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РЕФЕРАТ 

 

УДК 678.057 

"Устаткування для виробництва труб з модернізацією головки": 

дипломний проект освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 

підготовки 6.050503 «машинобудування» (програма професійного спрямування 

«обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів») / 

нтуу «кпі»; виконавець – студент групи ЛП– 21. Какуша В.М, керівник – проф.– 

Cівецький  В.І.  

Дипломний проект (ДП) включає текстову і графічну частини.  Текстова 

частина має 3 розділи і додатки., загальний обсяг –____,___ джерел посилань. 

Графічна частина містить 5 креслень (загальний обсяг  –  чотири  листа 

креслень формату А1, і  один плакат з результатами розрахунків).  

 Об’єкт розробки – головка для виготовлення труб. Мета розробки –   

визначення недоліків діючих головок і усунення цих недоліків. З цією метою 

проведено літературний і патентний пошук, який дозволив визначити напрямок 

модернізації і провести конструкторську розробку модернізованої трубної 

головки. Для модернізованої головки проведені інженерні параметричні і 

кінематичні розрахунки, які підтвердили підтвердили працездатність 

модернізованої головки.  

Спроектована головка дозволить покращити якість виробу.  

По результатам роботи зроблена доповідь на  конференції і надруковані 

тези.   

 

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТРУБ, ЕКСТРУЗІЙНА 

ГОЛОВКА, МОДЕРНІЗАЦІЯ, ЧЕРВ'ЯЧНИЙ ЕКСТРУДЕР, 

ПОЛІВІНІЛХЛОРИД, ТРУБА, КРЕСЛЕННЯ. 

  



РЕФЕРАТ 

 

УДК 678.057  

"Оборудование для производства труб с модернизацией головки": 

Дипломный проект образовательно–квалификационного уровня «бакалавр» по 

направлению подготовки 6.050503 «Машиностроение» (программа 

профессионального направления «Оборудование химических производств и 

предприятий строительных материалов») / НТУУ «КПИ» Исполнитель –  

студент группы ЛП– 21. Какуша В.М, руководитель – профессор – Сивецький 

С.И. 

Дипломный проект (ДП) включает текстовую и графическую части. 

Текстовая часть имеет 3 раздела и приложения., Общий объем – ____, ___ 

источников ссылок. Графическая часть содержит 5 чертежей (общий объем –  

четыре листа чертежей формата А1, и один плакат с результатами расчетов).  

           Объект разработки –  головка для изготовления труб. Цель разработки –  

определение недостатков действующих головок и устранения этих недостатков. 

С этой целью проведен литературный и патентный поиск, который позволил 

определить направление модернизации и провести конструкторскую 

разработку модернизированной трубной головки. Для модернизированной 

головки проведены инженерные параметрические и кинематические расчеты, 

которые подтвердили подтвердили работоспособность модернизированной 

головки.           Спроектированная головка позволит улучшить качество изделия.  

           По результатам работы сделаны доклады на конференции и 

опубликованы тезисы. 

 

ЭКСТРУЗИОННАЯ ГОЛОВКА, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕРВЯЧНЫЙ 

ЭКСТРУДЕР, ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, ТРУБА, ЧЕРТЕЖИ.  



ABSTRACT 

 

UDC 678.057 

"Equipment for the production of pipes with modernization head": Diploma project 

educational qualification of "Bachelor" in the direction of 6.050503 "Mechanical 

Engineering" (professional orientation program "Equipment of chemical productions 

and enterprises of building materials") / NTU "KPI"; Artist –  student of LP– 21. V.M 

Kakusha, head – professor – S.I. Sivetskyy  

Diploma project (DP) includes textual and graphic parts. Text of has 3 

sections and appendices., The total – ____, ___ source references. The graphical part 

includes 5 drawings (total –  four letter A1 drawings and a poster with the results of 

calculations). 

           The property development –  head for the manufacture of pipes. The 

purpose of development –  the identification of weaknesses of existing heads and 

address these shortcomings. To this end, held a literary and patent search, which 

allowed us to determine the direction of modernization and conduct design work 

modernized tubing head. For modernized heads held engineering and parametric 

kinematic calculations confirmed the confirmed performance modernized head. 

           Designed head will improve the quality of the product. 

           According to the results of a report made at the conference and published 

abstracts. 

 

EQUIPMENT FOR PRODUCTION OF TUBES, CROSS HEADS, 

MODERNIZATION, WORM EXTRUDER, PVC, PIPE, DRAWING. 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА 

СИМВОЛІВ. 

Основні скорочення: 

 

ІХФ – інженерно-хімічний факультет; 

кафедра 

ХПСМ 
– 

кафедра хімічного, полімерного та силікатного 

машинобудування НТУУ «КПІ»; 

НТУУ 

«КПІ» 
– 

національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут»; 

ДСН – державні санітарні норми; 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

НАПБ – нормативний акт з питань пожежної безпеки; 

НДР – науково-дослідна робота; 

ГДК – гранично допустима концентрація; 

ПЕВГ – поліетилен високої густини; 

ПЕНТ – поліетилен низького тиску; 

ПВХ – полівінілхлорид; 

ПЗ – програмне забезпечення; 

ПМ – полімерний матеріал; 

ПС – полістирол; 

ПТБ – правила технічної безпеки; 

ПТЕ – правила технічної експлуатації; 

ПУЕ – правила улаштування електроустановок; 

СНиП – строительные нормы и правила; 

ТБ – техніка безпеки; 

ТПА – термопластавтомат; 

УДК – універсальна десяткова класифікація. 

   

 

 

 



 

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; 

  
 

 



 

ПЕРЕЛІК ТЕКСТОВИХ ЧАСТИН ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ТА 

ЇХ ОБСЯГ 

1. Пояснювальна записка - __ст. 

2. Розрахунки -  __ст. 

3. Технологія виготовлення деталі і монтажу вузла -  __ст. 

4. Охорона праці та техніка безпеки - __ст. 

5. Додатки - __ст. 
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виробництва труб з 
модернізацією головки 

Літ. Акрушів 

 

НТУУ «КПІ», ІХФ 



ВСТУП 

 

В останні роки значного поширення набули полімерні труби. 

Труби знаходять широке застосування в автомобільній промисловості в 

якості гнучких трубопроводів, в харчовій промисловості, в електротехнічної 

галузі, для прокладки електричних проводів і кабелів, в побуті, в 

сільськогосподарському та муніципальному секторі для поливу садових 

ділянок і паркових зон. 

Залежно від призначення трубки, диференціюються їх основні 

параметри: 

-    внутрішній діаметр від 4 до 32 мм; 

-    робочий тиск від 5 до 10 атм .; 

-   температурний режим від -40С до + 70С.  

Труби ПВХ безнапірні можуть виготовлятися одношаровими 

(монолітними), так і тришаровими.  

 Серед переваг трубки ПВХ можна виділити: стійкість до основних 

кислот, до технічного бензину і маслу, до морської та мінеральної води, до 

стисненого повітря, до солей калію. Трубки ПВХ зносостійкі, морозостійкі, 

водонепроникні, стійкі до стирання, мають високу пружністю і опором до 

ударного навантаження, високу стійкість до вакуумним, атмосферних, хімічних 

і інших впливів і безпечні для людини. 

Метою даного проекту є розробка устаткування для виробництва труб 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 

 

№ 

п.

п 

Предмет 

пошуку 

№ свідоцтва, 

МПК, країна, 

 автор 

Суть заявленого 

Технологічного рішення та 

ціль його створення 

1 Головка 

ектрузійна 

UA,№82205 (2006.01) 

МПК B29C 7/14 

Автори: Рослов О. В., 

Сокольський О. Л., 

Сівецький В. І. ,  

Коваленко К. Г.  

  

 

Вдосконалення головки 

шляхом встановлення 

роз'ємного дорнотримача з 

можливістю зміни довжини 

каналу, по якому рухається 

розплав, та демпфуючого і 

пружного елементів – це 

покращить опір головки. 

2 Головка 

ектрузійна. 

UA ,   №16817  (2006) 

МПК B29C 47/14  

Автори: Сівецький В.І., 

Сокольский О.Л., 

Погодаєв К.С. 

 

Відрізняється тим,  що: -                                

1)тіла обертання об'єднані 

сепаратором, який зв'язаний з 

лопатями;  

2)лопаті встановлені на 

сепараторі в проміжках між 

тілами обертання;  

3)лопаті встановлені на 

сепараторі перед тілами 

обертання;      м        

4)лопаті встановлені на 

сепараторі за тілами обертання; 

-відрізняється тим, що тіла 

обертання містять наскрізні 

отвори.  

В основу корисної 

моделі поставлена задача 



вдосконалення кільцевої 

екструзійної головки шляхом 

інтенсифікації деформації та 

злиття ліній зварення потоків 

розплаву, що забезпечує 

зменшення габаритів головки та 

підвищення якості полімерних 

виробів.  

3 Головка 

екструзійна 

 

UA ,№82157 

(2006.01) 

МПК B29C 47/14 

 Автори: Сівецький В. 

І., СокольськийО.Л., 

Рослов О.В., Коваленко 

К.Г. 

 

 

Вдосконалення головки 

таким чином, матриця з'єднана з 

корпусом за допомогою 

принаймні одного пружного та 

принаймні одного демпфуючого 

елементів з можливістю 

зворотно-оступального руху. 

Використання описаної 

корисної моделі дозволить 

отримувати екструзійні 

полімерні вироби без наявності 

дефектів поверхні, зменшивши 

при цьому кількість бракованої 

продукції. 
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В запропоноване 

вдосконалення головки таким 

чином, хвостовик дорна, який 

забезпечений додатковою 

сферичною опорою, 

встановленої в конічної 

розточки повідця з боку його 

зовнішньої поверхні, при цьому 

додаткова сферична опора 



 

 

виконана з можливістю її 

переміщення і фіксації уздовж 

поздовжньої осі хвостовика 

дорна; сферична опора дорна 

розміщена у внутрішній 

конічній  розточки корпусу; 

центруюче кільце виконано у 

вигляді склянки, на зовнішній 

поверхні дна якого виконаний 

конічний виступ з виконаним в 

ньому отвором для розміщення 

дорна і співвісний поздовжньої 

осі дорна; 

конічний виступ розміщений в 

конічної росточки корпусу, 

виконаної з боку його 

зовнішньої поверхні; корпус 

забезпечений втулкою, 

встановленої в корпусі перед 

каналом для екструзії полімеру і 

виступає за торець корпусу, 

конічний виступ склянки 

розміщений в конічної росточки 

виступу втулки, а сферична 

опора дорна розміщена у 

внутрішній конічної росточки, 

виконаної у втулці.  

5 Екструзійна 

головка  

 

UA68853 Автори: 

Мікульонок Ігор 

Олегович, Письменний 

Олексій Станіславович 

Пропонована корисна 

модель поліпшує 

температурний режим 

перероблення матеріалу в 



 

 

екструзійній головці та 

максимально усуває можливість 

утворення у готовому виробі 

спаїв, що поліпшує його якість. 

6 Екструзійна 

головка для 

виготовлення 

труб 

RU 2134640 

Панов А.К.,Мехлис 

А.Н., 

Бикбулатов И.Х., 

Шулаев Н.С 

 

Вдосконалення головки 

екструдера - утворенням 

знімного модуля, дозволяє 

розширити асортимент 

продукції, яка випускається, з 

одночасним підвищенням 

продуктивності.  

7 Екструзійна 

 головка 

 

RU 200601012 

В.Г.Зверлин, 

А.Д.Петухов, 

В.А.Ануфриев, 

Г.Н.Симоненко, 

А.Ф.Ножненк 

Л,С.Ковали 

Головки екструдера - 

утворенням знімного модуля 

дозволяє розширити асортимент 

продукції, яка випускається, з 

одночасним підвищенням 

продуктивності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВИСНОВКИ З РОЗДІЛУ ПЕРЕГЛЯНУТИХ ПАТЕНТІВ 

 
 

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

метою модернізації формуючого інструменту найбільш доцільно 

використовувати технічні рішення [11,14]. 

Рішення [11] дозволить удосконалити конструкцію голівки  шляхом 

встановлення демпфуючого та пружного елементів з можливістю поглинання 

пульсацій розплаву та зміни площі поперечного перерізу каналу, по якому 

рухається розплав.  

Це дасть змогу зменшити кількість бракованої продукції, та дозволить 

отримувати екструзійні полімерні вироби без наявності дефектів.  

Застосування винаходу [14] в свою чергу дозволяє забезпечити фіксацію 

розмірів внутрішньої порожнини полімерної оболонки, підвищуючи  якість і 

точність розмірів трубних виробів. За рахунок того що дорн виконаний з 

поздовжніми пазами, поверхні яких утворені кривої другого порядку, і з 

плавним зрізом в зоні з'єднання поздовжнього паза з циліндричною частиною 

поверхні дорна, причому в екструзійній голівці передбачена можливість 

охолодження внутрішньої поверхні одержуваної полімерної оболонки.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 
 

В дипломному проекті здійснено проектування устаткування для 

виробництва труб з ПВХ з модернізацією головки. 

  Дипломний проект містить вступ, призначення та область використання 

лінії та головки, опис технологічного процесу виробництва труб з 

полівінілхлориду, технічну характеристику головки, опис конструкції головки, 

патентний огляд. 

Приведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність 

конструкції головки. Приведено програму розрахунку головки. 

Приведено технологію виготовлення фланця . 

            В результаті патентного дослідження встановлено, що головка не 

містить конструктивних рішень, захищених діючими патентами.  

Модернізацією даного дипломного проекту є – встановлення в екструдерну 

головку демпфуючих елементів, які дадуть змогу зменшити кількість 

бракованої продукції, та дозволить отримувати екструзійні полімерні вироби 

без наявності дефектів. 

В проекті виконані складальні креслення: 

До креслень додається комплект специфікацій. 
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