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РЕФЕРАТ 

УДК 678.057 

” Линия для производства труб с модернизацией системы теплоснабжения 

”: Дипломный проект образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» за 

направлением подготовки 6.050503 «Машиностроение» (програма 

профессионального направления «Оборудование химических производств и 

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

 В.И.Сивецкий– К. 2016. – _с.  Исполнитель. –А.Ю.Запорожец Библиогр. –_с. 

 

Работа состоит из введения и семи разделов. Общий объем 

работы _ листов основного текста, 2 приложений. 

Целью работы является модернизация системы теплоснабжения 

червячного экструдера, а именно узла охлаждения червя - барботера. 

Спроектированная на базе модернизированного червячного пресса 

линия позволит выпускать трубы из полиэтилена, которые имеют 

значительный ряд преимуществ по сравнению с трубами из чугуна и 

стали. 

В работе спроектирован пресс червячный ЧП-90. Выполнено 

необходимые параметрические, тепловые и прочностные, а также 

рассмотрены разделы охрана труда и технологию изготовления детали. 

 

ЭКСТРУДЕР, ЧЕРВ'ЯЧНЫЙ ЭКСТРУДЕР, ТРУБНАЯ ЛИНИЯ, 

ПОЛИЭТИЛЕН, ГОЛОВКА ТРУБНАЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ . 



 

РЕФЕРАТ 

 

УДК 678.057 

"Лінія для виробництва труб з модернізацією системи 

теплозабезпечення": 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  В.І.Сівецький - К. 2016. - _с. Виконавець. - О.Ю.Запорожець 

Бібліогр. -_с. 

 

Робота складається з вступу і семи розділів. Загальний обсяг 

роботи _ аркушів основного тексту, 2 додатків. 

Метою роботи є модернізація системи теплозабезпечення 

черв’ячного екструдера, а саме вузла охолодження черв’яка - барботера. 

Спроектована на базі модернізованого черв’ячного преса лінія 

дозволить випускати труби з поліетилену, які мають значний ряд 

переваг в порівнянні з трубами з чавуну і сталі. 

У роботі спроектований прес черв'ячний ЧП-90. Виконано 

необхідні параметричні ,теплові і розрахунки на міцність, а також 

розглянуто розділи охорона праці та технологію виготовлення деталі. 

Результати роботи були обговорені на семінарі кафедри ХПСМ. 

 

ЕКСТРУДЕР, ЧЕРВ'ЯЧНИЙ ЕКСТРУДЕР, ПОЛІЕТИЛЕН, 

ТРУБНА ЛІНІЯ, ГОЛОВКА ТРУБНА, МОДЕРНІЗАЦІЯ. 



 

ABSTRACT 

 

         UDC 678,057 

         "Line for the production of polyethylene pipes with the development of the press  

PE-45": Diploma project of educational qualification of "bachelor" for the training 

direction 6.050503 " Machinebuilduing " (programa of professional direction "chemical 

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

work is performed under the direction of teacher V.I.Syvetskyy. Kiev. 2016. – _ p. 

Performer O.Y.Zaporozhets-Bibliography. -_ p. 

 

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

pages of main text, 2 applications. 

The aim is to modernize the heating system worm extruder, namely cooling unit worm - 

bubbler. Designed based on the updated worm press line will produce tubes made of 

plastic, with a significant number of advantages in comparison with pipes of iron and 

steel. 

The paper is designed press worm PE-90. Done necessary parametric, thermal and 

strength calculations and considered chapters labor and manufacturing technology 

details. 

 

EXTRUDER, SCREW EXTRUDER, POLYETHYLENE, PIPE LINE,  PIPE 

HEAD, MODERNIZATION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНAЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ ТA  

ІНДЕКСІВ  

 

Умовні познaчення 

D - діaметр черв`якa, мм;  

е - ступінь чорноти корпусa мaшини;   

E – модуль пружності, Мпa.    

F - площa зовнішньої головки, м²; 

Gм -  продуктивність мaшини, м³/год;  

L -  довжинf черв’якa, мм;  

n – кількість оборотів червякa, об/хв; 

N - потужність двигунa, кВт;  

p - oб’ємнa мaсa мaтеріaлу, кг/ м³;  

P - потужність нaгрівників, кВт;  

        tпоч  - темперaтурa води почaтковa, С; 

tкін -  темперaтурa води кінцевa, С; 

Тпоч - почaтковa темперaтурa мaтеріaлу, С;  

Ткін - темперaтурa розплaву нa виході, С; 

α - коефіцієнт тепловіддaчі, Вт/м²*К; 

Скорочення 

        ПЗ - пояснювaльнa зaпискa; 

Індекси 

max – мaксимaльний; 

min – мінімaльний; 

 

 

 

 

 

 

Перелік текстових частин дипломного проекту та їх обсяг: 

Пояснювальна записка яка включає розрахунки, технологію виготовлення деталі 

додатки приблизно 70 сторінок. 

 

 



Зміст 

  

Вступ 

 Призначення та область застосування лінії для виробництва труб 

Технічна характеристика лінії трубної  

Опис і обґрунтування обраної конструкції 

Охорона праці 

Розрахунки, що підтверджують працездатність конструкції 

Початкові дані 

Розрахунок головки 

Параметричний розрахунок черв’ячної машини при переробці поліетилену 

Розрахунок продуктивності черв’ячної машини 

Визначення потужності приводу 

Розрахунок на міцність деталей екструдера 

Розрахунок черв’яка на міцність 

Розрахунок черв’яка на жорсткість 

Розрахунок черв’яка на кручення 

Розрахунок черв’яка на стійкість 

Розрахунок черв’яка на витривалість 

Розрахунок шліцьового з’єднання 

Розрахунок корпуса  

Розрахунок фланцевого з’єднання 

Розрахунок довговічності підшипника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 полімерних труб з 

модернізацією системи теплозабезпечення 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. 

  

Таблиця розглянутих патентів: 

 

№ 

п.п 

Предмет 

пошуку 

№ свідоцтва, 

МПК, країна, 

Організація, автор 

Суть заявленого 

Технологічного рішення та ціль його 

створення 

1 Теплообмінни

к 

RU 311772 

Автори:  

C. П. Кондраков 

М. С. Самойлов 

Н. В. Тябин  

А. Г. Говша  

Запропонований теплообмінник 

відрізняється від відомого тим, що 

змійовик виконаний з еластичного 

матеріалу, наприклад гуми, з 

розташованої усередині нього жорсткої 

спіраллю, поперечний профіль якої має 

різну форму в відповідності з законом 

розподілу температури по довжині 

теплообмінника. Це дозволяє 

регулювати прохідний перетин між 

змійовиком і внутрішньою поверхнею 

стінки сорочки, що підвищує 

ефективність теплообміну і дозволяє 

регулювати температурний режим при 

виготовленні неробства з 

термопластичних полімерних 

матеріалів на черв'ячних пресах в більш 

широких межах.  

Така конструкція теплообмінника не 

дозволяє змінювати поперечний переріз 

між змійовиком і внутрішньою 

поверхнею стінки сорочки, що 

ускладнює регулювання 

температурного режиму по довжині 

теплообмінника. 

2 Екструдер 

для 

полімерних 

матеріалів 

RU 420475 

Автори: 

В. И. Ефимчев 

Е. В. Николаев  

Е. П, Панин 

В даній конструкції черв'ячного преса 

кожна зона охолодження циліндра 

розділена горизонтальними ребрами, 

що не доходять до перегородок, на 

сполучені між собою камери і з'єднана з 

системою подачі зволоженого 

охолоджуючого стисненого повітря, що 



 включає електрокеровані клапани для 

періодичної подачі стисненого повітря і 

розпилювачі води, з'єднані з 

колектором для заживлення їх водою, 

електрокерованими клапанами і зонами 

охолодження циліндра. Завдяки цьому 

підвищується ефект охолодження. 

3 Головка 

екструзійна 

 

UA ,№82157 

(2006.01) 

МПК B29C 47/14 

 Автори: 

Сівецький В. І., 

СокольськийО.Л., 

Рослов О.В., 

Коваленко К.Г. 

 

 

Кільцева екструзійна головка, що 

містить корпус, матрицю та дорн, 

встановлений  

 на дорнотримачі, утворюючи канал для 

протікання розплаву, яка відрізняється 

тим, що матриця з'єднана з корпусом за 

допомогою принаймні одного 

пружного та принаймні одного 

демпфуючого елементів з можливістю 

зворотно-поступального руху. В основу 

корисної моделі поставлена задача 

вдосконалення  

екструзійної головки шляхом 

встановлення демпфуючого та 

пружного  

 елементів з можливістю поглинання 

пульсацій розплаву та зміни площі 

поперечного перерізу 15 каналу, по 

якому рухається розплав. 
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Пристрій для 

виготовлення 

та 

охолодження 

полімерних 

труб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU 2371311 

Швабауэр В.В. 

Гориловский М. И. 

Бисеров В. Т. 

Гвоздев И. В 

 

 

 

 

 

Пристрій для виготовлення та 

охолодження полімерних труб, що 

містить екструзійну головку, засіб 

зовнішнього охолодження труби і засіб 

внутрішнього охолодження труби, що 

включає блок форсунок на кінці для 

розпилення води і трубчастий елемент, 

розміщений в центральному каналі 

екструзійної головки і приєднаний 

одним кінцем до всмоктуючого 

патрубка вентилятора з розміщенням 

іншого його кінця виступаючим за 

передній торець екструзійної головки, 

що відрізняється тим, що зазначена 

трубка з форсункою встановлена 

всередині трубчастого елемента таким 

чином, що вона виступає за вільний 

торець трубчастого елемента. 

http://www.findpatent.ru/byauthors/386681/
http://www.findpatent.ru/byauthors/356376/


5 
Вузол 

охолодження 

обладнання 

для переробки 

полімерів 

 

UA 43887 

МПК:B29B 7/00, 

          B29C 43/52, 

          B29C 47/78 

Автори: 

Мікульонок Ігор 

Олегович,  

Вузол охолодження обладнання для 

переробки полімерів, що містить 

корпус з патрубками для підведення й 

відведення холодоагенту, наконечник 

для закріплення на обертовому 

робочому органі, а також трубу для 

розміщення в порожнині 

охолоджуваної ділянки робочого 

органу, який відрізняється тим, що на 

трубі за межею охолоджуваної ділянки 

робочого органу закріплено 

ущільнювальне кільце, а всередині 

труби встановлено циліндричну 

заглушку з щонайменше двома 

каналами, один вихід яких виконано на 

її протилежних торцях, а другий - на її 

зовнішній поверхні по різні боки 

ущільнювального кільця, при цьому в 

стінці труби в місці другого виходу 

зазначених каналів виконано наскрізні 

отвори. 

6 
Пристрій для 

термостабіліза

ції черв’яка 

екструдера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA 12701 

МПК:B29C 47/60, 

          B29C 47/78 

Автори: 

Мікульонок Ігор 

Олегович, 

1. Пристрій для термостабілізації 

черв'яка екструдера, що містить вузол 

підведення теплоносія до черв'яка, дві 

коаксіальні труби, розміщувані в 

порожнині черв'яка, а також пробку, 

змонтовану на одній з труб з 

можливістю осьового переміщення, 

який відрізняється тим, що міжтрубний 

простір на одному з кінців труб закрито 

заглушкою, при цьому пробку 

змонтовано на зовнішній трубі, по 

довжині якої виконано отвори, 

зовнішню трубу по обидва боки пробки 

оснащено гнучкими оболонками з 

фіксаторами на кінцях, а в пробці з боку 

торцевих поверхонь у бік 

внутрішньоїповерхні виконано 

наскрізні отвори , відрізняється тим, що 

фіксатори виконано у вигляді розрізних 

пружинних кілець, кожну з гнучких 

оболонок виконано гофрованою. 

 

http://uapatents.com/patents/b29b-7-00
http://uapatents.com/patents/b29c-43-52
http://uapatents.com/patents/b29c-47-78
http://uapatents.com/patents/b29c-47-60
http://uapatents.com/patents/b29c-47-78


7 Екструдер для 

полімерних 

матеріалів 

 

RU 2055732 

Хомяков В. Н. 

Суть винаходу: в екструдері для 

полімерних матеріалів ексцентрична 

нарізка гільзи виконана з розривами по 

довжині гільзи і ступінчастою по 

глибині каналу з протилежним 

ексцентриситетом ступенів і бічним їх 

розташуванням. Нарізка черв'яка 

виконана многозаходной на окремих 

коротких ділянках. Короткі ділянки 

розташовані в розривах нарізки гільзи і 

між ділянками нарізки черв'яка. 

Зазначені ділянки нарізки черв'яка 

виконані у вигляді гвинтових канавок 

малу глибину. Екструдер забезпечений 

окремими ділянками теплового 

контролю, розташованими в корпусі в 

зонах розривів нарізки гільзи. Крім 

того, центр ступені ексцентричної 

нарізки гільзи, прилегла до напірної 

поверхні витка нарізки, розташований 

вище центру внутрішнього діаметра 

гільзи в поперечному її перетині. У 

зонах розривів нарізки гільзи з боку 

подачі матеріалу в площині зрізу витків 

нарізки утворена перемичка. 

Перемичка служить для з'єднання в 

напрямку обертання черв'яка нижнього 

витка нарізки зі ступенем верхнього 

витка. На ступені верхнього витка в 

місці з'єднання її з перемичкою 

виконаний скіс  

 

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

метою модернізації системи теплозабезпечення екструдера найбіль доцільно 

використати технічні рішення запропоновані в [5] та [6] тобто , виконати 

модернізацію теплозабезпечення черв’яка . 

Рішення [5] забезпечить ефективніше охолодження ділянки робочого органу 

, зменшення втрат теплоти поза її межами і надійну роботу підшипників робочого 

органу. 

Рішення [6] розширяє технологічні можливості червяка й відрізняється 

зручністю та експлуатацією. 



Зміст частити «Розрахунки» 

Початкові дані 

Розрахунок головки 

Параметричний розрахунок черв’ячної машини при переробці поліетилену 

Розрахунок продуктивності черв’ячної машини 

Визначення потужності приводу 

Розрахунок на міцність деталей екструдера 

Розрахунок черв’яка на міцність 

Розрахунок черв’яка на жорсткість 

Розрахунок черв’яка на кручення 

Розрахунок черв’яка на стійкість 

Розрахунок черв’яка на витривалість 

Розрахунок шліцьового з’єднання 

Розрахунок корпуса 

Розрахунок фланцевого з’єднання 

Розрахунок довговічності підшипника 

Зміст частити «Технологія виготовлення деталі»  

1 Опис і призначення деталі 

2 Призначення і розрахунок пристосування для обробки деталі 

3 Список літератури, використаної у розділі 

 

 

Загальні висновки по дипломному проекту.  

Дипломний проект виконано згідно з темою “ Лінія для виробництва труб з 

модернізацією системи теплозабезпечення ”. 

 В дипломному проекті здійснено проектування лінії для виробництва труб 

з поліетилену з модернізацією системи теплозабезпечення ЧП-90. 

 Дипломний проект містить вступ, призначення та область використання 

лінії та преса ЧП-90, опис технологічного процесу виробництва труб з 



поліетилену, технічну характеристику преса ЧП-90, опис конструкції преса, 

патентний огляд, відповідність преса до вимог охорони праці. 

Приведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність 

конструкції преса ЧП-90.  

Приведено технологію виготовлення фланця . 

            В результаті патентного дослідження встановлено, що прес ЧП-90 не 

містить конструктивних рішень, захищених діючими патентами.  

Модернізацією даного дипломного проекту є модернізація барботера, дана 

модернізація розширює можливість охолодження певної зони черв’яка, а також 

надає можливість регулювати більш точно температурний режим всього черв’яка 

в цілому.  

В проекті виконані складальні креслення: лінії для виробництва труб з 

поліетилену, прес ЧП-90, черв’як, барботер, головка трубна, оправка. 

До креслень додається комплект специфікацій. 

 

 


