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РЕФЕРАТ 

 

УДК 678.057 

"Агрегат для виробництва шлангів з модернізацією корпуса завантажувальної 

горловини": Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за 

напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» (програма професійного 

спрямування «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 

матеріалів») / НТУУ «КПІ» ; Керівник — Сівецький В.І., Виконавець — Рогаткін 

О.В. 

Робота складається з вступу і семи розділів. Загальний обсяг роботи 84 аркушів 

основного тексту, 2 додатків. 

Метою роботи є модернізація корпусу завантажувальної горловини екструдера 

для виробництва шлангів з ПВХ. Спроектована лінія дозволить випускати шланги з 

ПВХ. 

У роботі спроектований прес черв'ячний ЧП-50. Виконано необхідні 

параметричні розрахунки і розрахунки на міцність. 

Результати роботи були обговорені на семінарі кафедри ХПСМ. 

 

ЕКСТРУДЕР,КОРПУС ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ГОРЛОВИНИ, ЧЕРВЯК, ПВХ.  

  



 

РЕФЕРАТ 

УДК 678.057 

”Агрегат для изготовления шлангов с модернизацией корпуса загрузочной 

горловини”: Дипломный проект образовательно-квалификационного уровня 

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

профессионального направления «Оборудование химических производств и 

предприятий строительных материалов») /НТУУ «КПИ» ;   Руководитель — 

Сивецкий В.И.,  Исполнитель — Рогаткин О.В.  

Работа состоит из вступления и семи разделов. Общий объем работы 84 листов 

основного текста,  2 приложений. 

Целью работы является модернизация корпуса загрузочной горловины 

экструдера для производства шлангов из ПВХ. Спроектированная линия позволит 

выпускать шланги из ПВХ. 

В работе спроектирован пресс червячный ЧП-50. Выполнено необходимые 

параметрические расчеты и расчеты на прочность. 

Результаты работы были обсуждены на семинаре кафедры ХПСМ. 

 

ЭКСТРУДЕР, КОРПУС ЗАГРУЗОЧНОЙ ГОРЛОВИНИ, ЧЕРВЯК, ПВХ.  



 

 

ABSTRACT 

 

         UDC 678,057 

         «Aggregate for the production of hoses with the modernization of the feed neck 

body» 

Diploma project of educational qualification of “bachelor” for the training direction 

6.050503 "Machinebuilduing " (program of professional direction "chemical production 

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

performed under the direction of teacher Sivetskyi V.I. Performer Rohatkin O.V. 

 The work consists of an introduction and seven sections. The total volume of 84 

pages of main text, 2 applications. 

The aim is to upgrade the feed throat of the extruder body for the production of PVC 

hoses. The projected line will produce tubes made of PVC. 

The paper designed the worm press PP-50. Make the necessary parameter 

calculations and calculations of strength. 

Results of diploma project have been considered at chair СPSE seminar 

 

EXTRUDERS, BODY FEEDING TUBE, WORMS, PVC.  



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 

В останні роки значного поширення набули полімерні труби, які 

застосовуються в магістральних трубопроводах і дозволяють замінювати 

металеві труби зі значною економічною ефективністю. 

Сучасне устаткування і технології виробництва напірних труб з полімерів 

дозволяє одержати при будівництві зовнішніх мереж (водопроводів, 

артезіанських шпар, систем меліорації безнапірних і напірних каналізаційних 

колекторів, електротехнічних і зв'язків–каналів) ряд переваг у порівнянні з 

трубами з чавуна та сталі, а саме, мала маса, стійкість до гідравлічного удару, 

завдяки своїй еластичності, при заморожуванні рідини в трубах, вони не 

руйнуються, після розморожування продовжують функціонувати, висока 

стійкість до зношування (у 10 разів менше сталі) дає можливість 

використовувати труби для гідротранспорту, стійкість до корозії, пластичність, 

висока еластичність труби дозволяє будувати водопроводи в більшості випадків 

без компенсаторів, зручність і швидкість при веденні монтажних і ремонтно-

будівельних робіт, низька вартість (з монтажем виграш у ціні складає 20-30% у 

порівнянні з аналогічними трубами з металу). 

Проблеми і перспективи розвитку технологічних ліній для виготовлення 

полімерних труб, машинобудівної бази для їх створення, в т.ч. у нас на Україні, 

стан ринку полімерперебного обладнання нерозривно пов'язані з ринком 

виробництва полімерної трубної продукції. У галузевій пресі цьому приділялося 

достатньо багато уваги . 

 З часу останніх досліджень українського ринку минуло п'ять років. Багато 

проблем вирішено або ще вирішуються. Частина прогнозів збулася, а головний – 

бурхливий розвиток обладнання для екструзії, зростання потреби в трубах, 

розширення їх номенклатури – продовжуються збуватися. Тема – виробництво 

труб і обладнання для цього – продовжує бути актуальною і проблемною, яка 

вимагає постійної до себе уваги. 

 Зараз в світі, полімерних труб ,виготовляється більше, ніж труб із решти 

всіх матеріалів. Різноманіття типів полімерних труб, різноманітність полімерів і 
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композицій надають необхідність наявності безлічі технологій для виготовлення 

труб і, відповідно, спеціалізованого обладнання для реалізації цих технологій.  

Тому тема дипломного проекту відповідає вимогам сучасності. 

Метою даного проекту є розробка лінії для виробництва спеціальних 

багатошарових полімерних труб з розробкою черв’ячного екструдера, зокрема, 

виконати параметричний розрахунок, та розрахунки на міцність основних вузлів 

і деталей черв’ячної машини, що підтверджують працездатність лінії,  

опрацювали розділи з охорони праці, технології машинобудування. 

Завдання на дипломний проект було видано під час проходження 

переддипломної практики.  

 

 
 



 

 

Таблиця розглянутих патентів 

№ 

п.п 

Предмет 

пошуку 

№ свідоцтва, 

МПК, країна, 

Організація, автор 

Суть заявленого 

Технологічного рішення та 

ціль його створення 

1 Завантажувальн

ий пристрій 

екструдера 

Авторське свідоцтво СРСР 

№1466941 

кл. B 29 C31/04  

Автори: А.В. Тупицын, 

В.Г. Ильин и Г.М. 

Коваленко  

Винахід відноситься до 

завантажувального пристрою 

екструдера, що містить 

завантажувальну воронку, 

з'єднану з корпусом 

екструдера, ворошитель, 

розміщений у воронці, і 

механізм переміщення 

ворошителя, виконаний у 

вигляді штока, забезпеченого 

поворотною пружиною і 

взаємодіє з кулачком, 

змонтованим  на валу шнека 

екструдера, причому шток 

механізму переміщення 

ворошителя з поворотною 

пружиною розміщені в 

завантажувальної воронці, а 

кулачок розташований під 

завантажувальної воронкою. 

2 Загрузочное 

устройство 

экструдера  

Авторське свідоцтво СРСР 

№676465 кл. B29F3/04 

Автори: Г.М. Коваленко0 

В.И. Сиренко, К.Г. Тарасов 

и В.И. Кирюшко 

Завантажувальний пристрій 

екструдера, що містить 

завантажувальну воронку, 

змонтовану на корпусі 

екструдера, розміщений в 

завантажувальної воронці 

розпушувач з пальцем для 

контактування з черв'яком, 

розташованим в корпусі 

екструдера, і з поворотною 

пружиною. Відрізняється тим, 

що, з метою підвищення 

продуктивності процесу 

завантаження за рахунок 

інтенсифікації очищення 

завантажувальної воронки, 

ворошитель виконаний у 

вигляді втулки, встановленої 

співвісно завантажувального 

воронці, палець змонтований 



 

 

з можливістю взаємодії з 

витком черв'яка для повороту 

втулки, а в зоні перетину 

траєкторії переміщення витка 

черв'яка і пальця виконаний 

паз для проходу пальця. 

3 Червꞌячный 

экструдер  

Авторське свідоцтво СРСР 

№142232 кл. B29C3/04 

Автори:А.Ф.Шапошникова 

и А. С. Конев 

Заявлена ідея вдосконалення 

конструкції корпуса шляхом 

виконання повздовжнього 

рифлення циліндра у зоні 

завантаження, що підвищило 

транспортувальну 

(«штовхальну») здатність 

зони завантаження в 3…5 

раза і продуктивність.  

 

4 Шнековый 

экструдер 

Авторське свідоцтво РФ 

№2306775 кл. A23P1/12 

Автори:Коротков 

Владислав Георгиевич 

(RU), Рогулин Александр 

Юрьевич, Попов Валерий 

Павлович, Ханин Виктор 

Петрович и Шрейдер 

Марина Юрьевна  

Поставлене завдання 

модернізувати корпус 

наступним чином: 

На кінці шнека з боку матриці 

виконані напрямні канавки, а 

на внутрішній поверхні 

корпусу виконана гвинтова 

нарізка, причому напрямок 

гвинтової нарізки на корпусі 

протилежно напрямку 

гвинтової нарізки на шнеку. 

Винахід дозволяє знизити 

витоку екструзійного 

продукту в зазорі між шнеком 

і шнековим корпусом 

5 Гранулятор 

(головка з 

ножем) 

термопластични

х матеріалів 

 

Авторське свідоцтво 

України №1595666  

кл. B29C47/38  

Автори: 

Некрасов, Оситинский 

 

Реферат: 

          Корисна модель 

відноситься до пристроїв для 

гранулювання 

термопластичних полімерних 

матеріалів і може бути 

використане в хімічній, 

будівельній, харчовій та 

інших галузях промисловості. 

Гранулятор містить 

гранулюючу головку, корпус, 

http://patents.su/patents/nekrasov
http://patents.su/patents/ositinskijj


 

 

фільєрній решітку та ніж. Він 

додатково забезпечений 

опорним корпусом з 

конічними отворами, 

встановленим між головкою і 

фільєрній гратами, при цьому 

отвори фільєрній решітки 

соосни з конічними отворами 

опорного корпусу, конусність 

яких становить 67-90 °. 

Гранулятор дозволить 

спростити конструкцію, 

збільшити продуктивність, 

надійність і довговічність. 
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ВИСНОВКИ З РОЗДІЛУ ПЕРЕГЛЯНУТИХ ПАТЕНТІВ 

 

Провівши огляд інженерних рішень представлених в патентах [7-11] та 

довідковій літературі з полімерного машинобудування і проаналізувавши їх ми 

зупинили свій вибір на конструктивному рішенні[7], так як це конкретне рішення 

дозволяє нам, в першу чергу замінити ручну роботу на механічну, покращити 

живлення екструдера завдяки поступально-зворотньому руху, завдяки 

ворошителю не дає застоятися матеріалу в завантажувальної горловині та 

очищенню стінок від налиплого матеріалу. В основу технічного рішення 

поставлена мета змінити конструкцію екструдера таким чином, щоб підвищити 

технологічні можливості екструдера розширюються і поліпшити змішувальну 

здатність. Спираючись на даний патент, а також довідкову літературу і базову 

конструкцію корпуса екструдера було втілено ідею, яка полягає в тому, що шток 

механізму переміщення ворошителя з поворотною пружиною розміщені в 

завантажувальної воронці, а кулачок розташований під завантажувальної 

воронкою. В процесі роботи екструдера обертання шнека  і кулачка на ньому 

викликає зворотно-поступальне переміщення штока . При цьому кулачок 

викликає переміщення штока від осі шнека, а пружина повертає його в початкове 

положення. Ворошитель, закріплений на штоку, рухаючись в масі грануляту 

запобігає утворенню зводу в воронці  і сприяє безперервному живленню 

екструдера сировиною. Завантажувальний пристрій екструдера забезпечує 

безперервне живлення екструдера, має невеликі габарити і спрощену 

конструкцію. 

Таке рішення дозволяє нам, в першу чергу замінити ручну роботу на 

механічну. За умови великого зносу кучачків горловини та черв’ка, можно 

змінити пружину на гідроциліндр. Дана модернізація дозволяє покращити 

живлення екструдера завдяки поступально-зворотньому руху, завдяки 

ворошителю не дає застоятися матеріалу в завантажувальной горловині та 

очищенню стінок від налиплого матеріалу. 

За умови великого зносу горловини та черв’ка, можно змінити пружину на 

гідроциліндр. 
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Висновок 

В дипломному проекті здійснено проектування лінії типу ЛТ-50 для 

виробництва труб з ПВХ у з розробкою преса ЧП-50. 

 Дипломний проект містить вступ, призначення та область використання 

лінії та преса ЧП-50, опис технологічного процесу виробництва труб з ПВХ, 

технічну характеристику преса ЧП-50, опис конструкції преса, патентний огляд, 

відповідність преса до вимог охорони праці. 

Приведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність 

конструкції преса ЧП-50. Приведено програму розрахунку черв’ячного 

екструдера. 

В результаті патентного дослідження встановлено, що прес ЧП-50 не 

містить конструктивних рішень, захищених діючими патентами.  

Модернізацією даного дипломного проекту є завантажувальна горловина, 

яка призвела до підвищення якості управління процесом завантаження сировини.  

В проекті виконані складальні креслення: лінія типу ЛТ-50 для 

виробництва труб з ПВХ, прес ЧП-50, черв’як, головка, воронка 

завантажувальна, лінія виробництва. 

До креслень додається комплект специфікацій. 

 


