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Дипломний проект бакалавра на тему: "Агрегат для виготовлення плоскої 

плівки з модернізацією формуючого інструменту". Виконавець – студ. групи ЛП-

№21 Марініченко С.А., керівник –ктн., проф. – Сівецький В.І. 

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

частина має 3 розділи і додатки., загальний обсяг – __с., __ іл., __ табл., __ джерел 

посилань. Графічна частина містить __ креслень (загальний обсяг  - чотири  листа 

креслень формату А1 і  один плакат з результатами розрахунків). 

Об’єкт розробки – промисловий прес ЧП-63. Мета розробки - модернізація 

формуючого інструменту для виробництва плівки з поліпропілену. З цією метою 

проведено літературний і патентний пошук, який дозволив визначити напрямок 

модернізації і провести конструкторську розробку модернізованого формуючого 

інструмента. Метою модернізації є підвищення рівнотовщинності. Для базового 

і модернізованого формуючого інструмента проведені інженерні параметричні і 

розрахунки на міцність, які підтвердили можливість використання модернізації. 

Розглянуто технологію виготовлення втулки, також правила ОП та ТБ. 

З урахуванням покращення механічних характеристик і підвищення якості 

отримуваного виробу, конструкція модернізованого екструдера може бути 

рекомендована для підприємств  промисловості.    

По результатам роботи, зроблена доповідь на всеукраїнський  конференції 

і надруковані тези.   
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объем - четыре листа чертежей формата А1 и один плакат с результатами 

расчетов). 

Объект разработки промышленный пресс ЧП-63. Цель разработки - 

модернизация формирующего инструмента для производства пленки из 

полипропилена. С этой целью проведен литературный и патентный поиск, 

который позволил определить направление модернизации и провести 

конструкторскую разработку модернизированного формирующего инструмента. 

Целью модернизации является повышение ривнотовщинности. Для базового и 

модернизированного формирующего инструмента проведены инженерные 

параметрические и расчеты на прочность, которые подтвердили возможность 

использования модернизации. Рассмотрена технология изготовления втулки, 

также правила ОП и ТВ. 

С учетом улучшения механических характеристик и повышения качества 

получаемого изделия, конструкция модернизированного экструдера может быть 

рекомендована для предприятий промышленности. 

По результатам работы, сделан доклад на всеукраинский конференции и 

опубликованы тезисы. 
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ABSTRACT 

 

 

Diploma project on "Production unit for flat film with the modernization of the 

forming tool." Singer - studios. LP-21 of Marinichenko S.A., leader -ktn. Sci. - 

Sivetskyy V.I.. 

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

and appendices., Total - __s., __ Ill., __ Table., __ Sources of reference. The graphical 

part contains drawings __ (total - four letter A1 drawings and a poster with the results 

of calculations). 

The property development - industrial presses PE-63. The purpose of 

development - modernization of the forming tool for producing polypropylene film. To 

this end, held a literary and patent search, which allowed us to determine the direction 

of modernization and conduct design work modernized the forming tool. The aim of 

modernization is to increase rivnotovschynnosti. For basic and upgraded forming tool 

held parametric engineering and calculations of strength, which confirmed the use 

upgrading. Considered technology of plugs, as the rules and OP TV. 

Given the improved mechanical properties and improve the quality of the 

resulting product design modernized extruder can be recommended for industrial 

enterprises. 

The results of made a report at national conferences and published abstracts. 

 

 

 

 

 

 

Extruder, head, trunk, worm, flange, plastic, thermoplastic, extrusion, 

homogenization, shear rate, dissipation, FLOW RATE injection. 

  



ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

D - діаметр черв`яка, мм;  

L -  довжинf черв’яка, мм;  

Gм -  продуктивність машини, м³/год;  

N - потужність двигуна, кВт;  

P - потужність нагрівників, кВт;  

p - oб’ємна маса матеріалу, кг/ м³;  

Тпоч - початкова температура матеріалу, С;  

Ткін - температура розплаву на виході, С; 

        tпоч  - температура води початкова, С; 

 tкін -  температура води кінцева, С; 

 е - ступінь чорноти корпуса машини;   

 α - коефіцієнт тепловіддачі, Вт/м²*К; 

 F - площа зовнішньої головки, м²; 

 n – кількість оборотів червяка, об/хв; 

E – модуль пружності, Мпа.    
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ВСТУП 

 

Завдання на дипломний проект “Агрегат для виробництва плоскої 

плівки з модернізацією екструдера”. 

Виробництво термопластичних синтетичних полімерних матеріалів в 

Україні зростає винятково швидкими темпами. Водночас з розширенням 

номенклатури виробництва удосконалюється техніка переробки полімерів у 

вироби найрізноманітнішого призначення. Тому одними з найпоширеніших 

методів переробки полімерних матеріалів в наш час являються екструзійні 

методи. А екструзійне обладнання відповідно набуває вийнятково широкого 

застосування. 

Метою проекту є підвищення продуктивності, здійснення  

параметричного, теплового та розрахунків на міцність основних вузлів 

черв’яного пресу, що підтверджують роботоздатність конструкції, а також 

виконання графічної частини, яка включає необхідні етапи проектування 

преса: загальний вигляд пресу ЧП-63, його вузлів. 

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.  

Найбільше розповсюдження отримало виробництво плівки з поліетилену ВТ та 

НТ, оскільки ці матеріали майже незамінні в такому виробництві. 
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№ 
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номер документа 

Сутністьзаявленоготехнологічногорішення і 

цільйогостворення 

1 Шнек екструдера 

для переробки 
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матеріалів 
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Метою винаходу є підвищення 

продуктивності екструдера за рахунок 

зменшення зворотного потоку розплаву. 

Шнек має зони живлення, стискання та 

дозування. Зона дозування виконана з 

перемінним, по довжині зони об’ємом 

витків гвинтового каналу. По гребню 

гвинтової нарізки в зоні дозування або 

по всій довжині штоку виконана 

щонайменше одна гвинтова канавка. 

Канавка розміщена паралельно боковим 

сторонам гребня нарізки. Спіральні 

порожнини канавок є додатковим 

гідравлічним опором для зворотного 

потоку розплаву. Це приводить до його 

зменшення і, як наслідок, збільшує 

продуктивність екструдера. 
2 Екструдер 

для 

переробки 

термопласти

чних 

матеріалів. 
 

Авторскоесвидетельств

о 

СРСР 

А.С. 956290 
Автори: 

Я.Т. Стипниекс 
О.Д.Буковский 

Мета винаходу – підвищення якості 

розплаву . 

Екструдер має гільзу з вхідним отвором , 

розташований в гільзі черв’як виконаний 

у вигляді осердя з гвинтовими гребнями 

і в зоні пластикації, розташованої зі 

сторони завантаження матеріалу, і в зоні 

змішування, розташованої перед 

вихідним отвором . Між зонами 

пластикації та змішування встановлений 

дросельний елемент, виконаний у 

вигляді ряду кілець зі збільшуваними у 

напрямку вихідного отвору  зовнішніми 

діаметрами і з виступами  на торцевих 

поверхнях для створення між ними 

прохідних каналів , сполучених з 

перепускними каналам, утвореними 

внутрішніми поверхнями кілець і 

зовнішньою поверхнею осердя, 

виконаного з гранями  в зоні 

перепускних каналів , які сполучені з 

зоною змішування. На черв’яку в зоні 

змішування виконані поздовжні канавки 

. Виступи на торцевих поверхнях  

можуть бути виконані у вигляді 



багатокутника, наприклад трикутної 

форми.Запропонована конструкція 

дозволяє здійснити поступове відділення 

розплаву від нерозплавлених гранул та 

подачу його в зону змішування без 

помітної втрати тиску на дроселюю чому 

елементі, що дозволяє підвищити якість 

розплаву. 
3 Черв’як  

 

Авторскоесвидетельств 

США 

А.С. №185493 

МКІ В01F 7/08 
 

 

 

 

Автор: 

Nakamura Kensaku. 
 

Розглядається черв’як для змішування, 

який встановлюється в екструдерах та 

призначений для збільшення об’єму 

переробки термопластичних матеріалів. 

Даний черв’як  відноситься до типу 

бар’єрних черв’яків, має змішувальну 

секцію , зі збільшеним діаметром 

розташовану на центральній ділянці 

валу. По периферійних ділянках секції 

виконуються багато численні 

поглиблення (ніші) . При обертанні 

черв’яка матеріал рухається в напрямку, 

протилежному руху вала та затікає в 

поглиблення і здійснює при цьому 

колоподібні рухи, таким чином матеріал 

переміщується у двох напрямках, що 

підвищує якість змішування. 
 

4 Змішувально-

диспергувальна 

секція 

Авторскоесвидетельств

о 

Україна 

u201204891 
МПК: В29С 47/60 
 

Автори: 

Мікульонок Ігор 

Олегович (UA), 

Гончаренко Василь 

Власович (UA), 
Вознюк В'ячеслав 

Тарасович (UA) 

Змішувально-диспергувальна секція черв'яка 

екструдера містить корпус у вигляді циліндричної 

втулки з центральним шліцьовим отвором, на 
зовнішній поверхні якої виконано поздовжні пази , 

що можуть бути виконані різного поперечного 

перерізу, сходяться нанівець і відкриті по черзі з 
одного боку й закриті з іншого, з утворенням між 

сусідніми пазами розміщених по черзі штовхальних 

і бар'єрних  витків, при цьому діаметр кола D, 

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

вершин бар'єрних витків. Бар'єрні витки при цьому 

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

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

екструдера .  
Секція черв'яка екструдера працює в такий спосіб.  

Після потрапляння перероблюваної композиції з 

робочого каналу черв'яка в пази, відкриті з боку 

нарізки черв'яка, вона через бар'єрні витки 
циліндричної втулки у вигляді тонкої плівки 

перетікає в сусідні пази, відкриті з боку 

наконечника черв'якаЗавдяки формі пазів  
композиція в них не затримується, а вчасно 

виходить із секції і далі потрапляє до формувальної 

головки (не показано). 
 



5 Формуюча 

головка до 

екструдера 

Авторскоесвидетельств

о 

94025660/26 

Автори: 

Вахитов А.М., 

Уланова Н.Д., 
Байбулатов В.П. 

Пропонована конструкція відрізняється мінімальними 

змінами від прототипу, дозволяє знизити собівартість 

екструдіруемих виробів за рахунок зниження шлюбу за їх 

розмірами та формою. 

Зазначена мета досягається тим, що перехідна зона 

містить накопичувальні ділянки у вигляді 

конусоподібних поверхонь з меншим кутом конуса при 

вершині, таким чином перетин вироби набуває кілька зон 
підвищеної щільності, які в своєму протязі забезпечують 

стабільність форми екструдіруемого вироби в цілому. 

На наведеному малюнку зображено осьовий переріз 

формуючої втулки для екструзії полімерної стрічки з 

ребордами. 

Формуюча втулка містить Заходне конус з кутом  з 

початком заходу конуса рівним внутрішньому діаметру 

екструдера, перехідну зону з кутами  і , калібруючу зону  

до торця втулки, причому перехідна зона містить 

накопичувальні ділянки у вигляді конусоподібної 

поверхні з кутом конуса при вершині, безпосередньо 

прилягає до калібруючої зоні. 
Накопичувальні ділянки створюють зону збільшеної 

щільності, забезпечуючи стійкість збереження форми 

виробу на його протяжності, що і забезпечує згадане 

підвищення технологічності. 

6 ЗМІШУВАЛЬНА 

СЕКЦІЯ 

ЧЕРВ'ЯЧНОГО 

ЕКСТРУДЕРА 

Авторскоесвидетельств

о 

93215 

B29C 47/38 

B30B 11/24 

Автори: 
Мікульонок Ігор 
Олегович (UA), 
Сокольський 
Олександр Леонідович 
(UA)  

 

 

Змішувальна секція черв'ячного екструдера, що містить 

розміщену в порожнистому корпусі з можливістю 

обертання ділянку черв'яка з рівномірно розташованими 

по колах гніздами для встановлення в них знімних 

штифтів з виходом їх у робочій канал, утворений 

порожниною корпуса й зазначеною ділянкою черв'яка, 

яка відрізняється тим, що в стінці порожнистого 
корпуса в межах змішувальної секції черв'якавиконано 
рівномірно розташовані по колах отвори для 

встановлення в них знімних штифтів з виходом у робочий 

канал, утворений порожниною корпуса і черв'яком, при 

цьому гнізда черв'яка в поздовжньому й коловому 

напрямках зміщено відносно отворів корпуса на відстань, 

достатню для проходу штифтів черв'яка відносно 

штифтів  корпуса під час обертання та осьового руху 

черв'яка. Секція за п. 1, яка відрізняється тим, що 

щонайменше один штифт черв'яка та/або корпуса 

виконано у вигляді заглушки врівень з поверхнею 

робочого каналу відповідно з боку черв'яка та/або 
корпуса. 
 

7 ОДНОЧЕРВ'ЯЧНИЙ 

ЕКСТРУДЕР 
Авторскоесвидетельств

о 

97165 
B29C 47/38 

B30B 9/14 

Автори: 
Сокольський Олександр 
Леонідович  
Мікульонок Ігор 
Олегович   
Сівецький Володимир 
Іванович 
Кушнір Михайло 
Сергійович  

 

Одночерв'ячний екструдер, що міститьпорожнистий 
корпус із завантажувальним отвором, фільєру з 
розвантажувальним отвором, розміщений у порожнині 
корпуса з утворенням робочого  
каналу і з можливістю обертання черв'як з гвинтовою 
нарізкою, а також виконані в стінці порожнистого 
корпуса рівномірно по колах отвори для встановлення в 
них штифтів з виходом у робочий канал, який 
відрізняється тим, що гребінь гвинтової нарізки черв'яка 
виконано   
суцільним без розривів, ззовні корпуса з можливістю 
синхронного з черв'яком обертання змонтовано блок 
кулачків, кількість яких відповідає кількості кіл, на яких 
розташовано отвори 
для встановлення в них штифтів, а штифти встановлено з 
можливістю взаємодії з відповідним кулачком для їх 
втягування в отвори корпуса й запобігання контакту з 
гребенем нарізки черв'яка під час його обертання.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



ВИСНОВКИ 

           Метою даної роботи була модернізація агрегата для виготовлення плоскої 

плівки. Для цього були проведені наступні етапи виконання роботи: 

     Спочатку було виконано детальне ознайомлення з базовою конструкцією, 

інформація, що була отримана вході розгляду була використана при виборі 

шляхів модернізації.  

        Проведено огляд літератури та патентів. Було переглянуто альтернативні 

конструкції агрегата, а також різноманітні способи вдосконалення різних вузлів 

та механізмів, які входять до агрегата для виробництва плівок. Внаслідок цього 

було обрано із запропонованих найбільш вдалі внесення змін у конструкцію та 

остаточно обгрунтовано напрямки модернізації. 

У базову конструкцію при цьому було внесено наступне вдосконалення: 

- розробленона нова голівка; 

          Виконано ознайомлення з діючим законодавством, існуючими нормами та 

стандартами, які стосуються охорони праці, техніки безпеки та захисту 

навколишнього середовища. На основі цього було визначено техніку безпеки 

для використання лінії для виробництва плівки, яка призначена для переробки 

полімерів, зокрема поліетилену ВТ та інш. 

       Отже розроблена машина є повністю працездатною і більш вигідною для її 

використання. Вдосконалена конструкція дозволяє отримувати більш якісну 

продукцію за рахунок впровадження змін.У той же час відбулось підвищення 

рівнотовщиності. 
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ЗМІСТ 

 

1 РОЗРАХУНКИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА 

ОСНОВНІ ГЕОМЕТРИЧНІ РОЗМІРИ МАШИНИ .................... ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1.1 КІНЕМАТИЧНІ ТА ПАРАМЕТРИЧНІ РОЗРАХУНКИ .. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА 

НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1.2 ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ........ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1.3 РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ ..... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

2 РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАДІЙНІСТЬ . ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

3 РОЗРАХУНОК ВИКОНАНИЙ ЗА ДОПОМОГОЮ САПР ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

  

 

  



ВИСНОВОК 

 

В диполомному проекті здійснено проектування екструдера для 

виготовлення плоскої плівки з модернізацією екструдера. 

Приведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність 

конструкції преса ЧП 63-35, а саме параметричні, міцністні та теплові 

розрахунки. 

Визначено основні розміри черв’яка  преса ЧП 63-35. 

Визначено максимальну теоретичну продуктивність преса пpи пеpеpoбцi 

поліпропілена. 

Визнaчено пoтужнiсть, щo витpaчaється нa пеpеpoбку поліпропілена. 

Перевірили чеpв’як нa стiйкiсть тa міцність. 

Провели тепловий розрахунок червячного преса, в якому був розрахований 

тепловий баланс преса и загальні втрати тепла у навколишнє середовище. 

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

 

 

 

Басов Н.И. Расчет и конструирование оборудования для производства 

полимерных материалов / Н.И. Басов, Ю.В. Казанков, В.А. Любартович 

В.М.: Химия, 1986. – 488 c. 

  



ЗМІСТ 

  

 
 

 

1 Технологія машинобудування.................................................................................. 
 

1.1 Опис і призначення деталі…………………………………………………....  
1.2 Розробка технологічного процесу виготовлення деталі…………………… 

 
1.3 Опис принципу роботи пристрою…………………………………………… 

 
1.4 Розрахунок сил закріплення приладу……………………………………….. 

 
Висновок……………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК 
 
 
 

Розроблено технологічний процес виготовлення деталі – втулки, яка 

з’єднує корпус циліндра, в якому розміщений черв’як, з завантажувальною 

воронкою преса, і спроектовано оснастку (пристрій) для одної з операцій 

виготовлення деталі, а саме токарне. Провели розрахунок на силу закріплення 

деталі. 
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