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«КПІ» – «Агрегат для відшлангування кабелю з модернізацією преса» студента 

IV курсу кафедри ХПСМ, ІХФ Скрипки Андрія Володимировича. 
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рисунків, __ таблиць, додатків і креслень. Загальний обсяг роботи становить __ 

стор., текстової частини і 5 креслень формату А1. Об’єкт розробки – 

черв’ячний прес. Мета виконання проекту – розробка і проектування преса для 

відшлангування кабелю (згідно з технічним завданням) на основі існуючих 

промислових аналогів; здійснення модернізації вузла преса. З урахуванням 

особливостей технологічного проекту проведено аналітичний літературно-

патентний пошук можливостей покращення конструкції черв’ячного преса. 

На основі аналітичного огляду науково-технічної літератури, 

конструкторської та нормативної документації проектування і розробки 

черв'ячного преса, патентних досліджень, інженерно-технічних розрахунків, 

виконано: 

- вивчено конструкції і принципи роботи агрегатів для відшлангування 

кабелю, характеристики і проаналізовано технічні параметри пресів, виявлені 

деякі недоліки; 

- виконані інженерні розрахунки, необхідні для розробки і проектування 

преса, згідно з технічним завданням; 

- на основі виконаних патентних досліджень модернізовано прес агрегату 

для відшлангування; 

- розроблено і спроектовано агрегат для відшлангування кабелю з 

модернізацією пресу. 
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Дипломный проект образовательно - квалификационного уровня 

«бакалавр» НТУУ «КПИ» - «Агрегат для отшлангования кабеля с 

модернизацией пресса» студента IV курса кафедры ХПСМ, ИХФ Скрипки 

Андрея Владимировича. 

Дипломный проект состоит из введения, __ глав, заключения, __ 

рисунков, __ таблиц, приложений и чертежей. Общий объем работы составляет 

__ стр., текстовой части и 5 чертежей формата А1. Объект разработки - 

червячный пресс. Цель реализации проекта - разработка и проектирование 

пресса для отшлангования кабеля (согласно техническому заданию) на 

основании существующих промышленных аналогов; осуществления 

модернизации узла пресса. С учетом особенностей технологического проекта 

проведено аналитический литературно-патентный поиск возможностей 

улучшения конструкции червячного пресса. 

На основании аналитического обзора научно-технической литературы, 

конструкторской и нормативной документации проектирования и разработки 

червячного пресса, патентных исследований, инженерно-технических расчетов, 

выполнено: 

- изучены конструкции и принципы работы агрегатов для отшлангования 

кабеля, характеристики и проанализированы технические параметры прессов, 

выявлены некоторые недостатки; 

- выполнены инженерные расчеты, необходимые для разработки и 

проектирования пресса, согласно техническому заданию; 

- на основании выполненных патентных исследований модернизировано 

пресс агрегата для отшлангования; 

- разработан и спроектирован агрегат для отшлангования кабеля с 

модернизацией пресса. 
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Diploma project educational - qualifying level "bachelor" NTUU "KPI" - 

"vidshlanhuvannya cable unit for the modernization press" IV year student of 

department CPSM, ICF Andrii Skrypka. 

The degree project consists of an introduction, __ sections, conclusions, __ 

illustrations, __ tables, applications and drawings. The total amount of work is __ 

pages, sheets of body text and 5 format drawings А1. The object development – 

worm press. The purpose of the project - the development and design for press 

vidshlanhuvannya cable (according to specification) from existing industrial 

analogues; modernization press unit. Given the technological features of the project, 

the analytical literary patent search capabilities improve design worm press. 

Based on an analytical review of scientific literature, design and documentation 

design and development of worm press, patent research, engineering calculations, 

done: 

- studied the structure and principles of aggregates for vidshlanhuvannya cable 

performance and technical parameters analyzed presses, found some flaws; 

- made engineering calculations required to develop and design press, under 

terms of reference; 

- on the basis of the patent research modernized press unit for 

vidshlanhuvannya; 

- developed and designed for vidshlanhuvannya unit cable with the 

modernization of the press. 
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ВСТУП 

     

В даному дипломному проекті розглядається «Агрегат для 

відшлангування кабеля з модернізацією преса». Даний агрегат 

використовується на підприємствах кабельної промисловості. 

Розглянувши базову базову конструкцію агрегату було виявлено кілька 

недоліків, які зменшували продуктивність лінії та якість готового виробу. З 

цього приводу було вирішено провести модернізацію преса. Це дасть змогу 

підвищити продуктивність агрегату  вцілому та отримати як економічний 

ефект по продуктивності машини, так і якість продукції.  

Метою проекту є підвищення продуктивності, якості виконання 

виробів, поліпшення їх експлуатаційних властивостей та довговічності, 

здійснення  параметричних, теплових та розрахунків на міцність основних 

вузлів черв’ячного пресу, технічний вибір модернізації,  що підтверджують 

працездатність конструкції, а також виконання графічної частини, яка 

включає необхідні етапи проектування: загальний вигляд пресу, його вузлів. 

Знання особливостей відшлангування кабелю дає можливість 

забезпечити задану якість, надійність, зберегти і навіть покращити комплекс 

фізико-механічних та експлуатаційних властивостей початкових полімерних 

матеріалів. 

 



 

 
 Зм Арк 

рк. 

№ докум. Підпис Дата 

А 

 
ЛП21.127244.000-70ПЗ 

ДОДАТОК Г. Таблиця розглянутих патентів 

 

№ Предмет 

пошуку 

Держава пошуку 

Класиф. індекс МПК 

Сутність заявленого технологічного рішення і 

мета його створення 

1 Черв’ячний 

екструдер 

Україна 
Авторське свідоцтво 

№53479 , кл. B29B7/00, 2010 

рік. 

Мікульонок Ігор 

Олегович, Возна Анна 

Сергіївна, Швед Дмитро 

Миколайович, Швед 

Микола Петрович. 

В основу корисної моделі покладено задачу 

вдосконалити черв’як екструдера, у якому нове 

конструктивне виконання гребенів його нарізки в 

зоні  дозування істотно підвищує змішувально-

диспергувальну здатність черв’яка, а отже і 

поліпшує якість перероблюваного матеріалу. 

2 Черв’ячний 

екструдер 

 Україна 
Авторське посвідчення 

№98758, кл. B29C47/38, 2015 

рік. 

Куриленко Валерій 

Миколайович, Мікульонок 

Ігор Олегович, 

Сокольський Олександр 

Леонідович, Сівецький 

Володимир Іванович. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 

вдосконалення черв’ячної машини для 

перероблювання матеріалів з використанням 

високомолекулярних сполук, у якій нове 

виконання змішувально-диспергувальної 

секції черв’яка запобігає утворенню 

застійних зон в утвореному корпусом і 

черв’яком робочому каналі, а отже 

забезпечує ефективне перемішування й 

подрібнення компонентів перероблюваної 

композиції. 

3 Черв’ячний 

екструдер 

СССР 

Авторське посвідчення 

№5073, кл. B29C47/38, 1994 

рік. 

Остинський Борис 

Леонідович, Некрасов Ігор 

Володимирович. 

В основу корисної моделі покладено 

вдосконалення матеріального циліндра 

черв’яної машини, встановленням в нього 

гільзи  з повздовжніми пазами з ціллю 

зменшення енергоємності процесу переробки 

і запобігання зносу внутрішньої робочої 

поверхні. 

4 Черв’ячний 

екструдер 

Україна 

Авторське посвідчення 

№49070, кл. В29С47/38, 

2010 рік. 

Сідоров Дмитро 

Едуардович, Лизогубенко 

Андрій Анатолійович. 

В основу корисної моделі покладено задачу 

ущільнення зазору шнек– матеріальний 

циліндр екструдера, шляхом виконання 

канавок на гребні і встановленням в них 

пружного спірального елемента. 

5 Черв’ячний 

екструдер 

Україна 

Авторське посвідчення 

№64797, кл. В29С47/10, 

2011 рік. 

Гончар Володимир 

Антонович, Каплун Віталій 

Григорович. 

В основу корисної моделі поставлена задача 

підвищення довговічності та зносостійкості 

шнека екструдера за рахунок його секційного 

виконання. 
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6 Черв’ячний 

екструдер 

Україна 

Авторське посвідчення 

№54803, кл. В29С47/38, 

2010 рік. 

Мікульонок Ігор 

Олегович, Лукач Юрій 

Юхимович, Виноградов 

Євгеній Юрійович. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 

вдосконалити черв’ячний екструдер, у якому 

спорядження його корпуса і черв’яка 

ділянкою певної геометрії забезпечує 

інтенсивну зміну швидкості зсуву 

перероблюваного матеріалу на зазначеній 

ділянці, а отже і можливість ефективної 

переробки широкого класу матеріалів. 

7 Черв’ячний 

екструдер 

Україна 

Авторське посвідчення 

№102098, кл. В29С47/38, 

2015 рік. 

Куриленко Валерій 

Миколайович, Івіцький 

Ігор Ігорович, Мікульонок 

Ігор Олегович, 

Сокольський Олександр 

Леонідович, Романюк 

Вадим Вікторович, 

Сівецький Володимир 

Іванович. 

В основу корисної моделі поставлена задача 

вдосконалення черв’ячного екструдера, у 

якому нове виконання приводу секційного 

черв’яка забезпечує розвантаження найбільш 

навантаженої хвостової частини черв’яка, а 

отже й більш стабільні  умови перероблення 

вторинної полімерної сировини з високим 

ступенем розпушеності за рахунок 

забезпечення можливостей незалежної зміни 

швидкостей обертання обох секцій черв’яка, 

що розширює технологічні можливості 

екструдера. 

8 Черв’ячний 

екструдер 

Україна 

Авторське посвідчення 

№43943, кл. В29B7/00, 

2009 рік. 

Нікітенко Наталія 

Миколаївна, Сівецький 

Володимир Іванович, 

Сокольський Олександр 

Леонідович, Сахаров 

Олександр Сергійович. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 

підвищення якості змішування матеріалів, що 

переблюються, оснащенням корпуса гільзою, 

яка встановлена з можливістю обертання. 
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ВИСНОВОК З РОЗДІЛУ 

 

 З навденого огляду літератури та патентів можна зробити висновок, що 

з метою модернізації екструдера для відшлангування кабелю найбільш доречно 

використати технічне рішення, яке запропоноване в [13,14]. 

Завдяки використанню рішення [13] досягається поліпшення 

експлуатаційних характеристик машини, особливо за рахунок підвищення 

надійності, внаслідок розвантаження найбільш навантаженої в традиційних 

конструкціях черв'ячних машин хвостової частини шляхом забезпечення 

передачі осьових зусиль та обертових моментів на кожну із секцій черв'яка 

незалежно. У такий спосіб можна модернізувати значну кількість типорозмірів 

черв'ячних екструдерів для переробки термопластів, зокрема низької насипної 

густини.  

У свою чергу в рішенні [14] поставлена задача вирішується тим, що у 

відомій одночерв'ячній машині, яка містить корпус з завантажувальною 

горловиною і вихідним отвором, лопатки для перемішування, систему 

терморегулювання, черв'як з розривами гвинтової навивки, привод обертання 

черв'яка, новим є те, що корпус оснащено гільзою, яка встановлена з 

можливістю обертання, причому лопатки встановлені на внутрішній поверхні 

гільзи в зоні розміщення розривів гвинтової навивки черв'яка. 

Патент [13] був обраний для модернізації в дипломному проекті тому, що 

дана конструкція забезпечить необхідні умови роботи та експлуатації.  
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ВИСНОВОК 

 

 Виходячи з результатів отриманих параметричних, кінематичних, 

теплових розрахунків, розрахунків на міцність та розрахунків, що 

підтверджують працездатність та надійність. Можемо зробити висновок, що 

даний агрегат задовольняє технічні вимоги і має досить надійну конструкцію 

вузлів і деталей.  
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В цьому розділі було розроблено технологічний процес виготовлення 

черв’ячного колеса, розроблено: маршутну карту, карту ескізів і операційну 

карту для обробки заготовки; спроектувано пристосування для виконання 

однієї з виконуваних операцій над заготовкою; описано конструкцію і 

принцип роботи пристосування; розраховано сили закріплення. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 

Метою дипломної роботи було проведення модернізації агрегати для 

відшлангування кабеля. 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 агрегату, а також різноманітні способи вдосконалення різних вузлів 

та механізмів, які входять до агрегату для відшлангування кабеля. 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: - розроблений 

модернізований черв’як; 

виконано ознайомлення з діючим законодавством, існуючими нормами та 

стандартами, які стосуються охорони праці. На основі цього було проведено 

аналіз шкідливих факторів, таких як: електробезпека, повітря робочої зони, 

шум і освітлення. І отримані результати аналізу вказують, що вони 

відповідають нормативним документам. 

Отже розроблена машина є повністю працездатною і більш вигідною для 

її використання. Вдосконалена конструкція дозволяє завдяки використанню 

модернізації досягти поліпшення експлуатаційних характеристик машини, 

особливо за рахунок підвищення надійності, внаслідок розвантаження найбільш 

навантаженої в традиційних конструкціях черв'ячних машин хвостової. 


