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РЕФЕРАТ 

 

УДК 678.057 

"Устаткування для виробництва рукавної плівки з модернізацією головки": 

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 
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Робота складається з вступу і ____ розділів. Загальний обсяг роботи ___ 

аркушів основного тексту, ___ додатків. 

Метою роботи є модернізація головки для виробництва рукавної плівки з 

поліетилену. Спроектована головка дозволить підвищити гомогенізацію розплаву 

одержуваних виробів. 

У роботі спроектовано головку. Виконано необхідні параметричні 

розрахунки і розрахунки на міцність. 

 

ЕКСТРУЗІЙНА ГОЛОВКА, РОЗДУВ, ЧЕРВ'ЯЧНИЙ ЕКСТРУДЕР, 

ПОЛІЕТИЛЕН, РУКАВНА ПЛІВКА, РОЗПЛАВ, ГОМОГЕНІЗАЦІЯ. 

  



 

РЕФЕРАТ 

УДК 678.057  

”Оборудование для производства рукавной пленки с модернизацией 

головки”: Дипломный проект образовательно-квалификационного уровня 

«бакалавр» за направлением подготовки 6.050503 «Машиностроение» (програма 

профессионального направления «Оборудование химических производств и 

предприятий строительных материалов») /НТУУ «КПИ» ;   Руководитель В.H. 

Куриленко-К. 2016. – __ с.  Исполнитель. –В.И.Гаращук Библиогр. –__ с. 

 

Работа состоит из вступления и ____ разделов. Общий объем работы __ 

листов основного текста,  __ приложений. 

Целью работы является модернизация головки для производства рукавной 

пленки из полиэтилена. Спроектированная головка позволит повысить 

гомогенизацию расплава получаемых изделий. 

В работе спроектировано головку. Выполнено необходимые 

параметрические расчеты и расчеты на прочность. 

 

ЭКСТРУЗИОННАЯ ГОЛОВКА, РАЗДУВ, ЧЕРВЯЧНЫЙ ЭКСТРУДЕР, 

ПОЛИЭТИЛЕН, РУКАВКАНЯ ПЛЕНКА, РАСПЛАВ, ГОМОГЕНИЗАЦИЯ. 

  



ABSTRACT 

 

UDC 678,057 

“Equipmant for theproduction of tubular film with the modernization of the 

forming head” 

PE-45": Diploma project of educational qualification of "bachelor" for the training 

direction 6.050503 " Machinebuilduing " (programa of professional direction "chemical 

production equipment and construction materials enterprises") / NTUU "KPI" ; Present 

work is performed under the direction of teacher V.N. Kurilenko. Kiev. 2016. – __ p. 

Performer V.I. Garashchuk-Bibliography. -__ p. 

The work consists of an introduction and _____ sections. The total volume of __ 

pages of main text, __ applications. 

The aim is to modernize the production heads for tubular films of polyethylene. 

Designed head will increase the melt homogenisation derived products. 

The paper designed head. Done necessary parametric calculations and 

calculations of strength. 

 

EXTRUSION HEAD, BLOW, WORM EXTRUDERS, PLASTIC, TUBULAR 

FILM, MELT HOMOGENIZATION. 

  



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

Умовні позначення: 

a – прискорення, м/с
2
; 

b – товщина шару рідини, що тече біля стінки каналу, мм; 

D – тензор швидкості деформації, с
-1

; 

𝐷вих;  𝐷вх  – вихідний та вхідний діаметри, мм; 

h – висота, мм; 

k – коефіцієнт консистенції; 

l – довжина каналу, мм; 

μ – кінематична в´язкість, Па∙с; 

n – індекс течії; 

p – тиск, Па; 

r – радіальна координата, мм; 

ρ – густина, кг/м
3
; 

𝑆(𝜏𝑟) – швидкість ковзання на стінці каналу, мм/с; 

τ – напруження зсуву, Па; 

𝜏𝑟 – напруження зсуву на стінці каналу, Па; 

𝑓 – вектор зовнішньої сили, Н/кг; 

y – відстань від стінки, мм; 

�⃗⃗� – вектор швидкості точки тіла, с
-1

; 

𝜎^ – тензор напружень, Па; 

f – об´ємна сила, Н/м
3
; 

f(τ) – функція, що залежить від напруження зсуву; 

V – швидкість, мм/с; 

𝑉ковз – швидкість ковзання, мм/с; 

λ – час релаксації; 

𝑛′;  𝑘′ – 
тангенси кутів нахилу логарифмічних кривих залежності 

напруження зсуву на стінці каналу; 

U(r) – швидкість у точці каналу з радіальною координатою r, мм/с; 



 

Основні скорочення: 

ГДК – гранично допустима концентрація; 

ДСН – державні санітарні норми; 

ІХФ – інженерно-хімічний факультет; 

кафедра 

ХПСМ 
– 

кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування 

НТУУ «КПІ»; 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

НАПБ – нормативний акт з питань пожежної безпеки; 

НДР – науково-дослідна робота; 

НТУУ 

«КПІ» 
– 

національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут»; 

ПЕВГ – поліетилен високої густини; 

ПЕНТ – поліетилен низького тиску; 

ПЗ – програмне забезпечення; 

ПІД–

регулятор 
– пропорційно-інтегрально-диференційний регулятор; 

ПМ – полімерний матеріал; 

ПС – полістирол; 

ПТБ – правила технічної безпеки; 

ПТЕ – правила технічної експлуатації; 

ПУЕ – правила улаштування електроустановок; 

С – севілен; 

СНиП – строительные нормы и правила; 

ТБ – техніка безпеки; 

ТПА – термопластавтомат; 

УДК – універсальна десяткова класифікація. 
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Вступ 

Метою модернізації є підвищення продуктивності. Покращення якості та 

технологічних показників виробу досягається вдосконаленням механізмів лінії. 

Підвищення економічних показників виготовлення кінцевого продукту досягаєтья 

головним чином за рахунок підвищення продуктивності процесу. 

Процес виробництва полімерних плівок різноманітного призначення 

традиційний і складається з наступних стадій: 

 підготовка початкової полімерної сировини, у т.ч. з забезпеченням 

оптимального вмісту вологи; 

 підготовка в екструдері гомогенного за складом й температурою 

розплаву; 

 формування у кільцевому зазорі між дорном та матрицею головки із 

забезпеченням розрахункових розмірів заготівки рукава; 

 роздуву рукава ; 

 охолодження рукава з одночасним поздовжнім витягуванням;  

 складування рукава в плоску плівку і обріз полотна на потрібну ширину і 

намотування відповідних довжин на шпулі; 

Саме знання особливостей виготовлення плівок дає можливість забезпечити 

задану її товщиниу, рівнотовщинність полотна, зберегти і навіть покращити 

комплекс фізико – механічних та експлуатаційних властивостей початкових 

полімерних матеріалів.  

Для виготовлення плівок можуть бути використані всі термопласти та деякі 

термореактивні композиції. Найбільше розповсюдження отримало виробництво 

плівки з поліетилену ВТ та НТ, оскільки ці матеріали майже незамінні в такому 

виробництві. 

Проблеми і перспективи розвитку технологічних ліній для виготовлення 

рукавної плівки, машинобудівної бази для їх створення, в т.ч. у нас на Україні, 

стан ринку полімерперебного обладнання нерозривно пов'язані з ринком 

виробництва полімерної рукавної плівки. У галузевій пресі цьому приділялося 

достатньо багато уваги . 
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Тому тема дипломного проекту відповідає вимогам сучасності. 

 Метою даного проекту є розробка устаткування для виробництва рукавної 

плівки методом роздуву з розробкою черв’ячного екструдера, зокрема, виконати 

параметричний розрахунок, та розрахунки на міцність основних вузлів і деталей 

черв’ячної машини, що підтверджують працездатність устаткування, опрацювали 

розділи з охорони праці, технології машинобудування. 

 Завдання на дипломний проект було видано під час проходження 

переддипломної практики.  
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ДОДАТОК Г. Таблиця розглянутих патентів 

 

№ Предмет 

пошуку 

Держава пошуку 

Класиф. індекс МПК 

Сутність заявленого технологічного 

рішення і мета його створення 

1 Екструзійна 

головка 

Україна 

Авторське свідоцтво 

№82205 , кл. B29С 

47/20, 2013 рік. 

Сівецький В.І., 

Сокольський О.Л., 

Ростов О.В., Коваленко 

К.Г., Івіцький І.І. 

Запропоноване вдосконалення 

головки екструдера, дорнотримач 

виконаний з двох частин з 

можливістю зворотно поступального 

руху однієї частини відносно іншої, 

матриця і вихідна частина дорну 

закріплена на рухомій дорнотримача 

таким чином, що довжина канала має 

можливість змінюватись. 

2 Екструзійна 

головка 

 Україна 

Авторське 

посвідчення №60882, 

кл. B29C 47/20, 2011 

рік. 

Свідерський В.А., 

Пєтухов А.Д., Колосов 

О.Є., Осьмаков О.Г., 

Біль В.А., Пєтухов М.А 

В основу корисної моделі покладено 

задачу вдосконалити головки 

формуючої, у якому нове 

конструктивне виконання головки 

істотно підвищує гомогенізацію 

розплаву. 

3 Екструзійна 

головка 

СССР 

Авторське 

посвідчення №863391, 

кл. B29C 47/20, 1981 

рік. 

Копил О.Н., 

Шигельський О.Ю. 

Запропоноване вдосконалення 

головки таким чином: з ціллю 

рівномірного розподілу потоків 

розплаву полімера по кільцевим 

формуючим щілинам, по наружній 

поверхні пустотілого дорна виконані 

ексцентричні кільцеві канали, 

розташовані в зоні каналів для подачі 

розплаву полімера. 



4 Екструзійна 

головка 

Україна 

Авторське 

посвідчення №29932, 

кл. В29С 47/20, 1992 

рік. 

Чуров В.П., Панов 

А.К., Ромачук В.А., 

Расулев З.Г., Петров П.І. 

Екструзійна головка повернена 

донизу і виконана у вигляді 

з'єднаного з перехідним фланцем 

корпусу, всередині якого 

розташований напрямний конус, в 

якому закріплений порожнистий 

дорн, на вихідному кінці дорна 

встановлена з гарантованим зазором 

матриця, що базується в корпусі, до 

вихідного кінця дорна приєднана 

система роздуву, а в перехідному 

фланці на виході з екструдера 

встановлений фільтр, в системі 

охолодження рукава 

охолоджувальний елемент 

виконаний у вигляді охоплюючого 

рукав кільця, що встановлене під 

екструзійною головкою і має 

можливість осьового і радіального 

переміщень відносно рукава, при 

цьому вузол протягування і намотки 

виконаний у вигляді корпусу, в 

якому встановлені осі для 

протягувальних валків і вихідна вісь, 

на одному кінці якої встановлений 

фрикціон, а на другому кінці - 

барабан намотки, виконаний у 

вигляді маточин, з'єднаних між 

собою за допомогою шарнірно 

закріплених на них планок, при 

цьому одна з маточин має 



можливість переміщення вздовж 

вихідної осі. 

5 Екструзійна 

головка 

Україна 

Авторське 

посвідчення №165, кл. 

В29С47/20, 2006 рік. 

Крєстінін С.В. 

екструзійна головка звернена вниз 

і виконана у вигляді поєднаного з 

перехідним фланцем корпусу, 

всередині якого розташований 

направляючий конус, в якому 

закріплено порожнистий дорн, на 

вихідному кінці дорна 

встановлена з гарантованим 

зазором матриця, що базується в 

корпусі, до вхідного кінця дорна 

приєднана система роздування 

рукава, а в перехідному фланці на 

виході з екструдера встановлено 

фільтр, в системі охолодження 

рукава охолоджуючий елемент 

виконаний у вигляді охоплює 

рукав кільця, встановленого під 

екструзійною головкою і має 

можливість осьового і радіального 

переміщення щодо рукава, при 

цьому вузол протягування і 

намотування виконаний у вигляді 

корпусу, в якому встановлені осі 

для протягують валків і вихідна 

вісь, на одному кінці якої 

встановлений фрикціон, а на 

іншому кінці - барабан 

намотування, виконаний у вигляді 

ступиці, з'єднаних між собою за 



допомогою шарнірно закріплених 

на них планок, при цьому одна з 

маточин має можливість 

переміщення вздовж вихідний осі. 

6 Екструзійна 

головка 

Україна 

Авторське 

посвідчення №1763227, 

кл. В29С 47/22, 1992 

рік. 

Петров П.И., 

Алексеев А.В., Панов 

А.К., Романчук В.А., 

Чуров В.П., 

Абдрашитов Я.М. 

Екструзійна головка має роз’ємний 

корпус. В корпусі розміщені дорн, 

дорнотримач і формуюча втулка. 

Головка має чотири лінійні 

коректори з ноніусами, розміщені в 

місці роз’єму корпусу. Фланець 

дорнотримача виконаний кільцевим з 

установочною торцевою поверхнею. 

7 Екструзійна 

головка 

Росія 

Авторське 

посвідчення №2340454, 

кл. В29С 47/20, 2006 

рік. 

Маглер Франц, Байер 

Кристиан, Гейнекер 

Михаель, Либовский 

Йохим 

Екструзійна головка містить 

живильник розплаву, кілька каналів у 

вигляді кільцевих щілин. Канали 

розташовані концентрично відносно 

центральної осі екструзії головки зі 

спіральними розподільниками. 

Спіральний розподільник 

внутрішнього каналу для розплаву 

розташований відносно центральної 

осі екструзії головки на внутрішній 

обмежує стінці. Спіральний 

розподільник зовнішнього каналу 

розташований на зовнішній обмежує 

стінці. Кілька первинних 

розподільників поділяють розплав, 

що виходить з живильника розплаву 

на окремі потоки, які зливаються в 



спіральних розподільниках. 

Екструзійна головка містить 

кільцеподібний фільєру, в якій 

зливаються канали для розплаву. 

Технічним результатом є 

виготовлення рукавної плівки без 

освіти матових смуг або хвилястих 

ділянок за рахунок використання 

екструзійної головки. 

 

  



ВИСНОВКИ З РОЗДІЛУ ПЕРЕГЛЯНУТИХ ПАТЕНТІВ 

 

З наведеного огляду літератури та патентів можна зробити висновок, що з 

метою модернізації формуючого інструменту для лінії виробництва рукавної 

плівки найбільш доречно використати технічне рішення, яке запропоноване в 

[2,5]. 

В патенті [2] вказана задача вирішується тим, що розподільник розплаву 

виконаний у вигляді втулки з радіальними отворами, що встановлена із зазором 

між корпусом і дорном. 

В патенті [5] поставлена задача вирішується тим, що екструзій на голівка 

обернена донизу і виконана у вигляді з’єднаного з перехідним фланцем корпуса, 

пустотілий дорн, на вихідному кінці дорну встановлена з гарантованим зазором 

матриця, яка базується в корпусі, до вхідного кінця дорну приєднана система 

роздуву рукава, а в перехідному фланці на виході із екструдера встановлений 

фільтр, система охолодження рукава охолоджуючий елемент виконаний у вигляді 

охоплюючого рукав кільця, установленого під  екструзійною голівкою яка має 

можливість осьового і радіального переміщення відносно рукава, при цьому вузол 

протягування і намотки виконаний у вигляді корпуса, в якому встановлені осі для 

протягуючих валків і вихідна вісь, на одному кінці якої встановлений фрикціон, а 

на другому кінці барабан намотки виконаний у вигляді ступить, з’єднаних між 

собою через шарнірно закріплених на них планки, при цьому одна зі ступить має 

можливість переміщення вздовж вихідної вісі. 

Патент [2] був обраний для модернізації в дипломному проекті тому, що 

дана конструкція забезпечить необхідні умови роботи та експлуатації.  
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Висновок 

 

В дипломному проекті здійснено проектування устаткування для 

виробництва рукавної з модернізацією головки. 

 Дипломний проект містить вступ, призначення та область використання 

устаткування та головки, опис технологічного процесу виробництва рук. плівки з 

поліетилену, технічну характеристику головки, опис конструкції головки, 

патентний огляд, відповідність головки до вимог охорони праці. 

Приведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність 

конструкції головки. Приведено програму розрахунку корпуса перехідника. 

Приведено технологію виготовлення перехідника. 

            В результаті патентного дослідження встановлено, що головка не містить 

конструктивних рішень, захищених діючими патентами.  

Модернізацією даного дипломного проекту є:  між дорном і корпусом був 

встановлений розподільник розплаву, який виконаний у вигляді втулки з 

радіальними отворами.  

В проекті виконані складальні креслення: ______________________ 

До креслень додається комплект специфікацій. 
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