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Корисна модель належить до обладнання для перероблення термопластичних матеріалів, у 
тому числі й композиційних, і може бути використана в полімерпереробних екструзійних лініях, 
зокрема при виготовленні робочого органу одно- або двочерв'ячних екструдерів. 

Для перероблення термопластичних матеріалів (полімерів, пластичних мас, гумових 
сумішей і композицій на їх основі) широкого поширення набули одно- та двочерв'ячні 5 

екструдери, основними робочими органами яких є черв'яки. Відомий черв'як екструдера, що 
містить вал з послідовно розташованими хвостовиком, спорядженими гвинтовою нарізкою 
робочою зоною, а також наконечником [1]. Конструкція цього черв'яка є класичною. Проте він 
прийнятний для перероблення лише певного виду сировини (типу сировини й форми її 
частинок). Крім того, він не може компенсувати можливих коливань продуктивності екструдера в 10 

цілому, спричинених, наприклад нестабільністю вихідної сировини. 
Найбільш близьким аналогом є черв'як екструдера, що містить вал з послідовно 

розташованими хвостовиком, робочою зоною, спорядженою гвинтовою нарізкою, а також 
виконаним у вигляді окремої деталі наконечником [2]. 

Цей черв'як дає змогу змінювати форму й розміри наконечника, а отже й дещо поліпшувати 15 

перероблення сировини певного виду. Проте він також не може компенсувати можливих 
коливань продуктивності екструдера в цілому. 

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити черв'як екструдера, у якому нове 
конструктивне виконання його наконечника забезпечує переміщення наконечника відносно 
робочої зони черв'яка залежно від тиску, що діє на наконечник, а отже згладжування пульсацій 20 

потоку розплаву на виході з екструдера й більш стабільну роботу екструдера в цілому. 
Поставлена задача вирішується тим, що в черв'яку екструдера, що містить вал з послідовно 

розташованими хвостовиком, робочою зоною, спорядженою гвинтовою нарізкою, а також 
виконаним у вигляді окремої деталі наконечником, згідно з корисною моделлю, новим є те, що 
наконечник виконано з можливістю осьового руху відносно робочої зони і споряджено пружним 25 

елементом, наприклад пружиною стиснення. При цьому в найприйнятнішому варіанті виконання 
черв'яка пружний елемент споряджено засобом регулювання його жорсткості. 

Виконання наконечника з можливістю осьового руху відносно робочої зони черв'яка під час 
раптового несанкціонованого підвищення тиску з боку екструзійної головки сприяє переміщенню 
наконечника в бік його робочої зони, а отже скорочення загальної довжини черв'яка та 30 

збільшення об'єму робочого каналу екструдера з боку наконечника, що сприяє зниженню тиску. 
Після певного зниження тиску наконечник повністю або частково повертається у вихідне 
положення, після чого тиск у робочому каналі екструдера стабілізується. 

Спорядження ж пружного елемента засобом регулювання його жорсткості забезпечує 
можливість змінювання його пружних характеристик залежно від перероблюваної сировини, що 35 

розширює технологічні можливості черв'яка. 
Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 - загальний 

вигляд черв'яка; на Фіг. 2 - виносний елемент А на Фіг. 1, розріз. 
Черв'як екструдера містить вал 1 з послідовно розташованими хвостовиком 2, робочою 

зоною 3, спорядженою гвинтовою нарізкою 4, а також виконаним у вигляді окремої деталі 40 

наконечником 5, який виконано з можливістю осьового руху відносно робочої зони 3 і 
споряджено пружним елементом 6, наприклад, пружиною стиснення. Штифт 7, що проходить 
крізь овальний отвір 8 наконечника 5 фіксує його від провертання відносно робочої зони 3 
черв'яка (Фіг. 1). Пружний елемент 6 може бути споряджено засобом регулювання його 
жорсткості, наприклад пакетом знімних шайб 9 (Фіг. 2). 45 

Черв'як працює в такий спосіб. 
Сировина, що підлягає переробленню, послідовно просувається нарізкою 4 робочої частини 

3 від хвостовика 2 до наконечника 5, поступово ущільнюється, нагрівається і плавиться. 
Під час раптового небажаного підвищення тиску з боку екструзійної головки (не показано) 

сприяє переміщенню наконечника 5 у бік його робочої зони 3, а отже скорочення загальної 50 

довжини черв'яка та збільшення об'єму робочого каналу екструдера з боку наконечника 5, що 
сприяє зниженню тиску. Після певного зниженню тиску наконечник 5 повністю або частково 
повертається у вихідне положення, після чого тиск у робочому каналі екструдера стабілізується. 
Залежно від перероблюваної сировини зміною товщини h пакета знімних шайб 9 можна 
регулювання пружні характеристики пружного елемента 6. 55 

Пропонована корисна модель, нескладна у виготовленні та експлуатації, істотно поліпшить 
умови роботи черв'ячних екструдерів. 

Джерела інформації: 
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1. Черв'як екструдера, що містить вал з послідовно розташованими хвостовиком, робочою 
зоною, спорядженою гвинтовою нарізкою, а також виконаним у вигляді окремої деталі 
наконечником, який відрізняється тим, що наконечник виконано з можливістю осьового руху 
відносно робочої зони і споряджено пружним елементом, наприклад пружиною стиснення. 
2. Черв'як за п. 1, який відрізняється тим, що пружний елемент споряджено засобом 10 

регулювання його жорсткості. 
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