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РЕФЕРАТ 

  

Було виконано дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» зі спеціальності «133 Галузеве машинобудування» на тему «Трубний 

агрегат з модернізацією формуючої головки». 

У роботі надано технічні характеристики трубного агрегату та опис 

технологічної лінії для виробництва полімерних труб, виконані параметричні, 

кінематичні, теплові та міцнісні розрахунки, які підтвердили працездатність 

машини. 

 Метою даного дипломного проекту є розробка працездатної модернізації 

формуючої головки трубного агрегату. Модернізація, що розроблена у даному 

дипломному проекті, дозволить покращити фізико-механічні показники готового 

виробу, які властиві двошаровим виробам та підвищити їх якість за рахунок 

зниження анізотропних властивостей. 

 У системі «ANSYS» були проведені розрахунки, які підтвердили 

працездатність машини після модернізації. 

 

Ключові слова: ПОЛІЕТИЛЕН, ЕКСТРУДЕР, ФОРМУЮЧА ГОЛОВКА, 

МОДЕРНІЗАЦІЯ, ТРУБА. 

  



РЕФЕРАТ 

 

Было выполнено дипломный проект образовательно-квалификационного 

уровня «бакалавр» по специальности «133 Отраслевое машиностроение» на тему 

«Трубный агрегат с модернизацией формирующей головки». 

В работе представлено технические характеристики трубного агрегата и 

описание технологической линии для производства полимерных труб, 

выполненные параметрические, кинематические, тепловые и прочностные 

расчеты, которые подтвердили работоспособность машины. 

 Целью данного дипломного проекта является разработка трудоспособной 

модернизации формирующей головки трубного агрегата. Модернизация, 

разработанная в данном дипломном проекте, позволит улучшить физико-

механические показатели готового изделия, которые свойственны двухслойным 

изделиям и повысить их качество за счет снижения анизотропных свойств. 

В системе «ANSYS» были проведены расчеты, которые подтвердили 

работоспособность машины после модернизации. 

 

Ключевые слова: ПОЛИЭТИЛЕН, ЭКСТРУДЕР, ФОРМИРУЮЩАЯ 

ГОЛОВКА, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТРУБА. 

  



ABSTRACT 

 

 A diploma project of educational and qualification level "bachelor" in the 

specialty "133 Industrial Engineering" on the topic "Pipe unit with the modernization 

of the forming head" was completed. 

 The technical characteristics of the pipe unit and the description of the 

technological line for the production of polymer pipes are given, parametric, kinematic, 

thermal and strength calculations are performed, which confirmed the efficiency of the 

machine. 

 The purpose of this diploma project is to develop a workable modernization of 

the forming head of the pipe unit. The modernization developed in this diploma project 

will improve the physical and mechanical properties of the finished product, which are 

inherent in two-layer products and improve their quality by reducing the anisotropic 

properties. 

 In the system "ANSYS" calculations were performed, which confirmed the 

operability of the machine after modernization. 

 

 Key words: POLYETHYLENE, EXTRUDER, FORMING HEAD, 

MODERNIZATION, PIPE. 

 



ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ 

 

D – діаметр черв’яка 

t – крок нарізки витків черв’яка 

𝑙р – загальна довжина черв’яка 

lд – довжина зони дозування 

lз – довжина зони завантаження 

lп – довжина зони пластикації 

е – ширина витка 

ℎ1 – глибина нарізки в зоні завантаження 

і – ступінь стиску 

ℎ2 – глибина нарізки в зоні дозування 

δ – зазор між гребнем черв'яка і корпусом 

φ – кут нахилу нарізки 

Q – об’ємна секундна продуктивність  

П – вагова продуктивність  

N – потужність 

R – радіус 

η – ККД 

𝐾заг – коефіцієнт геометричної форми головки 

γ – швидкість зсуву 

μ – в’язкість 

Qвтр – втрати тепла в оточуюче середовище 

𝛼к – коефіцієнт тепловіддачі 

Nu – критерій Нуссельта 

Gr – критерій Грасгофа 

λM – коефіцієнт теплопровідності 

Мкр – крутний момент 



𝑃𝑜𝑐 – осьове зусилля 

q – розподілене навантаження 

Wx – осьовий момент опору 

𝜎 – напруження 

𝜏 – дотичне напруження 

n – коефіцієнт запасу міцності 
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ВСТУП 

На сьогоднішній день пластикові труби успішно використовуються в 

усіх видах інженерних комунікацій, як житлово-комунального, побутового так 

і промислового призначення.  

Такий попит зумовлений рядом переваг сучасних конструкцій над 

застарілими технологіями. Зокрема, сучасні пластикові труби довговічні в 

експлуатації, вони набагато дешевші своїх аналогів, не потребують катодного 

захисту, мають відносно невелику вагу, що позитивно впливає  на виконання 

монтажних робіт, вирізняються гнучкістю, еластичністю ударостійкістю. 

 Тому тема покращення та модернізації пластикових труб є надзвичайно 

актуальною. 

 Дана робота присвячена розробці та проектуванню черв`ячного 

екструдера для виготовлення труб. 

Метою цього проекту - є розробка  і проектування машини для 

виробництва труб. 
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1.1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТРУБНОГО АГРЕГАТУ. 

За допомогою черв`ячного преса 40/25 виготовляють велику кількість 

виробів, таких як:  

- труби; 

- плівки; 

- профілі; 

-контейнери; 

В процесі утилізації та переробки полімерів виготовляють товстостінні 

труби, що дає можливість перетворювати полімерні відходи у вироби з 

хорошими фізико-механічними властивостями. 

Перевагами труб, виготовлених з полімеру є: відсутність корозії, 

еластичність та пластичність, невелика вага, але є недоліки: неможливість 

використання таких труб в системах опалення та у повітрі, так як на них буде 

діяти ультрафіолетове випромінювання. 

Труби виготовляють на екструдері , головними складовими якого є: 

шнек, привід преса, завантажувальна горловина, система охолодження та 

нагріву. 
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1.2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТРУБ 

Технологічна схема лінії для виготовлення полімерних гладких труб 

зображена на кресленні ЛП71.057245.000-70ТС. 

 

 

Рис.2.1. – технологічна лінія для виготовлення гладких труб 

 

Гранульований матеріал, який переробляється, завантажується в бункер 

черв’ячного пресу 1 за допомогою дозатора або завантажувачем. 

З бункера матеріал самопливом потрапляє в витки черв’яка, де під дією 

тепла дисипації і зовнішнього обігріву нагрівається і плавиться, стискається і 

гомогенізується. 

У формуючій голівці 2 формується заготовка труби у вигляді кільця 

нескінченної ширини, яка в калібраторі 3 приймає задані розміри і форму, що 

фіксуються при охолодженні. Остаточно труба охолоджується водою у ванні 

4. 

Протяжка труби через калібратор і ванни охолодження виробляється тягне 

пристроєм 5, різання труби на мірні відрізки відбуваються планетарною пилою 

6, відрізки труб зупиняються в штабелі хитним жолобом 7. 
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1.3. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСА ЧП-40 

Основні показники преса 40×25 наведено в таблиці 3.1 

                                                                                                          Таблиця 3.1   

                          Діаметр черв’яка, D            40мм 

Відношення довжини черв’яка до діаметра, L/D            25 

                                    Продуктивність машини             45 кг/год 

                          Потужність двигуна, N             45 кВт 

                         Об’ємна маса матеріалу            910 
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1.4. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ, ЇЇ ОСНОВНИХ ЧАСТИН ТА ПРИНЦИПУ 

ДІЇ  

За допомогою черв`ячного преса 40/25 виготовляють велику кількість 

виробів, таких як:  

- труби; 

- плівки; 

- профілі; 

-контейнери; 

В процесі утилізації та переробки полімерів виготовляють товстостінні 

труби, що дає можливість перетворювати полімерні відходи у вироби з 

хорошими фізико-механічними властивостями. 

Перевагами труб, виготовлених з полімеру є: відсутність корозії, 

еластичність та пластичність, невелика вага, але є недоліки: неможливість 

використання таких труб в системах опалення та у повітрі, так як на них буде 

діяти ультрафіолетове випромінювання. 

Труби виготовляють на екструдері , головними складовими якого є: 

шнек, привід преса, завантажувальна горловина, система охолодження та 

нагріву. 

Головний робочий орган пресу – це корпус, де обертається черв`як, 

діаметр якого може бути від 10 до 550 мм та більше, а також відрізнятися 

геометрією та кроком витків. 

В процесі обертання полімерний матеріал переміщується вздовж 

гвинтового каналу, що утворений нарізкою черв`яка та внутрішньою 

частиною корпусу. 

Полімер, що транспортується, піддається різноманітним деформаціям 

часток та зростанню тиску. 

На рис. 4.1. зображена загальна схема екструдера на базі ЧП 40х25 
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1. Циліндр преса, 2. Рама, 3. Черв’як, 4. Кожух, 5. Завантажувальна воронка, 

6. Завантажувальний бункер, 7. Редуктор, 8. Індукційний нагрівник,   9. 

Вентилятор, 10. Електродвигун 

Рис. 3.1. Конструкція екструдера на базі ЧП 40х25 

Існують 3 основні зони :  

Зона завантаження: відбувається прийом матеріалу. 

Зона пластикації: відбувається розплавлення полімеру , його ущільнення 

і дегазація. Доцільним буде зменшення об`єму каналу   для ефективності 

процесів пластикації. 

Зона дозування: відбувається перемішування полімерного розплаву, та 

збільшення тиску , за рахунок якого матеріал продавлюється через формуючу 

головку.  

Для охолодження завантажувальної горловини, черв`яка, мастила в 

редукторі використовують вентилятори. 
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1.5. ЛІТЕРАТУРНО-ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД 

У патенті [1] об’єктом дослідження є екструзійна головка. 

Поставленою задачею є удосконалення конструкції головки , для 

отримання виробу – водоуловлювача. 

Задача вирішується тим, що екструзійна головка містить корпус, 

дорноутримувач, конус, решітку, циліндроподібні мундштук та дорн, 

утворюючи канал і згідно модернізації моделі, дорн в периферійний області 

має радіальну проточку довжиною 0,1÷0,45 свого діаметра, а мундштук має 

радіальну проточку довжиною 0,1÷0,2 свого радіуса в центральній області, 

при цьому дорн і мундштук обертаються навколо осі екструзійної головки.  

На рис.5.1 зображено поперечний переріз формуючого каналу 

екструзійної головки, де 1 – мундштук, 2 – дорн. 

                                

1. Мундштук, 2. Дорн; 

Рис. 5.1 – переріз формуючого каналу головки 

                                   

У патенті [2] об'єктом для дослідження є екструзійна головка для 

формування порожнистого виробу, яка зображена на рис. 5.2. 

     Задачею є вдосконалення екструзійної головки для порожнистих виробів. 

     Задача вирішується тим, що в екструзійній головці для формування 

порожнистого виробу корпус виконано з немагнітного матеріалу, із 

зовнішнього боку корпусу на ділянці розміщення дорна змонтовано котушку 
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індуктивності, а дорн виконано з магнітного матеріалу з точкою Кюрі, що 

відповідає температурі перебігу процесу формування. 

                                           

1. Корпус, 2. Тримач, 3. Дорн, 4. Канал 5. Котушка індуктивності 

Рис. 5.2 – екструзійна головка 

 

     У патенті [3] об'єктом для дослідження є екструзійна головка що містить 

корпус з кільцевим каналом для проходу перероблюваного матеріалу, яка 

зображена на рис. 5.3. 

     Поставленою задачею є конструктивне вдосконалення екструзійної 

головки забезпечує введення одного чи декількох компонентів безпосередньо 

в об'єм перероблюваного матеріалу під час виготовлення виробів довільного 

поперечного перерізу, що розширює технологічні можливості головки. 

     Вирішенням задачі є те, що в екструзійній головці вставку виконано у 

вигляді тіла обертання, що має наскрізний отвір для проходу перероблюваного 

матеріалу й розташоване з можливістю повороту в площині, 

перпендикулярній поздовжній осі каналу корпусу. 
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1. Корпус, 2. Канал, 3. Вставка, 4. Отвір, 5. Вісь, 6. Стрижень, 7. Осьовий 

отвір, 8. Радіальний отвір, 9. Сопло 

Рис. 5.3. – екструзійна головка 

 

У патенті [4] об'єктом для дослідження є екструзійна головка, яка 

зображена на рис. 5.4. 

      Задачею є вдосконалення екструзійної головки шляхом встановлення 

демпфуючого та пружного елементів з можливістю поглинання пульсацій 

розплаву та зміни площі поперечного перерізу  каналу, по якому рухається 

розплав.       

Задача вирішується тим, що в  екструзійній головці, що містить корпус, 

матрицю та дорн, встановлений на дорнотримачі, утворюючи канал для 

протікання розплаву, новим є те, що матриця з'єднана з корпусом за 

допомогою принаймні одного пружного та принаймні одного демпфуючого 

елементів з можливістю зворотно-поступального руху. 
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1. Матриця, 2. Дорн, 3. Дорнотримач, 4. Канал, 5. Вихідна ділянка, 6. 

Пружний елемент, 7. Демпфуючий елемент, 8. Кришка. 

Рис. 5.4  – екструзійна головка 

 

У патенті[5] корисна модель належить до екструзійного обладнання для 

виготовлення полімерних труб і складається з дорну, що поділений на дорн i 

піноль, матрицю, що складається з власне матриці i мундштука, дорнотримача 

i корпусу. Матриця i корпус з’єднанні між собою за допомогою кільця. 

В основі задачі лежить пришвидшення процесу заміни матриці, та 

очистки каналів подачі. 

Задача вирішується тим, що матриця i корпус з’єднанні за допомогою 

затискного кільця, та дорн розділений на 2 частини. Це дозволяє змінювати 

діаметр та товщину екструдованого продукту значно швидше, a також, при 

заміні полімеру, зручно очищати канали фільєри. 

Головку зображено на рис. 5.5. 
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1. Корпус, 2. Дорнотримач, 3. Штуцер, 4. Піноль, 5. Дорн, 6. Матриця,  

7. мундштук, 8. Притискне кільце. , 9. Затискне кільце, 10. Канали потоку 

полімеру 

Рис. 5.5 – екструзійна головка 

 

У патенті [6] кopиcнa модель плocкoщiлиннa eкcтpузiйнa головка, що 

містить вepxнi й нижні частини кopпуcу, poзтaшoвaнi з утвopeнням між ним 

poзплaвoвoду, вcтaнoвлeнi в poзплaвoвoд пoвзуни, пpиcтpiй пepeмiщeннi 

пoвзунi у вигляд нaтиcкниx гвинтів, a також вepxню й нижню губки 

фopмувaльнoї щiлини, яка вiдpiзняєтьcя тим, що у кожному з пoвзунiв вздовж 

фopмувaльнoї щiлини виконано пoпepeчний oтвip, кpiзь який пpoxoдить 

гнучкий дoвгoмipний eлeмeнт, кінці якого зaкpiплeнi на кopпуci. 

 

У патенті [7] об’єктом дослідження є екструзійна головка, що зображена 

на рис. 5.7. 

В основі задачі є удосконалення екструзійної головки за рахунок 

зниження анізотропних властивостей та усунення застійних зон. 
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Задача вирішується тим, що розподільник розплаву виконано у вигляді 

втулки з радіальними отворами, що встановлена із зазором між корпусом і 

дорном. 

 

 

 

1. Корпус, 2. Формуючий зазор, 3. Дорн, 4. Колектор, 5. Канал, 6.Втулка, 7. 

Радіальний отвір, 8. Колектор корпусу, 9. Зубчаста пара, 10, 11. Кільцевий 

канал 

Рис. 5.7 – екструзійна головка 

 

У патенті [8] об’єктом дослідження є екструзійна головка, що зображена 

на рис. 5.8. 

В основі задачі є вдосконалення екструзійної головки шляхом 

встановлення роз'ємного дорнотримача з можливістю зміни довжини каналу, 

по якому  рухається розплав, та демпфуючого і пружного елементів. 

Задача вирішується тим, що в конструкції екструзійної головки 

дорнотримач виконаний з двох частин з можливістю зворотно-поступального 

руху однієї частини відносно іншої, матриця і вихідна  частина дорну 
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закріплені на рухомій частині дорнотримача таким чином, що довжина каналу 

має можливість змінюватись. 

 

 

 

1. Матриця, 2. Вхідна частина, 3. Вихідна частина, 4. Дорнотримач, 5. Канал,  

6. Вихідна ділянка, 7. Нерухома частина дорнотримача , 8. Пружний елемент,  

9. Демпфуючий елемент, 10. Кришка 

Рис. 5.8 – екструзійна головка 

 

У патенті  [9] об’єктом дослідження є екструзійна головка з каналом для 

протікання розплаву з щонайменше одним додатковим каналом, який 

оснащено вузлом додаткового живлення з дозувально-завантажувальним 

пристроєм, що зображена на рис. 5.9. 

     Задачею є вдосконалення конструкції екструзійної головки шляхом 

спорядження її пристроєм для автоматизованого введення ІД у внутрішню 20 

частину профільного полімерного виробу. 

 

     Вирішенням задачі є те, що в екструзійній головці вузол додаткового 

живлення виконаний у вигляді черв'ячного пластикатора, а дозувально-
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завантажувальний пристрій виконаний у вигляді циліндра зі штоком, який 

виконаний з можливістю зворотно-поступального переміщення. 

 

                                             

1. Корпус, 2. Канал, 3. Додатковий канал, 4. Вузол додаткового живлення, 

 5. Пластикатор, 6. Циліндр, 7. Шток, 8. передача "гвинт-гайка", 9. Двигун 

Рис. 5.9 – екструзійна головка 

 

У патенті [10] об’єктом дослідження є екструзійна головка, що 

зображена на рис. 5.10. 

В основі задачі є вдосконалення екструзійної головки для можливості 

наносити полімерне покриття на кабелі.  

Задача вирішується тим, що в дорні головки виконано наскрізний отвір, 

через який подається провід, на який потрібно нанести покриття з полімеру. 

Також в дорні розміщено наконечний, який легко знімається, що грає роль 

направляючого для кабелю. 
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  . 

1. Корпус, 2. Дорноутримувач, 3. Дорн, 4. Наконечник, 5. Мундштук,  

6. Втулка, 7. Канал подачі суміші, 8. Формуючий канал, 9. Прорізи,  

10. Нагрівач, 11. Канал подачі охолодженого повітря, 12. Фланець,  

13. Регулювальні болти, 14. Різьбовий наконечник, 15. Канал подачі 

теплоізолюючої речовини 

Рис. 5.10 – екструзійна головка 

 

В результаті літературно – патентного огляду та виходячи з мети 

дипломного проектування було  обрано варіант модернізації [7]. 

Запропоновано вдосконалення трубної голівки, що дозволить підвищити 

якість виробів за рахунок зниження анізотропних властивостей і усунути 

застійні зони. 

Новим є те, що розподільник розплаву виконаний у вигляді втулки з 

радіальними отворами, що встановлена із зазором між корпусом і дорном. 

 Розглянемо будову принцип роботи формуючої головки, що було 

зображено на рис. 5.7. 

 Екструзійна головка містить корпус 1, який утворює з ним кільцевий 

формуючий зазор 2, дорн 3 з колектором 4, зв'язаний з каналом 5 для 

підведення розплаву, втулку 6 з радіальними отворами 7, що з'єднують 

колектор 4 дорна 3 з колектором 8 корпусу 1. 
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 Втулка 6 встановлена з можливістю обертання через зубасту пару 9 і 

утворює кільцевий канал 10 з корпусом 1, а також кільцевий канал 11 з дорном 

3. Поверхні втулки, що утворюють кільцеві канали 10 і 11, можуть бути 

виконані конічними, що сходяться у бік екструзії. 

 Розплав через канал 5 подається в колектор 4 дорна 3, звідки основна 

його частина проходить через радіальні отвори 7 у втулці 6 у колектор 8, де 

рівномірно розподіляється за допомогою обертання втулки 6 і подається через 

канал 11 в формуючий зазор 2. 

 Проходження розплаву через радіальні отвори 7 у втулці 6, що 

обертається, сприяє його рівномірному розподілу.  

У свою чергу, обертання втулки 6 усуває утворення застійних зон, 

сприяє гомогенізації і створює додаткову деформацію зсуву, яка перешкоджає 

поздовжній орієнтації розплаву в головці. Все це знижує анізотропні 

властивості і підвищує якість готових виробів, а також знижує опір у голівці.  

Частина розплаву з колектора 4 дорна 3 подається безпосередньо в 

кільцевий канал 10, звідки суцільним потоком надходить у кільцевий 

формуючий зазор 2, де з’єднується з першим потоком, що надходить з 

кільцевого  каналу 11. Поєднання двох потоків у формуючому зазорі дозволяє 

одержувати виріб з підвищеними фізико-механічними показниками, що 

властиві двошаровим виробам. 
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1.6. ОХОРОНА ПРАЦІ 

Згідно закону України про охорону праці необхідно забезпечити 

працюючих громадян безпечними умовами праці. 

Машини, обладнання та механізми необхідно розробити нешкідливі і 

безпечними у їх експлуатації обслуговуючим персоналом. 

Тема дипломного проекту «Трубний агрегат з модернізацією формуючої 

головки». 

У даному розділі дипломного проекту будуть розглянуті умови праці, де 

площа виробничого приміщення S= 40 м2, об’єм V=280 м3 

На роботу у виробничому приміщенні будуть впливати такі фактори: 

- повітря робочої зони; 

- електронебезпека; 

- шум; 

- пожежна небезпека; 

- промислове освітлення; 

Повітря робочої зони 

Завдяки хорошій теплоізоляції, модернізації та системі вентиляції  

максимальна температура на робочих поверхнях не перевищує 55°С. Фактичні 

значення температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в 

робочій зоні приведені в таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1. 

Період року 

Категорія роботи – легка Iб 

Температура, °С Відносна вологість, % 
Швидкість руху 

повітря, м/с 

Фактична Фактична Фактична 

Холодний або 

перехідний 
19÷21 50 ÷ 60 0,1 

Теплий 22 ÷ 25 45÷ 60 0,2 
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З таблиці 6.1 бачимо, що параметри умов відповідають нормам і 

забезпечуються наступними заходами: 

- в холодну пору року підігрів приміщення за рахунок батарей з 

теплоносіями води, яка нагріта до температури 45÷50°С; 

- в теплу пору року – вентиляцією. 

Робота оператора по обслуговуванню лінії відноситься до категорії 

легких фізичних робіт. Енерговитрати людини у виробничому приміщенні 

досягають 140 ккал/г згідно з ДСН 3.3.6.042-99. 

Тexнoлoгiчнa лінія для виpoбництвa тpуб є цілком oблaднaнa cиcтeмaми, 

щo зaбeзпeчують її бeзпeчну i бeзaвapiйну poбoту. 

Електронебезпека 

Виробниче приміщення відноситься до приміщень з підвищеною 

небезпекою ураження людей електричним струмом. 

Для живлення установки використовується трифазна напруга 220/380 В, 

з частотою 50 Гц і ізольованою нейтраллю за ДСТУ 7237:2011. 

Причини нещасних випадків обслуговуючого персоналу можуть бути 

наступні: 

-  помилкове вмикання установки; 

-  пробій на корпус; 

-  доторкання до відкритих струмопровідних частин 

електроустаткування; 

-  старіння ізоляції і втрата її ізоляційних властивостей; 

-  коротке замикання установки. 

Для запобігання нещасних випадків рекомендовано вживати наступні 

заходи охорони праці: 

-  рубильники включення установки  мають знаходитися в 

спеціальній шафі; 

-  в спеціальні захисні металеві рукава помістити силові кабелі;  

-  у випадку влучення людини під напругу передбачити спеціальне 

захисне відключення установки; 
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-  на панелі управління передбачити спеціальні лампи включення 

установки; 

У даному проекті було дотримано усі вище вказані рекомендації. 

Шум  

Сильний і тривалий шум негативно впливає на стан здоров'я, а саме 

послаблюється увага   й загальмовується реакція, шум є причиною головного 

болю, запаморочення, виникнення глухоти, захворювання нервової системи. 

У роботі трубного агрегату  джерелом шуму є: 

- електродвигун; 

- вентилятори охолодження; 

Нормований рівень шуму на робочому місці забезпечується внаслідок: 

- використання захисних матеріалів; 

- змащування поверхонь, що мають між собою контакт та труться одна 

об одну; 

Також вентилятори встановленні на оптимальній відстані і тому не 

створюють великі шуми, що впливатимуть на працівника. 

З урахуванням вище зазначених заходів фактичний рівень шуму не 

перевищує L = 70 дБА згідно з ДСН 3.3.6.037-99. 

Промислове освітлення 

Важливу роль для забезпечення безпечних умов для праці відіграє 

освітлення. Існує природне та штучне освітлення. Природне освітлення, а саме 

бічне, найкраще використовувати, так як воно нормалізує та стимулює роботу 

різних систем організму.  

 

Фактично освітлення у робочому приміщенні дорівнює 100 лк, але за 

санітарними нормами воно повинно складати не менше Е н = 150 лк. 

Тому для освітлення робочого приміщення, задля досягнення санітарних 

норм, обираємо пиловологозахищені  люмінесцентні світильники ПВЛ1 2х40: 

- кількість світильників у виробничому приміщенні N = 6; 

- коефіцієнт нерівномірності освітлення z = 1,1; 
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- для даного типу ламп світловий потік φ = 3960 лм; 

- коефіцієнт використання світлового потоку η = 0,4; 

Після чого, освітленість у виробничому приміщенні складатиме Е н = 220 

лк, що відповідає санітарним нормам ДБНВ 2.5.28-2018. 

Пожежна безпека 

Категорія пожежної небезпеки виробничого приміщення - В (згідно 

ДСТУ Б В.1.1-36:2016), ступінь вогнестійкості ІІ (згідно ДБН В.1.1-7:2016), 

клас зони пожежонебезпеки П-ІІ а. 

Основними причинами виникнення пожеж у виробництві можуть бути: 

- несправність електричним устаткуванням: коротке замикання, 

перевантаження кабелів живлення); 

- розряд атмосферної і статичної електрики; 

- займання масленого устаткування; 

- недотримання персоналом правил технології переробки полімерів; 

- загорання ізоляції електричних проводів; 

Заходи пожежної безпеки поділяються на організаційні, технічні й 

експлуатаційні. 

Організаційні заходи передбачають: правильну експлуатацію 

устаткування, протипожежний інструктаж працівників у виробничому 

приміщенні. 

До технічних заходів приймають дотримання протипожежної безпеки 

при установці електроустаткування, освітлення, опалення та вентиляції. 

Експлуатаційні заходи передбачають своєчасний огляд та ремонт 

технологічного устаткування. 

Пожежна характеристика будівельних конструкцій зведена у таблиці 

6.2. 

 

 

 

 



 

 
22 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 ЛП71.057246.01-70ПЗ 

Таблиця 6.2 

№ Основні будівельні конструкції 
Межа 

вогнестійкості, ч 

1 Несучі стіни, колони 2 

2 Внутрішні стіни та перегородки 2 

3 
Несучі конструкції міжповерхових і 

дахових перекриттів 
0,75 

 При виникненні пожежі системи автоматики, необхідно вимкнути 

систему електроживлення та погасити пожежу. У разі, якщо вимкнути систему 

не можливо, електричне обладнання можна гасити вогнегасниками: 

вуглекислотними, порошковими та хладоновими. 

 Тому для запобігання пожежі у виробничому приміщенні було 

встановлено вуглекислотні вогнегасники ОУ-5  у кількості 4 шт. 

 За СНІП 2.09.02-85 у виробничому приміщенні знаходяться два 

евакуаційні виходи. Ширина шляхів евакуації не менше одного метру. 

Ширина дверей на шляху евакуації не менше 0,8 м. У спеціально відведених 

місцях повинні знаходитися протигази та спецодяг. 
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1.7.  ОЧІКУВАНІ МЕХАНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Результатом модернізації формуючої головки, а саме тим, що 

розподільник розплаву виконаний у вигляді втулки з радіальними отворами з 

можливістю обертання через зубчасту пару, є усунення  утворення застійних 

зон, що також  сприяє гомогенізації і створює додаткову деформацію зсуву, 

яка перешкоджає поздовжній орієнтації розплаву в головці. 

Також знижуються анізотропні властивості та опір у голівці, 

підвищується якість готових виробів. 

Тому дана модернізація дозволить за рахунок покращення фізико-

механічних показників, що властиві двошаровим виробам, виготовити з 

одного і того ж самого матеріалу виріб, який буде більш якісним за своїми 

характеристиками та економічно вигіднішим. 
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ВИСНОВКИ 

 

Метою даного дипломного проекту була модернізація формуючої 

головки трубного агрегату. Для цього було проведено літературно-патентний 

огляд та прийнято рішення, що розподільник розплаву виконаний у вигляді 

втулки з радіальними отворами, що встановлена із зазором між корпусом і 

дорном та з можливістю обертання через зубчасту пару. Це рішення дозволить 

усунути застійні зони, створити додаткову деформацію зсуву та знизити 

анізотропні властивості, тим самим покращити якість готових виробів. 
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II. РОЗРАХУНКИ 

2.1. ПАРАМЕРИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЧЕРВ’ЯЧНОГО 

ЕКСТРУДЕРА 

2.1.1. РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ЧЕРВ’ЯКА 

Вихідні дані: діаметр черв`яка D=40 мм, загальна довжина черв`яка 

25D, крок нарізки черв’яка t=40 мм, матеріал, що перероблюється – 

поліетилен низької густини.  

 

Рис. 2.1. - Схема черв`ячного преса 

Проводимо розрахунок геометрії черв`яка: 

1. Загальна довжина черв’яка:  

𝑙р = 𝐷⋅(𝑙р /𝐷) = 40 ∙ 25 = 1000 мм. 

2. Довжина зони дозування lд: 

lд = (0,4 ÷ 0,6)·𝑙р = 0,4·1000 = 400 мм. 

3. Довжина зони завантаження lз: 

lз = (0,25 ÷ 0,35)·𝑙р = 0,25·1000 = 250мм. 

 

4. Довжина зони пластикації lп: 

lп = 0,35·𝑙р = 0,35·1000 = 350 мм. 
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5. Крок нарізки витків t (в середньому t = D): 

𝑡 = (0,8 ÷ 1,2)·𝐷 = 1 ∙ 40 = 40мм. 

6. Ширина витка е: 

 е = (0,08 ÷ 0,12)·𝐷 = 0,09 ∙ 40 = 3,6 мм. 

7. Глибина нарізки в зоні завантаження h1: 

ℎ1 = (0,1 ÷ 0,16)·D = 0,15·40 = 6 мм. 

8. Глибина нарізки в зоні дозування h2: 

i= 1,5…4; приймаємо ступінь стиску поліетилену і = 2,1: 

ℎ2 = 0,5 ∙ [𝐷 − √𝐷2 −
4 ∙ ℎ1

𝑖
(𝐷 − ℎ1) ] = 0,5 ∙ [40 − √402 −

4 ∙ 6

2,1
(40 − 6) ] = 2,59 мм. 

9. Зазор між гребнем черв’яка і корпусом: 

δ = (0,002…0,003) · D; 

δ = 0,002·D = 0,0025·40 = 0,1 мм. 
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2.2. КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЧЕРВ’ЯЧНОГО 

ЕКСТРУДЕРА 

2.2.1. РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНОСТІ ЧЕРВ’ЯЧНОЇ 

МАШИНИ 

1. Кут нахилу лінії нарізки: 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑡

𝜋𝐷
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

40

3,14 ∙ 40
= 0,308 рад. 

2. Коефіцієнт прямого потоку: 

𝛼 =
𝜋𝐷ℎ2(𝑡 − 𝑒)𝑐𝑜𝑠2𝜑

2
=

3,14 ∙ 40 ∙ 2,59 ∙ (40 − 3,6) ∙ 𝑐𝑜𝑠2(0,308)

2
= 5376,42мм3. 

3. Коефіцієнт зворотного потоку: 

𝛽 =
ℎ2

3(𝑡 − 𝑒) sin 2𝜑

24𝑙д
=

2,593 ∙ (40 − 3,6) ∙ sin(2 ∙ 0,308)

24 ∙ 400
= 0,038 ∙  мм3. 

4. Коефіцієнт потоку витоку: 

𝛾 =
𝜋2𝐷2𝛿3 ∙ tgφ ∙ sin 𝜑

10𝑒 ∙ 𝑙д
=

3,142 ∙ 402 ∙ 0,1 3 ∙ tg(0,308) ∙ sin(0,308)

10 ∙ 3,6 ∙ 400
= 0,000105мм3. 

5. Об’ємна секундна продуктивність: 

𝑄 =
𝛼𝐾𝑛

𝐾 + 𝛽 + 𝛾
=

5376,42 ∙ 0,2788 ∙ 2

0,2788 + 0,038 + 0,000105 
= 9460 мм3/𝑐. 

6. Вагова продуктивність 

П = 3600 ∙ 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ 10−9 = 3600 ∙ 9460 ∙ 940 ∙ 10−9 = 32 кг/год. 

2.2.2. РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ ПРИВОДУ ЕКСТРУДЕРА 

Визначити потужність, що витрачається на переробку поліетилену. 

1. Потужність, споживана в гвинтовому каналі: 

ℎ𝑐𝑝 =
(ℎ2 + ℎ3)

2
=

(6 + 2.59)

2
= 4,295 мм 

𝑑2 = 𝐷 − 2ℎ2 = 40 − 2 ∙ 2,59 = 34,82 мм 

 

𝑑1 = 𝐷 − 2ℎ1 = 40 − 2 ∙ 6 = 28 мм 

𝐽 =
𝜋2𝐷2 − 4𝑡

𝜋2
+

(𝐷 + 𝑑3)3 − (𝐷 + 𝑑2)3

3(𝑑3 − 𝑑2)
+

2.3𝜋2𝐷5 ln
ℎ2

ℎ3

(𝑡2 + 𝜋2 + 𝐷2)(ℎ2 − ℎ3)
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               =
3,142 ∙ 402 − 4 ∙ 40

3,142
+

(40 + 34,82)3 − (40 + 28)3

3 ∙ (34,82 − 28)

+
2,3 ∙ 3,142 ∙ 405 ∙ 𝑙𝑛

6
2.59

(402 + 3.142 + 402) ∙ (6 − 2.59)
= 184916 мм2 

𝛾𝑐𝑘 =
𝜋2(𝐷 − ℎ𝑐𝑝)(𝐷 − 2ℎ𝑐𝑝)𝑛

ℎ𝑐𝑝√𝜋2(𝐷 − 2ℎ𝑐𝑝)2 + 𝑡2
=

3.142 ∙ (40 − 4,295) ∙ (40 − 2 ∙ 4,295) ∙ 2

4,295 ∙ √3,142 ∙ (40 − 2 ∙ 4,295)2 + 402

= 48,38 с−1 

𝑁1 = 9.8 ∙ 10−10 [
𝜋3(𝑡 − 𝑒)𝐿𝐽𝜂

𝑡
𝑛2 + 𝐴1Δ𝑃𝑛] = 9.8 ∙ 10−10 ∙ 

∙ [
3.143(40 − 3.6)400 ∙ 184916 ∙ 46,603 ∙ 102

40
22 + 5376,42 ∙ 9,13 ∙ 106 ∙ 2] = 

=  38,16 кВт  

2. Потужність, споживана в зазорі між гребнем і корпусом: 

𝛾б =
𝜋2𝐷2𝑛

𝛿√𝜋2𝐷2 + 𝑡2
=

3,142 ∙ 402 ∙ 2

0,1√3,142 ∙ 402 + 402
= 2393,55 с−1 

𝑁2 = 9.8 ∙ 10−10
𝜋3𝐷3𝑒𝐿𝜂

𝛿𝑡
𝑛2 = 9,8 ∙ 10−10 ∙

3,143 ∙ 403 ∙ 3,6 ∙ 400 ∙ 53,25 ∙ 102

0,1 ∙ 40

= 3,7кВт 

3. Потужність споживана екструдером:  

𝑁 = 𝑁1 +  𝑁2 = 38,16 + 3,7 = 41,86 кВт 

4. Потужність двигуна:  

ККД приводу приймаємо η = 0.7 ÷ 0.9; 

𝑁дв =
𝑁𝑟

η
=

41,86

0,9
= 46,5 кВт 

Приймаємо 𝑁дв = 45 кВт. Обираємо двигун - АІР200L4У2ІМ1081 
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2.3. КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГОЛОВКИ 

ЧЕРВ’ЯЧНОГО ЕКСТРУДЕРА 

2.3.1. РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТА ГЕОМЕТРИЧНОЇ 

ФОРМИ ГОЛОВКИ 

Кзаг =
1

1
К1

+
1

К2
+

1
К3

+
1

К4
+

1
К5

 

 

1. 80 круглих циліндричних отворів: 

L= 15 мм; d= 2 мм. 

 

K1 =
πd4

128L
∙ 80 =

3.14 ∙ 24

128 ∙ 15
∙ 80 = 2,094  мм3 

2. Конічний кільцевий з конічною щілиною: 

L= 36 мм; R1= 10 мм; R2= 16,5 мм; δ1= 20 мм; δ2= 7 мм.  

 

𝜔 = (
𝑅1 − 𝑅2

𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1
)

2

ln (
𝑅1𝛿2

𝑅2𝛿1
) −

(𝑅1 − 𝑅2)(𝛿1 − 𝛿2)

(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)𝛿1𝛿2
−

𝛿1
2 − 𝛿2

2

2𝛿1
2𝛿2

2 ; 
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𝜔 = (
10−16,5

10∙7−16,5∙20
)

2
ln (

10∙7

16,5∙20
) −

(10−16,5)(20−7)

(10∙7−16,5∙20)∙7∙20
−

202−72

2∙202∙72
= −0,012. 

К2 =
𝜋(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)

6𝐿𝜔
=

3,14 ∙ (10 ∙ 7 − 16,5 ∙ 20)

6 ∙ 36 ∙ (−0,012)
= 314,969 мм3. 

3. Круглий кільцевий:  

L= 21 мм; d1= 40 мм; d2= 26 мм. 

 

𝑅1 =
𝑑2

2
=

26

2
= 13 мм;      𝑅2 =

𝑑1

2
=

40

2
= 20 мм.  

𝐾3 =
𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅2 − 𝑅1)2

12 ∙ 𝐿
=

3,14 ∙ (13 + 20)(20 − 13)2

12 ∙ 21
= 20,15 мм3. 

4. Конічний кільцевий з конічною щілиною: 

L= 14 мм; R1= 12 мм; R2= 16,5 мм; δ1= 7 мм; δ2= 2 мм.  

 

𝜔 = (
𝑅1 − 𝑅2

𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1
)

2

ln (
𝑅1𝛿2

𝑅2𝛿1
) −

(𝑅1 − 𝑅2)(𝛿1 − 𝛿2)

(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)𝛿1𝛿2
−

𝛿1
2 − 𝛿2

2

2𝛿1
2𝛿2

2 ; 

𝜔 = (
12 − 16,5

12 ∙ 2 − 16,5 ∙ 7
)

2

ln (
12 ∙ 2

16,5 ∙ 7
) −

(12 − 16,5)(7 − 2)

(12 ∙ 2 − 16,5 ∙ 7) ∙ 7 ∙ 2
−

72 − 22

2 ∙ 72 ∙ 22

= −0,136. 

К4 =
𝜋(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)

6𝐿𝜔
=

3,14 ∙ (12 ∙ 2 − 16,5 ∙ 7)

6 ∙ 14 ∙ (−0,136)
=  25,15 мм3 

5. Круглий кільцевий: 

L= 84 мм; d1= 26 мм; d2= 22 мм. 
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𝑅1 =
𝑑2

2
=

22

2
= 11 мм;                  𝑅2 =

𝑑2

2
=

26

2
= 13 мм. 

𝐾5 =
𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅2 − 𝑅1)2

12 ∙ 𝐿
=

3,14 ∙ (11 + 13)(13 − 11)2

12 ∙ 84
=  0,299 мм3. 

6. Розраховуємо коефіцієнт геометричної форми головки: 

Кзаг =
1

1
К1

+
1

К2
+

1
К3

+
1

К4
+

1
К5

=
1

1
2,094 +

1
314,969 +

1
20,15

+
1

25,15
+

1
0,299

= 0,2554 мм3 

2.3.2. РОЗРАХУНОК ПЕРЕПАДУ ТИСКУ В ЕКСТРУЗІЙНІЙ 

ГОЛОВЦІ 

Для кожної ділянки постійної геометрії визначають швидкість зсуву γ, 

після якої з графіка, формули або табличних даних визначають в'язкість µ. 

∆𝑃 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾
 

Матеріал: ПЕНГ; t = 150o; µ = 4028 ∙ γ -0,556. 

1. 80 круглих циліндричних отворів: 

d= 2 мм, K1 = 2,094 мм3. 

𝛾1 =
32𝑄

𝜋𝑑3
∙

1

80
=

32 ∙ 9460

3,14 ∙ 23
∙

1

80
= 150,637 𝑐−1 

𝜇 = 4028 ∙ 𝛾−0,556 = 4028 ∙ 150,637−0,556 = 247,833 Па∙с 

∆Р1 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾1
=

9460 ∙ 247,833

2,094
= 1,119 МПа 

2. Конічний кільцевий з конічною щілиною: 

R1= 10 мм; R2= 16,5 мм; δ1= 20 мм; δ2= 7 мм , K2 = 314,969 мм3. 

𝛾2 =
22,32𝑄

𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝛿1 + 𝛿2)2
=

22,32 ∙ 9460

3,14 ∙ (10 + 16,5)(20 + 7)2
= 3,48 с−1 

𝜇 = 4028 ∙ 𝛾−0,556 = 4028 ∙ 3,48 −0,556 = 2013,6 Па∙с 
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∆Р2 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾2
=

9460 ∙ 2013,6

314,969
= 0,0604 МПа 

3. Круглий кільцевий:  

R1= 13 мм; R2= 20 мм; K3 = 20,15 мм3 

𝛾3 =
5,58𝑄

𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅2 − 𝑅1)2
=

5,58 ∙ 9460

3,14 ∙ (13 + 20)(20 − 13)2
= 10,396 с−1 

𝜇 = 4028 ∙ 𝛾−0,556 = 4028 ∙ 10,396 −0,556 = 1095,75 Па∙с 

∆Р3 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾3
=

9460 ∙ 1095,75

20,15
= 0,514 МПа 

4. Конічний кільцевий з конічною щілиною: 

R1= 12 мм; R2= 16,5 мм; δ1= 7 мм; δ2= 2 мм; K4 = 25,15 мм3  

𝛾4 =
22,32𝑄

𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝛿1 + 𝛿2)2
=

22,32 ∙ 9460

3,14 ∙ (12 + 16,5)(7 + 2)2
= 29,129 с−1 

𝜇 = 4028 ∙ 𝛾−0,556 = 4028 ∙ 29,129−0,556 = 617,9 Па∙с 

∆Р4 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾4
=

9460 ∙ 617,9 

25,15
= 0,232 МПа 

 

5. Круглий кільцевий:  

R1= 11 мм; R2= 13 мм; K5 = 0,299 мм3 

𝛾5 =
5,58𝑄

𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅2 − 𝑅1)2
=

5,58 ∙ 9460

3,14 ∙ (11 + 13)(13 − 11)2
= 175,115 с−1 

𝜇 = 4028 ∙ 𝛾−0,556 = 4028 ∙ 175,115 −0,556 = 227,93 Па∙с 

∆Р5 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾5
=

9460 ∙ 227,93

0,299
= 7,211 МПа 

Загальний перепад тиску в головці розраховується за формулою: 

∆Р = ∑∆Рі = 3,342 + 0,0246 + 1,039 + 0,623 + 17,885 = 9,13 МПа 
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2.4. ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК 

Визначаємо кількість тепла, яку необхідно підвести 

електронагрівачами. 

Вихідні дані: 

Потужність, встановлена електродвигуном                              N = 45 кВт, 

Продуктивність до пластифікованого ПЕНГ                        П = 32 кг/год, 

Початкова температура матеріалу                                              TП = 30 оС, 

Кінцева температура матеріалу                                                 TК = 150 оС, 

Температура поверхні кожуха                                                  Tкож = 45 оС, 

Температура повітря                                                                     TВ = 20 оС, 

Ширина теплообмінної поверхні                                               B = 0,138 м, 

Довжина теплообмінної поверхні                                              L = 0,656 м, 

К.К.Д. приводу преса                                                                         η1 = 0,6 

К.К.Д. електродвигуна                                                                        η2 = 0,9 

К.К.Д. перетворення механічної енергії в теплову                          η3 = 0,8 

1) Тепловий баланс преса: 

QN + QQ1 = GM ∙ CM ∙ (TK  − TП) + Qвтр  

де QN - кількість тепла, яке виділяється при використання потужності і 

визначене: 

𝑄𝑁 = 𝑁 ∙ 𝜂1 ∙ 𝜂2 = 45 ∙ 0,6 ∙ 0,9 = 24,4 Вт 

2) Qвтр  - втрати тепла в оточуюче середовище: 

Qвтр = QК + Qвипр  

де QК - втрати тепла в оточуюче середовище конвекцією: 

𝑄𝐾 = 𝛼𝐾 ∙ 𝐹 ∙ (𝑇кож − 𝑇В) 

де F – площа теплообмінної поверхні кожуха: 

𝐹 = 𝐵 ∙ 𝐿 = 0,138 ∙ 0,656 = 0,09 м2 

𝛼𝐾  - коефіцієнт тепловіддачі від стінки корпусу в оточуюче 

середовище, визначений за формулою: 

𝛼𝐾 =
𝑁𝑢 ∙ 𝜆𝑀

𝐵
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де Nu - критерій Нуссельта, 

λM - коефіцієнт теплопровідності при середній температурі, 

Критерій Нуссельта визначається за формулою: 

 𝑁𝑢 = 𝐶 ∙ (𝐺𝑟 ∙ Pr) 
𝑛 

де Gr - критерій Грасгофа, визначений за формулою: 

𝐺𝑟 =
𝛽 ∙ 𝐵3 ∙ 𝑔 ∙ ∆𝑇

𝜈 
2

 

Розрахункова температура: 

𝑇𝑃 =
𝑇кож + 𝑇𝐵

2
=

45 + 20

2
= 32,5 𝐶 

𝑜  

Знаходимо значення теплофізичних параметрів та критеріїв подібності 

при розрахунковій температурі: 

𝜆м = 2,69 ∙ 10−2  
Вт

м ∙ К
− коефіцієнт теплопровідності 

𝜈м = 18,95 ∙ 10−6  
м2

с
− коефіцієнт кінематичної в′язкості 

𝑃𝑟 = 0,7 − критерій Прандля 

За формулою знаходимо критерій Грасгофа: 

𝐺𝑟 =
𝛽 ∙ 𝐵3 ∙ 𝑔 ∙ ∆𝑇

𝜈м
2

=
1

273 + 32,5
∙

0,1383 ∙ 9,81

(18,95 ∙ 10−6)2
∙ (45 − 20) = 5,87 ∙ 106 

 

 

Добуток Gr  Pr : 

𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 = (5,87 ∙ 106 ∙ 0,7) = 4,109 ∙ 106 

Критерій Нуссельта знаходимо за формулою: 

𝑁𝑢 = 𝐶 ∙ (𝐺𝑟 ∙ Pr) 
𝑛 = 0,54 ∙ (4,109 ∙ 106)

1
4 = 24,31 

Коефіцієнт тепловіддачі від стінки корпусу в оточуюче середовище, 

визначається за формулою:  

𝛼𝐾 =
𝑁𝑢 ∙ 𝜆𝑀

𝐵
=

24,31 ∙ 2,69 ∙ 10−2

0,138
= 4,7 

Вт

м2 ∙ К
 

Втрати тепла в оточуюче середовище конвекцією за формулою: 
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𝑄𝐾 = 𝛼𝐾 ∙ 𝐹 ∙ (𝑇кож − 𝑇В) = 4,7 ∙ 0,09 ∙ (45 − 20) = 10,57 Вт 

Втрати тепла в оточуюче середовище випромінюванням: 

𝑄випр = 5,67 ∙ 휀 ∙ 𝐹 ∙ ((
𝑇1

100
)

4

− (
𝑇2

100
)

4

) = 5,67 ∙ 0,6 ∙ 0,09 ∙ 

∙ ((
318

100
)

4

− (
293

100
)

4

) = 8,74 Вт 

де Е  0,6 - степінь чорноти матеріалу кожуха,  

T1  318К - абсолютна температура кожуха,  

T2  293 К - абсолютна температура оточуючого середовища. 

Втрати тепла в оточуюче середовище визначаємо за формулою: 

Qвтр = QК + Qвипр = 10,57 + 8,74 = 19,31 Вт 

Кількість тепла, яке підводиться до корпусу електронагрівачами: 

QQ1 = GM ∙ CM ∙ (TK  − TП) + Qвтр − QN = (32 ∙ 6,046 ∙ (150 − 20)) + 

+ 19,31 – 24,4 = 25,14 кВт 

Для забезпечення нагрівання матеріалу до заданої температури і 

компенсації втрати тепла в оточуюче середовище в пресі встановлено 11 

індукційних нагрівників типу IOT – 50 потужністю 5 кВт. 
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2.5. РОЗРАХУНКИ НА МІЦНІСТЬ 

2.5.1. РОЗРАХУНОК ЧЕРВ’ЯКА НА СТИСК 

Метою розрахунку є визначення працездатності черв’яка. 

На черв´як діють такі силові фактори: 

 осьове зусилля Рос.;  

 рівномірно розподілене навантаження від власної ваги q;  

 обертальний момент Моб.  

  Схема навантаження черв´яка та епюри напружень зображені на  

рис. 2.1.  

Розраховуємо крутний момент: 

Мкр =
9550 ∙ 𝑁

𝑛
=

9550 ∙ 41,86

120
= 2,66 ∙ 103 Н ∙ м 

де N=41,86 –потужність, яка споживається черв’яком , кВт;  

n =120 - швидкість обертання черв’яка, об/хв. 

  Осьове зусилля: 

𝑃𝑜𝑐 =
2 ∙ Мкр

𝐷
=

2 ∙ 2,66 ∙ 103

0,04
= 133 кН 

де D=0,04 - зовнішній діаметр черв’яка, м; 

 =21,77°- кут підйому нарізки. 

Розподілене навантаження від власної ваги: 

 𝑞 =
9,81∙𝐺

𝑙𝑝
=

9,81∙9,68

1
= 94,96 Н/м 

lр = 1 - довжина робочої частини, м.   

𝐺 =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
∙ 𝜌 ∙ 𝑙𝑝 =

3,14 ∙ 0,042 ∙ 7710 ∙ 1

4
= 9,68 кг 

М𝑚𝑎𝑥 =
1

2
∙ 𝑞 ∙ 𝑙р

2 =
1

2
∙ 94,96 ∙ 12 = 47,48 Н ∙ м  

 

 

Wx - осьовий момент опору: 

𝑊𝑥 =
𝜋 ∙ 𝑑3 ∙ (1 − 𝛼4)

32
=

3,14 ∙ 0,043 ∙ (1 − 0,74)

32
= 0,47 ∙ 10−5 Н ∙ м 
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Рис. 2.5.1 – розрахункова схема шнека та епюри напружень 

Стисне напруження:   

𝜎ст =
Рос

𝐹
+

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑥
=

133∙103

1,25∙10−3
+

47,48

0,47∙10−5
= 116,5 МПа, 

де F- площа небезпечного перерізу (під завантажувальною воронкою в місці 

початку нарізки, де найбільші навантаження і найменша площина, без 

урахування площі перерізу витків): 

𝐹 =
𝜋 ∙ 𝑑1

2

4
(1 − 𝛼2) =

3,14 ∙ 0,042

4
(1 − 0) = 1,25 ∙ 10−3 м2 

𝛼 = 0 

d0 -діаметр осердя в зоні завантаження;   

Дотичне напруження: 



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

2 ЛП71.057246.02-70РР 

 
 15 

𝜏 =
𝑀кр

𝑊𝑝
=

2,66 ∙ 103

2,38 ∙ 10−4 
= 11,1МПа 

де Wр- полярний момент опору: 

𝑊𝑝 =
𝜋∙𝑑1

2(1−𝛼4)

16
=

3,14∙0,042(1−0,74)

16
= 2,38 ∙ 10−4 м3  

Еквівалентне напруження за третьою теорією міцності: 

𝜎екв = √𝜎ст
2 + 4 ∙ 𝜏2 = √116,52 + 4 ∙ 11,12 = 118,6 МПа 

Коефіцієнт запасу міцності повинен перевищувати допустиме 

значення: 

𝑛 =
𝜎𝑡

𝜎єкв
≥ [𝑛] 

Матеріал черв’яка: сталь 20 для якої σt = 250 МПа 

Значення допустимого коефіцієнта запасу міцності зазвичай 1 ... 2,5: 

𝑛 =
250

118,6
= 2,1 

Умова міцності черв’яка виконується. 

2.5.2. РОЗРАХУНОК ЧЕРВ’ЯКА НА КРУЧЕННЯ 

Перевіряємо найбільш слабкий переріз на кручення: 

𝑁𝑡 =
τ1

τρ ∙ (
kτ

β ∙ ετ
+ ξτ)

=
120 ∙ 106

16,83 ∙ 106 (
1,9

0,9 ∙ 0,59
+ 0,05)

= 1,96 

де τ1=120 ∙ 106– межа втоми при крученні для сталі 20, Па;  

 =0,9 –коефіцієнт стану поверхні; 

 kτ  1,9 – ефективний коефіцієнт концентрації напружень; 

 ετ 0,59 - коефіцієнт, що враховує вплив змінної складової напруження; 

   0,05 - коефіцієнт, що враховує вплив постійної складової напруження. 

Розрахункове напруження кручення: 

τρ =
Мкр

2 ∙ 𝑊𝑟𝑜
=

2,66 ∙ 103

2 ∙ 7,9 ∙ 10−5
= 16,83 МПа, 

де Wro – полярний момент опору крученню перерізу черв’яка з врахуванням 

жорсткості витків: 
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𝑊𝑟𝑜 = 2 ∙
𝐼

𝑅
= 2 ∙

9,278 ∙ 10−7

0,0235
= 7,9 ∙ 10−5 м3 

I=9,278 ∙ 10−7– полярний момент інерції перетину черв’яка;  

R= 0,0575 – радіус сердечника черв’яка. 

Підставивши всі значення в формулу, отримуємо запас міцності 

 𝑁𝑡 = 1,96, що задовольняє умови. 

2.5.3. РОЗРАХУНОК ЧЕРВ’ЯКА НА ЖОРСТКІСТЬ 

Важливим є забезпечення умов жорсткості – максимальний прогин 

черв`яка повинен бути меншим конструкційного зазору  max   k .  

Вихідні дані: Матеріал черв`яка - сталь 20 , діаметр черв`яка d=40 мм, 

зазор між корпусом і черв`яком  = 0,1 мм, Е – модуль пружності Е = 2 ∙ 105 

МПа; I= 9,278 ∙ 10−7– полярний момент інерції перетину черв’яка; 

Рос = 133 ∙ 103 Н; 

Максимальний прогин дорівнює: 

 

де 𝑘 = √
Рос 

Е∙𝐼
= √

133∙103

2∙1011 ∙ 9,278 ∙ 10−7
= 0,84 

 

А =
𝑞 ∙ (𝑙𝑝 ∙

1
𝑘

∙ sin(𝑘 ∙ 𝑙𝑝))

𝑘 ∙ cos(𝑘 ∙ 𝑙𝑝)
=

0,94 ∙ (1 −
1

0,84
∙ sin(0,84 ∙ 1))

0.84 ∙ cos(0,84 ∙ 1)
= −0,003 

Максимальний прогин: 

𝑚𝑎𝑥 =
1

2 ∙ 1011 ∙ 9,278 ∙ 10−7
∙ 

∙ [
0,94

0,842
∙ (

1

0,842
+

1

2
) −

1

0,84
∙ (

1

0,84
− 0,003 ∙ 1) ∙ 𝑐𝑜𝑠(0,84 ∙ 1) −

1

0,842

∙ (
0,94 ∙ 1

0,84
+ 0,003) ∙ 𝑠𝑖𝑛(0,84 ∙ 1)] = 0,229 ∙ 10−5 

Прогин в межах допустимого. 
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2.5.4. РОЗРАХУНОК ЧЕРВ’ЯКА НА ВИТРИВАЛІСТЬ 

Оскільки черв’як витримує згинальний момент навантаження від 

циклічної дії власної ваги, доцільна його перевірка на витривалість. 

Розраховуємо коефіцієнт запасу міцності під час циклічного 

навантаження: 

𝑛ц =
Ϭ−1

(𝑘Ϭ)𝑑 ∙ Ϭ𝑎 + ψδ + Ϭδ
=

0,4 ∙ 420

4,643 ∙ 10,10 + 0,25 ∙ 0
= 3,58 

де Ϭ−1 = 0,4 ∙ Ϭв - допустиме напруження під час циклічного навантаження 

(Ϭв=420 МПа); 

Ϭ𝑎-амплітуда змінювання напружень, у цьому випадку вони змінюються від 

+Ϭ𝑚𝑎𝑥 ≤ Ϭ𝑎≤ −Ϭ𝑚𝑎𝑥 

де Ϭ𝑚𝑎𝑥 - найбільші напруження від дії згинального моменту: 

Ϭ𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑥
=

47,48

0,47 ∙ 10−5
= 10,10 МПа 

с = 0 - середнє напруження циклу, оскільки цикл симетричний; 

ψδ = 0,25; (𝑘Ϭ)𝑑 - ефективний коефіцієнт концентрації напружень, який 

можна знайти за формулою: 

 

(𝑘Ϭ)𝑑 =  
𝑘Ϭ

(β ∙ ε)
=

1,95

1 ∙ 0,42
= 4,643 

де 𝑘Ϭ =1,9..2- коефіцієнт концентрації напружень; 

 – коефіцієнт, який враховує якість поверхні деталі (для полірованої 

поверхні черв’яка  =1),   0,42 - коефіцієнт, який враховує розмір перерізу 

деталі і обирається в залежності від діаметра з таблиць. 

Всі умови розрахунку черв’яка на витривалість виконуються. 
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2.5.5. РОЗРАХУНОК МОДЕРНІЗОВАНОЇ ВТУЛКИ НА 

МІЦНІСТЬ У СИСТЕМІ «ANSYS» 

Вихідна модель модернізованої втулки була створена у системі 

«СATIA» та представлена на рис. 2.5.2. 

Так як конструкція втулки є симетричною, у подальшому розрахунку 

ми будемо розглядати тільки половину конструкції. Для цього переходимо до 

системи «ANSYS», створюємо модуль «Steady-State Thermal», так як у 

процесі роботи конструкція піддається температурним навантаженням, у 

розділ Geometry імпортуємо нашу 3D модель та за допомогою допоміжного 

ескізу розділяємо конструкцію  вертикальною площиною симетрії на дві 

частини. Розрізана 3D модель зображена на рис. 2.5.3. 

 

Рисунок 2.5.2 – Скріншот 3D моделі модернізованої втулки у системі 

«СATIA» 
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Рисунок 2.5.3 – Скріншот розрізаної 3D моделі модернізованої втулки  

Додатково створюємо модуль «Static Structural» та об’єднуємо 2 

модуля. Скріншот об’єднаних модулів зображено на рис 2.5.4. 

                    

Рисунок 2.5.4 – Скріншот об’єднаних модулів 

Наступним кроком задаємо розмір сітки та в результаті чого отримали 

18338 скінченних елементів. Розрахункова сітка моделі втулки показана на 

рис. 2.5.5. Матеріал обрано –  Сталь 40. 
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Рисунок 2.5.5 – Розрахункова сітка 

На конструкцію діють теплові та силові навантаження. В якості 

силових навантажень було використано: гравітаційну силу, інерційну силу, 

яка пов’язана з обертанням втулки через зубчасту пару. Схеми силових 

навантажень та закріплень і також температурних навантажень зображені на 

рис. 2.5.6 та рис. 2.5.7 відповідно. 

 

Рисунок 2.5.6 – Схема силових навантажень і закріплень у модулі 

«Static Structural» 
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Рисунок 2.5.7 – Схема температурних навантажень у модулі «Steady-

State Thermal» 

Після завершення розрахунку отримано результати полів розподілу 

температур, густини теплового потоку, еквівалентних напружень за Мізесом, 

результуючих переміщень та запасу міцності конструкції. Результати 

розрахунку наведені на рисунках 2.5.8 – 2.5.12. 

 

Рисунок 2.5.8 – Поле розподілу температур 
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Рисунок 2.5.9 – Поле густини теплового потоку 

 

Рисунок 2.5.10 – Поле еквівалентних напружень за Мізесом 
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Рисунок 2.5.11 – Поле результуючих переміщень 

 

Рисунок 2.5.12 – Поле запасу міцності модернізованої конструкції 

 За результатами розрахунків можна зробити висновок, що машина 

після модернізації буде працездатною. 
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ВИСНОВКИ 

 

 У даному розділі представлені параметричні, кінематичні, теплові, 

міцнісні розрахунки та розрахунок на міцність у системі «ANSYS» 

модернізованого вузла формуючої головки. 

 Виконавши розрахунки, приходимо до висновку, що дана машина є 

надійною та технологічною, що забезпечить якісну та безперебійну роботу 

екструдера. 

 Також із вищезазначеного розрахунку у системі «ANSYS» випливає, 

що дана модернізація є доцільною та працездатною. 
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III. ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ 

3.1 ОПИС І ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕТАЛІ 

 

При виконанні розділу "Технологія машинобудування" даного 

дипломного проекту було розроблено технологічний процес виготовлення 

деталі "Корпус головки правий", призначено послідовність виконання 

технологічних операцій виготовлення деталі. 

Деталь "Корпус головки правий" (Рис. 3.1) являється складовою 

частиною вузла головки екструдера. 

 

Рис. 3.1 –  Ескіз деталі "Корпус головки правий" 

У результаті технологічного контролю креслення виявлено наступне: 

‒ на кресленні вказані всі розміри, необхідні для виготовлення деталі; 

‒ шорсткість усіх поверхонь деталі вказана відповідно до ГОСТ 2789-

73; 

‒ вимоги до точності виготовлення поверхонь деталі "Корпус головки 

правий" відповідають вимогам, які пред'явлені до шорсткості цих 

поверхонь. 

Деталь виготовляється зі сталі Ст45 (ГОСТ 1050-88). Заготовку для 

виготовлення деталі (Рис. 3.2) отримуємо методом об'ємної штамповки. 
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Конфігурація штамповки достатньо проста і забезпечує легке отримання 

заготовки; клас точності і формувальні уклони відповідають вимогам 

стандартів; залишки облоїв і додатків можна сумістити з припуском на 

обробку; відходи металу при механічній обробці будуть мінімальні.  

 

Рис. 3.2  – Ескіз заготовки деталі "Корпус головки правий" 

 

Для досягнення високої якості та продуктивності при виготовленні 

деталі "Корпус головки правий" в усіх операціях обробки використаємо 

спеціальні пристрої з швидкодіючим затисканням заготовок. 

Обробку виконуємо стандартним інструментом. Матеріали різальної 

частини різців – тверді сплави Т15К6 та Т30К4, свердла із швидкоріжучої сталі 

Р6М5. 

3.2 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ДЕТАЛІ 

Технологічний процес виготовлення деталі "Корпус головки правий", 

що був розроблений у процесі виконання дипломного проекту, представлений 

у маршрутній карті, картах ескізів та операційних картах.      
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3.3 ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЗРАХУНОК ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ 

ОБРОБКИ ДЕТАЛІ 

 3.3.1 ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ 

ДЕТАЛІ 

На кресленні ЛП71.057242.006-70СК показано токарний трикулачковий 

патрон, у якому закріплення деталі відбувається за допомогою трьох кулачків 

5, що притискають деталь при обробці. Кулачки кріпляться до корпусу 

патрону 1 за допомогою болтів 11, забезпечуючи надійне закріплення 

оброблюваної заготовки. 

Токарний трикулачковий патрон призначений для закріплення 

оброблюваних заготовок на верстатах токарної групи в умовах серійного й 

масового виробництва. Установка заготовок у трикулачкові патрони 

відбувається при обробці деталей невеликої довжини, порівняно із діаметром. 

3.3.2 РОЗРАХУНОК СИЛ ЗАКРІПЛЕННЯ У ПРИСТОСУВАННІ 

У процесі обробки заготовки на неї впливає система сил (рис. 3.3). З 

одного боку на неї діють складові сили різання, з іншого – сила затиску, що 
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перешкоджає цьому. З умови рівноваги моментів даних сил і з урахуванням 

коефіцієнта запасу визначаються необхідні затискне і початкове зусилля. 

Сумарний крутний момент від дотичної складової сили різання, що 

прагне провернути заготовку у кулачках дорівнює: 

1rPzМр  . 

Повороту заготовки перешкоджає момент сили затиску, який 

визначається наступним чином: 

rfWMз сум  . 

У приведених формулах прийнято: Pz  - головна складова сили різання, 

що прагне перевернути заготовку, 650Pz H ; 1r  - радіус обробленої частини 

деталі; r - радіус необробленої частини деталі; f  - коефіцієнт тертя між 

поверхнею деталі і кулачків; 3WWсум  - сила затискання деталі трьома 

кулачками патрона. 

 

Рис. 3.3 –  Система сил, що діють на деталь у процесі обробки 
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Із рівності цих моментів визначимо необхідне зусилля затиску, що 

перешкоджає повороту заготовки у кулачках: 

,1

rf

rPzK
Wсум




  

де К - коефіцієнт запасу: 

0 1 2 3 4 5 ,K K K K K K K        

де  К0  = 1,5 – гарантований коефіцієнт запасу для усіх пристроїв;   

 К1 = 1,3 – коефіцієнт, що враховує стан поверхні оброблюваної 

заготовки;  

К2 = 1 – коефіцієнт, що враховує вплив сил різання від прогресуючого 

затуплення інструменту; 

К3 = 1 – коефіцієнт, що враховує збільшення сили різання при перерив-

частому різанні; 

К4  = 1,3 – коефіцієнт, що враховує сталість сили затиску, яка 

створюється приводом пристосування;   

 К5 = 1 - коефіцієнт, що враховує наявність моментів, що прагнуть 

повернути оброблювану деталь навколо її осі. 

Остаточно, коефіцієнт запасу: 

1,5 1,3 1 1 1,3 2,54.K        

Зусилля затиску у трьохкулачковому патроні, що перешкоджає 

провороту деталі при обробці: 

2,54 650 70
4744 ,

0,35 69,6
сумW Н

 
 

  

 де 
1 70 ;r мм 69,6 ;r мм  

 0,35f   - коефіцієнт тертя між поверхнею деталі і кулачків для 

кулачків із рифленою поверхнею. 

Приймаємо зусилля затиску 4,8 .сумW кН  
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ВИСНОВКИ 

 

 Метою даного розділу є розробка пристосування для обробки деталі. 

За деталь було обрано корпус головки правий. Розроблено креслення 

даної деталі,  маршрутну карту, карти ескізів та операційних карт. 

У якості пристосування для обробки деталі розроблено креслення 

трикулачкового патрону та специфікацію до нього. 
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Таблиця розглянутих патентів 

№ 
Предмет 

пошуку 

№ свідоцтва, МПК, 

країна, організація, 

автор 

Суть заявленого технологічного 

рішення та ціль його створення 

1 Головка 

екструдера 

RU 

№73270(2007р.) 

 МПК B29C 

47/20 

 Автори: 

 Боев Евгений 

Владимирович 

(RU), 

Афанасенко 

Виталий 

Геннадьевич 

(RU), 

Иванов 

Сергей 

Петрович 

(RU), 

Шулаев 

Николай 

Сергеевич 

(RU), 

Николаев 

Екструзійна головка містить корпус, 

дорноутримувач, конус, решітку, 

циліндроподібні мундштук та дорн, 

утворюючи канал і згідно модернізації 

моделі, дорн в переферійній області має 

радіальну проточку довжиною 0,1÷0,45 

свого діаметра, а мундштук має радіальну 

проточку довжиною 0,1÷0,2 свого радіуса 

в центральній області, при цьому дорн і 

мундштук обертаються навколо осі 

екструзійної головки. 

 



Евгений 

Анатольевич 

(RU) 

2 Головка 

екструдера 

UA 

№68120 (2006р.) 

МПК B29C47/20 

Автори: 

Мікульонок Ігор 

Олегович, 

Мартиненко Наталія 

Михайлівна, 

Гончаренко Василь 

Власович. 

             В екструзійній головці для 

формування порожнистого виробу корпус 

виконано з немагнітного матеріалу, із 

зовнішнього боку корпусу на ділянці 

розміщення дорна змонтовано котушку 

індуктивності, а дорн виконано з 

магнітного матеріалу з точкою Кюрі, що 

відповідає температурі перебігу процесу 

формування. 

 

3 Головка 

екструдера 

UA 

№116907 (2006р.) 

МПК B29C47/12 

Автори : 

Мікульонок Ігор 

Олегович 

        Вдосконалення екструзійної головки 

забезпечує введення одного чи декількох 

компонентів безпосередньо в об'єм 

перероблюваного матеріалу під час 

виготовлення виробів довільного 

поперечного перерізу, що розширює 

технологічні можливості головки. 

 

4 Головка 

екструдера 

UA 

№ 82157 (2006р.) 

МПК B29C47/14 

Автори: 

         Вдосконалення екструзійної головки 

шляхом встановлення демпфуючого та 

пружного елементів з можливістю 

поглинання пульсацій розплаву та зміни 



Сівецький 

Володимир Іванович 

(UA), Сокольський 

Олександр 

Леонідович (UA), 

Рослов Олександр 

Валерійович (UA), 

Коваленко Ксенія 

Геннадіївна (UA), 

Івіцький Ігор 

Ігорович (UA) 

площі поперечного перерізу  каналу, по 

якому рухається розплав.       

         Матриця з'єднана з корпусом за 

допомогою принаймні одного пружного та 

принаймні одного демпфуючого елементів 

з можливістю зворотно-поступального 

руху. 

 

5 Extrusion head 

for plastics 

extruder 

US 

№5908642 

МПК B29C47/20 

Автори: 

Hendrik Willem 

Ween, Dirk Mulder 

         Кopиcнa мoдeль нaлeжить дo 

eкcтpузiйнoгo oблaднaння для 

вигoтoвлeння пoлiмepниx тpуб cклaдaєтьcя 

з дopну, щo пoдiлeний нa дopн i пiнoль, 

мaтpицю, щo cклaдaєтьcя з влacнe мaтpицi 

i мундштукa, дopнoтpимaчa i кopпуca. 

         Мaтpиця i кopпуc з’єднaнi зa 

дoпoмoгoю зaтиcкнoгo кiльця, тa дopн 

poздiлeний нa 2 чacтини. Цe дoзвoляє 

змiнювaти дiaмeтp тa тoвщину 

eктpудoвaнoгo пpoдукту знaчнo швидшe, a 

тaкoж, пpи зaмiнi пoлiмepу, зpучнo 

oчищaти кaнaли фiльєpи. 

 



6 Плоскощілинна 

екструзійна 

головка 

UA 

№59876 (2003р) 

МПК В29C 47/14 

Автори: 

Сівецький 

Володимир 

Іванович, 

Сокольський 

Олександр 

Леонідович, 

Мікульонок Ігор 

Олегович, Сідоров 

Дмитро Едуардович, 

Ткаченко Сергій 

Миколайович 

Плocкoщiлиннa eкcтpузiйнa гoлoвкa, щo 

мicтить вepxнi й нижнi чacтини кopпуcу, 

poзтaшoвaнi з утвopeння мiж ним 

poзплaвoвoду, вcтaнoвлeнi в poзплaвoвoд 

пoвзуни, пpиcтpiй пepeмiщeннi пoвзунi у 

вигляд нaтиcкниx гвинтiв, a тaкoж вepxню 

й нижню губки фopмувaльнoї щiлини, якa 

вiдpiзняєтьcя тим, щo у кoжнoму з пoвзунiв 

вздoвж фopмувaльнoї щiлини викoнaнo 

пoпepeчний oтвip, кpiзь який пpoxoдить 

гнучкий дoвгoмipний eлeмeнт, кiнцi якoгo 

зaкpiплeнi нa кopпуci. 

 

7 Екструзійна 

головка для 

виробництва 

виробів з 

полімерних 

матеріалів 

UА  

№ 60882(2011р.) 

МПК В29D 7/00  

Автори:  

Свірдецький 

Валентин 

Анатолійович, 

Пєтухов Аркадій 

Дем'янович, 

Колосов Олександр 

Євгенович, 

Осьмаков Олег 

Григорович, Біль 

В основі задачі є удосконалення 

екструзійної головки за рахунок зниження 

анізотропних властивостей та усунення 

застійних зон. 

Задача вирішується тим, що розподільник 

розплаву виконано у вигляді втулки з 

радіальними отворами, що встановлена із 

зазором між корпусом і дорном та з 

можливістю обертання через зубчасту 

пару.  

 



Вікторія 

Анатоліївна, 

Пєтухов Микола 

Аркадійович 

8 Головка 

екструзійна 

Ua  

№82205 (2013р) 

 МПК В29C 47/14  

Автори: Сівецький 

В.І. Сокольський 

О.Л Івіцький І.І. 

Коваленко К.Г 

Конструкції екструзійної головки 

дорнотримач виконаний з двох частин з 

можливістю зворотно-поступального руху 

однієї частини відносно іншої, матриця і 

вихідна  частина дорну закріплені на 

рухомій частині дорнотримача таким 

чином, що довжина каналу має можливість 

змінюватись. 

 

9 Головка 

екструзійна 

UA 

№123458 (2006р) 

МПК B29C47/14 

Автори: 

Сокольський 

Олександр 

Леонідович, 

Сівецький 

Володимир 

Іванович, Колосов 

Олександр 

Євгенович, 

Халімовський 

           Вдосконалення конструкції 

екструзійної головки шляхом спорядження 

її пристроєм для автоматизованого 

введення ІД у внутрішню 20 частину 

профільного полімерного виробу. 

           В екструзійній головці вузол 

додаткового живлення виконаний у 

вигляді черв'ячного пластикатора, а 

дозувально-завантажувальний пристрій 

виконаний у вигляді циліндра зі штоком, 

який виконаний з можливістю зворотно-

поступального переміщення. 

 



Олексій 

Модестович.  

 

10 Головка 

екструдера 

RU 

№5362(2005p.) 

МПК В29C 47/00  

Автори: 

Идиятуллин Ринат 

Гаисович (RU) 

Вдосконалення екструзійної головки для 

можливості наносити полімерне покриття 

на провода.  

А саме: в дорні головки виконано 

наскрізний отвір, через який подається 

провід, на який потрібно нанести покриття 

з полімеру. Також в дорні розміщено 

наконечний, який легко знімається, що 

грає роль направляючого для провода  
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 Предметом дослідження є трубний агрегат для виготовлення полімерної труби. 

 Метою дослідження є вдосконалення формуючої головки для підвищення якості 
виробу за рахунок зниження анізотропних властивостей полімеру та усунення застійних зон 
розплаву. 

 Щоб забезпечити такий результат було проведено літературно – патентний огляд та 
було обрано варіант модернізації. 

 Суть удосконалення полягає у тому, що матриця являє собою втулку,  встановлену з 

можливістю обертання через зубасту пару. При цьому вона  утворює кільцевий канал  з  лівим 

корпусом , а також кільцевий канал  з дорном. Поверхні втулки, які утворюють кільцеві канали, 

виконуються конічними, що сходяться у бік екструзії [1,2]. 

 Обертання втулки  усуває утворення застійних зон, сприяє гомогенізації розплаву і 

створює додаткову деформацію зсуву, яка перешкоджає поздовжній орієнтації розплаву в 

головці. Все це знижує анізотропію властивостей і підвищує якість готових виробів, а також 

знижує опір у формуючій голівці. 

 Окрім цього, поєднання двох потоків у формуючому зазорі дозволяє отримувати виріб 

з підвищеними фізико-механічними показниками, які властиві двошаровим виробам. 

Результат розрахунку ми можемо побачити на рис. 1 

 

Рис. 1 – результат розрахунку  відносної деформації втулки за напрямком 



 

Рис. 2 – графік залежності відносної деформації від товщини 

 

 Після розрахунку, можна зробити висновок, що значення відносної деформації за 

напрямком є невеликим, а отже, деталь при заданих навантаженнях є надійною та 

працездатною. 
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