні напруження становлять 𝜎 = 341,35 МПа. Для оцінки застосовуємо 
критерій максимальних напружень, згідно якого σ≤[σ], тобто 341,35 МПа ≤ 700 МПа. 

Коефіцієнт міцності при цьому становить: k = 700/341,35 = 2,05, що відповідає умовам 
безпечної експлуатації обладнання хімічних виробництв. 

Висновки. Результати числового аналізу напружено-деформівного стану базової та 
модернізованої конструкції головки екструдера свідчать про те, що запропонована модернізація 
може бути впровадження в промислове виробництво та забезпечить підвищення якості 
перероблювального полімерного матеріалу.    
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Використання методів комп’ютерного моделювання для дослідження поведінки 
полімерів, армувальних компонентів та композитних матеріалів на їх основі 

 
Омельчук І.В., аспірант, Карвацький А.Я., д.т.н., проф. 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 

 
Розглянуто ряд останніх досліджень у галузі комп’ютерного моделювання полімерів та 

композитів на їх основі та наведено підходи до поєднання методів молекулярної динаміки та 
структурної механіки для багатомаштабних досліджень полімерних систем. Наведено 
результати розрахунків модуля пружності та коефіцієнта Пуассона кремнію – базового 
хімічного елементу широко використовуваного як армувальний компонент для наноматеріалів.  

 
Полімери є одними з найважливіших матеріалів в сучасному світі, що обумовлюється їх 

специфічними фізико-хімічними властивостями. Їх переваги над металами, папером, склом, 
керамікою та іншими матеріалами зробили полімери одними з найбільш використовуваних 
матеріалів у пакувальній індустрії [1]. Проте полімерні матеріали, наприклад такі як поліетилен, 
у чистому вигляді не можуть задовольняти сучасним технологічним вимогам, що викликає попит 
на дисперсно-зміцнені полімери – композитні матеріали [2].  

Заповнення матриці армувальними компонентами покращує фізико-механічні властивості 
полімерів. Як домішки для полімерних композитних матеріалів використовуються органічні 
матеріали, силікати та матеріали на основі вуглецю тощо у вигляді волокон та порошків. 
Важливим армувальним компонентом для композитів можуть слугувати вуглецеві нанотрубки 
(ВНТ). За рахунок значного відношення поверхні ВНТ до їх об’єму та унікальних фізико-
механічних властивостей, армовані таким чином полімери набувають все більшого поширення у 
світі, проте проблемою експериментальних досліджень цих композитів є висока вартість 
армувального матеріалу [2, 3]. Комп'ютерне моделювання є певною альтернативою 
експериментальним методам дослідження полімерних композитів і є потужним інструментом 
для дослідження поведінки цих матеріалів, зокрема, їх фізичних властивостей. Поєднання 
можливостей обчислювальної техніки та класичних методів фізико-структурного аналізу 
дозволяють досліджувати поведінку матеріалів навіть на нанорозмірному рівні. Різні підходи до 
комп’ютерного моделювання, включаючи молекулярно-динамічні методи (МД), є важливими 
інструментами для скорочення терміну розробки (проектування) нового матеріалу.  

Методи МД реалізовані як у комерційних пакетах (Materials Studio, GROMACS, AMBER), 
так і в програмному забезпеченні з відкритим кодом, наприклад, LAMMPS, VMD тощо. 
Моделювання методами МД дає можливість досліджувати поведінку полімерних матеріалів у 
реальних умовах експлуатації (ударні, теплові та інші види навантаження) на атомному рівні та 
визначити їх ефективність для вирішення конкретної задачі навіть у ситуаціях, коли це 
неможливо зробити за допомогою традиційних аналітичних або експериментальних методів [3, 
4].  

Важливість МД для дослідження властивостей матеріалів ілюструє праця A. P. Thompson 
та ін. [5]. Автори вказують на можливість використання методів МД для пошуку відповідей на 
прикладах вузько спрямованих задач шляхом поєднання інструментів LAMMPS з іншим 
програмним забезпеченням. Такий підхід також наведено у праці T. Murashima та ін. [6] з 
використанням багатомасштабного моделювання одновісного розтягнення/стискання та 
асиметричної деформації за допомогою комбінації методів скінченних елементів і Coarse-
Grained-Parinello-Rahman (рис. 1). Подібний підхід bottom-up використовується для дослідження 
нелінійної вібрації матеріалів у праці J. F. Wang та ін. [7]. N. Subramanian та ін. [8] наводять 
методи багатомаштабного моделювання нанокомпозитів та алгоритм дослідження природи 
виникнення умов ініціації пошкоджень в матеріалах. 
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                                              а)                   б) 

Рисунок 1 – Схематичне зображення багатомаштабного моделювання полімерного 
матеріалу: а – куб матеріалу зі скінченно-елементною сіткою; б – репрезентативний елемент 

молекулярної моделі полімеру [6] 
 

 
Рисунок 2 – Залежність модуля пружності та 

коефіцієнта Пуассона від температури 

На відміну від вуглецевих нанотрубок, 
завдяки своїй доступності та стабільності 
фізико-хімічних властивостей, важливе місце 
як армувальний матеріал композитів 
займають матеріали на основі кремнію [2]. З 
використанням скриптів LAMMPS виконано 
дослідження фізико-механічних 
властивостей кремнію, а саме модуля 
пружності та коефіцієнта Пуассона залежно 
від температури за допомогою 
комп’ютерного МД моделювання (рис. 2). 

Отримані дані механічних 
властивостей кремнію можуть бути 
використані, наприклад, для визначення 
ефективних властивостей дисперсно-
зміцнених полімерних композитів. 

Висновки. Моделювання полімерних композитних (наномодифікованих) матеріалів з 
використанням методів комп’ютерного моделювання є ефективним способом вивчення їх 
поведінки у процесах виготовлення та використання полімерних паковань.  
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Виконано проектування вузла пневмоциліндра з базовою плитою автомата розливу 

в’язких продуктів з використанням CAD-CAE-систем SolidWorks і ANSYS Workbench. Проведено 
числовий аналіз напружено-деформованого стану вузла фасувального обладнання. Встановлено, 
що коефіцієнт запасу міцності спроектованої конструкції забезпечує його надійну 
експлуатацію. 

 
Вступ. З використанням CAD-системи SolidWorks [1] виконано проектування автомата 

розливу в’язких продуктів у вигляді твердотільних моделей деталей і збірки (рис. 1), на підставі 
яких розроблено відповідні ескізи креслень.  

 

 
Рисунок 1 – Твердотільна модель збірки вузла пневмоциліндра з базовою плитою автомата 
розливу в’язких продуктів: 1 – пневмоциліндр; 2 – болти М8; 3 – плита пневмоциліндра;  

4 – шток пневмоциліндра; 5 – базова плита 
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 За допомогою ANSYS Workbench [2] проведено числовий аналіз напружено-
деформованого стану [3] конструкції вузла пневмоциліндра з базовою плитою автомата розливу 
в’язких продуктів під дією експлуатаційних навантажень та за наявності нештатних ситуацій 
(рис. 2). 

 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Результати числового аналізу напружено-деформованого стану вузла 
пневмоциліндра з базовою плитою автомата розливу в’язких продуктів: а – поле еквівалентних 

напружень за Мізесом (4,5–1,35×108) Па; б – поле запасу міцності (0–15) 
 
Висновки. Побудовано твердотільні моделі деталей вузла пневмоциліндра з базовою 

плитою автомата розливу в`язкої продукції, обрано матеріали деталей, підібрано стандартні 
кріплення, виконано збірку вузла, розроблено ескізи складального та деталювальних креслень 
збірки та спроектованих деталей, відповідно. Результати числового аналізу, показують, що 
коефіцієнт запасу міцності вузла пневмоциліндра з базовою плитою, який є важливим елементом 
пакувального автомату, становить 1,85>1, що повинно забезпечити його надійну та довготривалу 
експлуатацію. 

 
Перелік посилань 
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Проектування вузлів автомата фасування сипких матеріалів типу СВЕДА ДВС-301-
1000/2000 у мішки “Big-Bag” з використанням інструментів комп’ютерного інжинірингу 

 
Мацагор Д.Д., студент 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 

 
Виконано проектування вузла дозування автомата фасування сипких матеріалів у мішки 

типу “Big-Bag” з використанням програмних продуктів SolidWorks і ANSYS Workbench. 
Проведено числовий аналіз напружено-деформованого стану вузла дозування автомата типу 
СВЕДА ДВС-301-1000/2000. Встановлено, що коефіцієнт запасу міцності спроектованої 
конструкції забезпечує його надійну експлуатацію. 

 
Вступ. З використанням CAD-системи SolidWorks [1] виконано проектування автомата 

фасування сипких матеріалів типу СВЕДА ДВС-301-1000/2000 у мішки “Big-Bag” у вигляді 
твердотільних моделей деталей та його збірки (рис. 1), на підставі яких розроблено відповідні 
ескізи креслень (рис. 2).  

 

 
Рисунок 1 – Твердотільна модель збірки автомата фасування сипких матеріалів типу СВЕДА 

ДВС-301-1000/2000 у мішки “Big-Bag” 
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а) б) 

Рисунок 2 – Ескізи креслень каркасу (а) і горловини (б) 
 

З використанням програмних продуктів ANSYS Workbench [2] проведено числовий аналіз 
напружено-деформованого стану (НДС) [3] конструкції автомата фасування сипких матеріалів 
типу СВЕДА ДВС-301-1000/2000. Результати числового моделювання НДС вузла дозування 
наведено на рис. 3. 

 

а) б) 
Рисунок 3 – НДС вузла дозування автомата фасування сипких матеріалів типу  

СВЕДА ДВС-301-1000/2000:  
а – поле результуючих переміщень (0–1,69×10-4) м; б – поле запасу міцності (0–15) 
 
Висновки. Проведено інжиніринг автомата фасування сипких матеріалів типу СВЕДА 

ДВС-301-1000/2000 у мішки “Big-Bag” що включає: розробку твердотільних моделей деталей і 
збірки, ескізів креслень та числового аналізу НДС. За результати числового аналізу критичних 
механічних параметрів спроектованої конструкції встановлено, що запас її міцності відповідає 
умовам тривалої експлуатації. 
 

Перелік посилань 
1. Основные элементы SolidWorks / Dassault Systems SolidWorks Corporation, a Dassault Systems 
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3. Метод скінченних елементів у задачах механіки суцільних середовищ. Лабораторний 
практикум з навчальної дисципліни навч. посіб. / А. Я. Карвацький. Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. 391 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23916 (дата звернення: 01.03.2022). 
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Проектування вузла лотка на еластичних опорах дозувально-фасувального автомату 
сипкої продукції з використанням інструментів комп’ютерного інжинірингу 
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Спроектовано вузол лотка на еластичних опорах дозувально-фасувального автомата 

сипкої продукції з використанням SolidWorks та ANSYS Workbench. Проведено числовий та 
модальний аналіз напружено-деформованого стану вузла лотка автомата сипкої продукції. 
Виявлено, що власні частоти коливань вузла лотка живильника пакувального автомата сипкої 
продукції не збігаються з вимушеною частотою коливань і це свідчить про те, що умови 
настання резонансу конструкції не виконується, що повинно забезпечити надійну і тривалу його 
експлуатацію. 

 
Вступ. З використанням CAD-системи SolidWorks [1] виконано проектування вузла лотка 

на еластичних опорах дозувально-фасувального автомата сипкої продукції [2-4] у вигляді 
твердотільних моделей деталей та збірки (рис. 1), на основі яких розроблено відповідні ескізи 
(рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Твердотільна модель збірки вузла лотка живильника на еластичних опорах 

дозувально-фасувального апарата сипкої продукції:  1– лоток; 2 – бункер; 3 –  система вібрації; 
4 – основна пластина; 5 – тримач вібратора; 6 – тримач лотка; 7 – пружина 6×34; 8 – болт 

М8×40; 9 – болт М8×55; 10 – шайба М8; 11 – гайка М8; 12 – пластина з 2 отворами;  
13 – пластина з 4 отворами; 14 – брусок 

 

  
а) б) 
Рисунок 2 – Ескізи лотка (а) і бункера (б) 
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 За допомогою програмного продукту ANSYS Workbench [5] проведено числовий та 
модальний аналіз напружено – деформованого стану (НДС) [6] конструкції вузла лотка на 
еластичних опорах дозувально – фасувального апарата сипкої продукції. Результати числового 
моделювання НДС наведено на (рис. 3). 

 

 
а) б) 

Рисунок 3 – НДС вузла лотка на еластичних опорах дозувально – фасувального автомата сипкої 
продукції: а – поле результуючих переміщень (0–4,4×10-4) м; б – поле еквівалентних напружень 

за Мізесом (0–7,0×106) Па 
 
Висновки. Створено твердотільні моделі деталей вузла лотка живильника на еластичних 

опорах, обрано матеріали та стандартні кріплення деталей, виконано збірку пакувальної машини 
сипкої продукції в CAD – системі SolidWorks, розроблено ескізи його збірки та спроектованих 
деталей. 

Визначено силові навантаження, які діють на вузол, а саме: гідростатичний тиск сипкого 
матеріалу на внутрішніх стінках бункера і механічні коливання лотка за рахунок дії 
електромагнітного вібратора з частотою коливань 50 Гц. На підставі проведеного аналізу 
обґрунтовано застосування математичної постановки задач статичної пружності і модального 
аналізу. Виконано побудову числових моделей НДС та модального (частотного) аналізу вузла 
лотка живильника на еластичних опорах в середовищі САЕ – системи ANSYS та проведено 
відповідні розрахунки. За результатами проведеного числового аналізу встановлено, що власні 
частоти коливань вузла лотка живильника пакувального автомата сипкої продукції не збігаються 
з вимушеною частотою коливань і це свідчить про те, що умови настання резонансу конструкції 
не виконується, що повинно забезпечити надійну експлуатацію пакувального обладнання. 
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32–35. 
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Екструзійний агрегат з модернізацією черв’яка 
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Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
 
Розглянуто конструкцію екструзійного агрегату з модернізацією черв’яка та 

запропоновано покращений пристрій, який забезпечує якісну і швидку переробку різноманітних 
матеріалів виробництва, внаслідок введення ділянки штифтів у вигляді втулки 

 
Вступ. Процес виготовлення полімерних труб заключається у наступних діях. За 

допомогою екструдера (рис. 1) матеріал розплавляється, після чого виробу надається потрібна 
форма виготовлення. Після екструдера матеріал подається в охолоджувальні ванни. Наступну 
дію виконує  різак, який визначає довжину виготовлених труб, та за допомогою фіксатора подає 
готові вироби на пакувальний пристрій, після чого виконується остання операція по сортуванню 
готової продукції. Готові вироби (а саме полімерні труби) застосовуються в газових та водяних 
системах забезпечення [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Технологічна схема лінії виробництва виготовлення труб (пояснення в тексті) [1] 

 
Головний етап у виробництві полімерних труб є розплавлення матеріалу і надання йому 

потрібної форми, яка надається екструдером і головкою.  
Конструкція  екструдера розділена на 5 температурних зон, в більшості з яких встановлені 

індукційні нагрівники, для надання можливого забезпечення температури при переробці 
матеріалу. В двох перших зонах присутні вентилятори охолодження, в третій зоні даний 
вентилятор відсутній. Натомість в завантажувальній частині циліндру на зовнішній поверхні  
передбачені канали для охолодження завантажувальної воронки водою, але витрата води 
регулюється вручну [2-3]. 

Прийнято рішення провести вдосконалення завантажувальної частини циліндра, шляхом 
вводу втулки для регулювання висоти штифтів, внаслідок чого урізноманітниться список 
використовуваних матеріалів для виробництва. Буде вирішена проблема з заданням необхідної 
температури для корпусу, в зоні якого надходження охолодження відсутнє. 

В запропонованій у [4] модернізації закладено задачу вдосконалити регулювання висоти 
штифтів, які знаходяться над поверхнею самого черв’яка (рис. 2), для того щоб екструдер мав 
змогу регулювати геометрію міжвиткового простору, що дасть змогу виконувати переробку 
ширшого списку матеріалів. 

Рішення поставленої задачі заключається у тому, що в черв’яку екструдера ділянку 5 зі 
штифтами 6, яка послідовно розміщена разом з валом 1, хвостовиком та ділянкою з гвинтовим 
гребенем 4, виконується у вигляді втулки. Це дає змогу встановити контакт з гвинтовою нарізкою 
9 вала 1 за допомогою пружин 12, що додає функції повороту та фіксації в потрібному положенні 
для виробництва (тобто регулювання висоти частини штифтів, яка опиняється над поверхнею 
вала). Завдяки даним маніпуляціям виконується зміна напружень зсуву в робочому каналі 
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черв’яка на ділянці зі штифтами, внаслідок чого міняється і безперервний перерозподіл потоків 
матеріалу, який був обраний для виробництва. 

 

  
а) б) в) 

 

Рисунок 2 – Конструкція черв’яка екструдера (пояснення в тексті) [4]:   
а – загальний вигляд черв’яка; б – розтин ділянки зі штифтами, максимально піднятих над 

поверхнею вала черв'яка; в – те саме, максимально занурених у вал черв'яка 
 
Пристрій працює в такий спосіб.  
Дивлячись які властивості має обраний перероблюваний матеріал і які режими потрібно 

застосувати для його переробки, виконується скручення нарізного кільця 11 з вала 1, а потім, 
потрібно виконати втримання валу від здійснення великого повороту втулки 8. Залежно від кута 
даного повороту, гвинтова нарізка 9 встановлює штифти 6 на потрібну висоту, після чого втулку 
8 (а разом із і штифти 6) фіксують на валу за допомогою нарізного кільця 11. Контроль висоти 
встановлювання штифтів над поверхнею втулки 8 сприяють пружини 12, які забезпечують 
постійний контакт з гвинтовою нарізкою 9 вала 1. 

В кінці операцій черв'як монтують в корпусі екструдера і виконуюють переробку 
матеріалу за рахунок обертання черв'яка в нерухомому корпусі, та задаються необхідні 
температурні режими як корпуса, так і черв'яка екструдера. 

Висновок. Запропонована модернізація черв’яка забезпечує якісну і швидку переробку 
різноманітних матеріалів виробництва, внаслідок того, що ділянка зі штифтами вироблена у 
вигляді втулки, яку встановили на вал для більшої можливості повороту й фіксації в потрібному 
положенні для отримання можливості регулювання висоти активних штифтів, які розташовані 
над поверхнею вала. 
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Запропоновано вдосконалену конструкцію віброшнекового живильника, у якому його нове 
конструктивне виконання забезпечує змінювання довжини шнека й розвантажувального 
патрубка, а отже й відстані між осями завантаження й розвантаження оброблюваного 
сипкого матеріалу, що істотно розширює технологічні можливості живильника. 

 
Вступ. Розроблена конструкція живильника належить до засобів для подавання та/або 

дозування сипких (порошкоподібних, гранульованих та інших) матеріалів, зокрема до 
віброшнекових живильників, у яких вантаж переміщується шляхом волочіння уздовж 
нерухомого жолоба лопатями обертового гвинта. Конструкція може бути використана в 
гірничній, хімічній, харчовій та комбікормових промисловостях. 

Основним недоліком традиційних віброшнекових живильників [1, 2] є наявність у них 
шнека й розвантажувального патрубка фіксованої довжини, що звужує технологічні можливості 
живильника, оскільки не дає змоги змінювати відстань між осями завантаження й розвантаження 
оброблюваного сипкого матеріалу. 

Для поліпшення цих параметрів було проведено літературно-патентний пошук, 
переглянуто ряд винаходів і літературних джерел по базах ukrpatent.org та fips.ru, зроблено 
висновки, що для підвищення продуктивності віброшнекового змішувача, необхідно змінити 
конструкцію вигружної камери, що полягає в можливості регулювати довжину 
розвантажувального патрубка в будь-який момент. 

В основу пропонованої конструкції [3] покладено задачу вдосконалити віброшнековий 
живильник, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує змінювання довжини шнека 
й розвантажувального патрубка, а отже й відстані між осями завантаження й розвантаження 
оброблюваного сипкого матеріалу, що істотно розширює технологічні можливості живильника. 

 

 
Рисунок 1 – Віброшнековий живильник [3] (пояснення в тексті) 

 
Удосконалений віброшнековий живильник містить встановлюваний на амортизаторах 1 

корпус 2 із завантажувальним вікном 3 і розвантажувальним патрубком 4 з розміщеним у ньому 
шнеком 5, змонтований у корпусі 2 над шнеком 5 інерційний вібратор 6, а також розташований 
над вібратором 6 екран 7, при цьому кінцеві ділянки шнека 5 встановлено в підшипникових 
опорах 8 і 9, одну з яких змонтовано на корпусі 2, а другу в розвантажувальному патрубку 4. 
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Розвантажувальний патрубок 4 і шнек 5 по довжині виконано складеними щонайменше з двох 
частин. Змінюючи кількість та/або довжину окремих частин розвантажувального патрубка 4 і 
шнека 5 можна регулювати відстань між осями завантаження 10 і розвантаження 11 
оброблюваного сипкого матеріалу (рис. 1). 

Кінцеві ділянки шнека 5 при цьому можуть бути встановлено в підшипникових 
опорах 8 і 9 за допомогою шліцьових з’єднань, а сусідні частини шнека – сполучено між собою 
також за допомогою шліцьового з’єднання. 

Віброшнековий живильник працює в такий спосіб. 
Під час роботи живильника оброблюваний сипкий матеріал надходить у завантажувальне 

вікно 3. Далі, під дією вібратора 6 та сили тяжіння, через екрана 7 потрапляє в простір між 
витками шнека 5 і далі транспортується ним вздовж розвантажувального патрубка 4 до його 
розвантажувального патрубка 11. 

Пропонована конструкція живильника істотно розширює його технологічні можливості.  
Висновок. Використання модернізованої конструкції віброшнекового живильника значно 

спростить вивантаження матеріалу при роботі на різних технологічних лініях та підвищить 
ефективність обробки і транспортування матеріалу. 
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УДК 621.926.3-044.337 
 

Удосконалення конструкції ролико-кільцевого маятникового млина 
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Запропоновано вдосконалену конструкцію ролико-кільцевого маятникового млина, у 
якому нове виконання його роликів забезпечує двоступінчасте подрібнення, а отже ефективне 
подрібнення частинок матеріалу різного розміру та/або ступеня твердості. 

 
Вступ. Розроблена конструкція млина належить до подрібнювального обладнання, 

зокрема до відцентрових ролико-кільцевих маятникових млинів, і може бути використана в 
хімічній, гірничорудній промисловості та промисловості будівельних матеріалів. 

Ролико-кільцеві маятникові млини використовуються здебільшого для тонкого 
подрібнення сировинних матеріалів для подальшого використання в різних технологічних 
процесах. Існуючі базові конструкції маятникових млинів [1–3] мають такі недоліки як низьку 
продуктивність та підвищену енергоємність. 

Для поліпшення даних параметрів було проведено літературний і патентний пошук, 
переглянуто чималу кількість винаходів і літературних джерел по базах сайтів [4-6]. Зроблено 
висновки, що для покращення обладнання слід використати корисну модель. 

В основу пропонованої конструкції покладено задачу вдосконалити класичний ролико-
кільцевий маятниковий млин [1], у якому нове конструктивне виконання його роликів забезпечує 
двоступінчасте подрібнення, а отже ефективне подрібнення частинок матеріалу різного розміру 
та/або ступеня твердості. 

Ролико-кільцевий маятниковий млин  [7] містить корпус 1 зі встановленим у ньому 
вертикальним валом 2 з хрестовиною 3, на стрижнях 4 якої за допомогою шарнірів 5 підвішено 
маятники 6 з циліндричними роликами 7, встановленими з можливістю взаємодії з внутрішньою 
циліндричною поверхнею розмельного кільця 8, при цьому на верхній торцевій поверхні кожного 
ролика 7 виконано фаску 9, наприклад, конічну, сферичну, сфероїдну або іншої опуклої форми. 
Також на поверхні фаски 9 кожного ролика 7 рівномірно по колу можуть бути виконані плоскі 
ділянки 10 (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Ролико-кільцевий маятниковий млин [7] 

 (пояснення в тексті) 
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Млин працює таким чином. 
Зверху в корпус 1 надходить матеріал, що підлягає подрібненню. Під час обертання 

вертикального вала 2 з хрестовиною 3 під дією відцентрової сили маятники 6 розходяться, і 
ролики 7 притискаються до внутрішньої циліндричної поверхні розмельного кільця 8. Завдяки 
наявності в кожного ролика 7 фаски 9 у млині реалізується двоступінчасте подрібнення 
матеріалу: спочатку в проміжку між фаскою 9 кожного ролика 7 і розмельним кільцем 8, а потім 
у проміжку між циліндричною частиною кожного ролика 7 і розмельним кільцем 8. Подрібнений 
матеріал видаляється з корпуса 1 млина або під дією сили тяжіння, або захоплюється висхідним 
потоком повітря й далі транспортується в циклон (не показано) для відділення від зазначеного 
потоку.  

Виконання на поверхні фаски 9 рівномірно по колу плоских ділянок 10 забезпечує зміну 
величини проміжку між фаскою 9 і розмельним кільцем 8 не лише в осьовому, а й в коловому 
напрямку ролика 7, що підвищує інтенсивність та ефективність подрібнення. 

Висновок. Пропонована конструкція розширює технологічні можливості класичного 
ролико-кільцевого маятникового млина з циліндричною робочою поверхнею розмельного кільця 
й циліндричними роликами. 
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Пропонується вдосконалена конструкція головки черв’ячного екструдера, у якій корпус 
виконаний з немагнітного матеріалу, а дорн з феромагнітного матеріалу з точкою Кюрі, що 
відповідає температурі перебігу процесу формування та забезпечує потрібну температуру 
поверхні дорна, а отже і високу якість одержуваного порожнистого виробу за умови відмови 
від теплової автоматики. Запропонована модернізована конструкція головки черв’ячного 
екструдера забезпечує змінювання температури матеріалу дорну та конструкції екструзійної 
головки, що розширює технологічні можливості екструдера. 

 
Вступ. Екструзійна головка належить до екструзійного обладнання для перероблення 

термопластичних матеріалів, у тому числі й композиційних, і може бути використана для 
виготовлення полімерних труб, шлангів і рукавних плівок. 

 Головним недоліком екструзійної головки для формування порожнистого виробу, що 
містить корпус і розміщений в його порожнині дорн є можливість підвищення температури дорна 
понад допустиму величину через дисипативне виділення енергії на поверхні дорна внаслідок 
руху перероблюваного матеріалу [1]. 

Для усунення зазначеного недоліку в результаті літературно-патентного огляду обрано 
прототип  для удосконалення екструзійної головки для формування порожнистого виробу, у 
якому її нове конструктивне виконання забезпечує потрібну температуру поверхні дорна, а отже 
і високу якість одержуваного порожнистого виробу за умови відмови від теплової автоматики 
системи термостабілізації дорна[2]. 

Пропонується модернізована конструкція екструзійної головки для формування 
порожнистого виробу, що містить корпус, розміщений в його порожнині дорн з каналом для 
підведення повітря всередину формованого порожнистого виробу. Згідно обраного 
прототипукорпус виконано з немагнітного матеріалу, із зовнішнього боку корпусу на ділянці 
розміщення дорна змонтовано котушку індуктивності, а дорн виконано з магнітного матеріалу з 
точкою Кюрі, що відповідає температурі перебігу процесу формування. 

Модернізована екструзійна головка для формування порожнистого виробу містить 
виконаний з немагнітного матеріалу корпус 1, а також розміщений в його порожнині за 
допомогою тримачів 2 дорн 3 з каналом 4 для подавання повітря всередину формованого 
порожнистого виробу. Із зовнішнього боку корпусу 1 на ділянці розміщення дорна 3 змонтовано 
котушку індуктивності 5, а дорн 3 виконано з магнітного матеріалу з точкою Кюрі, що відповідає 
температурі перебігу процесу формування (Рис.1). 

Модернізована 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. Після підключення котушки індуктивності 5 до джерела електричного струму 
(не показано) внаслідок того, що корпус 1 виконано з немагнітного матеріалу і 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 дорна знову набуває магнітних 
властивостей і знову починає нагріватися. Таким чином, без 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 [2]. 
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Рисунок 1 – Поздовжній переріз модернізованої екструзійної головки (пояснення в тексті) 

 
Виконання головки черв’ячного  екструдера із зазначеними ознаками забезпечує 

рівномірний і стабільний за величиною і в часі нагрів дорна (температура дорна при цьому 
відповідає точці Кюрі матеріалу, з якого виготовлено дорн). Так, після підключення котушки 
індуктивності до джерела електричного струму внаслідок того, що корпус головки виконано з 
немагнітного матеріалу (у результаті чого він не виконує роль екрана для змінного магнітного 
поля) феромагнітний дорн унаслідок індукції нагрівається. При досягненні ним температури, що 
відповідає точці Кюрі матеріалу дорна, дорн втрачає магнітні властивості, внаслідок чого він 
перестає нагріватися. За подальшого поступового охолодження дорн знову набуває магнітних 
властивостей і знову починає нагріватися. Таким чином, підтримується постійна температура 
дорна, а отже і шарів перероблюваного матеріалу, що рухаються поблизу поверхні дорна, що 
дорівнює точці Кюрі матеріалу дорна. 

Висновок. Запропонована модернізація головки екструдера поліпшує температурний 
режим перероблення матеріалу в екструзійній головці та спрощує її конструкцію через 
відсутність потреби в тепловій автоматиці системи термостабілізації дорна. 
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Пропонується конструкція шнеку для переробки полімерних матеріалів, яка з 
гвинтовими канавками рівномірного кроку на внутрішній поверхні корпусу в зоні дозування. 
Удосконалена таким чином конструкція шнеку екструдера забезпечує циркуляцію 
полімерного розплаву та високий зсувний ефект, що дозволяє отримувати нові якісні 
вироби методом екструзії. 

 
Вступ. За влаштуванням та принципом роботи основного вузла, що продавлює розплав у 

головку, екструдери поділяються на шнекові, без шнекові (дискові) та комбіновані. 
Основним обладнанням для переробки полімерів методом екструзії є шнекові екструдери, 

які називають також черв'ячними пресами. 
Шнекові екструдери можуть бути різних типів:  
- одно- та двошнекові;  
- одно- та двоступінчасті;  
- універсальні та спеціалізовані;  
- з осцилюючим (вздовж осі) і одночасно шнеком, що обертається;  
- із зоною дегазації та без неї; 
-  з обертанням шнеків в одну, у протилежні сторони, тощо [1]. 
Найбільш простим і часто застосовуваним у хімічній, машинобудівельній, харчовій 

промисловостях є одношнековий екструдер без зони дегазації. 
Екструдер працює в такий спосіб. Полімерний матеріал з бункера надходить у 

матеріальний циліндр, захоплюється шнеком, що обертається (черв'яком) і транспортується до 
формуючої головки. При цьому полімер в зоні живлення розм'якшується і ущільнюється в пробку 
в зоні пластикації і розплавляється, а в зоні дозування  гомогенізується і видавлюється у 
формуючу головку через решітку з сітками. Для забезпечення необхідного теплового режиму та 
умов транспортування на матеріальному циліндрі встановлені зонні кільцеві нагрівачі. Ділянка 
циліндра поблизу завантажувального отвору охолоджується водою [2]. 

Недоліками одношнекових екструдерів є те, що у разі переробки різнорідних вторинних 
полімерних матеріалів, що складаються з вторинної, первинної сировини, наповнювачів, 
барвників та інших компонентів, необхідних для вторинних полімерних матеріалів (вторинна 
полімерна суміш), необхідний комплект дорогого обладнання для попередньої підготовки 
вихідної сировини: змішувачі, преси, пластифікатори, гранулятори. Використання безпосередньо 
непідготовленої попередньої сировини для відомої конструкції не дає хорошої якості вторинних 
виробів, що отримуються, через недостатні змішувальні здібності конструкції. 

Для усунення вказаного вище недоліку пропонується нова конструкція шнеку з 
вдосконаленням зони дозування. В зоні дозування шнек виконаний з двох послідовно 
розташованих конічної та змішуючої секцій з гвинтовими канавками рівномірного кроку на 
внутрішній поверхні корпусу в зоні дозування (Рис.1).  

Екструдер для переробки різнорідних вторинних полімерних матеріалів містить корпус 1, 
захватний пристрій 2, шнек 3, виконаний у вигляді збірної конструкції. Корпус складається із 
зони живлення 4, зони стиснення 5, зони дозування 6. У зоні живлення 4 шнек виконаний у 
вигляді конічної секції, в зоні стиснення 5 шнек складається з бар'єрної секції 7 та секції 
декомпресії 8. У зоні дозування 6, шнек 3 виконаний двох послідовних частин: з конічної 9 і 
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Рисунок 1 –  Екструдер для переробки різнорідних вторинних полімерних матеріалів 

(пояснення в тексті) 
 

секції,  що змішує 10 з гвинтовими канавками на внутрішній поверхні корпусу. На рис. 2 
представлена змішуюча секція 10 з гвинтовими канавками на внутрішній поверхні корпусу, що 
містить гвинтові канавки 11, виконані в корпусі 12 з кроком 13 відповідним половині кроку витка 
шнека 14, при цьому забезпечується циркуляція полімерного розплаву. 

 

 
Рисунок 2 – Змішуюча секція (пояснення в тексті) 

 
Різні полімерні матеріали подаються окремими дозаторами в захватний пристрій 2, 

захоплюється шнеком 3, який обертається в корпусі 1, у твердому вигляді транспортуються і 
ущільнюються в зоні живлення 4, потім у зоні стиснення 5 бар'єр 7 відбуває повне розплавлення 
полімерної суміші, в секції декомпресії вторинного полімерного розплаву 8 зони стиснення 5 
відбувається видалення легколетких сполук, які містяться у відходах, конічна секція 9 зони 
дозування 6 визначає величину і стабільність тиску і продуктивності, які розвиває екструдер 
канавками на внутрішній поверхні корпусу зони дозування 6 та забезпечує рівномірне 
змішування компонентів розплаву. 

Висновок. Використання удосконаленої конструкції шнеку екструдера у зоні дозування 
при переробці різнорідних вторинних полімерних сумішей дозволяє поєднувати підготовчі 
операції (наповнення, змішування, гранулювання, пресування) та операцію отримання нових 
якісних виробів методом екструзії. 
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 Пропонується модернізована конструкція кульового млина, в якій поздовжні перегородки 
розміщені діаметрально і виконані з чередуючимися вікнами з обох сторін від центру перетину 
перегородок, між вікнами на перегородках змонтовані направляючі призми. Запропонована 
модернізована конструкція кульового млина з метою зменшення «мертвого» простору між 
роликом та розмельним кільцем, що впливає на підвищення якості подрібнюваного продукту. 

 
Вступ. Кульові млини застосовуються у цементній, будівельній, хімічній та інших 

областях промисловості, пов’язаних з переробкою продуктів та використовуються для тонкого 
помелу м’яких та середньо міцних матеріалів (глина, крейда, магнезит та ін.). Подрібнення 
проводиться за допомогою куль, що знаходяться разом з подрібнюваним матеріалом у 
порожнистому обертовому барабані. Матеріал подрібнюється під дією ударів падаючих сталевих 
або порцелянових куль, і стиранням між кулями і внутрішньою поверхнею обертового барабана. 
При обертанні кульового млина кулі внаслідок тертя між стінкою млина і кулями, і внаслідок 
відцентрової сили піднімаються по напрямку обертання, поки сила ваги куль не перевищить 
відцентрову силу. Падаючи, кулі подрібнюють матеріал, при цьому разом з ударом, буде мати 
місце і стирання [1]. 

Одним з критеріїв ефективності роботи кульового млина є ефективність здрібнювання 
матеріалу, що визначає продуктивність роботи машини в цілому. Для вибору найбільш 
ефективного подрібнювання матеріалів в кульових млинах було виконано літературно-патентний 
пошук найбільш  доцільної конструкції кульового млина та обрано прототип [2] з повздовжніми 
діаметральними перегородками та призмами, що дозволяє більш ефективно використовувати 
внутрішній простір кульового млина для здрібнювання матеріалу. Розглянемо детальніше 
модернізовану конструкцію кульового млина і принцип її роботи. 

У кульовому млині, що містить обертовий барабан з поздовжніми перегородками і тілами, що 
мелють, поздовжні перегородки розташовані діаметрально, принаймні, під прямим кутом з вікнами, 
що чергуються, по обидва боки від центру перетинання перегородок, причому між вікнами на 
перегородках можуть бути встановлені направляючі призми,  а кінці перегородок можуть бути 
виконані загнутими проти напрямку обертання. У такому млині всі тіла, що мелють, і матеріал 
переміщаються то по перегородці, то по половині барабану. 

На рис.1, а)  представлено конструкцію модернізованого кульового млина в поздовжньому 
розрізі А-А та  на рис 1, б) в  поперечному розрізі  Б-Б. Розглянемо принцип роботи модернізованого 
кульового млина.  

Обертовий барабан 1 із решітками 2, 3 має пересічні переважно під прямим кутом діаметральні 
перегородки 4, 5, у яких по обидва боки від перетину виконані вікна 6, 7. Проміжки між  вікнами 
однієї перегородки  можуть  перекриватися  направляючими призмами 8, що одночасно перекривають 
вікна в іншій перегородці. Наприклад, проміжки між вікнами 6 перегородки 4 перекриті призмою 8, 
що перекриває вікна 7 у перегородці 5 (Рис.1, б)). 

Камери по обидва боки від решітки 2 можуть бути повернені на 45° перегородки, а перегородки 
4 на кінцях можуть бути загнуті проти обертання (не показано). Розміри вікон 6, 7 по радіусу 
виконуються  приблизно рівними висоті шару тіл, що мелють, і  матеріалу, а по осі барабана 1 
визначається розрахунком з умови забезпечення заданої взаємодії потоків тіл, що мелють, і 
матеріалу, що направляються один на одного сусідніми призмами 8. Розміри призм 8 визначаються 
розмірами вікон 6, 7. Інші розміри визначаються конструктивно і перевіряються на міцність і 
працездатність. 
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При обертанні тіла, що мелють, і матеріал спочатку сковзають по барабану 1, потім, 
перегородкою 5 і спочатку, піднімаються, а потім починають сковзати по ній і проходять через вікна 
6, причому якщо є призми 8, то вони перешкоджають провалюванню частини тіл, що мелють, і 
матеріалу через вікна 7 і направляють потоки по обидва боки від вікна 6 один на одного. Якщо призм 
8 немає, то частина матеріалу і тіл, що мелють, провалюється через вікна 7, а частина по інерції 
вдаряється об перегородку 4 і все рівно проходить через вікно 6. 

Якщо перегородки 4 на кінцях зробити  загнуті, то замість удару об барабан 1 відбувається  
плавне гальмування зі стиранням. 

Застосування описаної конструкції кульового млина підвищить ефективність здрібнювання, 
тому що переміщення  тіл, що   мелють, і матеріалу по перегородках відбувається зіткненням 
потоків, а це збільшить продуктивність. Можливість мати загнуті на кінцях перегородки виключають 
удари і підвищують ефективність здрібнювання стиранням, що теж підвищує продуктивність. 

 

 

а) б) 
 

Рисунок 1 –  Конструкція  кульового млину з повздовжніми діаметральними перегородками та 
призмами:  а – поздовжній розріз; б – поперечний  розріз 

 
Висновок. Таким чином, запропонована модернізована конструкція кульового млина має 

наявні переваги. А саме: висока якість помелу та однорідність подрібненого матеріалу, 
вирішення проблеми з «мертвим» простором, так як кульовий млин містить стінки в барабані. 
Подрібнювана маса ковзає поміж стінками робочій поверхні помольної камери, що забезпечує 
велику кількість зіткнень куль з подрібнюваним матеріалом та забезпечує необхідну тонку 
фракцію помелу. 
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Запропоновано вдосконалення опорної системи ланцюгового конвеєра, завдяки чому 
досягається помітне підвищення його експлуатаційної надійності. 

 
Вступ. Ланцюгові конвеєри широко використовуються в галузях промисловості, де мають 

місце суттєві вагові навантаження, підвищені температури продукції, що транспортується і там, 
де необхідно забезпечити відносно високу робочу продуктивність. Перелік галузей 
промисловості з прикладами конкретних типів ланцюгових конвеєрів добре представлений в 
матеріалах компаній, що випускають подібне обладнання [1,2].  

Застосування ланцюгових конвеєрів у таких галузях промисловості, як цементна, 
металургійна, добувна (шахти, кар’єри) викликає необхідність забезпечення надійності 
експлуатації вказаних транспортних засобів.  

Найбільш вразливим елементом конструкції зазвичай є ланцюговий компонент. 
Проблеми, пов’язані з проектуванням, експлуатацією і обслуговуванням ланцюгових конвеєрів 
описані в спеціалізованих посібниках, таких як [3, 4]. 

У першу чергу надійність експлуатації, як свідчать літературні джерела [3, 4] залежить від 
правильного змащення контактних поверхонь ланцюга. Ця проблема вирішується відповідним 
підбором мастильних  засобів по механічним і тепловим властивостям, а також вибором дизайну 
ланок ланцюга та їхнього способу виготовлення (набірні, ковані). 

Однією з найважливіших при експлуатації є проблема провисання ланцюга, або 
виникнення надлишкових деформацій направляючих.  

Поряд з відомими методами регулювання натягу ланцюга використовуються і інші 
способи підвищення експлуатаційної надійності. Одним з таких методів треба визнати досить 
простий метод вдосконалення опорної системи ланцюгового конвеєра, його проілюстровано на 
рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Ланцюговий конвеєр з модернізованою опорною системою:  

1 – рама, 2 – привідний вал, 4 – холостий вал, 5 – натягувальний пристрій, 6 – верхні опорні 
ролики, 7 – нижні опорні ролики, 8 – вертикально-замкнене вантажонесуче полотно,  

9 – шарнірно-з’єднані пластини 
Для запобігання швидкого виходу з ладу обладнання пропонується змінити розташування 

опорних роликів таким чином, щоб крайні верхні та крайні нижні опорні ролики 
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розташовувалися на рівній відстані відносно осей приводного та холостого валів, як сказано у 
літературному джерелі [5].  

Розрахункова відстань від крайніх нижніх опорних роликів до осей обох валів становить 
відстань не менше, ніж у 1,5 разів менше відстані від крайніх верхніх опорних роликів до осей 
відповідних валів. При пошуку варіантів розташування обгрунтовано, що кількість верхніх 
опорних роликів до кількості нижніх опорних роликів лежить у межах 1,25 – 2,0 і визначається 
довжиною конвеєра. 

Висновок. Таке конструктивне виконання пластинчастого конвеєра дозволяє підвищити 
його надійність завдяки тому, що симетричне розташування крайніх верхніх і нижніх опорних 
роликів щодо осей приводного та холостого валів та їх кількісне співвідношення дозволяє 
забезпечити рівномірну схему навантаження полотна по всій довжині конвеєра, що виключає 
провисання гілок полотна між парами сусідніх роликів і, як наслідок, збільшення навантаження 
на привод конвеєра. 
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Метою винаходу є можливість збільшення місткості ковшів елеватора з дволанцюговим 
тяговим органом з підвищенням його продуктивності, висоти підйому транспортованого 
вантажу, довговічності ланцюгового тягового органу з підвищенням надійності роботи 
елеватора при транспортуванні великокускового вантажу за рахунок підвищення міцності 
кріплення ковшів до ланцюгів тягового органу. 
 

Вступ. Ковшові елеватори широко використовуються для транспортування у 
вертикальному напрямку сипучих  матеріалів різного ступеня подрібнення. В залежності від 
призначення ковші елеваторів мають різноманітну геометрію і місткість. Однією з головних 
проблем при експлуатації ковшових елеваторів є забезпечення доставки сипучих матеріалів без 
суттєвих втрат (висипанні при русі ковшів і, особливо при перекиданні ковша через найвищу 
точку траєкторії над тяговою зірочкою).  

Методи розрахунку подібних кінематичних схем добре відомі і наводяться  у спеціальних 
інженерних виданнях, наприклад, у керівних матеріалах відомої компанії RENOLD [1], а також 
[2].  У названому літературному джерелі вказується на те, що часто у конструкції елеваторів з 
метою економії матеріалів та енергії намагаються заощаджувати на розмірі ведучої зірочки та 
збільшенні розмірів ковша. В кожному конкретному випадку необхідна оцінка траєкторії 
розвантажування сипучого матеріалу. Якщо траєкторія та геометрія ковша спроектовані 
правильно, то розвантажування буде проходити за траєкторією, як показано на рисунку 1: потік 
матеріалу, що розвантажується виділений кольором на рисунку. 

 

 
Рисунок 1 – Розрахункова траєкторія розвантаження сипучого матеріалу [1] 

 
Акцент при проектуванні робиться на розрахунку траєкторій стінок ковша, а не на 

траєкторії   центру ваги навантаженого матеріалу. Правильний розрахунок повинен враховувати 
геометрію ковша, траєкторію руху профілю ковша і, обов’язково, швидкості огинання профілем 
ковша ведучої зірочки і швидкості розвантаження  

Досить критичним при проектуванні елеваторів є вибір місткості ковшів і відповідності 
виробничий потужності обладнання у технологічному ланцюгу. Досить часто виникають 
ситуації, коли інтенсифікація виробництва вимагає збільшення продуктивності обладнання. При 
застосуванні елеваторів виникає необхідність збільшення місткості ковшів. У цьому випадку 
кріплення ковша до транспортної стрічки (ланцюга) повинні бути  модернізовані.  
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Для підвищення надійності експлуатації обладнання, збільшення строку експлуатації при 
одночасному збільшенні місткості ковша запропонована модернізація системи кріплення ковша 
до стрічки.  

Модернізація полягає в наступному. Технічна реалізація досягається за рахунок того, що 
ковш прикріплюється до тягової стрічки чотирма шарнірними вузлами, два з яких, що 
розташовані вище за рухом стрічки мають подовжений паз, для забезпечення переміщення в цих 
пазах циліндричних пальців, які, в свою чергу. зміщуються при огинанні ковшом ведучого 
тягового елементу і повертаються у вихідне положенні при навантаженні. Ідея застосування 
додаткових елементів кріплення у вигляді опорних шарнірів з рухомими пальцями полягає у 
створенні додаткової опори і механічному розвантаженні елементів кріплення ковша.  

Довжина пазів розраховується за формулою, що пов’язує довжину дуги з центральним 
кутом (в рад): 

                                      𝑎 𝑅 2 ∙ sin 𝑑                               

(1) 
 
Складові формули пояснені на рис.2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Модернізація вузла кріплення ковша елеватора:  
1 – привідний барабан; 2 – стрічка; 3 – ковш; 4, 5  – верхні  шарнірні вузли; 6, 7 – нижні 
шарнірні вузли; 8 ,9 , 10 ,11 – пальці; 12, 13 –з’єднувальні ланки; 14 – поздовжні отвори;  
15 – днище; 16 – направлення руху стрічки що переносиить вагу; R – радіус кола, що 
проходить через центри пальців 8, 9 верхніх шарнірних опор при огинанні стрічкою 2 з 

ковшами 3 приводного барабану 1;  ℓ – відстань між закріпленими на ковші 3 пальцями 8, 9 і 10, 
11 верхнього 4, 5 і нижнього 6, 7 шарнірних вузлів;  d – діаметр пальців шарнірів 4, 5 

 
Висновок. Отже, запропонована модернізація кріплення ковша до транспортної стрічки, 

в якій застосувуються додаткові елементи кріплення у вигляді опорних шарнірів з рухомими 
пальцями дозволяє підвищити строк експлуатації обладнання, продуктивність і надійність 
роботи елеватора, а також забезпечує потрібний кут нахилу ковша для початку висипання 
завантаженого матеріалу і відповідне переміщення ковша навколо привідного барабану. 
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Розглянуто конструкцію агрегату для виробництва плит з модернізацією прес-форми 

преса та запропоновано вдосконалену конструкцію, який забезпечує велику надійність процесу і 
високий рівень автоматизації виробництва, внаслідок введення додаткового копіра 

 
Вступ. Процес виготовлення керамічної плитки полягає у наступному. До транспортеру 2 

зі складу 1 подається матеріал (рис. 1), звідки потрапляє на ящиковий живильник 3 і 
транспортується до зубчастих вальців. Наступним кроком переробки є подрібнення і помел, 
відповідно у валковій дробарці 4 та у шаровому млині 5. Далі матеріал потрапляє у 
розпилювальну сушарку 6, звідки надходить у розхідні бункери 7, де накопичується і далі 
подається до карусельно-гідравлічного пресу 8. У пресі відбувається процес набуття потрібної 
форми виробу, далі йде процес сушіння і випалювання послідовно у двох окремих печах (піч для 
сушіння 9 та піч для випалювання 10), які відповідають за ці процеси. І останнім етапом 
технологічного процесу йде сортування (виконується на сортувальному столі 11) і упакування 
готових виробів, які йдуть у формі готової керамічної та керамічно-мозаїчної плитки, сфера 
використання яких загалом полягає у покрівлі підлоги у приватних будинках та квартирах [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Технологічний виготовлення керамічної плитки [1] 

 
Головним етапом у виробництві керамічної плитки є надання необхідної форми виробу, 

тобто його формування, у карусельно-гідравлічному пресі.  
Розглядаючи конструкцію карусельно-гідравлічного пресу, можна виділити надійне 

забезпечення роботи оператора навколо каруселі, яка надається внаслідок встановлювання 
захисного кожуха і налаштуванням передбаченої звукової сигналізації і екстреної зупинки 
механізмів при находженні сторонніх предметів. Надійність отримання потрібної форми 
забезпечується чотирьох-позиційним фіксуванням прес-форм (так званих шахт), що виступає 
гарантованим способом для формування теплоізоляційних плит. Присутня система 
дистанційного управління пультом, що значно полегшує виконання роботи [2-3].  

Для покращення виробництва було прийнято рішення удосконалити момент завантаження 
гідромаси в позиції завантаження шахти, шляхом автоматичного заповнення за допомогою 
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введення додаткового копіру. В свою чергу копір являється деталлю копіювального верстату, 
який відтворює на заготовці профіль, який задається в процесі виробництва. 

В основу модернізації [4] покладено задачу вдосконалити подачу заготовки в зону преса 
(рис. 2), у якому затримка надання до наступних ділянок пристрою знижує надійність роботи 
преса та рівень автоматизації всього процесу виготовлення деталей, збільшує трудомісткість та 
знижує продуктивність праці. 

 
     а) б) 
Рисунок 2 – Конструкція багатопозиційного пресу [4]:  

а – загальний вид багатозиційного преса (його кінематична схема); б – пневмосхема приладу 
 
Рішення поставленої задачі досягається такими змінами в конструкції багатозиційного 

преса для штампування плит. Керуючий 19 та керований 24 пневморозподільники з’єднані між 
собою. Також присутній копір 17, який взаємодіє з роликом 18 та встановлений на грейферних 
лінійках 7, з можливістю взаємодії з керуючим пневморозподільником 19 з каналом 20, 
пневмоциліндр 9 якого пов'язаний з керованим пневморозподільником 24. Вдосконалення 
полягає у введенні додаткового копіру 17, який теж встановлюється на грейферних лінійках 7, 
внаслідок чого виконується взаємодія і прилаштування до керованого пневморозподільника 24 з 
каналами 25–28. Між собою пневморозподільники будуть з’єднані підводом 29. 

Багатопозиційний прес містить стіл 1, на якому розміщені нижні штампи 2, закріплені 
робочими інструментами 3 та повзуном 4, котрий рухається в вертикальному напрямку з 
верхніми штампами 5, закріпленими в свою чергу інструментами 6. Прес включає систему 
послідовного переміщення заготівок між позиціями пресу, одна з яких це пара грейферних 
лінійок 7 з індивідуальними фіксаторами 8 і пневмоциліндром 9 двосторонньої дії, який 
забезпечує зворотно-поступальне переміщення. На штоці пневмоциліндра 9 закріплена зубчаста 
пара рейка-шестерня 11 та кривошипно-кульковий механізм, пов'язаний з лінійками через 
каретку 13. В системі вбудований привід вертикального переміщення лінійок, що складається з 
пневмоциліндра 14, з’єднаного через тяги 15 з зубчасто-рейковою передачею 16. 

На столі 1 також присутня і завантажувальна позиція, на якій розташований 
пневмоциліндр 30, на штоці поршня 31 котрого закріплено фіксуючий магнітний охват 32. 
Поршнева і штокова полості циліндра 30 з’єднані каналами 28 та 26, через підводи 33 та 34. На 
завантажувальній позиції розташований ложемент 35, який використовується для фіксації 
заготовок 36, щоб забезпечити надійність завантажування. 

Машина працює в наступний спосіб.  
У вихідному положенні поршень 31 циліндра 30 із фіксатором 32 знаходиться в крайньому 

верхньому положенні, а на всіх робочих позиціях преса вже оброблені за заданою технологією 
заготовки, від початкового етапу обробки на 1-й позиції до готової деталі – на останній, 
знаходяться на фіксаторах 8 лінійок 7, що займають верхнє становище. З пульта дистанційного 
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управління преса надходить сигнал на циліндр 9 і через зубчасту пару 10–11 та механізм 12 рух 
передається на каретку 13, що переміщує грейферні лінійки вправо на заданий крок.  

При цьому фіксатори 8 переносять заготовки з попередньої позиції на наступну, а готова 
деталь передається за прес у бункер, а на першу позицію подається вихідна заготовка, попередньо 
вже знята захватом 8 з магнітного охвату 32. Під час цього руху копір 17 взаємодіє з роликом 13, 
наїжджаючи на нього і піднімаючи його вгору, що призводить до подачі стисненого повітря 
пневморозділником 19 через свої канали 20 і 21. підводи 29 і канали 25 поршневу порожнину 
пневморозподільника 24. Поршень останнього переміщається до крайнє ліве положення та 
стиснене повітря через канали 27 і 28, підвод 33 надходить в поршневу порожнину циліндра 30. 

Далі поршень 31 циліндра 30 опускається та фіксатором 32 схоплює чергову заготівлю 36 
зі стопи ложементу. Після того, як лінійки перемістили заготовки на наступну позицію, 
тримаючи їх на своїх захватах 8, спрацьовує пневмоциліндр 14, який через тягу 15 і зубчасто-
рейкову передачу 16 впливає на лінійки 7, опускаючи їх униз.  

При цьому заготовки, що знаходяться на захватах 8, встановлюються на нижні штампи 2 
стола преса. Одночасно додатковий копір 22 впливає на ролик 23 пневморозподільника 24, який 
переміщується в крайнє та праве положення та перемикає подачу стисненого повітря через 
канали 6 і 27, а також підвод 34 штокової порожнини циліндра 30, піднімаючи охват 32 із 
заготовкою у верхнє положення. 

Висновок. Розглянуте вдосконалення конструкції карусельно-гідравлічного преса 
забезпечує підвищену надійність процесу виготовлення керамічної плитки і високий рівень 
автоматизації, внаслідок введення додаткового копіра, що взаємодіє з керованим 
пневморозподільником, з'єднаним у свою чергу з циліндром навантажувального механізму і 
може бути використане для існуючих конструкцій пресів. 
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Розглянуто живильний пристрій шнекового преса для формування продукції з глиняної 
або керамічної маси та запропоновано вдосконалений елемент, який вдвічі збільшує термін 
служби живильного пристрою та преса в цілому. 

 
Вступ. Найбільш популярний і універсальний будівельний матеріал – цегла.  Це штучний 

камінь форми паралелепіпеда, виготовлений з мінеральних матеріалів та підданий термічній 
обробці [1]. Вона застосовується повсюдно: при закладці фундаменту, зведенні несучих стін і 
перегородок, облицювання будівель, для виконання внутрішньої обробки [2]. 

Основною машиною у виробництві керамічних будівельних матеріалів є прес, 
призначення якого – придання виробам необхідної форми, розмірів і щільності.  Він  працює на 
масах нормальної формувальної вологості з тиском пресування до 1,6 МПа. Як вихідну сировину 
повинні застосовувати спеціально підготовлені масопідготовчими машинами глини, рівномірно 
зволожені й очищені від сторонніх включень [3]. 

Прес шнековий вакуумний агрегатний відноситься до типу машин безперервної дії. У пресі 
здійснюються процеси: перемішування, додаткове зволоження, вакуумування, пресування і 
формування глиняної маси. 

Недоліком даної машини є інтенсивне абразивне зношування вільних робочих кінцевих 
ділянок лопатей, що знижує термін служби як безпосередньо лопатей, так і преса в цілому. Тому 
було вирішено запропонувати вдосконалення конструкції даної машини. 

В основу запропонованої модернізації [4] покладено задачу вдосконалити живильний 
пристрій шнекового преса для формування продукції з глиняної або керамічної маси, у якому 
його нове конструктивне виконання забезпечує можливість закріплення лопатей на 
горизонтальному валу по черзі обома кінцевими ділянками, що вдвічі збільшує термін служби 
лопатей і преса в цілому. 

Поставлена задача вирішується тим, що в живильному пристрої 1 шнекового преса для 
формування продукції з глиняної або керамічної маси, що містить горизонтальний вал 2 із 
закріпленими на ньому парами пластинчастих лопатей 3 з криволінійними кінцевими ділянками 
4 та 5, при цьому пари сусідніх лопатей повернуто одна відносно одної на 90º, а кожну пару 
лопатей закріплено на горизонтальному валу за допомогою поперечного стрижня 6 й зафіксовано 
криволінійними накладками 7, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що 
криволінійні кінцеві ділянки кожної з лопатей виконано однакової кривизни, при цьому між 
кожною лопаттю й горизонтальним валом встановлено криволінійну підкладку 8 (рис.1). 

Живильний пристрій працює в такий спосіб. 
Під час обертання горизонтального вала 2 глиняна або керамічна маса під дією лопатей 3 

просувається до шнека (не показано) шнекового преса. При цьому відбувається поступове 
абразивне зношування лопатей 3. У разі досягнення неприпустимого зносу вільних кінцевих 
ділянок 4 лопатей 3 відповідну лопать 3 закріплюють на горизонтальному валу 2 зношеною 
кінцевою ділянкою 4, при цьому неушкоджена кінцева ділянка 5 стає робочою, що діє на глиняну 
або керамічну масу. 
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  а)                                                               б) 

        
                             в)                                                                    г) 

Рисунок 1 – Камера шнекового преса (пояснення в тексті):  
а – поздовжній розріз шнекового преса; б – поперечний розріз шнекового преса;  

в – загальний вигляд горизонтального вала;  г – переріз А–А  
 
Виконання криволінійних кінцевих ділянок кожної з лопатей однакової кривизни, а також 

встановлення між кожною лопаттю й горизонталь-ним валом криволінійної підкладки дає змогу 
після абразивного зношування найбільш вразливої ділянки кожної лопаті – її вільної робочої 
кінцевої ділянки, яка безпосередньо діє на оброблювану глиняну або керамічну масу, 
перевертати лопать і закріплювати на горизонтальному валу зношеним кінцем. При цьому 
робочою ділянкою лопаті стає її незношена кінцева ділянка, яка до цього призначалася для 
закріплення лопаті на горизонтальному валу. Отже в цьому разі підвищується термін служби як 
лопаті, так і преса в цілому. 

Висновок. Забезпечується можливість закріплення лопатей на горизонтальному валу по 
черзі обома кінцевими ділянками, що вдвічі збільшує термін служби лопатей і преса в цілому. 

 
Перелік посилань 

1. Цегла: Вікіпедія. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Цегла 
2. Виді і різновиди цегли. – Доступ з екрану: https://stroykan.com.ua/uk/vidi-i-riznovidi-cegli 
3. Бауман В. А., Лапир Ф. А. Строительные машины,. Москва : Машиностроение, 1977. 496 с. 
4. Живильний пристрій шнекового преса для формування продукції з глиняної або керамічної 
маси: заяв. № u202201194; заявл. 13.04.2022. 

 

 
  



XV Всеукраїнська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» 

63 

УДК 622.23:666.32 
 

Камера шнекового преса для формування продукції з глиняної  
або керамічної маси 

 
Старовойтенко Р.В., студент, Витвицький В.М., PhD, ас., Мікульонок І.О., проф., д.т.н., с.н.с., 

Витвицький В.М., студент 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
 

Розглянуто камеру шнекового преса для формування продукції з глиняної або керамічної 
маси та запропоновано вдосконалений елемент, який істотно підвищує термін експлуатації 
камери. 

 
Вступ. Цегла це найбільш популярний і універсальний штучний будівельний 

матеріал.  Вона виготовляється з мінеральних матеріалів та піддається термічній обробці. За 
допомогою цього будівельного матеріалу можна зводити конструкції будь-якої складності і 
форми [1–2]. 

Технологічна лінія для виробництва цегли включає в себе ящиковий живильник, що подає 
матеріал від родовища, подрібнювальні вальці та глинорозтирачі, шнековий вакуумний прес, 
різальний апарат, сушильну камеру і піч [3]. Одним з найважливіших елементів є шнековий 
вакуумний прес. У ньому здійснюються такі процеси, як перемішування, додаткове зволоження, 
вакуумування, пресування і формування глиняної маси. Сам прес складається з вакуумної камери, 
шнекової камери, шнекового валу та циліндру з голівкою [4]. 

Базова конструкція шнекової камери містить корпус із змонтованою в ньому втулкою та з 
виконаними за одне ціле з нею поздовжніми ребрами на її внутрішній поверхні, при цьому 
виконання поздовжніх ребер за одне ціле з втулкою внаслідок інтенсивного абразивного 
зношування поздовжніх ребер істотно знижує термін експлуатації камери. 

В основу технічного рішення [5] покладено задачу вдосконалити камеру шнекового преса 
для формування продукції з глиняної або керамічної маси, у якій нове конструктивне виконання 
її втулки й поздовжніх пластин забезпечує швидку заміну зношених пластин або окремих їхніх 
частин, що істотно підвищує термін експлуатації камери. 

Поставлена задача вирішується тим, що в камері шнекового преса для формування 
продукції з глиняної або керамічної маси, що містить корпус 1 із змонтованою в ньому втулкою 
2 з поздовжніми ребрами 3 на її внутрішній поверхні, згідно із запропонованим вдосконаленням 
новим є те, що на внутрішній поверхні 4 втулки виконано поздовжні пази 5 у вигляді ластівчиного 
хвоста, в яких розміщено основи знімних поздовжніх ребер 6 (рис.1). 

Камера працює в такий спосіб. Під час просування глиняної або керамічної маси вздовж 
втулки 2 у результаті обертання шнека (не показано) поздовжні ребра 3 сповільнюють зазначеної 
маси, сприяючи її просуванню вздовж поздовжньої осі втулки 2, а отже й підвищення 
продуктивності шнекового преса в цілому. 

У разі неприпустимого абразивного зносу поздовжніх ребер 3 шнековий прес зупиняють 
і роблять заміну зношених поздовжніх ребер 3 або їхніх окремих частин 7. 

У найприйнятнішому прикладі виконання камери кожне зі знімних поздовжніх ребер по 
його довжині виконано щонайменше з двох окремих частин. 

Виконання на внутрішній поверхні втулки поздовжніх пазів у вигляді ластівчиного 
хвоста, в яких розміщено основи знімних поздовжніх ребер сприяє швидкій заміні зношених 
поздовжніх ребер без заміни втулки, що істотно підвищує термін експлуатації камери. 
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  а)                                                               б) 

 
в) 

Рисунок 1 – Камера шнекового преса (пояснення в тексті):  
а – поздовжній розріз шнекового преса; б – поперечний розріз шнекового преса;  

в – загальний вигляд горизонтального вала;  г – переріз А–А  
  
Виконання кожного зі знімних поздовжніх ребер по його довжині щонайменше з двох 

окремих частин при цьому дає змогу замінювати певне поздовжнє ребро не повністю, а його 
найбільш зношену окрему ділянку. 

Висновок. Використання пропонованої корисної моделі істотно спрощує ремонт камери 
шнекового преса та підвищує термін експлуатації камери, за рахунок забезпечення швидкої 
заміни зношених пластин або окремих їхніх частин, що істотно підвищує термін експлуатації 
камери. 
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Розглянуто варіант вдосконалення конструкції черв’яка екструдера, у якому його нове 

конструктивне виконання забезпечує збільшення поверхні порожнини осердя, що підвищує 
ефективність процесу охолодження черв’яка в цілому та сприяє зменшенню витрати 
охолоджувальної води. 

 
Вступ. Черв'ячні машини – це один із найпоширеніших видів технологічного обладнання, 

що використовується при виробництві та переробці термопластичних полімерів та 
композиційних матеріалів з їх використанням. Перший черв'ячний екструдер був розроблений в 
кінці 19 століття в Німеччині для ізоляції електричних кабелів [1]. З того часу сфера екструдерів 
значно розширилася, і вони зараз успішно використовуються не тільки для переробки полімерів, 
але і для переробки гуми, сільськогосподарських та харчових продуктів, будівельних матеріалів 
та інших виробів. 

Відомий черв’як екструдера, що містить порожнисте осердя з послідовно розташованими 
хвостовиком, спорядженою гвинтовою нарізкою робочою зоною, а також знімним 
наконечником, при цьому в гребені гвинтової нарізки виконано канал, сполучений з порожниною 
вала [2]. Недоліком цього черв’яка є його низька технологічність і складність очищення каналу в 
гребені гвинтової нарізки від відкладень охолоджувальної води. Крім того, зазначена конструкція 
не забезпечує високої ефективності процесу охолодження осердя черв’яка, що призводить до 
надмірної витрати охолоджувальної води. 

Найбільш близьким до пропонованого технічного рішення є черв’як екструдера, що 
містить порожнисте осердя з послідовно розташованими хвостовиком, спорядженою гвинтовою 
нарізкою робочою зоною, а також знімним наконечником, при цьому порожнину осердя 
виконано з поздовжніми шліцами [3]. 

На відміну від попереднього варіанта, зазначений черв’як більш технологічний у 
виготовленні. Крім того, завдяки наявності поздовжніх шліців він покращує охолодження осердя 
черв’яка. Проте виконання поздовжніх шліців паралельно поздовжній осі осердя не достатньою 
мірою збільшує поверхню порожнини осердя, а отже й недостатньо ефективно інтенсифікує 
процес охолодження черв’яка в цілому. 

В основу технічного рішення [4] покладено задачу вдосконалити конструкцію черв’яка 
екструдера, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує збільшення поверхні 
порожнини осердя, що підвищує ефективність процесу охолодження черв’яка в цілому та сприяє 
зменшенню витрати охолоджувальної води. 

Поставлена задача вирішується тим, що в черв’яку екструдера, що містить порожнисте 
осердя 1 з послідовно розташованими хвостовиком 2, спорядженою гвинтовою нарізкою 3 
робочою зоною 4, а також знімним наконечником 5, при цьому порожнину 6 осердя 1 виконано 
з поздовжніми шліцами 7, згідно з пропонованим технічним рішенням новим є те, що шліци 7 
розташовано під гострим кутом α до поздовжньої осі 8 осердя 1. У найкращому прикладі 
виконання черв’яка ребра 9 шліців 1 виконано заокругленими (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Конструкція черв’яка екструдера (пояснення в тексті): 

 а – загальний вигляд черв’яка; б – розріз виносного елемента А; в – переріз за Б–Б 
 
Черв’як працює таким чином. 
Сировина, що підлягає переробленню, послідовно просувається нарізкою 3 робочої зони 

4 черв’яка від хвостовика 2 до наконечника 5, поступово ущільнюється, нагрівається і плавиться. 
У порожнину 6 осердя 1 по коаксіальній трубці (не показано) надходить охолоджувальна вода, 
яка виходить із зазначеної трубки біля наконечника 5, повертається, охолоджує осердя 1 черв’яка 
й виводиться за його межі. 

Розташування шліців під гострим кутом до поздовжньої осі осердя дає змогу збільшити 
довжину шліців на фіксованій довжині робочої зони черв’яка, а отже підвищити ефективність 
процесу охолодження черв’яка в цілому. Крім того, охолоджувальна вода завдяки похилим 
шліцам рухатиметься не прямолінійно вздовж поздовжньої осі черв’яка, а по спіралі, що також 
підвищує ефективність процесу охолодження. І нарешті, виконання ребер шліців заокругленими 
також підвищує ефективність процесу охолодження, оскільки знижує гідравлічний опір 
порожнини осердя.  

Висновок. Запропоноване вдосконалення конструкція черв’яка істотно поліпшує умови 
роботи одночерв’ячних екструдерів і при цьому є нескладною у виготовленні та експлуатації. 
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Суттєвим недоліком стрічкового конвеєра вважається транспортування сипких 
пиловидних матеріалів, які в процесі руху можуть частково здуватися і розсипатися. Для 
поліпшення його роботи запропоновано змінити насадки в стрічковому конвеєру, щоб додати 
йому переваг завдяки гібридній комбінації «стрічковий – скребковий конвеєр», використовуючи 
форму насадки скребок. 

Вступ. Стрічкові конвеєри широко використовуються в металургійній, гірничодобувній 
та інших видах промисловості. Одним з недоліків вважається складність транспортування сипких 
пиловидних матеріалів. Рішення, запропоноване в [1] дозволяє перетворити стрічковий конвеєр 
на гібридний (рис. 1) завдяки використанню спеціальної насадки (1). Замикаючий V-подібний 
тримач (2) може бути сформований як одне ціле з ременем (3) або може бути забезпечений як 
фіксуючий тримач, який приварюється, приклеюється, приклепується, прикручується болтами 
або іншим чином прикріплюється до перемички ременя. 

 

 
Рисунок 1 – Стрічковий конвеєр з насадками 

 
Форми та розміри насадок можуть мати різні конфігурації (рис. 2) для утримання 

адаптованого до конкретного предмета або предметів, що підлягають транспортуванню. Насадки 
можуть мати будь-яку форму та бути виготовлені з різноманітних жорстких, напівжорстких або 
гнучких матеріалів. 

Тримач і направляючі в усіх варіантах виготовлення можуть транспортувати продукти з 
низьким коефіцієнтом тертя. Направляючі та тримач також можуть бути виготовлені з матеріалу, 
стійкого до статичних електричних зарядів, щоб уникнути їх накопичення в системі. 

Попереднє навантаження насадки на ремінь збільшує фрикційний контакт між насадкою, 
тримачем та ременем, тим самим збільшуючи міцність структурного з'єднання між насадкою, 
тримача та ременем. Попереднє натяг також допомагає збільшити опір прогину конструктивного 
з'єднання за рахунок спрямованих донизу сил (рис. 3). 

 Використання насадки у формі скребка дозволить стрічковому конвеєру перетворюватись 
в повноцінний скребковий конвеєр, але, на відміну від скребкового конвеєра, насадки легко 
монтуються. 
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Рисунок 2 – Різні форми насадок, де перші два у формі товару, а останній у формі скребок 

 
 

а) б) 
Рисунок 3 – Насадка в тримачі в положенні:  

а – до натягу ременя; б – зафіксована в тримачі після натягу ременя  
 
Висновок. У результаті літературно-патентного пошуку обрано напрямок модернізації 

стрічкового конвеєра шляхом зміни насадки в стрічковому конвеєру, таким чином, щоб 
стрічковому конвеєру надати переваги скребкового завдяки гібридній комбінації, 
використовуючи форму насадки скребок. 
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Розглянуто різноманітні конструктивні та технологічні модернізації скребкових 

конвеєрів для транспортування сипких вантажів, а саме вугілля. За допомогою цієї модернізації 
спрощується ремонт та підвищується зносостійкість торців днищ рештаків. 

 
Вступ. Розглядувана конструкція скребкового конвеєра [1], модернізована таким чином, 

що містить лінійні секції з днищами і боковинами, вкладні риштаки з боковинами і середніми 
листами, замки лінійних секцій, проставки лінійних секцій з горизонтальними і вертикальними 
полками, розміщені в місцях стику середніх листів вкладних риштаків, в яких розміщені гілки 
скребкового ланцюга, боковини лінійних секцій мають пази в торцях, у якому входять кінці 
проставок лінійних секцій. Для обмеження бічного зсуву проставок лінійних секцій 
використовуються замки лінійних секцій, які розташовані проти торців проставок лінійних 
секцій. Проставки лінійних секцій мають монтажні отвори, розташовані на їхніх кінцях у зоні 
між замками лінійних секцій і боковинами лінійних секцій і вкладних риштаків. 

На рис. 1 показаний загальний вид скребкового конвеєра. На рис. 2 показаний вузол В на 
рис. 1 (стик лінійних секцій). На рис. 3 показаний розріз А-А на рис. 1 (розріз по стику лінійних 
секцій). На рис. 4 показаний розріз Б-Б на замок лінійних секцій. 

 
 Рисунок 1 – Схематичне зображення конвеєру Рисунок 2 – Вузол В з рис. 1 

 
Рисунок 3 – Розріз А-А з рис. 1              Рисунок 4 – Розріз Б-Б з рис. 3 

 
Скребковий конвеєр 1 містить лінійні секції 2 з днищами 3 і боковинами 4, вкладні риштаки 

5 з боковинами 6 і середніми листами 7. У місцях стику середніх листів 7 вкладних риштаків 5 
розміщена проставка 8 з вертикальною і горизонтальною полицями. Гілки скребкового ланцюга 
9 розміщені зверху і знизу проставки 8 у вкладному риштаку 5 і в лінійній секції 2. Лінійні секції 
2   з'єднані між собою замками 10 лінійних секцій. Проставка 8 має отвори 11. Кінці 12 проставок 
8 розташовані в пазах 13 корпусу 14 замка 10 і лежать на боковинах 4 лінійних секцій 2. Отвори 
11 у проставках 8 розташовані між боковинами 4 і корпусами 14 замків 10. Поздовжній зсув 
проставок 8 обмежується середніми листами 7 вкладних риштаків 5. Робота скребкового 
конвеєра здійснюється в такий спосіб. При роботі конвеєра встановлена між двома сусідніми 
лінійними секціями 2 проставка 8 забезпечує напрямок руху скребкового ланцюга 9. При вигинах 
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сусідніх лінійних секцій 2 скребкові конвеєри 1 відносно один одного проставка 8 зменшує тертя 
скребкового ланцюга 9 по кінцях лінійних секцій і вкладних риштаків. Для огляду стану нижньої 
гілки скребкового ланцюга 9 знімають замки 10 лінійних секцій 2 у місці огляду і зрушують у 
бік проставки 8. Отвори 11 у проставках 8 полегшують зняття і установку проставок 8 без 
розбирання лінійних секцій 2 конвеєра 1. Після огляду стану нижньої гілки скребкового ланцюга 
9 проставки 8 установлюються на місце і фіксуються замками 10 лінійних    секцій.  

Висновки. Отже, модернізація заключається в тому, що боковини лінійних секцій мають 
пази у торцях, у які входять кінці проставок лінійних секцій, причому обмеження бічного зсуву 
проставок лінійних секцій здійснено замками лінійних секцій, які розташовані проти торців 
проставок лінійних секцій, а проставки лінійних секцій містять монтажні отвори, розташовані на 
їхніх кінцях, у зоні між замками лінійних секцій і боковинами лінійних секцій і вкладних 
риштаків. 

В результаті модернізації конструкція дозволяє визначати стан нижньої  гілки скребкового 
ланцюга без розбирання лінійних секцій конвеєра, що значно скорочує час ліквідації 
несправності і ремонту конвеєра, також зменшує зношення торців днищ риштаків. 

 

Перелік посилань 
1. Патент 93463 Україна, МПК B65g 19/00, B65g 19/18. Скребковий конвеєр / Г.В. Висоцький, 
Г.О. Литвак, І.В. Рікман, О.М. Ковальчук, А.В. Леусенко, І.Г. Потапов, Ю.О. Коногоров; 
заявники та власники Г.В. Висоцький, Г.О. Литвак, І.В. Рікман, О.М. Ковальчук, А.В. Леусенко, 
І.Г. Потапов, Ю.О. Коногоров. №201000853; заявл. 28.01.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл.№ 3. 3 с. 
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Пропонується модернізована конструкція колосникової решітки, яка включає в себе 

розташовані в кожусі порожні перфоровані колосники з відстанню між ними для відведення 
пилу, канали, поперечну зв'язок-балку, відсмоктуючий трубопровід та вентилятор, верхні 
частини порожнистих перфорованих колосників забезпечені футерованими накладками, отвори 
перфорацій колосників виконані під футерованими накладками з боків та на нижній стороні, а 
порожнини поздовжніх колосників об'єднані поперечним відсмоктуючим трубопроводом, 
співвісно вбудованим у поперечний зв'язок-балку. 

 

Вступ. Грохот колосниковий – машина або пристрій для розділення (сортування) сипких 
матеріалів крупністю до 1200 мм. Даний грохот використовують при попередньому грохоченні, 
як правило, перед дробленням для виділення з гірничої маси грудок крупністю до 200 мм, що не 
вимагають дроблення. [1] 

Перевагами колосникових грохотів є простота конструкції та її обслуговування, висока 
об'ємна продуктивність. 

Недоліки колосникових грохотів – низька ефективність грохочення і схильність до 
забивання.  

Колосниковий грохот для пилоутворювальних матеріалів включає поздовжні колосники 1 
та встановлені зверху колосників футеровані накладки 2 (рис. 1), [2]. Розташовані в кожусі 3 
грохота кінці колосників з накладками виконані віялоподібно. Під площиною 4 футерованих 
накладок 2 колосники 1 забезпечені порожнинами (каналами) 5 з перфорацією 6 (отворами), для 
відкачування пилу по відсмоктуючому поперечному трубопроводу 7 до відсмоктуючого 
вентилятора (на рисунках не показано). Отвори 6 виконані збоку і знизу порожнин 5. 
Відсмоктуючий трубопровід 7 встановлений поперек пустотілих колосників 1 і співвісно 
поперечної зв'язок-балці 10. Пустотілі колосники 1 приєднані до загального поперечного 
відсмоктуючого трубопроводу 7 (рис. 2), об'єднуючи їх порожнини. Бічні та нижні отвори 6 
захищені від закупорки та залипання від падаючих зверху повз порожнин 5 глинистих матеріалів. 
Захист виконаний у вигляді сіток 12, які встановлені  по периметру бічних та нижніх поверхонь 
колосників із зазором 13 до отворів. Фіксація колосників 1 у робочому положенні здійснюється 
пружинами 11 системи амортизації грохота (рис. 3). 

 

 
Рисунок 1 – Колосниковий грохот [2] 
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Рисунок 2 – Розріз А-А на рис.1 [2] 

 

 
Рисунок 3 – Поперечний розріз колосника на рис.1 [2] 

 
При включенні вібраторів 9 в коробі 8 і колосниках 1 виникають вимушені коливання. Під 

дією коливань глинистий матеріал переміщується по коробі 8 на колосники 1 і прогрохочується 
по мірі його руху до вільних їх кінцям. У процесі грохочення віялоподібною поверхнею 
колосників пилетворного глинистого матеріалу утворюється велика кількість пилу. 

При падінні з короба 8 на футеровані накладки 2 шматки глинистого матеріалу пролітають 
повз отвори 6, виконані збоку і знизу порожнин 5. Всередину цих отворів шматки матеріалу не 
потрапляють. Через отвори 6 5 каналів кожного колосника 1 запилене повітря з частинками 
матеріалу, засмоктується через трубопровід 7 і відсмоктується вентилятором із подачею на 
подальше очищення. 

Наявність сіток 12, встановлених по периметру бічних та нижніх отворів з зазором до них, 
виключає їх закупорку та замазування, що призводить до зменшення їх поперечного перерізу та 
збільшення перепаду розрідження. Перетин отворів залишається у процесі роботи грохота 
постійним. В даному випадку витрата повітря у процесі роботи грохота не збільшується, що 
підтверджено працюючих грохотах. Енерговитрати залишаються постійними. 

Висновок. Запропонований пристрій дозволяє підвищити надійність роботи установки, 
зменшити перепад розрідження та зрештою зберегти енерговитрати за рахунок виключення 
закупорки та замазування отворів каналів від шматків глинистого транспортованого матеріалу, 
що падає зверху. 

 

Перелік посилань 
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Пропонується вдосконалена конструкція футерівки трубного кульового млина, у якій 
футерівка виконана у вигляді плит з еластомірного матеріалу з вулканізованими шипами., 
Запропонована модернізована конструкція футерівки трубного кульового млина  забезпечує 
підвищення продуктивності та ефективності помолу матеріалу,зменшення маси футерівки,а 
також збільшення терміну служби трубного кульового млина. 

 
Вступ. Футерівка млинів оберігає поверхню барабана від зношування і має велике 

значення підчас подрібнення матеріалу. Вона являє собою плити з марганцевистої або хромової 
сталі високої твердості. Барабан футеровано поздовжніми, а днище – поперечними плитами [1]. 

Футерівка належить до подріблювального обладнання для захисту корпусу барабану від 
механічних та фізичних пошкоджень з середини,і може бути використана у гірничо-
металургійній промисловості для помолу матеріалу [2]. 

Головним недоліком футерівки для дроблення матеріалу є швидке зношування самого 
елементу [3]. 

Для усунення зазначеного недоліку в результаті літературно-патентного огляду обрано 
прототип  для удосконалення футерівки для подрібнення матеріалу, у якому її нове 
конструктивне виконання забезпечує збільшений термін служби елементу,зменшенню її 
маси,підвищення продуктивності та довговічності машини. 

Пропонується модернізована конструкція футерівки, що містить з’єднані вздовж барабана 
плити,виконані з еластомірного матеріалу.Нижні частини плит мають встановлену арматуру та 
з’єднані за допомогою кріпильних елементів з барабаном млина.Верхні частини кожної плити 
мають форму трапеції,передня,середня та задня грані якої створюють синусоїдальну хвильову 
робочу поверхню футерівки. Плити забезпечені металевими шипами у вигляді паралелепіпедів, 
частково завулканізованих у передні та середні грані плит і розташованих під гострим кутом до 
осі барабана. По периметру завулканізованої частини шипів виконані пази, що заповнюються 
еластомірним матеріалом плит, а на основі шипів виконані по два циліндричні пальці, вставлених 
в отвори вставної арматури так, що простір між основами шипів та вставною арматурою 
заповнено еластомірним матеріалом плит.  

Модернізована футерівка 1 монтується в корпусі барабана 2 , а також кріпиться в його 
порожнині за допомогою болтів та гайок. Має шипи 5 виготовлені з металу,які встановлені під 
гострим кутом на плиті 3 та утворюють робочу поверхню 4,яка має синусоїдальну хвильову 
поверхню (рис.1). 

Виконання верхніх частин кожної плити у формі трапеції, передня, середня та задня грані 
якої утворюють синусоїдальну хвильову робочу поверхню футеровки, дозволяє забезпечити 
активну участь усіх граней плит у процесі подрібнення, більш рівномірний розподіл ударних 
навантажень на плити від падаючих куль і шматків подрібнюваного матеріалу, що істотно 
підвищує ефективність подрібнення матеріалу та термін служби футерування. 
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Рисунок 1 – Поздовжній переріз модернізованого трубного кульового млина:  

1 – футерівка, 2 – барабан, 3 – плита, 4 – робоча поверхня, 5 – шипи,  - кутова швідкість 
 
Виконання металевих шипів у вигляді паралелепіпедів та їх вулканізація у згаданих тільки 

передніх і верхніх гранях плит суттєво збільшує площу поперечного перерізу шипів, а отже, і 
контактну площу подрібнення порівняно з циліндричними шипами (прототип), підвищує 
ефективність подрібнення та знижує загальну масу шипів. в цілому. 

Розташування шипів під гострим кутом до осі барабана дозволяє сформувати спіральний 
поступальний рух подрібненого матеріалу до розвантажувального патрубка барабанного млина, 
що підвищує його продуктивність. 

Виконання по периметру завулканізованої частини шипів пазів, заповнених еластомірним 
матеріалом плит, забезпечує міцне та надійне з'єднання шипів із плитами. 

А у зв'язку з тим, що на підставі шипів виконані по два циліндричні пальці, пропущені в 
отвори вставної арматури так, що простір між основами шипів та вставною арматурою заповнено 
еластомірним матеріалом плит, забезпечується технологічна посадка шипів у певне проектне 
положення без контакту з вставною арматурою плит . 

Висновок. Запропонована модернізація футерівки поліпшує ефективність подрібнення 
шматкового матеріалу, зменшення кількості шипів та підвищення надійності з'єднання 
завулканізованої частини шипів з еластомерним матеріалом плит футерування, та продовження 
терміну служби барабану млина. 
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УДК 678.027 
 

Один із способів модернізації екструдера 
 

Северенчук Д.П., студент, Сівецький В.І., к.т.н., проф. 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
 

Розглянуто варіант удосконалення конструкції черв’яка, з метою підвищення 
продуктивності процесу екструзії та якості екструзійних виробів і надійності роботи 
екструзійного агрегата. 

 
Вступ. Одним з основних типів обладнання для переробки полімерів є одночерв'ячні 

екструдери та агрегати і технологічні лінії на їх базі, що дозволяють отримати якісні полімерні 
вироби [1]. Основним недоліком базової конструкції екструдера є неможливість реалізації 
екструзійних процесів у вузькому контрольованому діапазоні температури формування виробів.  

В [2, 3] пропонується варіант удосконалення системи охолодження черв’яка екструдера. 
Недоліком конструкції [1] є те, що цей пристрій неможливо застосувати на екструдерах, в яких 
використовується співвісний привід. Метою модернізації є подолання вказаних недоліків 
обладнання в частинах покращення умов роботи екструдера, підвищення продуктивності 
процесу та надійності роботи пристрою охолодження черв’яка. 

Для досягнення поставленої мети на підставі проведеного літературно-патентного огляду 
обрано рішення [3] для модернізації системи охолодження черв’яка (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд екструдера [3]: 

1 – корпус; 2 – черв’як; 3 – обтічник; 4 – бункер; 5 – хомутові нагрівачі; 6, 7 – штуцери;  
8 – вхідний осьовий отвір; 9 – шліцеві пази; 10 – зазор між дном отвору та нижньою частиною 

обтічника; 11 – вхідні отвори; 12 – підводні канали; 13 – відводні канали 
 
Екструдер містить корпус 1, в якому встановлений черв’як 2 з обтічником 3. Завантаження 

матеріалу здійснюється через бункер 4. Нагрів проводиться хомутовими нагрівачами 5. 
Підведення та відведення холодоагенту виконується відповідно через штуцери 6 та 7, закріплені 
на циліндричній поверхні корпусу 1. У глухому отворі шнека 2 встановлений обтічник 3 
полімеру, що має вхідний осьовий отвір 8 для подачі хладагента і шліцеві пази 9 (не менше 
шести) зовнішньої поверхні для відведення зазначеного холодоагенту. При цьому сумарна площа 
перерізу пазів у 2 рази перевищує площу перерізу вхідного отвору. Обтічник 3 закріплений у 
глухому отворі шнека 2 таким чином, що між дном отвору та нижньою частиною обтічника 
забезпечується зазор 10, рівний за величиною діаметру вхідного отвору обтічника, а на іншому 
кінці обтічника його вхідні отвори 11 суміщені з підводними каналами 12 хладагента через 
штуцер 6. Шліцеві пази 9 на його зовнішній поверхні у крайній своїй точці поєднані з відводними 
каналами 13 хладагента і зі штуцером 7. 

Поставлена задача модернізації вирішується вдосконаленням черв’яка екструдера для 
переробки полімерних матеріалів, яка полягає у тому, що в глухому отворі шнека встановлено 
обтічник, що має вхідний осьовий отвір для подачі холодоагенту та шліцеві пази на зовнішній 
поверхні для відведення зазначеного холодоагенту. При цьому сумарна площа перерізу пазів у 2 
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рази перевищує площу перерізу вхідного отвору. Обтічник закріплений у глухому отворі шнека 
таким чином, що між дном отвору та нижньою частиною обтічника забезпечується зазор, рівний 
за величиною діаметру вхідного отвору обтічника, а на іншому кінці обтічника його вхідні отвори 
суміщені з підводячими каналами холодоагенту, а шліцеві пази, довжиною 9/10 довжини 
обтічника на його зовнішній поверхні у крайній своїй точці суміщені з відводячими каналами 
холодоагенту. 

Висновки. Пропонована конструкція екструдера для обробки полімерних матеріалів 
адитивних технологіях має наступні переваги: 

- підвищує продуктивність процесу за рахунок стабілізації температурного режиму роботи 
екструдера та забезпечення оптимальних швидкісних режимів при виключенні параметричних і 
функціональних відмов; 

- забезпечує підвищену надійність екструдера за рахунок удосконалення конструкції 
системи охолодження черв’яка його конструкції, компактності габаритів та компонування 
установок із співвісним приводом обертання шнека. 
 

Перелік посилань 
1. Басов Н. И., Казанков Ю. В., Любартович В. А. Расчет и конструирование оборудования для 
производства и переработки полимерных материалов. Учеб. для вузов. – М.: Химия, 1986. – 
488 с., ил. 
2. Патент UA 2005612 С1, МПК B29C 47/38, B29B 7/42. Экструдер для полимерных материалов 
/ Хомяков Валентин Николаевич - Опубл. 15.01.1994. 
3. Патент RU 204194 U1, МПК В29С48/85, 64/205. Екструдер для обробки полімерних матеріалів 
в аддитивних технологіях / Рощупкин С.І., Головин В.І., Колесов О.Г., Голяшов П.В., 
Тараховский О.Ю. - Опубл. 14.05.2021. 
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УДК 678.027.7 
 

Модернізація формуючої головки  
 

Хоменко В.В., студент, Сівецький В.І., к.т.н., проф. 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
 

Розглянуто варіант удосконалення головки для виробництва полімерних труб з метою 
підвищення їх якості. 

 
Вступ Типова конструкція екструзійної головки для формування трубних виробів 

представлені в [1]. Недоліками цієї екструзійної головки є складність конструкції і складність 
регулювання витрати розплаву в кожному каналі, а також товщини різних шарів розплаву в 
загальній формуючій щілині. 

Екструзійна головка для виготовлення двох шарових труб з полімерних матеріалів, що 
представлена в [2] містить корпус з розміщенним в ньому дорнотримач з циліндричною 
ділянкою, між ребрами якого виконані отвори для проходу розплаву, дорни, змонтовані з 
утворенням формуючої щілини і каналів для подачі зовнішнього і внутрішнього шарів розплавів, 
розташованих похило один щодо одного і повідомлених з формуючою щілиною. Недоліками 
наведених екструзійних головок є складність конструкції та регулювання витрати розплаву в 
кожному каналі, а також товщини різних шарів у загальній формуючій щілині; великий 
гідравлічний опір, обумовлений конструкцією дорнів і дорнотримачів, що погіршує зварюваність 
різних шарів потоків розплавів полімерів і знижує якість виробів, що випускаються. 

З метою удосконалення екструзійної головки використане рішення [3], в якому 
пропонується встановити в каналі зовнішні шари розплаву і регулювальні гвинти з 
напівциліндричними робочими ділянками. 

Екструзійна головка (рис. 1) містить роз'ємний корпус 1, в якому розташований 
дорнотримач 2 з циліндричною ділянкою , між ребрами 3 якого виконані отвори 4 для проходу 
розплаву, в яких розташовані регулювальні гвинти 5 . 

На вхідному торці дорноутримувач 2 встановлений півкульовий елемент 6 з 
фрезерованими пазами 7 , а на вихідному кінці дорноутримувач 2 закріплений дорн 8. На корпусі 
1 за кріплена формуюча втулка 9. Дорн 8 змонтований з можливістю його центрування за 
допомогою гвинтів 10 і в ньому виконаний канал 11 для охолоджуючого середовища, пов'язаний 
з патрубком 12. Між дорном 8 і втулкою 9 утворена формуюча щілина 13. 

В корпусі 1 змонтований дорн 14 з утворенням каналу 15 для подачі зовнішнього шару 
розплаву і каналу 16 для подачі внутрішнього шару розплаву. Канали 15 і 16 розташовані похило 
один відносно іншого і з’єднані з формуючою щілиною 13. У каналі 15 встановлена решітка 17 з 
отворами 18, в яких змонтовані регулювальні гвинти 19. Регулювальні гвинти 15 і 19 виконані з 
напівциліндричною робочою ділянкою 2, з центральною різьбовою ділянкою 21 і з 
чотиригранною ділянкою 22 під ключ. 

Корпус 1 головки з'єднується з екструдером (не показано) за допомогою фланців 23 і 24. 
Для подачі розплаву від екструдерів призначені канали 25 і 26 . 
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        а)                                                    б)                                                    в)                                г) 

Рисунок 1 – Конструкція формуючої головки: а – екструзійна головка, повздовжній 
переріз, б – переріз А – А, в – переріз Б – Б, г – регулювальний гвинт; 

1 – корпус, 2 – дорнотримач, 3 – ребро, 4 – отвори, 5 – регулювальні гвинти, 6 – півкульовий 
елемент, 7 – фрезеровані пази, 8 – дорн, 9 – формуюча втулка, 10 – гвинти, 11 – канал,  
12 – патрубок, 13 – щілина, 14 – дорн, 15 – канал, 16 – канал, 17 – решітка, 18 – отвори,  

19 – гвинти, 23,24 – фланці, 25,26 – канали, 1 – корпус, 3 – ребро, 4 – отвори, 5 – регулювальні 
гвинти, 1 – корпус, 2 – дорнотримач, 14 – дорн, 16 – канал, 17 – решітка, 18 – отвори,  

19 – гвинти, 20 – робоча ділянка, 21 – різьбова ділянка, 22 – чотиригранна ділянка 
 

Процес формування двошарових полімерних труб відбувається внаслідок того, що 
розплав полімеру потрапляє в корпус в якому розміщенний дорноутримувач з циліндричною 
ділянкою, між ребрами якого виконані отвори для проходу розплаву, дорни, змонтовані з 
утворенням формуючої щілини і каналів для подачі зовнішнього і внутрішнього шарів розплавів, 
розташованих похило один щодо одного і сполучених з формуючою щілиною, забезпечена 
решіткою з отворами, встановленою в каналі для подачі зовнішнього шару розплаву, і 
регулювальними гвинтами з напівциліндричними робочими ділянками, розміщеними в отворах 
решітки і в отворах для проходу розплаву між ребрами дорноутримувача. 

Висновок. Запропоноване вдосконалення дозволить забезпечити підвищення якості труб, 
механічну міцність за рахунок зменшення гідравлічного опору, поліпшення регулювання витрати 
і товщину шарів, рівномірність розподілу і зварювання різних шарів потоків розплавів полімерів 
між собою, збільшити термін служби комбінованих двох шарових труб в порівнянні із 
звичайними одношаровими полімерними трубами. 
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УДК 621.926.3 
 

Порівняння конструкцій маятникового млину 
 

Ільїн А.С., студент, Васильченко Г.М., к.т.н., доц. 
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«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
 

В даній роботі пропонується порівняння конструкцій маятникового млина з метою 
зменшення «мертвого» простору між роликом та  розмельним кільцем, що впливає на 
підвищення якості подрібнюваного продукту.  

  
 Вступ. Маятникові млини застосовуються у цементній, будівельній, хімічній та інших 

областях промисловості, пов’язаних з переробкою продуктів та використовуються для тонкого 
помелу м’яких та середньо міцних матеріалів (глина, крейда, магнезит та ін.)  

 

  
Рисунок 1 – Схема маятникового млина з еліпсоїдними роликами:  

1 – вал, 2 – хрестовина, 3 – розмельне кільце, 4 – бочкоподібний ролик,5– маятниковий  підвіс 
 

Широко розповсюджена конструкція [1], яка зображена на рис.1 складається з валу 1, 
хрестовини 2, розмельного кільця 3, бочкоподібного ролика, 4, маятникового підвісу 5, що 
утворює з площиною обертання хрестовини гострий кут, осі маятникового підвісу й валу ролико 
- маятникового млина не перетинаються. Ця конструкція має ряд недоліків, а саме: недостатня 
якість помелу, високий знос роликів через високе тертя, зумовлене нахилом осі та  ролики у 
еліпсоїдній формі не прилягають повністю до площини розмельного кільця, що впливає на 
збільшення «мертвого» простору.  

Рисунок 2 – Схема маятникового млина з конусними роликами:  
1 – камера, 2 – розподільча таріль, 3 – ролики, 4 – хрестовина,5 – скребки, 6 – вал, 7 – осі,  

8 – розвантажувальний патрубок, 9 – кожух, 10 – привід, 11 – корпус, 12 – кришка 
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Розглянуто варіант конструкції ролико-маятникового млину  [2], яка зображена на рис.2. 
Цей млин складається з камери 1, розподільчої тарелі 2, хрестовини 4, скребків 5, роликів 3, валу 
6, осей маятника 7, розвантажувального патрубка 8, привод 10, корпус 11, кришка 12 та захисний 
кожух 9. Від привід 10 обертається вал 6 на якому жорстко закріплені захисний кожух 9,  
хрестовина 4 та розподільча таріль 2. Скребки 5, які шарнірно закріплені на хрестовині 4, 
очищають корпус від залипання продуктів. На осях маятника 7, шарнірно закріплені ролика 3, 
які виконані у формі конусів, з’єднаних по основі. Камера 1 та вертикальна вісь знаходяться під 
кутом 5 - 10°. Зменшення цього кута знижує якість помелу, а збільшення знижує продуктивність. 

Таке з’єднання роликів забезпечує нижньому конусу, що знаходиться в повному контакті 
з конічною поверхнею розмельною камерою. Насамперед верхня частина конусного ролика 
забезпечує зазор. Таким чином завдяки формі роликів одночасно відбувається перемел та 
перетирання матеріалу, тобто за рахунок різниці значень окружних швидкостей у різних точках 
поверхні обертового ролика відбувається перетирання матеріалу з одночасним прослизанням і 
подрібненням.  

Ролики млина виготовляються з високо-марганцевої зносостійкої сталі (110Г13Л за 
ГОСТ 977-88), яка застосовується для деталей, що сильно зношуються. Ролики отримують у 
вигляді виливки, що вибивається з форми при температурі близько 1100 ° С і відразу ж 
загартовується у воді. Тому сталь має твердість 58…62 HRC [5, Т.1, з. 104] 

  Розрахували продуктивність (1) ролико-маятникового млина, що наочно показує 
ефективність цієї конструкції: 

' ρ 0,186 0,02 4 1900 3
5,65 /

15ц

lhv Z
кг с

k

   
    , (1) 

де l – ширина деталі ролика, l = 0,186 м; 
h – висота шару матеріалу під роликом, м; h = 0,02…0,025 м [3, с. 83]; 
v – окружна швидкість ролика, м/с; v = 4 м/с [3, с. 80]; 
ρ – насипна щільність матеріалу, кг/м3. Для мокрої глини ρ = 1900…2000 кг/м3 [4, табл. 4.1]; 
z – число валків; z = 3; 
𝑘ц – кратність циркуляції; 𝑘ц = 10…15 [3, с. 83]. 

Висновки. Порівнюючи дві конструкції [1, 2], у конструкції [2], присутні наявні переваги. 
А саме: висока якість помелу та однорідність подрібненого матеріалу, вирішення проблеми з 
«мертвим» простором, так як ролики виконані у формі двох конусів які щільно прилягають до 
стінок. Подрібнювана маса ковзає по похилій робочій поверхні помольної камери і ролика, що 
забезпечує велику кількість зіткнень ролика з подрібнюваним матеріалом. Забезпечує необхідну 
тонку фракцію помелу. 
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В даній роботі виконується порівняння конструкцій звичайного та модернізованого 

шлюзового живильника, щоб вирішити недолік нерівномірного транспортування матеріалу. 
 

Вступ. В будівельній галузі значно частіше інших видів об’ємних живильників 
використовують шлюзові (роторні) живильники завдяки простій конструкції, універсальності і 
можливості використання в різних технологічних схемах.  

Шлюзові живильники призначені для дозування та транспортування різних вантажів 
(штучних, сипучих, агресивних та не агресивних матеріалів) для подальшого транспортування на 
необхідні відстані. Дана машина може використовуватися як самостійна, так і в складі різних 
виробничих і технологічних ліній.  

Типова схема шлюзового живильника зображена на рис.1. Він складається з корпусу 1 з 
завантажувальними і розвантажувальними штуцерами, ротора 2 з комірками, встановленого на 
валу 3. Привід живильника складається з електродвигуна 4 і редуктора 5. 

 

 
Рисунок 1 – Схема шлюзового живильника (пояснення в тексті) 

 
Продуктивність шлюзових живильників регулюють зміною частоти обертання ротора за 

допомогою храпового механізму, вбудованого в редуктор, що змінюю його передаточне 
відношення. В деяких конструкціях живильників продуктивність регулюють також 
переміщенням одної з бокових стінок корпусу, тобто зміною робочого об’єму комірок. 

Перевагами шлюзового живильника є легкість ремонту та обслуговування, зручність 
монтажу, зносостійкість, плавна подача матеріалу, стійкість до температурних перепадів, 
герметичність конструкції. 
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Основним недоліком шлюзового живильника є нерівномірне транспортування, так як при 
транспортуванні змінюється ширина отвору між стінкою корпусу та коміркою. Щоб усунути цей 
недолік, необхідно провести патентний пошук та знайти модель, яка вирішить цю проблему. 

Модернізована модель шлюзового живильника (рис.2) відноситься до пневмотранспорту 
і використовується для подачі сипких та гранульованих матеріалів, оскільки шлюзовий 
живильник запобігає потраплянню атмосферного повітря в розвантажувачі і вихід газів при 
розвантаженні з пиловловлюючих пристроїв і дозволяє забезпечити герметичність пневматичних 
систем транспортування. Шлюзові живильники призначені для вивантаження сипких та 
гранульованих продуктів з розвантажувачів, пневматичних установок, фільтрів, циклонів та 
інших машин, в яких тиск може відрізнятися від атмосферного. Шлюзовий живильник є 
необхідним обладнанням у технологічних лініях, що використовують для транспортування 
матеріалу пневматичну та механічну подачу. Технічним результатом даної модернізації є 
збереження герметичності за рахунок підтримки постійної сили притиснення лопатей до 
внутрішньої поверхні корпусу шлюзового живильника і автоматичної компенсації зносу. 

 

 
Рисунок 2 – Модернізований шлюзовий живильник, вид в розрізі та вид збоку 

 (пояснення в тексті) 
 

Шлюзовий живильник містить корпус 1, металевий ротор 2 з розподіленими на його 
поверхні металевими кронштейнами 3. радіальні лопаті 4. виконані з пружноеластичного 
матеріалу. Корпус містить 1 бічні стінки 5, обичайку 6, завантажувальний 7 і розвантажувальний 
8 патрубки. Лопаті 4 виконані у вигляді пластин прямокутної форми, при цьому ширина пластини 
перевищує внутрішню ширину корпусу 1, а діаметр ротора 2 з лопатями 4 більше внутрішнього 
діаметра корпусу 1. Лопаті 4 одним кінцем знімно закріплені на металевих кронштейнах 3. 

Розглянута модель працює наступним чином. Транспортований сипкий матеріал 
надходить у завантажувальний патрубок 7 і потрапляє в комірку, утворену лопатями 4 і бічними 
стінками 5. При обертанні електродвигуна (на рис не показаний) ротор 4 безперервно обертається 
і при суміщенні заповненої комірки з розвантажувальним патрубком 8 відбувається 
вивантаження матеріалу з комірки. Так як діаметр ротора з лопатями більше внутрішнього 
діаметра корпусу 1 і ширина пластини перевищує внутрішню ширину корпусу 1, то при 
встановленні ротора 2 його лопаті 4 вільними краями загинаються в бік, протилежну напрямку 
обертання, а за рахунок пружноеластичних властивостей матеріалу лопаті 4 щільно стінкам 5 та 
обичайці 6. По мірі зношування лопаті розпрямляються, забезпечуючи постійну силу притиску 
до внутрішньої поверхні корпусу. Ротор модернізованого шлюзового живильника зображено на 
рис. 3. Герметичність шлюзового живильника зберігається до тих пір, поки лопаті 4 повністю не 
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розпрямляться. Лопаті з пружноеластичного матеріалу прості у виготовленні і не потребують 
спеціального обладнання, легко замінюються при зносі. 

Переважно лопаті виконані з  пружноеластичного матеріалу, що має здатність до 
відновлення форми. 

 
Рисунок 3 – Ротор шлюзового живильника (пояснення в тексті) 

 
Розглянемо різні види пружноеластичних матеріалів та їх властивості: 
- Поліамід −  полімери на основі синтетичних високомолекулярних сполук, що містять в 

основному ланцюзі амідні групи -CONH-. Вони відзначаються високими температурами 
плавлення завдяки міжмолекулярним водневим зв'язкам. До загальних рис філаментів на основі 
поліаміду відносяться хімічна інертність і антифрикційні властивості. Робоча температура — 
близько 100 ° C, окремі модифікації — до 120. 

- Етиленвінілацетат, ЕВА — полімерна речовина, що належить до класу складних ефірів, 
отримується внаслідок кополімеризації етилену і мономеру вінілацетату. Легкий і пружний 
матеріал, що має хороші амортизаційні властивості, перевершує поліетилен за прозорістю та 
еластичністю за низьких температур, має підвищену адгезію до різних матеріалів. Діапазон 
робочих температур від −80 °C до +55 °C, допускається короткочасне нагрівання до +70 °C. 

- Полібутадієн − синтетичний каучук. Полібутадієновий каучук - це полімер, що 
утворюється в результаті полімеризації мономеру 1,3-бутадієну. Полібутадієн має високу 
стійкість до зносу та має здатність до відновлення форми. 

- Полістирол − термопластичний полімер лінійної будови, продукт полімеризації стирену. 
Більшу термостійкість та ударну міцність мають суміші полістирену з іншими полімерами, а 
також сополімери стирену. Так, сополімер стирену з акрилонітрилом (24% останнього за масою) 
перевершує полістирен за термостійкістю, міцністю на розтягування, ударною в'язкістю та 
стійкістю щодо розтріскування в агресивних рідких середовищах, але значно дорожчий. Вище 
60°C знижується формостійкість, близько 100°C стає пластичним, при 200°C хімічно 
розкладається з виділенням мономеру. 

- Поліуретан − лінійні або зшиті полімери, основу ланцюгів макромолекул яких становить 
уретанова ланка –NH–C(=O)–O–. Стійкіші до окиснення та гідролізу, ніж поліамід. У 
макромолекулі поліуретанів також можуть міститися прості та складноефірні функціональні 
групи, карбамід, амідні групи і деякі інші функціональні групи, що визначають комплекс 
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властивостей цих полімерів. Поліуретани відносяться до синтетичних еластомерів і 
застосовуються в промисловості завдяки широкому діапазону міцності. Використовуються в 
агресивних середовищах, в умовах великих змінних навантажень і температур. Діапазон робочих 
температур — від −60 до +80 °C. 

Висновки. Розглянуто будову шлюзового живильника, його плюси та мінуси. Основним 
мінусом живильника є нерівномірне транспортування, так як при транспортуванні змінюється 
ширина отвору між стінкою корпусу та коміркою. Проведено патентний пошук та знайдено 
патент, який може вирішити цей недолік. В розглянутій моделі діаметр ротора з лопатями більше 
внутрішнього діаметра корпусу, який відрізняється тим, що лопаті виконані у вигляді пластин 
прямокутної форми з шириною, що перевищує ширину корпусу та лопаті виконані з 
пружноеластичного матеріалу.  Найкращі пружноеластичні матеріали для виготовлення лопатей 
є поліуретан та поліамід. 
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Розглянуто приклад модернізації бігунів мокрого помелу, яка дає змогу вдосконалити 
чашу, а саме спростити її виготовлення та експлуатацію для підвищення продуктивності та 
якості вихідного продукту. 

 
Вступ. Бігуни – пристрій для дрібного та тонкого дроблення різного роду будівельних 

матеріалів [1], що широко використовуються в будівельній промисловості. Основними 
складовими бігунів є – чаша і два котка, які здійснюють складні рухи навколо горизонтальної та 
вертикальної осей. Подрібнення матеріалу в бігунах здійснюється шляхом роздавлювання та 
стирання шматків масивними котками, які котяться по чаші. 

Проведено патентний пошук та розглянуто варіанти вдосконалення машини. Зокрема, 
модернізація чаші бігунів. Розглядалася модернізація, яка збільшує продуктивність бігунів, а 
також знижується енергоємність процесу дроблення [2]. Одним із варіантів модернізації може 
бути конструкція за патентом [3], яка забезпечує більш якісну грануляцію глинистої сировини, 
запобігає передчасному зносу котків. Це дозволить підвищити якість роботи бігунів. Також 
розглянуто конструктивна пропозиція чаші бігунів [4], яка спрощує виготовлення чаші та 
експлуатацію, заміну зношеної ділянки. 

В результаті патентного пошуку для збільшення продуктивності та підвищення строку 
роботи вибрано для реалізації конструкцію [4], що зображена на рис. 1-2. 

 
Рисунок 1 – Загальна схема конструкції бігунів: 

1 – станина, 2 – нерухома чаша, 3 – щілини, 4 – круговий борт, 5 – котки, 6 – осі, 7 – приводний 
вертикальний вал, 8 – центральна порожниста частина. 

 
Недоліками даних бігунів для подрібнення є невеликий термін служби внаслідок 

нерівномірного і швидкого зносу чаші і бандажів по зовнішній, і торцевої поверхонь, а також 
низька продуктивність.  

Запропонована модернізація вирішує цей недолік саме тим, що нове конструктивне 
виконання їх нерухомої чаші забезпечує істотне спрощення її виготовлення та експлуатації, 
зокрема заміну зношеної ділянки, а також підвищує продуктивність та якість готового продукту. 
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Рисунок 2 – Вигляд згори нерухомої чаші з розміщеними на ній котками: 

 3 – щілини, 4 – круговий борт, 5 – котки, 8 – центральна порожниста частина, 9 – вертикальна 
пластина, 10 – розбірні секції 

 
Мета винаходу – підвищити продуктивність механізму, покращити якість продукту, який 

перероблюється. 
Поставлена мета досягається тим, що бігуни, що містять станину, нерухому чашу з 

щілинами, закріплений на нерухомій чаші круговий борт, а також щонайменше два котки, 
встановлені всередині кругового борта з можливістю обертання навколо осей, змонтованих на 
приводному вертикальному валу, що проходить крізь центральну порожнисту частину нерухомої 
чаші, яка виконана у вигляді сукупності розміщених із зазором одна відносно одної вертикальних 
пластин, які згруповано в чотири розбірні секції прямокутної або квадратної форми, при цьому 
центральну порожнисту частину нерухомої чаші утворено зміщенням зазначених секцій між 
собою. 

Висновок. Дана модернізація підвищує продуктивність і поліпшує якість готового 
продукту. 
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 Розглянуто варіант модернізації черв’яка, що дає змогу вдосконалити черв’ячний прес 
для переробки полімерних матеріалів, за яким за рахунок зміни конструктивних параметрів 
черв'яка забезпечується покращення умов роботи екструдера та більш повна переробка прес-
маси за допомогою вирівнювання протитиску й насосного ефекту у всіх його зонах. За рахунок 
вказаної модернізації також вирівнюється продуктивність по зонах екструдера, що виключає 
його переривисту роботу, обриви та різнотовщинність готових виробів, тобто підвищується 
їхня якість. 

 
Вступ. Основним обладнанням для переробки полімерів є одночерв'ячні преси 

(екструдери), які дають змогу отримувати якісну структуру полімеру у виробі з невеликим 
вмістом наповнювачів, таких як пластифікатори, стабілізатори, барвники та інші компоненти [1]. 

Зазвичай черв’ячний прес містить механізм дозування прес-маси, напрямний пристрій, 
теплообмінні плити, дистанційні планки та привід, а також вертикальний колектор із 
порожниноутворювачами у вигляді труб, в середині яких розміщено трубопроводи підводу 
теплоносія, що утворюють зону нагрівання [А.с. №2038206 СССР, МПК 6 В29N3/26, 5/02]. Такий 
пристрій передбачає розділення на зони шляху проходження прес-маси із різною температурою 
в кожній зоні і, тому для забезпечення потрібних температурних умов у цих зонах 
використовують теплоносії та хладагенти, що значно обмежує технологічні можливості 
обладнання.  

Також відомий двохпозиційний термопластавтомат [А.с. №188654 СССР, МПК 4 
В39А31/00], який складається зі станини, в якій вмонтовані два механізми запирання форм, один 
механізм інжекції з черв'ячною пластикацією й механізм дотискання. У станині також розміщено 
гідропривід. Зазначений пристрій вимагає використання допоміжного енергоносія – води, масла 
або емульсії, а також його експлуатація передбачає охолодження та витримку виробів, що 
отримують у формі. Це суттєво обмежує його технологічні можливості і робить непридатним для 
переробки значної кількості полімерів. 

 Також існує двохстадійна шприц-машина для екструзійної переробки полімерів [2], яка 
містить обігрівальний корпус із завантажувальними отворами та приєднаними бункерами, 
спеціальний черв'як, що з'єднаний крізь редуктор з електроприводом та складений з двох 
з'єднаних в одне ціле окремих зон визначеної довжини, одна з яких порожня. При цьому 
з'єднання виконано за допомогою перехідного елементу, що виконує функції ущільнювального 
пристрою, в якому розміщено центральний та радіальний канали. Технічним обмеженням цього 
пристрою є черв'як, який містить дві зони, що з'єднані складним перехідним ущільнювальним 
пристроєм. Кожна із зон черв'яка має свій крок, а, у зв'язку з цим, і кут нахилу та глибину 
гвинтового каналу. Оскільки обидві зони обертаються з однаковою швидкістю, а рекомендації 
для розрахунку величин зазначених параметрів відсутні, вони підбираються емпірично (шляхом 
"підгонки"), що також суттєво обмежує технічні й технологічні можливості пристрою. Для 
вирівняння продуктивності в двох зонах збільшують глибину гвинтових каналів, найбільш 
завантажених ділянок шнека, що послаблює його характеристики міцності та викликає швидке 
температурне зношування [3]. 

Метою модернізації є подолання вказаних недоліків обладнання в частинах покращення 
умов роботи екструдера та підвищення якості готових виробів за рахунок вирівнювання 
протитиску й насосного ефекту у всіх його зонах. 

Для досягнення поставленої мети на підставі проведеного літературно-патентного огляду 
обрано модернізацію черв’яка (шнека) за патентом № UA13710U [3]. 
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Конструкція екструдера за патентом № UA13710U пояснюється кресленням (рис. 1), де 
показаний його загальний вигляд. Прес-масу засипають у завантажувальний бункер 1, що 
з'єднаний із корпусом 3 в якому розміщений багатозонний черв’як 2, який обертається за 
допомогою приводу. Просуваючись крізь корпус 3 по гвинтовому каналу шнека 2, прес-маса 
проходить зону завантаження (а), після чого попадає в зони стискання (б) та гомогенізації (в), які 
складають ділянку, що оснащена обігрівачами 4, призначеними для розплавлення прес-маси та 
перетворення її у в'язку суміш. У в'язкому стані прес-суміш пропускається крізь зону дозування 
(г) та екструзійну головку 5, в якій придається кінцева форма виробу [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд екструдера [3]: 

1 – завантажувальний бункер; 2 – черв’як; 3 – корпус; 4 – обігрівачі; 5 – екструзійна головка; 
зони: а – завантаження, б – стискання, в – гомогенізації, г – дозування 

 
Поставлена задача модернізації вирішується вдосконаленням черв’яка екструдера для 

переробки полімерних матеріалів, яка полягає у тому, що черв’як виконується цільним із зонами, 
що утворені змінним по його довжині кутом нахилу гвинтового каналу для того, щоб полегшити 
умови його роботи, спростити процедуру зміни шнека та вирівняти насосний ефект та 
продуктивність у кожній зоні екструдера [3]. Зміна кута нахилу гвинтового каналу в кожній зоні 
призводить до підвищення якості виробів, виключення їх різнотовщинності та обривів у процесі 
роботи. 

Висновок. У результаті вдосконалення черв'яка за рахунок зміни кута нахилу гвинтового 
каналу черв’ячного шнека в кожній зоні підвищується рівномірність потоку прес-маси в 
екструдері в цілому, покращуються умови роботи пристрою та забезпечується більш повна 
переробка прес-маси за рахунок вирівнювання протитиску й насосного ефекту. 
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Наведено приклад модернізації екструдера встановленням додатковго теплообмінника 

для оптимізації затрат теплової та електроенергії та пісушування гранул полімеру. 
 
Вступ. Одночерв’ячні екструдери мають широке застосування в різних галузях [1].   
Задля вдосконалення конструкції черв’ячного преса [1] скористаємося варіантом [2], у 

якого надлишкове тепло від корпусу використовується для підсушення грануляту, що 
завантажується до бункера. Принцип роботи полягає у виконанні в корпусі спіральних пазів для  
збільшення площі нагрітого повітря і подачі до бункера з завантаженими до нього гранулами. 

Рекомендована модернізація, зображена на рис.1, працює так. Гранули завантажуються до 
бункера 7, проходять через завантажувальний отвір 12 та надходять у робочу камеру 2. Черв’як 
4 забирає гранули, розплавляє та гомогенізує їх і рівномірно подає гомогенізований розплав до 
головки 11. Рухаючись в каналі 4, сировина нагрівається до необхідних температур завдяки 
електронагрівачам 5 та теплоті в’язкого тертя в зоні плавлення та дозування. 
Задля передачі утворюваних надлишків тепла в корпусі циліндра 1 під кожухом теплоізоляції 6 
розміщується теплообмінна спіральна труба та вмонтовується в трубопровід 8, що підключений 
до бункера 7. При підігріві вмикається вентилятор 9 нагнітає повітря в бункер 7 через 
трубопровід з теплообмінником та сітку-екран 13. Процес контролюється системою контролю та 
регулювання 10 повітря. Гарячим повітрям здійснюється висушення сировини, а по завершенню 
циклу відпрацьоване повітря викидається в атмосферу. 

 

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд удосконаленої конструкції екструдера 

 
Висновки. Результатами впровадження заданої модернізації є: 
– Оптимізація процесу нагрівання та підсушення матеріалу завдяки циркуляції тепла, як 

наслідок – більш ефективне використання електроенергії 
– Зменшення витрат часу на осушення завдяки збільшенню температури повітря; 
– Покращення якісних властивостей готової продукції завдяки збільшенню точності та 

надійсності регулювання температури при виробництві. 
 

Перелік посилань 
1. Мікульонок І. О.,Сокольський О. Л., Сівецький В. І., Радченко Л. Б. Основи проектування 
одночерв’ячних екструдерів : навч. посіб. – Київ, 2015. 200 c. 
2. Патент 112597 Україна, МПК  B29B 7/82, (2006.01) B29C 47/00. Одношнековий екструдер для 
виробництва полімерних матеріалів з теплообмінним пристроєм / Потапов В. О., Білий Д. В., 
заявники та власники Потапов В. О., Білий Д. В. №u201605930; заявл. 26.12.16; опубл. 01.06.17, 
Бюл. №24. 5 с. 



XV Всеукраїнська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» 

90 

УДК 621.74.01:661.7 
 

Модернізація пристрою для охолодження довгомірних виробів 
 

Левченко В.М., студент 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
 
Наведено один із варіантів модернізації конструкції екструдера за допомогою жорстко 

закріплених на внутрішній поверхні корпусу пластин із загартованої сталі. 
 
Вступ. Екструзія – процес виготовлення виробів завдяки продавлюванню матеріалу через 

головку у матрицю або групу матриць. Екструдер – машина для виготовлення деталей та виробів 
шляхом екструзії [1]. 

Одним із найпоширеніших недоліків екструдера є значне зношення внутрішньої поверхні 
корпусу, і як наслідок, поступове зниження якості екструзії. Задля усунення зазначених недоліків 
запропоновано скористатися модернізацією [2], яка полягає в армуванні внутрішньої поверхні 
корпусу пластинами загартованої сталі. Дане удосконалення зображене на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд модернізованого екструдера:  

1 – рама, 2 – вузол опорного підшипника, 3 – редуктор, 4 – сталеві пластини, 5 – кожух,  
6 – черв’як, 7 – система охолодження, 8 – станина, 9 – воронка завантажувальна, 10 – блок 

керування, 11 – нагрівач, 12 – бункер, 13 – головка 
 
Покращений корпус виготовлено у вигляді роз’ємного на дві частини у повздовжньому 

напрямку, пустотілого циліндра. Всередині корпуса встановлені пластини із загартованої сталі; 
вони жорстко закріплені та повторюють форму корпуса. Бічні поверхні пластин мають 
ортогональну орієнтацію поребрення, що додає стійкості у просуванні матеріалу по екструдеру. 

Висновки. Модернізація конструкції корпуса екструдера, що пропонується, дозволяє 
підвищити стійкість до зносу внутрішньої поверхні корпусу і, тим самим, покращити 
стабільність його роботи. Додаткове оребрення сприяє перемішуванню  та просуванню матеріалу 
по корпусу екструдера, що надає можливість до поліпшення якості процесу лиття, а завдяки 
роз’ємності конструкції забезпечується простота обслуговування 
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 Розглянуто варіант модернізації валків, що дає змогу вдосконалити валкової дробарки 
для переробки будівельних матеріалів, за яким за рахунок зміни конструктивних параметрів 
валків забезпечується покращення умов роботи валкової дробарки та більш повна переробка 
будівельної маси за допомогою подвійної переробки. За рахунок вказаної модернізації також 
вирівнюється продуктивність по зонах валкової дробарки, що виключає його переривисту 
роботу, обриви та різнотовщинність готових виробів, тобто підвищується їхня якість. 

 
Вступ. Основним обладнанням для переробки будівельних матеріалів є валкова дробарка 

[1], яка дає змогу отримувати однорідну массу для виготовлення будівельних матеріалів таких як 
цегла, цемент, щебінь та ін. Перевагами валкових дробарок є простота конструкції, зручність 
обслуговування і ремонту, можливість дроблення вологих матеріалів, а недоліками - малий 
термін служби зубчастих сегментів, недостатній відхід валків при потраплянні предметів, що не 
дробляться [2]. 

Станина дробарки являє собою чотирикутну раму конструкцію зварну або литу. 
Дробильний валок насаджений на вал, обертається у підшипниках нерухомо закріплених на 
станині. Другий дробильний валок насаджений на вал, обертається у підшипниках, які можуть 
переміщатись поздовж станини по напрямним. Вали з дробильними валками обертаються 
назустріч один одному і отримують обертання від електродвигуна через редуктор і карданні вали. 
Дробильні валки виготовляють з чавуну і футерують по зовнішній поверхні бандажами з 
високомарганцевистої або вуглецевої сталі. 

Положення рухомих підшипників фіксується за допомогою тяг, прокладок, пружин і 
затяжних гайок. Прокладки, розташовані між нерухомими підшипниками і упором на нижніх 
тягах, обмежують переміщення рухомих підшипників, а також фіксують відстань між 
дробильними валками. Затяжні гайки деформують пружини, які при цьому притискають рухомі 
підшипники до прокладок. 

Попередньо стиснуті пружини компенсують нормальні зусилля, які виникають при 
дробленні руди. При потраплянні у зазор між валками предметів, що не дробляться, пружини 
стискуються і рухомі підшипники з дробильним валком відсуваються. При цьому розмір щілини 
між валками збільшується і предмет, що не дробиться, провалюється униз. З метою герметизації 
і безпеки експлуатації дробильні валки обертаються у литому корпусі. 

Розміри валкових дробарок визначаються діаметром і довжиною валків. Окружна 
швидкість на поверхні валків становить 4 – 6 м/с. Валкові дробарки з гладкими валками 
працюють при ступені дроблення 3 – 4. Різновидом дробарок з гладкими валками є двовалкові 
дробарки з рифленими валками. Виготовлюються дробарки з обома рифленими валками (ДР) і 
дробарки з одним гладким і одним рифленим (ДГР). Дробарки з рифленими валками 
застосовуються для дроблення матеріалів твердих і середньої твердості. Окружна швидкість 
рифлених валків на 10 – 20 % менше швидкості гладких. 

 Для досягнення поставленої мети на підставі проведеного літературно-патентного огляду 
обрано модернізацію валкової дробарки за патентом [2]. 

Поставлене корисною моделлю завдання досягається тим, що у валковій дробарці, яка 
містить ведучий і опорний валки діаметрами відповідно D1 і D2, які обертаються в одному 
напрямку, згідно корисної моделі додатково паралельно під ними розміщують два нижніх валки 
з робочим зазором S2 меншим у 2,5 рази в порівнянні з робочим зазором S1 між верхніми валками, 
при цьому діаметри ведучого валка D3 та опорного валка D4 беруть відповідно рівними діаметрам 
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D1 і D2, а крутний момент до валків здійснюють від автономного приводу через редуктор і 
клинопасову передачу. 

Модернізація валкової дробарки за патентом [2] пояснюється кресленням (рис. 1), де 
показаний кінематична схема обертання валків.  

 
Рисунок 1 – Кінематична схема обертання валків за патентом [2]: 

1, 2, 3, 4 – валки; S1 – відстань між 1 та 2 валками; S2 – відстань між 3 та 4 валками;  
D1, D2, D3, D4 – діаметри відповідних валків; V1, V2, V3, V4 – швидкості відповідних валків 

 
Валкова дробарка має верхню і нижню пари валків 1, 2, 3 і 4, які розміщені одна під одною 

у вертикальній площині. Із них валки 1 і 3 є ведучими, а 2 і 4 - опорними. Діаметри ведучого 
валка D3 та опорного D4 по розмірам виконані відповідно рівними діаметрам верхньої пари валків 
D1 і D2. Нижні валки 3 і 4 з можливістю додаткового подрібнення матеріалу у горизонтальній 
площині розміщують так, що величина робочого зазору S2 була меншою в 2,5 рази в порівнянні 
з робочим зазором S1 між верхніми валками 1 і 2. Передачу крутного моменту до ведучого валка 
3 здійснюють від електродвигуна 5 за допомогою клинопасової передачі 6 через шківи 7 і 8. 
Розміри діаметрів шківів 7 і 8 беруть з розрахунку забезпечення співвідношення колових 
швидкостей валків ведучого валка 3 до опорного 4, як 7:1. 

Дробарка працює наступним чином. Після попереднього подрібнення матеріалу між 
верхніми валками 1 і 2 його куски поступають на нижні валки 3 і 4. Внаслідок того, що робочий 
зазор S2 між нижніми валками 3 і 4 є меншим від робочого зазору S1 верхньої пари валків 1 і 2, 
відбувається повторне подрібнення матеріалу з отриманням кусків менших фракцій. 

Висновки. У результаті вдосконалення конструкції дробарки, забезпечується підвищення 
продуктивності її роботи за рахунок повторного подрібнення матеріалу з використанням 
додаткової пари валків. 
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