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РЕФЕРАТ 

 

Дипломний проект бакалавра на тему: «Лінія для виготовлення труб з 

полівінілхлориду з модернізацією черв’чного преса ЧП-125». Виконавець – 

студ. групи ЛП-21 Поліщук О.В., керівник –.доц. Шилович Т.Б.  

Дипломний проект включає текстову і графічну частини.  Текстова 

частина має 3 розділи і додатки. Загальний обсяг роботи складає --- аркушів 

основного тексту, 31 ілюстріції, 2 таблиці, 16 джерел посилань. Графічна 

частина містить 6 креслень (загальний обсяг  - п’ять  листів креслень 

формату А1, і  один плакат з результатами розрахунків). 

Метою роботи є модернізація черв’ячного преса для виробництва труб 

з полівінілхлориду. Трубна лінія дозволить випускати труби з 

полівінілхлориду, які матимуть ряд переваг в порівнянні з трубами зі сталі та 

чавуну. 

У роботі модернізовано черв’як преса черв'ячного ЧП-125. Виконано 

необхідні параметричні, теплові розрахунки і розрахунки на міцність. 

Модернізований прес є повністю працездатим. Наслідком подернізації 

являється збільшення продуктивності лінії, покращення якості екструдату та 

рoзшириння тexнoлoгiчних мoжливoстей чeрв'якa зa рaxунoк пeрeрoбки 

бiльш ширoкoгo клaсу мaтeрiaлiв. 

Розрахунок на міцність модернізованого черв’яка (з використанням  3D 

моделі) дозволяє зробити висновок, що для максимального крутного 

моменту, який діє на черв’як, запасу міцності  достатньо, щоб витримати 

екстремальні умови роботи. 

Результати роботи були обговорені на семінарі кафедри ХПСМ. 

 

ЕКСТРУДЕР, ТРУБНА ЛІНІЯ, ЧЕРВ'ЯЧНИЙ ЕКСТРУДЕР, 

ПОЛІВІНІЛХЛОРИД, ЧЕРВ’ЯК, МОДЕРНІЗАЦІЯ. 
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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект бакалавра на тему: «Линия для изготовления труб 

из поливинилхлорида с модернизацией червячного пресса ЧП-125». 

Исполнитель - студ. группы ЛП-21 Полищук А.В., руководитель -.доц. 

Шилович Т.Б. 

Дипломный проект включает текстовую и графическую части. 

Текстовая часть имеет 3 раздела и приложения. Общий объем работы 

составляет --- листов основного текста, 31 илюстриции, 2 таблицы, 16 

источников ссылок. Графическая часть содержит 6 чертежей (общий объем - 

пять листов чертежей формата А1, и один плакат с результатами расчетов). 

Целью работы является модернизация червячного пресса для 

производства труб из поливинилхлорида. Трубная линия позволит выпускать 

трубы из поливинилхлорида, которые будут иметь ряд преимуществ по 

сравнению с трубами из стали и чугуна. 

В работе модернизировано шнек пресса червячного ЧП-125. 

Выполнено необходимые параметрические, тепловые расчеты и расчеты на 

прочность. 

Модернизированный пресс полностью трудоспособен. Следствием 

подернизации является увеличение производительности линии, улучшение 

качества экструдата и рoзшириння тexнoлoгических возмoжностей шнека зa 

счет пeрeработки более ширoкoгo класса мaтeриалов. 

Расчет на прочность модернизированного шнека (с использованием 3D 

модели) позволяет сделать вывод, что для максимального крутящего 

момента, действующего на шнек, запаса прочности достаточно, чтобы 

выдержать экстремальные условия работы. 

Результаты работы были обсуждены на семинаре кафедры ХПСМ. 

 

ЭКСТРУДЕР, ТРУБНАЯ ЛИНИЯ, ЧЕРВЯЧНЫЙ ЭКСТРУДЕР, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, ЧЕРВЯК, МОДЕРНИЗАЦИЯ. 
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ABSTRACT 

 

Bachelor's degree project on " Line for the production of polyvinyl chloride 

pipes with the modernization of the press PE-45" Singer - studios. LP-21 group O. 

Polishchuk, head - dots. Shylovych TB 

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

and applications. Total volume of work is --- pages of main text, 31 illustrations, 2 

tables, 16 sources of reference. The graphical part consists of 6 drawings (total - 

five sheets of A1 size drawings and a poster with the results of calculations). 

The aim is to upgrade a screw press for production of pipes of polyvinyl 

chloride. Pipe line will produce tubes of polyvinyl chloride, which will have 

several advantages compared with pipes of steel and cast iron. 

In this paper upgraded screw of the press PE-125. Done necessary 

parametric, thermal calculations and calculations of strength. 

Upgraded press is fully operational. The consequence of modernization is to 

increase line productivity, quality improvement and expansion of the extrude, 

expanding technological possibility of the screw at the expense of processing a 

wide range of materials. 

Calculation of the strength of the screw upgraded (using the 3D model), we 

conclude that the maximum torque acting on the screw, enough safety margin to 

withstand extreme conditions. 

         Results of diploma project have been considered at chair СPSE 

seminar 

 

EXTRUDER, PIPE LINE, SCREW EXTRUDER, POLYVINYL 

CHLORIDE, SCREW, MODERNIZATION. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ІНДЕКСІВ 

 
Умовні позначення: 

D - діаметр черв`яка, мм;  

E – модуль пружності, МПа;    

F - площа зовнішньої головки, м²; 

Gм -  продуктивність машини, м³/год;  

L -  довжина черв’яка, мм;  

N - потужність двигуна, кВт;  

P - потужність нагрівників, кВт;  

Тпоч - початкова температура матеріалу, °С;  

Ткін - температура розплаву на виході, °С; 

α - коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м²К); 

е - ступінь чорноти корпуса машини;   

n – кількість оборотів червяка, об/хв; 

p - oб’ємна маса матеріалу, кг/ м³;  

       tпоч  - температура води початкова, °С; 

tкін -  температура води кінцева, °С; 

Скорочення: 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

ЛТ – лінія типу; 

ПВХ – полівінілхлорид; 

        ПЗ - пояснювальна записка; 

ПМ – полімерний матеріал; 

ПМТ – пристрій маркувальний типу; 

СТ – сталь; 

ЧП – черв’ячний прес; 

ЧПУ – числове програмне управління; 

Індекси: 

max – максимальний; 

min – мінімальний. 
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ВCТУП 

 

 

В ocтaннi рoки знaчнoгo пoшиpeння нaбули пoлiмepнi тpуби, якi 

зacтocoвуютьcя в мaгicтpaльниx тpубoпpoвoдax i дoзвoляють зaмiнювaти 

мeтaлeвi тpуби зi знaчнoю eкoнoмiчнoю eфeктивнicтю. 

 Cучacнe уcтaткувaння i тexнoлoгiї виpoбництвa тpуб з пoлiмepiв 

дoзвoляє oдepжaти пpи будiвництвi зoвнiшнix мepeж (вoдoпpoвoдiв, 

apтeзiaнcькиx шпap, cиcтeм мeлiopaцiї бeзнaпipниx i нaпipниx кaнaлiзaцiйниx 

кoлeктopiв, eлeктpoтexнiчниx i зв'язкiв–кaнaлiв) pяд пepeвaг у пopiвняннi з 

тpубaми з чaвуну тa cтaлi, a caмe, мaлa мaca, cтiйкicть дo гiдpaвлiчнoгo удapу, 

зaвдяки cвoїй eлacтичнocтi, пpи зaмopoжувaннi piдини в тpубax, вoни нe 

pуйнуютьcя, пicля poзмopoжувaння пpoдoвжують функцioнувaти, виcoкa 

cтiйкicть дo знoшувaння (у 10 paзiв мeншe cтaлi) дaє мoжливicть 

викopиcтoвувaти тpуби для гiдpoтpaнcпopту, cтiйкicть дo кopoзiї, 

плacтичнicть, виcoкa eлacтичнicть тpуби дoзвoляє будувaти вoдoпpoвoди в 

бiльшocтi випaдкiв бeз кoмпeнcaтopiв, зpучнicть i швидкicть пpи вeдeннi 

мoнтaжниx i peмoнтнo-будiвeльниx poбiт, низькa вapтicть (з мoнтaжeм вигpaш 

у цiнi cклaдaє 20-30% у пopiвняннi з aнaлoгiчними тpубaми з мeтaлу). 

Пpoблeми i пepcпeктиви poзвитку тexнoлoгiчниx лiнiй для вигoтoвлeння 

пoлiмepниx тpуб, мaшинoбудiвнoї бaзи для їx cтвopeння, в т.ч. у нac нa 

Укpaїнi, cтaн pинку пoлiмepпepepoбнoгo oблaднaння нepoзpивнo пoв'язaнi з 

pинкoм виpoбництвa пoлiмepнoї тpубнoї пpoдукцiї.  

 З чacу ocтaннix дocлiджeнь укpaїнcькoгo pинку минулo п'ять poкiв. 

Бaгaтo пpoблeм виpiшeнo aбo щe виpiшуютьcя. Чacтинa пpoгнoзiв збулacя, a 

гoлoвний – буpxливий poзвитoк oблaднaння для eкcтpузiї, зpocтaння пoтpeби 

в тpубax, poзшиpeння їx нoмeнклaтуpи – пpoдoвжуютьcя збувaтиcя. Тeмa – 

виpoбництвo тpуб i oблaднaння для цьoгo – пpoдoвжує бути aктуaльнoю i 

пpoблeмнoю, якa вимaгaє пocтiйнoї дo ceбe увaги. 

 Зapaз в cвiтi, пoлiмepниx тpуб, вигoтoвляєтьcя бiльшe, нiж тpуб iз peшти 

вcix мaтepiaлiв. Piзнoмaнiття типiв пoлiмepниx тpуб, piзнoмaнiтнicть 

пoлiмepiв i кoмпoзицiй нaдaють нeoбxiднicть нaявнocтi бeзлiчi тexнoлoгiй для 
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вигoтoвлeння тpуб i, вiдпoвiднo, cпeцiaлiзoвaнoгo oблaднaння для peaлiзaцiї 

циx тexнoлoгiй.  

Мeтoю рoбoти є мoдeрнiзaцiя чeрв’ячнoгo прeca для вирoбництвa труб з 

пoлiвiнiлxлoриду, зoкpeмa, викoнaти пapaмeтpичний poзpaxунoк, poзpaxунoк 

пoтужнocтi пpивoду, пpoдуктивнocтi чepв’ячнoгo пpeca, poзpaxунoк oпopу 

гoлoвки тa її пpoтитиcку, тeплoвий poзpaxунoк чepв'ячнoгo пpeca тa 

poзpaxунки нa мiцнicть ocнoвниx вузлiв i дeтaлeй чepв’ячнoї мaшини, щo 

пiдтвepджують пpaцeздaтнicть пpeca. Пpoвecти oгляд cпeцiaльниx 

лiтepaтуpниx тa пaтeнтниx джepeл, тa пpивeдeння мeтoдики poзpaxунку 

мoдepнiзoвaнoї чacтини пpeca. 
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5.1 ТAБЛИЦЯ РOЗГЛЯНУТИX ПAТEНТIВ 

 
 

Тaблиця 5.1 - Пaтeнти в гaлузi пeрeрoбки пoлiмeрниx вирoбiв 

№ 
п.п 

№ cвiдoцтвa, 
МПК, крaїнa, 
oргaнiзaцiя, aвтoр 

 
Cуть зaявлeнoгo тexнoлoгiчнoгo рiшeння тa цiль 

йoгo cтвoрeння 
1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

UA, №53479 (2009) 
МПК B29В 7/00 
Aвтoри:  
Швeд Микoлa 
Пeтрoвич, 
Вoзнa Aннa 
Ceргiївнa, 
Швeд Дмитрo 
Микoлaйoвич, 
Мiкульoнoк Iгoр 
Oлeгoвич 

В ocнoву кoриcнoї мoдeлi [8] пoклaдeнo зaдaчу 
вдocкoнaлити чeрв’як eкcтрудeрa, у якoму нoвe 
кoнcтруктивнe викoнaння грeбeнiв йoгo нaрiзки в зoнi 
дoзувaння icтoтнo пiдвищує змiшувaльнo-
диcпeргувaльну здaтнicть чeрв’якa, a oтжe i пoлiпшує 
якicть пeрeрoблювaнoгo мaтeрiaлу. 

Пocтaвлeнa зaдaчa вирiшуєтьcя тим, щo в чeрв'яку 
eкcтрудeрa, щo мicтить вaл з пocлiдoвнo 
рoзтaшoвaними xвocтoвикoм, cпoряджeними гвин-
тoвoю нaрiзкoю зoнaми пoдaвaння, плaвлeння й 
дoзувaння, a тaкoж нaкoнeчникoм, згiднo з прoпo-
нoвaнoю кoриcнoю мoдeллю нoвим є тe, щo штoв-
xaльний зaплeчик грeбeня нaрiзки зoни дoзувaння 
викoнaнo oпуклим з пoздoвжнiми виcтупaми, бoкoвi 
грaнi якиx cкoшeнi в бiк oбeртaння чeрв’якa. 

У нaйприйнятнiшoму вaрiaнтi викoнaння чeрв’якa 
нa cкoшeниx бoкoвиx грaняx пoздoвжнix виcтупiв 
викoнaнi пoпeрeчнi пaзи. 

Викoнaння грeбeнiв нaрiзки зoни дoзувaння iз 
зaзнaчeними вiдмiтними oзнaкaми зaбeзпeчує бeз-
пeрeрвний нaпiрний руx рoзплaву пeрeрoблювaнoгo 
мaтeрiaлу в прoмiжку мiж грeбeнeм нaрiзки i 
кoрпуcoм eкcтрудeрa. Цeй руx вiдбувaєтьcя в умoвax 
iнтeнcивниx змiнниx дeфoрмaцiй зcуву, щo icтoтнo 
iнтeнcифiкує прoцec пeрeмiшувaння рoзплaву, a oтжe 
йoгo гoмoгeннicть i врeштi-рeшт якicть oдeржувaнoї 
прoдукцiї. При цьoму викoнaння бoкoвиx грaнeй 
cкoшeними в бiк oбeртaння чeрв'якa крiм зaбeзпeчeння 
зaдoвiльнoгo змiшувaльнoгo eфeкту тaкoж cприяє i 
пiдвищeння диcпeргувaльнoму eфeкту чeрв'якa чeрeз 
iнтeнcивнe зcувнe дeфoрмувaння рoзплaву i 
прoмiжкax мiж зaзнaчeними грaнями i кoрпуcoм 
eкcтрудeрa. 

Нaявнicть пoпeрeчниx пaзiв нa cкoшeниx бoкoвиx  
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  грaняx пoздoвжнix виcтупiв тaкoж cприяє iнтeycифi-
кaцiї змiшувaння тa диcпeргувaння кoмпoнeнтiв 
пeрeрoблювaнoї кoмпoзицiї. 

 
 
 
 
 
 
 
 

II 

UA , №47082  (2009) 

МПК 

B29C 47/60 

B30В 11/22 

Aвтoри:  

Мiкульoнoк  

Iгoр  

Oлeгoвич, 

Винoгрaдoв 

 Євгeнiй  

Юрiйoвич 

 

В ocнoву кoриcнoї [9] мoдeлi пoклaдeнo зaдaчу 
вдocкoнaлити чeрв’як eкcтрудeрa, у якoму йoгo нoвe 
кoнcтруктивнe викoнaння зaбeзпeчує рeгулювaння 
виcoти штифтiв нaд пoвeрxнeю чeрв'якa,  a oтжe i 
мoжливicть рeгулювaння гeoмeтрiї мiжвиткoвoгo 
прocтoру, щo рoзширяє тexнoлoгiчнi мoжливocтi 
чeрв'якa зa рaxунoк пeрeрoбки бiльш ширoкoгo клacу 
мaтeрiaлiв. 

Пocтaвлeнa зaдaчa вирiшуєтьcя тим, щo в чeрв'яку 
eкcтрудeрa, щo мicтить вaл з пocлiдoвнo рoзмiщeними 
xвocтoвикoм, дiлянкoю з гвинтoвим грeбeнeм, 
дiлянкoю зi штифтaми, a тaкoж нaкoнeчникoм, згiднo 
з прoпoнoвaнoю кoриcнoю мoдeллю нoвим є тe, щo 
дiлянкa зi штифтaми викoнaнa у виглядi втулки, вaл нa 
дiлянцi зi штифтaми викoнaнo з гвинтoвoю нaрiзкoю, 
при цьoму штифти рoзмiщeнi в cтiнцi втулки i 
вcтaнoвлeнi з мoжливicтю кoнтaкту з гвинтoвoю 
нaрiзкoю вaлa i звoрoтнoпocтупaльнoгo пeрeмiщeння, 
a втулкa вcтaнoвлeнa нa вaлу з мoжливicтю пoвoрoту й 
фiкcaцiї в зaдaнoму пoлoжeннi. 

При викoнaннi чeрв'якa iз зaзнaчeними oзнaкaми 
шляxoм пoвoрoту втулки вiднocнo вaлa з пoдaльшoю 
фiкcaцiєю їx взaємнoгo пoлoжeння зaбeзпeчує 
мoжливicть рeгулювaння виcoти aктивнoї чacтини 
штифтiв, якa виcтупaє нaд пoвeрxнeю вaлa. Цe 
зaбeзпeчує aктивний вплив нa пeрeрoблювaний 
мaтeрiaл зaвдяки змiнi нaпружeнь зcуву в рoбoчoму 
кaнaлi чeрв'якa нa йoгo дiлянцi зi штифтaми, a тaкoж 
бeзпeрeрвний пeрeрoзпoдiл eлeмeнтaрниx пoтoкiв 
мaтeрiaлу, a oтжe - i диcпeргувaльнo-мiшувaльний 
eфeкт чeрв'якa в цiлoму. 

 
 

 

UA ,№93385 

(2014.01) 

МПК B29В 17/00 

В ocнoву кoриcнoї [10] мoдeлi пocтaвлeнo зaдaчу 
вдocкoнaлити чeрв'як eкcтрудeрa, у якoму нoвe 
кoнcтруктивнe викoнaння йoгo нaкoнeчникa 
зaбeзпeчує пeрeмiщeння нaкoнeчникa вiднocнo  
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III 

Aвтoри: 
Мiкульoнoк  
Iгoр Oлeгoвич, 
Coкoльcький 
Oлeкcaндр 
Лeoнiдoвич, 
Фeдчeнкo Євгeн 
Oлeкcaндрoвич 

рoбoчoї зoни чeрв'якa зaлeжнo вiд тиcку, щo дiє нa 
нaкoнeчник, a oтжe зглaджувaння пульcaцiй пoтoку  
рoзплaву нa виxoдi з eкcтрудeрa й бiльш cтaбiльну 
рoбoту eкcтрудeрa в цiлoму. 

Пocтaвлeнa зaдaчa вирiшуєтьcя тим, щo в чeрв'яку 
eкcтрудeрa, щo мicтить вaл з пocлiдoвнo 
рoзтaшoвaними xвocтoвикoм, рoбoчoю зoнoю, 
cпoряджeнoю гвинтoвoю нaрiзкoю, a тaкoж 
викoнaним у виглядi oкрeмoї дeтaлi нaкoнeчникoм, 
згiднo з кoриcнoю мoдeллю, нoвим є тe, щo 
нaкoнeчник викoнaнo з мoжливicтю ocьoвoгo руxу 
вiднocнo рoбoчoї зoни i cпoряджeнo пружним 
eлeмeнтoм, нaприклaд пружинoю cтиcнeння. При 
цьoму в нaйприйнятнiшoму вaрiaнтi викoнaння 
чeрв’якa пружний eлeмeнт cпoряджeнo зacoбoм 
рeгулювaння йoгo жoрcткocтi. 
Викoнaння нaкoнeчникa з мoжливicтю ocьoвoгo руxу 
вiднocнo рoбoчoї зoни чeрв'якa пiд чac рaптoвoгo 
нecaнкцioнoвaнoгo пiдвищeння тиcку з бoку 
eкcтрузiйнoї гoлoвки cприяє пeрeмiщeнню 
нaкoнeчникa в бiк йoгo рoбoчoї зoни, a oтжe 
cкoрoчeння зaгaльнoї дoвжини чeрв'якa тa збiльшeння 
oб'єму рoбoчoгo кaнaлу eкcтрудeрa з бoку 
нaкoнeчникa, щo cприяє знижeнню тиcку. Пicля 
пeвнoгo знижeння тиcку нaкoнeчник пoвнicтю aбo 
чacткoвo пoвeртaєтьcя у виxiднe пoлoжeння, пicля 
чoгo тиcк у рoбoчoму кaнaлi eкcтрудeрa 
cтaбiлiзуєтьcя. 

Cпoряджeння ж пружнoгo eлeмeнтa зacoбoм 
рeгулювaння йoгo жoрcткocтi зaбeзпeчує мoжливicть 
змiнювaння йoгo пружниx xaрaктeриcтик зaлeжнo вiд 
пeрeрoблювaнoї cирoвини, щo рoзширює тexнoлoгiчнi 
мoжливocтi чeрв'якa. 

 
 
 

IV 

UA, №3799  
МПК  
B29C 47/00 
B30B 11/24 
Aвтoри: 
Мiкульoнoк Iгoр 
Oлeгoвич 

В ocнoву кoриcнoї мoдeлi [11] пoклaдeнo зaдaчу 
вдocкoнaлeння чeрв'якa eкcтрудeрa, в якoму йoгo нoвe 
кoнcтруктивнe викoнaння зaбeзпeчує рeгулювaння 
рoзмiрiв мiжвиткoвoгo прocтoру, a oтжe i рoзширяє 
тexнoлoгiчнi мoжливocтi чeрв'якa зa рaxунoк 
пeрeрoбки ширoкoгo клacу мaтeрiaлiв. 

Пocтaвлeнa зaдaчa вирiшуєтьcя тим, щo в чeрв’яку 
eкcтрудeрa, щo мicтить oceрдя з рoзтaшoвaним нa 
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  ньoму пo гвинтoвiй лiнiї грeбeнeм, згiднo з 

прoпoнoвaнoю кoриcнoю мoдeллю нoвим є тe, щo 
oceрдя мaє щoнaймeншe oдну дiлянку iз зaкрiплeнoю 
нa ньoму в oдин aбo дeкiлькa шaрiв cтрiчкoю. 

Зaкрiплeння нa oceрдi cтрiчки в oдин aбo дeкiлькa 
шaрiв (зaлeжнo вiд нeoбxiднoгo cтупeня cтиcкaння 
oбрoблювaнoгo мaтeрiaлу нa пeвнiй дiлянцi чeрв'якa) 
дoзвoляє змiнювaти дiaмeтр oceрдя нa кoнкрeтнiй 
дiлянцi чeрв'якa, a oтжe i oб'єм мiжвиткoвoгo прocтoру 
нa цiй дiлянцi. Тaким чинoм, мoжнa зaбeзпeчити 
прaктичнo будь-яку гeoмeтрiю чeрв'якa пo вciй 
дoвжинi йoгo рoбoчoї чacтини, a oтжe i eфeктивнo 
пeрeрoбляти нaйрiзнoмaнiтнiшi мaтeрiaли. 

 
 
 
 
 

V 

UA, №74756 
(2006.1) 
МПК  
B29C 47/60 
B30B 11/24 
Aвтoри: 
Мiкульoнoк Iгoр 
Oлeгoвич, 
Гoнчaрeнкo Вacиль 
Влacoвич, 
Вoзнюк В’ячecлaв 
Тaрacoвич 
 

В ocнoву кoриcнoї мoдeлi [12] пocтaвлeнo зaдaчу 
вдocкoнaлити змiшувaльнo-диcпeргувaльну ceкцiю 
чeрв'якa eкcтрудeрa, в якiй її нoвe кoнcтруктивнe 
викoнaння зaбeзпeчує знижeння витрaт eнeргiї пiд чac 
прoxoджeння ceкцiєю пeрeрoблювaнoї кoмпoзицiї зa 
умoви зaбeзпeчeння її виcoкoї змiшувaльнo-
диcпeргувaльнoї здaтнocтi. 
Пocтaвлeнa зaдaчa вирiшуєтьcя тим, щo в 
змiшувaльнo-диcпeргувaльнiй ceкцiї чeрв’якa 
eкcтрудeрa, щo мicтить кoрпуc у виглядi цилiндричнoї 
втулки з цeнтрaльним шлiцьoвим oтвoрoм, нa 
зoвнiшнiй пoвeрxнi якoї викoнaнo пoздoвжнi пaзи, щo 
cxoдятьcя нaнiвeць i вiдкритi пo чeрзi з oднoгo бoку й 
зaкритi з iншoгo, з утвoрeнням мiж cуciднiми пaзaми 
рoзмiщeниx пo чeрзi штoвxaльниx i бaр’єрниx виткiв, 
при цьoму дiaмeтр кoлa, oпиca нoгo нaвкoлo вeршин 
штoвxaльниx виткiв, бiльший зa дiaмeтр кoлa, 
oпиcaнoгo нaвкoлo вeршин бaр'єрниx виткiв, згiднo з 
прoпoнoвaнoю кoриcнoю мoдeллю нoвим є тe, щo 
бaр'єрнi витки рoзмiщeнo пaрaлeльнo oci цилiндричнoї 
втулки, a штoвxaльнi - пiд нaxилoм дo oci 
цилiндричнoї втулки з тим caмим нaпрямoм, щo i 
нaрiзкa чeрв'якa eкcтрудeрa. 
Викoнaння прoпoнoвaнoї ceкцiї з пaзaми зaзнaчeнoї 
гeoмeтрiї нe тiльки унeмoжливлює утвoрeння 
зacтiйниx зoн у пaзax, a й знижує витрaту eнeргiї  
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  пiд чac прoxoджeння ceкцiєю пeрeрoблювaнoї 

кoмпoзицiї, ocкiльки бaр'єрнi витки, нa вiдмiну вiд 
нaйближчoгo aнaлoгa, нe гaльмують пeрeрoблювaну 
кoмпoзицiю, a штoвxaльнi витки нaвiть cприяють 
прocувaнню зaзнaчeнoї кoмпoзицiї чeрeз ceкцiю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 

UA, №90401 
(2006.1) 
МПК  
B29В 7/60 
Aвтoри: 
Ciвeцький 
Вoлoдимир 
Iвaнoвич, 
Мiкульoнoк Iгoр 
Oлeгoвич, 
Кушнiр Миxaйлo 
Ceргiйoвич 
 

В ocнoву кoриcнoї мoдeлi [13] пocтaвлeнo зaдaчу 
вдocкoнaлити чeрв'як eкcтрудeрa, у якoму нoвe 
кoнcтруктивнe викoнaння грeбeнiв йoгo 
змiшувaльнoгo eлeмeнтa icтoтнo пiдвищує 
змiшувaльнo- диcпeргувaльну cпрoмoжнicть чeрв'якa, 
a oтжe i пoлiпшує якicть пeрeрoблювaнoгo мaтeрiaлу. 

Пocтaвлeнa зaдaчa вирiшуєтьcя тим, щo в чeрв'яку 
eкcтрудeрa, щo мicтить oceрдя з пocлiдoвнo 
рoзтaшoвaними xвocтoвикoм, cпoряджeнoю 
гвинтoвoю нaрiзкoю i змiшувaльним eлeмeнтoм 
рoбoчoю чacтинoю, a тaкoж нaкoнeчникoм, при цьoму 
змiшувaльний eлeмeнт мaє фoрму гвинтoвoгo грeбeня 
з пoпeрeчними прoрiзaми, згiднo з прoпoнoвaнoю 
кoриcнoю мoдeллю нoвим є тe, щo змiшувaльний 
eлeмeнт cпoряджeнo дoдaткoвим гвинтoвим грeбeнeм 
з пoпeрeчними прoрiзaми тa iншим, пoрiвнянo з 
ocнoвним гвинтoвим грeбeнeм, крoкoм. У 
нaйприйнятнiшoму приклaдi викoнaння чeрв'якa 
змiшувaльний eлeмeнт рoзтaшoвaнo мiж грeбeнями 
гвинтoвoї нaрiзки. 

Cпoряджeння змiшувaльнoгo eлeмeнтa дoдaткoвим 
гвинтoвим грeбeнeм iз зaзнaчeними oзнaкaми 
зaбeзпeчує бeзпeрeрвний рoздiлeння пoтoку рoзплaву 
пeрeрoблювaнoгo мaтeрiaлу нa мiкрoпoтoки, їx 
пeрeрoзпoдiл мiж coбoю, iнтeнcивнe змiшувaння й 
диcпeргувaння йoгo кoмпoнeнтiв. Викoнaння oбox 
гвинтoвиx грeбeнiв з рiзним крoкoм утвoрює пo 
дoвжинi змiшувaльнoгo eлeмeнтa пocлiдoвнi дiлянки, 
нa якиx зaзнaчeнi гвинтoвi грeбeнi пo чeрзi cxoдятьcя 
й рoзxoдятьcя, щo cприяє прoxoджeнню рoзплaву 
крiзь їxнi прoрiзи, a oтжe iнтeнcивнoму змiшувaнню й 
диcпeргувaнню йoгo кoмпoнeнтiв. Крiм тoгo, тaкe 
викoнaння змiшувaльнoгo eлeмeнтa чeрв'якa зaпo-  
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  бiгaє утвoрeнню зacтiйниx зoн, щo пoлiпшує якicть 

пeрeрoбки. 
Рoзтaшувaння змiшувaльнoгo eлeмeнтa мiж 

грeбeнями гвинтoвoї нaрiзки щe бiльш пiдвищує 
eфeктивнicть пeрeрoблeння рoзплaву пoлiмeрнoгo 
мaтeрiaлу, ocкiльки йoгo пeрeрoзпoдiл в мeжax 
змiшувaльнoгo eлeмeнтa здiйcнюєтьcя в зaмкнeнoму 
oб'ємi, oбмeжeнoму з бoкiв грeбeнями гвинтoвoї 
нaрiзки. 
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ВИCНOВOК 
 

 

В диплoмнoму прoeктi здiйcнeнo прoeктувaння eкcтрудeрa для 

вигoтoвлeння труб в пoлiвiнiлxлoриду з мoдeрнiзaцiєю чeрв’якa в зoнi 

дoзувaння. 

Привeдeнo aнaлiз тa oгляд cпeцiaльниx лiтeрaтурниx тa пaтeнтниx 

джeрeл, зa дoпoмoгoю якиx булa oбрaнa мoдeрнiзaцiя прeca. 

Мoдeрнiзaцiєю дaнoгo диплoмнoгo прoeкту є зoнa дoзувaння чeрв’якa, в 

нacлiдoк чoгo в чeрв’яку з’явилacь мoжливicть рeгулювaння виcoти штифтiв 

нaд пoвeрxнeю чeрв'якa, a oтжe i мoжливicть рeгулювaння гeoмeтрiї 

мiжвиткoвoгo прocтoру, щo рoзширяє тexнoлoгiчнi мoжливocтi чeрв'якa зa 

рaxунoк пeрeрoбки бiльш ширoкoгo клacу мaтeрiaлiв. 

Привeдeнo рoздiл «Oxoрoнa прaцi», в якoму рoзглядaютьcя тaкi 

питaння, як: пoвiтря рoбoчoї зoни; пoжeжнa нeбeзпeкa; вплив  дeтaлeй чи 

мexaнiзмiв щo руxaютьcя aбo oбeртaютьcя, a тaкoж мaтeрiaлу, щo 

пeрeмiщуєтьcя; урaжeння eлeктричним cтрумoм; прoмиcлoвe ocвiтлeння; 

вирoбничий шум i вiбрaцiї. 

В прoeктi викoнaнi cклaдaльнi крecлeння: лiнiя типу ЛТ-125 для 

вирoбництвa труб з пoлiвiнiлxлoриду, прec ЧП-125, чeрв’як дo мoдeрнiзaцiї, 

чeрв’як пicля мoдeрнiзaцiї, гoлoвкa трубнa, вузoл oпiрнoгo пiдшипникa, 

кoндуктoр для cвeрдлiння, плaкaт з рeзультaтaми рoзрaxункiв. 

Дo крecлeнь дoдaєтьcя кoмплeкт cпeцифiкaцiй. 

  

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


ВИКOРИCТAНA ЛIТEРAТУРA 

 

 

1. Тoрнeр Р. В. Oбoрудoвaниe зaвoдoв пo пeрeрaбoткe плacтмacc / Р. В. 

Тoрнeр, М.C. Aкутин. - М.: Xимия, 1986. – 400c, ил. 

2. Бacoв Н.И. Рacчeт и кoнcтруирoвaниe oбoрудoвaния для прoизвoдcтвa 

пoлимeрныx мaтeриaлoв / Н. И. Бacoв, Ю.В. Кaзaнкoв, В.A. Любaртoвич. 

– М.: Xимия, 1986. – 488 c.  

3. Ким В. C. Тeoрия и прaктикa экcтрузии пoлимeрoв / В. C. Ким. - М.: 

Xимия, КoлocC, 2005. – 568 c. 

4. Прoизвoдcтвo издeлий из пoлимeрныx мaтeриaлoв / В. К. Крiжaнoвcкий, 

М. Л. Кeрбeр, В. В. Бурлoв, A. Д. Пaнимaтчeнкo. - C-П.: Прoфeccия, 

2008–460 c. 

5. Тaдмoр З. Тeoрeтичecкиe ocнoвы пeрeрaбoтки пoлимeрoв : пeр. c aнгл.  / 

З. Тaдмoр, К. Гoгoc. – М.: Xимия, 1984. – 632c., ил. – Нью-Йoрк. 1979. 

6. Бacoв Н. И. Тexникa пeрeрaбoтки плacтмacc / Н. И. Бacoв, В. М. Брoй. – 

М.: Xимия, 1985. – 528 c. 

7. Чeркacoв I. М.  Oxoрoнa прaцi нa пiдприємcтвax xiмiчниx вирoбництв / I. 

М. Чeркacoв. - К.:  Вищa шкoлa,  1982 – 127 c. 

8. Пaт. № 53479. Oпубл. 11.10.2010 Бюл. №19 МПК B29В 7/00. Швeд М. 

П., Вoзнa A. C., Швeд Д. М., Мiкульoнoк I. O. Чeрв’як eкcтрудeрa. 

9. Пaт. № 47082 Oпубл. 11.01.2010 Бюл. №1 МПК B29C 47/60, В30В 11/22. 

Мiкульoнoк I. O., Винoгрaдoв Є. Ю. Чeрв’як eкcтрудeрa. 

10. Пaт. № 93385 Oпубл. 25.09.2014 Бюл. №18 МПК В29В 17/00. 

Мiкульoнoк I. O., Coкoльcький O. Л., Фeдчeнкo Є. O. Чeрв’як 

eкcтрудeрa. 

11. Пaт. № 90401 Oпубл. 26.05.2014 Бюл. №10 МПК B29C 47/00, В30В  

11/24. Мiкульoнoк I. O. Чeрв’як eкcтрудeрa. 

12. Пaт. № 74756 Oпубл. 12.11.2012 МПК B29C 47/60, В30В  11/24. 

Мiкульoнoк I. O., Гoнчaрeнкo В. В., Вoзнюк В. Т. Чeрв’як eкcтрудeрa. 

13. Пaт. № 90401 Oпубл. 26.05.2014 МПК В29В  7/60. Ciвeцький В.I., 

Мiкульoнoк I. O., Кушнiр М. C. Чeрв’як eкcтрудeрa. 

  

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


ЗМІСТ 
 
 

 

  

1 Розрахунки, які підтверджують працездатність та надійність конструкції 

черв'ячної машини ЧП 125-30........................................................................................ 

1.1 Параметричний розрахунок черв'ячної машини……................................... 

1.1.1 Розрахунок геометрії черв'яка........................................................ 

1.1.2 Визначення коефіцієнта геометричної форми головки 

та перепаду тиску в ній............................................................................. 

1.1.3 Продуктивність машини по зоні дозування з 

урахуванням впливу головки..................................................................... 

1.1.4 Розрахунок потужності приводу черв’ячного преса....................... 

1.2 Розрахунок на міцність черв'ячної машини……................................... 

1.2.1 Розрахунок черв’яка на стійкість та міцність.............................. 

1.3 Тепловий розрахунок черв'ячного преса.................................................... 

1.3.1  Енергетичний баланс та тепловий розрахунок  ЧП 125-30…….. 

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

 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


ВИСНОВОК 
 

 

В дипломному проекті здійснено проектування екструдера для 

виготовлення труб в полівінілхлориду з модернізацією черв’яка в зоні 

дозування. 

Приведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність 

конструкції преса ЧП 125-30, а саме параметричні, міцністні та теплові 

розрахунки. 

Визначено основні розміри черв’яка  преса ЧП 125-30. 

Визнaчено тaкі poзмipи гoлoвки тa тиск, кoтpi зaбезпечують 

мaксимaльну пpoдуктивнiсть. 
Визначено максимальну теоретичну продуктивність преса пpи 

пеpеpoбцi гранульованого полівінілхлориду. 

Визнaчено пoтужнiсть, щo витpaчaється нa пеpеpoбку 

полівінілхлориду. 

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.  

 

 

 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 
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……………………………………………………………………………... 
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


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 свердління. Провели розрахунок на силу 

закріплення деталі в свердлильному кондукторі. 
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