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Реферат 
 

 Об'єкт розробки і проектування - екструзійний агрегат. 

 Мета проекту - розробка і проектування, згідно з технічним завданням, 

екструзійний агрегат, на основі існуючих промислових аналогів; визначення 

можливостей і здійснення модернізації завантажувального пристрою. 

 Пояснювальна записка дипломного проекту складається з вступу, 6 

розділів, висновків, літератури з 22 джерела і 8 додатків, 25 рис., 3 табл. 

Загальний обсяг записки складає 98 стор. Графічна частина містить 6 креслень 

формату А1. 

 Проект містить опис технологічного процесу, в якому використовується 

екструзійний агрегат, розглянуті його призначення і місце в технологічній 

схемі. 

 В роботі представлені технічні характеристики, розглянуті конструкція 

і принцип дії екструзійного агрегату, виконані параметричні, кінематичні, 

теплові і розрахунки на міцність черв'яка, що підтверджують працездатність і 

надійність конструкції машини. 

 У проекті був зроблений літературно-патентний пошук конструкцій 

екструзійних агрегатів з метою обрання варіанту модернізації 

завантажувального пристрою. 

 Також в бакалаврському дипломному проекті розглянуто відповідність 

розробляється машини вимогам охорони праці та надано рекомендації щодо 

монтажу та експлуатації пристрою до виготовлення фланця. 

 Ключові слова: АГРЕГАТ, МІЦНІСТЬ, ЗАВАНТАЖЕННЯ, ПОДАЧА, 

ПЕРЕМІШУВАННЯ, МАТЕРІАЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реферат 
 

Объект разработки и проектирования – экструзионный агрегат. 

Цель проекта - разработка и проектирование, согласно техническому 

заданию, экструзионный агрегат, на основе существующих промышленных 

аналогов; определения возможностей и осуществления модернизации 

загрузочного устройства. 

Пояснительная записка дипломного проекта состоит из введения, 6 глав, 

заключения, литературы с 22 источника и 8 приложений, 25 рис., 3 табл. 

Общий объем записки составляет 98 стр. Графическая часть содержит 5 

чертежей формата А1. 

Проект содержит описание технологического процесса, в котором 

используется экструзионный агрегат, рассмотрены его назначение и место в 

технологической схеме. 

В работе представлены технические характеристики, рассмотрены 

конструкция и принцип действия экструзионного агрегата, выполнены 

параметрические, кинематические, тепловые и прочностные расчеты червяка, 

подтверждающие работоспособность и надежность конструкции машины. 

В проекте был сделан литературно-патентный поиск конструкций 

экструзионных агрегатов с целью избрания варианта модернизации 

загрузочного устройства .  

Также в бакалаврском дипломном проекте рассмотрено соответствие 

разрабатываемой машины требованиям охраны труда и даны рекомендации по 

монтажу и эксплуатации устройства к изготовлению фланца. 

Ключевые слова: АГРЕГАТ, ПРОЧНОСТЬ, ЗАГРУЗКА, ПОДАЧА, 

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ,МАТЕРИАЛ. 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

 The object of development and design is an extrusion unit. 

 The goal of the project is the development and design, according to the terms 

of reference, an extrusion unit, based on existing industrial analogues; identifying 

capabilities and upgrading the boot device. 

 The explanatory note of the diploma project consists of an introduction, 6 

chapters, a conclusion, literature from 22 sources and 8 annexes, 25 figures, 3 tables. 

The total volume of the note is 98 pages. The graphic part contains 6 drawings of 

A1 format. 

 The project contains a description of the technological process in which the 

extrusion unit is used, its purpose and place in the technological scheme are 

considered. 

 The project presents technical characteristics, considers the design and 

principle of operation of the extrusion unit, performed parametric, kinematic, 

thermal and strength calculations of the worm, confirming the operability and 

reliability of the machine design. 

 In the project, a literature and patent search for the designs of extrusion units 

was made in order to select the option for modernizing the loading device. 

 Also, in the bachelor's degree project, the compliance of the developed 

machine with labor protection requirements is considered and recommendations for 

the installation and operation of the device for the manufacture of a flange are given. 

 Key words: UNIT, STRENGTH, DOWNLOADING, FEEDING, MIXING, 

MATERIAL. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перелік умовних позначень так скорочених термінів 

 

  

Скорочені терміни: 

ККД – коефіцієнт корисної дії.  

ПЕНТ – поліетилен низького тиску.  

Умовні позначення:  

S – площа, м2 ;  

b – ширина, м;  

H, h – висота, м;  

D, d – діаметри, м;  

m – масса, кг;  

N – потужність, Вт;  

n – частота обертання, с-1 ;  

Gp – продуктивністю,кг/с; 

 t – температура, К;  

𝛼К – коефіцієнт тепловіддачі від стінки корпуса в оточуюче середовище, 

Вт/м2 ·град;  

К – коефіцієнт теплопередачі, Вт/м2 ·град;  

Критерії: 

Nu – критерій Нуссельта;  

Re – критерій Рейнольдса; 

Gr – критерій Гросгофа. 
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Вступ 

 

Метою дипломного бакалаврського проекту є ознайомлення та аналіз 

конструкції черв’ячного пресу; пошук та обґрунтування варіанту удосконалення 

конструкції завантажувального пристрою. 

У сучасному світі все більше і більше з’являється виробів, у яких 

застосовуються компоненти або самі вироби виготовленні з полімерних 

матеріалів. Через те що полімерні матеріали дешевші у виготовленні та мають 

схожі або кращі властивості ніж інші матеріали. 

Екструдер (екструзійний прес) — машина для формування пластичних 

матеріалів, шляхом надання їм форми, за допомогою продавлювання через 

профілювальний інструмент — екструзійну головку. Екструзія (лат. extrusio — 

«виштовхування») — процес отримання виробів шляхом продавлювання 

(екструдування) матеріалу через формувальний отвір у матриці або серії 

матриць. 
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1.Призначення й галузь застосування виробу,що проектується. 

 

Найчастіше при виробництві поліетиленових виробів низького тиску 

використовуються гвинтові екструдери різних конструкцій. Основним 

елементом цього виду екструдера є гвинт Архімеда. Принцип таких екструдерів 

нагадує звичайну гвинтову м'ясорубку. Екструдери такого типу можуть мати 

один або кілька гвинтів, що працюють зі спільною спрямованою або 

протинаправилою обертанням. 

Технологічною основою процесу виробництва труб ПЕНТ є екструзія,  

тобто стисніть розплавлений матеріал через отвір для формування продукту. 

Технологія виробництва складається з гомогенізації, контрольованого 

плавлення і пом'якшення (пластифікация) полімерної сировини в екструдері. 

Далі йде формування готового виробу за допомогою робочої головки екструдера 

подальше охолодження і остаточне калібрування. 

Виробництво труб ПЕНТ починається з завантаження гранульованої 

сировини в бункер приймача, звідки вона потрапляє в робочий циліндр, 

оснащений нагріваними елементами. Переходячи від площі завантаження, 

сировина послідовно переходить на більш гарячі секції циліндра. 

До нашого завдання обираємо прес з діаметром шнека 45 мм і 

відношенням робочої довжини до діаметру 25. Екструдер працює таким чином. 

Перероблюваний термопластичний матеріал просувається черв'яком  вздовж 

порожнини  корпуса  до ущільнювального елемента  і поступово нагрівається та 

ущільнюється. Враховуючи, що ущільнювальний елемент  не дає можливості 

матеріалу рухатися далі вздовж черв'яка  по порожнині  корпуса , то матеріал 

під надлишковим тиском виштовхується з частини  корпуса  крізь вхідний 

канал  до маслопроводу , яким прямує до вихідного каналу , крізь який 

потрапляє до частини  порожнини  корпуса  На ділянці розташування 

дегазаційного отвору  завдяки зменшенню тиску розплавленого 

термопластичного матеріалу газоподібні речовини, які виділилися з матеріалу, 

видаляються крізь цей отвір. 
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2.Технічна характеристика базової машини 

 

Технічна характеристика будь-якого виробу – це стисла технічна інформація, за 

якою проводиться порівняння зразка з аналогами та для наступного вибору і 

обґрунтування обраного варіанту. Основні показники екструдера 45×25 

наведено в таблиці 2.1. 

 

 Таблиця 2.1 – Технічна характеристика преса ЧП45×25 

Найменування параметру Значення параметру 

Продуктивність, кг/год. 20...30 

Встановлена потужність 

електрообладнання, кВт: 

електродвигуна 

Вентиляторів 

 

 

7,5 

6 

Енергозабезпечення: 

Електрозабезпечення 

напруга, В 

частота, Гц 

стиснене повітря, згідно з ГОСТ 

17433-80 

тиск, МПа 

об’ємна витрата стисненого повітря 

за температури t=293 К, м3 /с 

 

мережа трифазного струму 

380-220 

50 

7-9 клас забруднення 

0,3-0,6 

0,0017 

Частота обертання черв’яка, об/хв. 120 
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 Продовження таблиці 2.1 

Найменування параметру Значення параметру 

Габаритні розміри,мм : 

Довжина 

Ширина 

висота 

 

1850 

1200 

1600 

Маса,кг, не більше 1500 
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3.Опис конструкції, її основних частин і принципу дії 

 

 
Рис.3.1 – Схема лінії виготовлення трубчастих виробів. 

 

До складу лінії входять: черв’ячний прес 45 × 25 1, установка головки для 

формування трубки 2,калібратор 3,вакуумний охолоджуючий резервуар 4, 

пристрій для маркування 5,тягнучий пристрій 6,ріжучий пристрій 7, 

приймальний пристрій 8. 

Прес-черв'як ЧП 45x25 призначений для обробки зернистих 

термопластів в однорідному розплаві і рівномірно видавлюється через 

головку трубки. Преса складається з циліндричного товстостінного тіла, в 

якому черв'як обертається. У корпусі є електричні нагрівачі, які нагрівають 

циліндр. Черв'як має осьове отвір для подачі в охолоджуючу воду. Щоб 

уникнути перегріву корпусу екструдера, додатково встановлені вентилятори, 

які подають повітря в зони нагріву. Обертання черв'ячного приводу 

здійснюється за допомогою електродвигуна постійного струму, 

клиноременной трансмісії й планетарної коробки передач.  

 Набір змінних інструментів (дюбелів і матриць) дозволяє робити 

труби різних діаметрів з різною товщиною стінки. Профіль вхідних зон 

матриць і ставок виконується за клотильдоїдами. Нагрівання голови 

здійснюється електричними нагрівачами опору. Використання візки для 

монтажу вмонтованих опорних блоків дозволяє швидко і легко монтувати і 

розбирати головку. Вакуумна охолоджуюча ванна призначена для 

охолодження термопластичних труб з вакууммером. Ванна встановлюється в 

лінію після черв'ячного преса.  
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 Тіло ванни має здатність рухатися вертикально і поперечно до центру 

своєї осі від голови.Вертикальне переміщення здійснюється шляхом 

регулювання положення осі коліс відносно рами. Поперечне переміщення 

ванни здійснюється за рахунок поперечного зсуву осі коліс.Крім 

перерахованих вузлів, ванна обладнана трубопроводами для нагнітання, зливу 

та вакууму, переливними соплами та вакуумними датчиками. Для управління 

електроприводом на тілі ванни встановлений місцевий контрольний пункт.  

 Тягова машина складається з підстави, верхнього ходу, нижнього ходу, 

тягового ланцюга, нижнього ходу обтікання, верхнього ходового гвинта, 

пульта керування і направляючих роликів. Привід тягового ланцюгового 

приводу складається з електродвигуна, муфти, черв'ячного редуктора, 

вертикального валу і конічної зубчастої пари, що передають обертальний рух 

на ланцюгових коліях.  

 Маркувальний прилад ПМТ-1 призначений для маркування за 

допомогою друку через кольорову стрічку і складається з стійки і трьох 

домкратів.  

 Ріжучий пристрій призначений для різання труб з полімерних 

матеріалів на сегменти заданої довжини і встановлюється в лінію після 

витягування машини.  

 
Рис 3.2 – Креслення екструдера. 
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4 Літературний та патентний огляд стану питання, 

обґрунтування модернізованої конструкції 

 

4.1 Патентно-літературний огляд конструкцій черв’ячного пресу 

 
 В [1,2] наведено типові конструкції завантажувальних пристроїв для 

екструзійного агрегату. Недоліком цих конструкцій є те що вони мало ефективні, 

не мають стабільного дозування та потребують додаткові джерела живлення.З 

метою покращення базової конструкції пристрою розглянемо ідеї  [3-13] та на їх 

базі будуємо наступну конструкцію. 

У патенті [3] розглядається модернізація завантажувального пристрою 

черв’ячного екструдера. Метою є пiдвищення надiйності пpистpою його 

жоpсткiсті i зменшити кpутний момент за рахунок нового виконання 

пеpегpiбача. 

Поставлена ціль досягається за рахунок того, що пеpегpiбач виконаний у 

виглядi щонайменше одного диска, у боковiй стiнцi кожного з яких виконано 

щонайменше один отвip iз встановленим у ньому воpушильним штиpем, пpи 

цьому зубцi пеpегpiбача pозташованi на пеpифеpiї кожного з дискiв. 
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1-корпус, 2- воронка, 3- ось, 4-перегрібач, 5- диск перегрібача, 6- зубці 

перегрібача, 7- гребінь черв’яка, 8- черв’як, 9- отвір, 10- ворушильний штирь. 
Рис.4.1 – Поздовжнiй pозpiз пpистpою(а), pозpiз по А–А(б). 

 

У патенті [4] розглядається конструкція телескопічного 

завантажувального пристрою . Метою є удосконалити завантажувальний 

пристрій  шляхом жорсткого з'єднання першого циліндра з завантажувальною 

частиною, що закріплена до стріли підйомного механізму, а другий циліндр 

забезпечений опорними лапами, що спираються на повітряні балони, які 

розташовані у стакані циліндричної форми, причому довжина першого циліндра 

повинна бути більше ходу телескопічної частини, що дозволяє регулювати 

довжину пристрою і, як результат, знижує пилоутворення. 

Поставлена ціль досягається за рахунок того, що у телескопічному 

завантажувальному пристрої, що містить два циліндри, що охоплюються із 

зазором і переміщуються механізмом підйому, згідно з корисною моделлю, 

перший циліндр жорстко прикріплений до завантажувальної лійкоподібної 

частини, а другий – спирається опорними лапами на повітряні балони, які 

розташовані у стакані, де на внутрішній поверхні виконані пази для переміщення 

лап, причому довжина першого  циліндра повинна бути більше ходу 

телескопічної частини. 

 



 

11 Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

ЛП71.077246.01-70ПЗ 

 
 

Рис.4.2 – Загальний вигляд телескопічного пристрою. 

 

 
 

Рис.4.3 – Розріз по А-А. 
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У патенті [5] розглядається конструкція завантажувального пристрою для 

завантаження суміші матеріалів. Метою є розробка способу і скловарної 

установки, що дозволяють усунути проблеми винесення вихідних матеріалів при 

відсутності якого-небудь попереднього зволоження, і це також для повторно 

використовуваних первинних матеріалів, таких, як мінеральна вата, що містять 

значну частку органічних матеріалів.  

 Поставлена ціль досягається в даному винаході, завдяки спільному 

використанню: 

 - особливого способу завантаження нижче рівня ванни розплавлених 

матеріалів, який називається нижче «глибоке завантаження» або «заглибне 

завантаження»,  

- заглибних пальників, які дають можливість випалювання органічних 

компонентів, що подаються з повторно використовуваними вихідними 

матеріалами навіть в серцевині  розплавленого скла. 

 

 
Рис.4.4 – Поперечний переріз завантажувального пристрою зі знімною 

головкою. 
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У патенті [6] розглядається конструкція завантажувального пристрою. 

Метою є спрощення конструкції, що призводить до підвищення надійності, 

спрощення процесу обслуговування та переналадки, зниження 

енергоспоживання, а також розширення функціональних можливостей.  

 Поставлена ціль досягається за рахунок того,що в завантажувальному 

пристрої, який містить накопичувач, з'єднаний зі стрічковим транспортером, 

механізм завантаження, згідно з корисною  моделлю, накопичувач, виконаний зі 

змінним об'ємом, містить обмежувач заповнення, встановлений з можливістю 

пересування вертикально вздовж напрямних, механізм завантаження шарнірно 

закріплений над накопичувачем. 

 
Рис.4.5 – Схема завантажувального пристрою. 
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Рис.4.6 – Вид завантажувального пристрою з боку. 

 

У патенті [7] Завданням винаходу є підвищення рівномірності розподілу 

сипучих матеріалів з різними фізико-механічними властивостями. Поставлена 

задача досягається тим, що: У пристрої для подачі і розподілу сипучих 

матеріалів, що містить дозатор висівають матеріала, вентилятор і розташовані на 

одній осі підвідний від нього трубопровід, що має на кінці конфузор, 

вертикальний трубопровід з дифузором і розподільну головку, між конфузорів і 

дифузором на одній осі з ними встановлена воронка, а внутрішні діаметри 

дифузора біля основи, вертикального трубопроводу і розподільної головки 

виконані рівновеликими, причому відношення меншого внутрішнього діаметра 

дифузора до меншого внутрішньому діаметру конфузора становить l, 2 ... 1,6, а 

відстань між конфузорів і дифузором становить 0,1 ... 0,5 меншого внутрішнього 

діаметра дифузора.  
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На фіг. показано пристрій в перерізі вертикальною площиною. Пристрій 

для подачі і розподілу сипучих матеріалів містить вентилятор 1 з підводящим 

трубопроводом 2, конфузор 3, дифузор 4, воронку 6, вертикальний трубопровід  

7 і розподільну головку 8. 

 

 

Автор патенту [8] має за ціль  усунути застревання сипучого матеріалу в 

першому металургійному посудині та з іншого боку, необхідно забезпечити 

можливість використання як можна більш короткого транспортуючого каналу, 

не допускаючи при цьому нерегульованого витікання сипучого матеріалу через 

вихідний отвір транспортує каналу. Дану задачу вирішує наступним чином, що 

транспортує засіб для дозованої подачі сипучого матеріалу, переважно руди, 

вугілля, губчастого заліза з першої металургійної ємності в іншу, містить 

транспортує канал з вхідними і вихідними отворами і розташований в 

транспортуючому каналі протягом, щонайменше, від вхідного отвору до 

вихідного отвору транспортування шнек, перша ділянка якого утворений 

лопатями, а другий - безперервної спіраллю розташований по ходу від ділянки, 

що має форму лопатей, і з'єднаний на своєму кінці з вихідним отвором 

транспортує каналу. Ділянка шнека, утворений лопатями, виконаний в кінцевій 

частині транспортуючого шнека, який виступає в першу металургійну ємність, а 
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безперервна спіраль виконана. Щонайменше, на половину витка, але не більше 

ніж на два витка, причому кінець безперервної спіралі розташована в зоні 

вихідного отвору для транспортується сипучого матеріалу. Навколо вихідного 

отвору  виконано спрямований вниз патрубок, провідний в другу металургійну 

ємність, а кінцева частина транспортує шнека, забезпечена спіраллю, змонтована 

на опорі, розташованої в кінці транспортуючий канал. 

У патенті [9] розглядається задача розширення області регулювання 

витрати дозується матеріалу без переробки живильника, підвищення 

рівномірності подачі матеріалу при малих витратах. Задача вирішується тим що 

в живильнику для подачі матеріалів, включаючи ємність з дозованим 

матеріалом, всередині якої встановлені один або не стільки обертових дисків з 

дозаторами, закріпленими по периферії бічній по поверхні дисків, і 

направляючий лоток, що знаходиться під дозаторами, з виходом, розташованим 

над приймальні ємністю, що обертаються диски встановлені в ємності з 

можливістю переміщення щодо лотка уздовж своєї осі обертання. Переміщення 

дисків до лотка збільшує кількість матеріалу, що потрапляє з дозаторів, 

розташовані на одному або декількох дисках, на лоток. Максимальна подача 

матеріалу забезпечується при повному введенні лотка під дозатори, розташовані 

на всіх дисках. При видаленні дисків від лотка кількість матеріалу, що потрапляє 

з дозаторів на лоток, зменшується, так як в лоток потрапляє по черзі тільки 

частина матеріалу, що піднімається дозаторами з ємності. Запропонована 

конструкція забезпечує регулювання подачі як за рахунок зміни швидкості 

обертання диска, так і шляхом переміщення диска щодо відповідності але лотка. 

Рівномірність подачі обумовлена швидкістю обертання дисків і кількістю 

дозаторів, встановлених на диску 

Задачею у патенті [10] є розширення експлуатаційних можливостей за  

рахунок забезпечення можливості порційного дозування порошкових матеріалів. 

Дана задача вирішується тим, що дозуючий пристрій для подачі порошкових 

матеріалів містить вертикальний корпус з кришкою, виконаний з верх ній 

циліндричної частини з завантажувальним отвором і нижньої частини у вигляді 
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звужується до низу воронки з завантажувальним отвором, і регулювальний 

вузол. При цьому пристрій забезпечено вертикальної перегородкою, закріпленої 

на внутрішній стінці корпусу, а регулювальний вузол розташований в нижній 

частині корпусу і виконаний у вигляді заслінок в формі півкола, жорстко 

закріплених на співвісних стрижнях з ручками з можливістю повороту навколо 

їх осі. Стрижні встановлені в стінках корпусу і вертикальної перегородки 

шарнірно. 

У патенті [11] автор ставить за мету формування на металевій під ложці 

порошкового шару з попередньо підігрітих до температури 110-130 ° С  

компонентами порошкових покриттів перед операцією електроконтактного 

припікає. Вирішується задача тим, що автономний пристрій для подачі і 

дозування порошкових матеріалів, що містить бункер з встановленим всередині 

його вертикальним валом, пристрій для запобігання сводообразовании і 

дозуючий орган, містить електродвигун-редуктор, встановлений на кришці 

бункера і з’єднаний з вертикальним валом бункера, і елементи обігріву, 

розташовані всередині стінок корпусу бункера, причому пристрій для 

запобігання сводообразовании виконано у вигляді конусної спіралі, закріпленої 

на вертикальному валу бункера, а дозуючий орган виконаний у вигляді двох 

горизонтальних пластинчастих стулок, величина зазору між якими регулюється 

двома завзятими гвинтами.  

 У патенті [12] автор ставить за мету підвищенні надійності, компактності 

пристрою і ступеня ущільнення бетонної суміші. Реалізує дану задачу наступним 

чином: в пристрої, що містить корпус з приймальні лійкою, розвантажувальний 

патрубок, розмішений всередині корпусу приводний вал і встановлений на ньому 

шнек з осьовим отворами їм, який встановлений з можливістю обертального 

руху, а також зворотно поступального спільно з корпусом, встановленим в 

розвантажувальному патрубку , в приймальну воронку, виконану у вигляді 

усіченого конуса, встановлені вхідний і вихідної повітроводи, на яких 

змонтована в захисному корпусі силова установка з вібратором кругових 
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коливань і механізмом приводу конічного шнека, вісь обертання якого збігається 

з геометричною віссю приймальні воронки. 

Автор свідоцтва [13] має за ціль підвищити продуктивність процесу 

завантаження за рахунок інтенсифікації очищення завантажувальної 

воронки.Принцип дії конструкції наступний: переробляється надходить в 

завантажувальний воронку 1. При обертанні черв'яка 6 палець 4 втулки 3 входити 

в зачеплення з витком 5, в якому виконаний паз 11, в тому числі, де 

перетинаються траєкторії руху пальця 4 і витка 5, завдяки чому втулка 3 

здійснює поворотний обертальний рух, при цьому розтягується поворотна 

пружина 7 .По досягненні крайнього положення, коли припиняється зачеплення 

витка 5 і пальця 4, розтягнута пружина 7 повертає втулку 3 у вихідне положення, 

при цьому відбуватися різка зупинка втулки 3, що сприяє струшування. 

налиплого матеріалу з поверхні 
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4.2 Обґрунтування вибраної модернізації  

 
 Найбільш близькими до вирішення задачі модернізації екструдера є 

технічні рішення допомогою яких маємо можливість збільшення продуктивності 

та якості виробу. Але найбільш доцільнішим буде використання рішення 

останнього запропонованого варіанту. Конструкція цієї втулки дає змогу 

достатньо помітно збільшити якість вхідного матеріалу та значно зменшується 

металоємність 
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5. Охорона праці 
 

 

 Охорона регламентує можливі причини нещасних випадків на 

виробництві, професійні захворювання, вибухи, пожежі, створення безпечних 

для людини умов праці, а також розробляє систему заходів для усунення цих 

причин. Основоположним законодавчим документом в галузі охорони праці є 

Закон України "Про охорону праці", прийнятий Верховною Радою України 14 

жовтня 1992 року. 

 Відповідно до теми дипломного проекту “Екструзійний агрегат з 

модернізацією завантажувального пристрою” для безпечної роботи 

обслуговуючого персоналу лінії для підприємств хімічної промисловості 

забезпечено умови, що відповідають державним та галузевим стандартам, а 

також санітарним нормам та правилам.  

 Випадки травматизму, професійних та професійно зумовлених 

захворювань, якi мають місце на підприємствах часто виникають через 

порушення відповідних норм техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної 

безпеки при проектуванні підприємств, технологічних процесів, основного та 

допоміжного виробничого устаткування. Часто окремі недоліки або помилки, 

допущені в проекті, стають побічними або безпосередніми причинами аварій, 

пожеж, вибухів, нещасних випадків, професійних та професійно зумовлених 

захворювань. Тому розробка комплексу питань з охорони праці с обов’язковою 

вимогою. 

 Для зниження травматизму на виробництві був проведений аналіз умов 

праці, в результаті якого були визначені небезпечні виробничі фактори, які 

виникають при експлуатації одночерв’ячного екструдера лінії для вироблення 

труб з ПЕНТ. Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є 

небезпека ураження електричним струмом, пожежна небезпека, виробничий 

шум, виробниче освітлення, повітря робочої зони.  
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 На стадії експлуатації та в процесі обслуговування оператор знаходиться в 

цеху з площею приміщення S=120 м2 і об’ємом приміщення V=1200 м3. 

Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є:  

- небезпека ураження електричним струмом;  

- пожежна безпека;  

- виробничий шум;  

- виробниче освітлення;  

- повітря робочої зони. 

5.1 Повітря робочої зони 

 

 Умови роботи на розроблюваному екструдері та лінії в цілому за ДСН 

3.3.6.042-99 відносяться до робіт середньої важкості категорії - ІІа 

(енерговитрати 150...200 ккал/год). Склад повітря робочої зони залежить від 

параметрів метеорологічних умов: температури (у холодний період року t=19–

21°C, у теплий період року t=21–24°C), відносної вологості (60 – 40%), а також 

кількості шкідливих речовин, що виділяються машиною при плавленні ПВХ, при 

цьому виділяється окис вуглецю, вуглеводні, органічні кислоти, альдегіди і інші 

токсичні речовини. 
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Таблиця 5.1 Параметри повітря робочої зони 

Сезон 

року 

Катего

рія 

робіт 

Допуст

има 

темпер

атура °

С 

Фактич

на 

темпер

атура °

С 

Допуст

има 

відносн

а 

вологіс

ть, % 

Фактич

на 

відносн

а 

вологіс

ть, % 

Допуст

има 

швидкі

сть 

руху 

повітря

, м/с 

Фактич

на 

швидкі

сть 

руху 

повітря

, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Холодн

ий 

період 

року 

Середн

я 

ІІ а 

15-24 19-21 V˃75 40-65 V˂0,3 0,2 

Теплий 

період 

року 

Середн

я 

ІІ а 

17-29 21-23 V˃75 40-70 0,2-0,4 0,3 

 Величини температури, відносної вологості ті швидкості руху повітря в 

робочих приміщеннях вибирається за ДСН 3.3.6.042-99   

 Засобами захисту органів дихання можуть бути респіратори, протигази, 

для зменшення шкідливої дії, повітряні апарати МПА, в разі пожежі чи 

збільшеними викидами небезпечних речовин, при ліквідації витоків газу чи 

шкідливих рідин.  

 Для безпосереднього відводу шкідливого повітря чи газів, від місця їх 

виникнення чи виділення, під головкою черв’ячного екструдера встановлюється 

вентиляційний ковпак закритого типу з фільтром продуктивністю 360 м²/год. 

Видалення шкідливих речовин супроводжується подальшим очищенням 

повітря, що відповідає вимогам ГОСТ 12.1.005-88. 
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5.2 Виробничий шум 

 

 Шум, який створюється при роботі екструдера та іншого устаткування 

лінії, постійний. Основними джерелами шуму при роботі є вали та черв’яки, що 

обертаються, електродвигуни, вентилятори та інше устаткування, в яких шум 

досягає 90 дБА. За своєю природою шум у даному випадку механічний 

гідроаеродинамічний.  

 Зниження шуму досягається шляхом шумопоглинання. Щоб досягнути 

максимального ефекту використання шумопоглинаючого покриття, вкриваємо 

ним не менше 60% внутрішньої площі. Вихлопні патрубки насосів з’єднані з 

герметичним каналом, який забезпечує ізоляцію шума вихлопа.  

Звукоізолююча здатність дверного пройому приміщення повинна бути не нижче 

30 дБА.  

 Стіни і перекриття цього приміщення забезпечені звукоізолюючим 

облицюванням з коефіцієнтом звукопоглинання не нижче 0,7 і мають 

звукоізолюючу здатність не нижче 50 дБА.  

 Для зменшення виробничого шуму передбачено проведення наступних 

заходів:  

- встановлення екранів ( 15   L дБА);  

- своєчасне змащування всіх поверхонь, що труться ( 6   L дБА);  

- своєчасний ремонт всіх механічних вузлів за регламентом ( 8   L дБА).  

- використання протишумових навушників ПШН-Б, призначені для захисту від 

шуму при рівні до 115ДБА  

Для зменшення шуму елементів, що обертаються, необхідно слідкувати за 

рівнем мастила в підшипникових вузлах. Мікрофон при вимірюванні рівня звуку 

встановлено на висоті 1,5-1,8 м від підлоги. Ці заходи дозволили знизити рівень 

шуму до 65 дБА, що відповідає вимогам ДСН 3.3.6.037-99. 
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5.3 Освітлення на робочих місцях 

 

 Для цеху, висотою 10 м, в якому знаходиться лінія для виготовлення труб 

з ПЕНТ, передбачено природне і штучне освітлення. Для світильників штучного 

освітлення підходять сучасні світлодіодні лінійні світильники з прозорим 

призматичним розсіювачем FACTORY.PRS LED (довжина:1212 мм; ширина:95 

мм; потужність: 108Вт; кількість 11 штук; світловий потік: Ф=12000 Лм; Ефакт 

= 400лк).  

 Вони мають бути розташовані так, щоб забезпечувались надійність їх 

закріплення, безпечність, зручність обслуговування і необхідне освітлення з 

урахуванням його рівномірності.  

 Лампи створюють світло, що за яскравістю наближається до природного. 

Для приміщення також передбачене бокове освітлення (крізь отвори в зовнішніх 

стінах).  

 Дане освітлення відповідає вимогам ДБН В.2.5-28:2018.  

 

5.4 Пожежна безпека 

 

 При роботі черв’ячного преса використовуються горючі змащувальні 

матеріали, також для плавлення поліетилену здійснюється при досить високій 

температурі Т= 170 оС. Тому можливими причинами пожежі можуть бути:  

- порушення технологічного режиму;  

- несправність електрообладнання й електромережі;  

- куріння в невстановлених місцях.  

 Згідно з приміщенням для розроблюваного екструдера лінії для 

вироблення труб з ПЕНТ відносять до категорії В – пожежонебезпечні, так як 

містить горючі речовини (перероблюваний матеріал – поліетилен, змазуючі 

мастила), клас зони П – IIа (ПУЕ). Згідно з ДБН В.1.1-7-2016 приміщення 

відноситься до першого ступеню вогнетривкості. Кількість поверхів не 
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обмежується. Площа поверхів у межах пожежних не обмежується. Ширина 

еваковиходів – 1,5 м, коридори – 2 м що відповідає ДБН В.1.1-7-2016  

 У приміщенні встановлені модулі атоматичного порошкового 

пожежогасіння САМ–9 10×12 м2, теплові сповіщувачі, які спрацьовують при 

підвищенні температури до вище заданої межі Т= 72 °С. Засобом захисту 

статичної електрики є заземлення.  

Первинним засобом гасіння пожежі є:  

- вуглекисневі вогнегасники ОУ-3 у кількості 4 шт;  

- ящики з піском - 6 шт;  

Протипожежна безпека черв’ячного преса відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2016. 

 

5.5 Електробезпека 

 

 За класифікацією приміщень за ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом приміщення цеху, де встановлена дана лінія відноситься 

до класу приміщень з підвищеною небезпекою.  

 За характером навколишнього середовища, приміщення характеризується 

як вологе (відносна вологість повітря у приміщенні близько 75%).  

 Оскільки для роботи лінії використовується напруга 220/380 В частотою 

50 Гц, то використовуємо трифазну трипроводову мережу з ізольованою 

нейтраллю. Мережа з ізольованою нейтраллю в ізольованому режимі набагато 

безпечнішою при торканні до фазового дроту.  

 Засоби забезпечення електробезпеки:  

 а) в робочому режимі  

 - Щоб забезпечити неможливість дотику або небезпечного наближення до 

струмоведучих частин забезпечують їх недосяжність за допомогою 

розташування на недосяжній висоті, більш 2,5 м., огорож та блокувань; 

 - Покриття струмоведучих частин або відокремлення їх від інших частин 

прошарком діелектрика забезпечує протікання струму по потрібному шляху та 

безпечну експлуатацію електрообладнання. Застосовують такі види ізоляції: 
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робоча, допоміжна, подвійна ізоляція, яка виконана з діелектричних матеріалів з 

питомим опором не менше ніж R = (108 ...1017) Ом·см, та посилена.  

 - наявність позначень на електричних частинах (фарбування, надписи, 

позначення проводів різними кольорами: фаза А – жовтий, фаза В – зелений, фаза 

С – червоний, нульовий, або нульовий захисний – жовтий із зеленими полосами);  

 б) в аварійному режимі: - захисне заземлення, опір якого не має 

перевищувати: у мережах до 1000В – 4 МОм, у мережах понад 1000В – не більше 

0,5 МОм. Ці заходи проведені згідно ДСТУ 7237:2011.  

 Забезпечення електробезпеки при проектуванні апаратів для даної лінії є 

дуже важливим чинником, знижує смертність та травматизм серед 

обслуговуючого персоналу в виробничих умовах. 
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6. Очікувані механіко-економічні показники 

 

 В результаті проектування екструдера для виробництва профільних 

виробів була проведена модернізація завантажувального пристрою, яка: 

 - забезпечує стабільній режим подачі матеріалу , що сприяє одержанню 

продукції високої якості;  

 - запобігає зліпанню матеріалу та зменшує кількість повітряних пузирів, 

що впливає на підвищення якості екструдера 45×25. 
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Висновки 

 

 Дипломний проект виконано згідно з темою “Екструзійний агрегат з 

модернізацією завантажувального пристрою”. 

 В дипломному проекті здійснено проектування екструдера 45×25 що 

входить до складу лінії виробництва трубчастих виробів з полиетилену низького 

тиску.  

Дипломний проект містить Вступ, Призначення та галузь застосування трубного 

агрегату, Технологічна лінія для виготовлення труб, Технічна характеристика 

преса ЧП – 45, Опис конструкції, її основних частин та принципу дії, 

літературно-патентний огляд, відповідність преса до вимог охорони праці. 

 Приведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність 

конструкції екструдера 45×25.  

 Приведено технологію виготовлення втулки.   

 Модернізацією даного дипломного проекту є вдосконалення конструкції 

екструдера, а саме встановлення модернізованого завантажувального пристрою 

в основі якої лежить дія вібрації, яка сприяє підвищенню якості вхідного 

матеріалу. Працездатність модернізації підтверджена розрахунком виконаним в 

сучасній програмі моделювання ANSYS.  

 В проекті виконані креслення: лінія для виробництва труб з ПЕНТ, прес 

ЧП45×25, завантажувальна горловина модернізована, завантажувальна 

горловина.  

 До креслень додається комплект специфікацій 
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1. ПАРАМЕТРИЧНІ РОЗРАХУНКИ 

1.1. Розрахунок геометрії черв`яка 

Довжина торпеди: 

𝐿𝑚𝑜𝑝𝑛 = (0,6 ÷ 0,8) ∙ 𝐷 = 0,8 ∙ 45 = 36 мм. 

 Довжина робочої частини шнека: 

𝐿роб = 25 ∙ 𝐷 = 25 ∙ 45 = 1125 мм. 

 Довжина зони завантаження : 

𝐿зав = (1,5 ÷ 3) ∙ 𝐷 = 3 ∙ 45 = 135 мм. 

 Довжина зони дозування : 

𝐿доз = (10 ÷ 17) ∙ 𝐷 = 15 ∙ 45 = 675 мм. 

Довжина зони стискання(пластикації) : 

𝐿ст = 𝐿роб − 𝐿доз − 𝐿зав = 1125 − 675 − 135 = 315 мм. 

Довжина шліцьового зачеплення приймається: 𝐿шл = 85 мм. 

 Довжина циліндричної частини шнека: 

𝐿цил = (2 ÷ 3) ∙ 𝐷 = 2.4 ∙ 45 = 108 мм. 

 Довжина відбійної ділянки шнека: 

𝐿відб = (0,1 ÷ 0,7) ∙ 𝐷 = 0,6 ∙ 45 = 27 мм. 

 Загальна довжина черв’яка:  

𝐿заг = 𝐿роб + 𝐿відб + 𝐿цил + 𝐿𝑚𝑜𝑝𝑛 = 1125 + 27 + 108 + 36 = 1296 мм. 

 Крок нарізки витків t (в середньому t = D): 

𝑡 = (0,8 ÷ 1,2)·𝐷 = 1 ∙ 45 = 45 мм. 

 Ширина витка е: 

е = (0,08 ÷ 0,12)·𝐷 = 0,1 ∙ 45 = 4,5 мм. 

Найбільш часто застосовують профіль нарізки, що 

характеризується наявністю радіуса закруглення:  

R  (0,120,18) D  0,1845 8,1мм. 

r  (0,060,16) D  0,145  4,5мм. 

 Глибина нарізки в зоні завантаження h1: 

ℎ1 = (0,1 ÷ 0,14)·D = 0,1·45 = 4,5 мм. 
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 Глибина нарізки в зоні дозування h2: 

ℎ2 = 0,5 ∙ [𝐷 − √𝐷2 −
4 ∙ ℎ1

𝑖
(𝐷 − ℎ1) ]

= 0,5 ∙ [45 − √452 −
4 ∙ 4,5

3,77
(45 − 4,5) ] = 1,1 мм. 

i= 3,77 –ступінь стиснення ПЄНТ;   

 Діаметр стержня в зоні завантаження: 

d1=D–2×h1=45–(2×4,5) =36 мм; 

 Діаметр стержня в зоні дозування:     

d2=D–2×h2=45–(2×1,1)=42,8 мм ; 

 Зазор між гребнем черв’яка і корпусом 

δ = (0,002…0,003)·D= 0,002·45 = 0,09 мм.; 

 Кут нахилу лінії нарізки: 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑡

𝜋𝐷
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

45

3,14 ∙ 45
= 0,318 рад = 17°65`. 

Критична частота обертання шнека в зоні завантаження шнековой 

машини може бути визначена за наступним співвідношенням (с-1): 

𝑛кр =
42.2

60 ∙ √𝐷
=

42.2

60 ∙ √0,045
= 3,32 

де D − диаметр шнека, м. 

 Робоча частота обертання шнека дорівнює 

𝑛 = (0,2 ÷ 0,7) ∙ 𝑛кр = 0,6 ∙ 3,32 ≈ 2 
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1.2. Розрахунок продуктивності черв’ячної машини 

 Коефіцієнт прямого потоку: 

𝛼 =
𝜋𝐷ℎ2(𝑡 − 𝑒)𝑐𝑜𝑠2𝜑

2
=

3,14 ∙ 45 ∙ 1,1 ∙ (45 − 4,5) ∙ 𝑐𝑜𝑠2(0,318)

2

= 3147.4 мм3. 

 Коефіцієнт зворотного потоку: 

𝛽 =
ℎ2

3(𝑡 − 𝑒) sin 2𝜑

24𝑙д
=

1,13 ∙ (45 − 4,5) ∙ sin(2 ∙ 0,318)

24 ∙ 675
= 37 ∙ 10−6 мм3. 

 Коефіцієнт потоку витоку: 

𝛾 =
𝜋2𝐷2𝛿3 ∙ tgφ ∙ sin 𝜑

10𝑒 ∙ 𝑙д
=

3,142 ∙ 452 ∙ 0,09 3 ∙ tg(0,318) ∙ sin(0,318)

10 ∙ 4,5 ∙ 675

= 0.015 ∙ 10−6мм3. 

 Об’ємна секундна продуктивність: 

𝑄 =
𝛼𝐾𝑛

𝐾 + 𝛽 + 𝛾
=

3147.4 ∙ 0,741 ∙ 2

0,741 + 37 ∙ 10−6  + 0,015 ∙ 10−6 
= 6294.5 мм3/с. 

 Вагова продуктивність 

П = 3600 ∙ 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ 10−9 = 3600 ∙ 6294,5 ∙ 940 ∙ 10−9 = 21,98 ≈ 22 кг/год. 

1.3. Розрахунок потужності приводу екструдера 

Визначити потужність, що витрачається на переробку поліетилену. 

Вихідні дані: 

Крок гвинтової нарізки черв’яка                   t = 45 мм 

Зовнішній діаметр черв’яка                      D = 45 мм 

Перепад тиску в головці      ΔP = 19 Па 

Діаметр черв’яка в зоні дозування                          𝑑1 = 42,8 мм 

Діаметр черв’яка в зоні завантаження    𝑑2 = 36 мм 

Глибина нарізки на початку зони дозування    ℎ2 = 4,5 мм 

Глибина нарізки в зоні завантаження    ℎ1 = 1,1 мм 

Довжина зони дозування      L = 675 мм 

Ширина гребня витка черв’яка     е = 4,5 мм  

Радіальний зазор        𝛿 = 0,09 мм 
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Потужність, що витрачається черв'ячною машиною для переробки 

пластичних мас, йде на переміщення матеріалу в гвинтовому каналі черв'яка і 

на зсув матеріалу в зазорі між гребенем і внутрішньою стінкою гільзи.[2] 

Потужність черв'ячної машини: 

,21



NN
N




 

де N1 – потужність що витрачається на примусове проходження маси по 

гвинтовому каналу черв'яка: 

𝑁1 = 9.8 ∙ 10−7 [
𝜋3(𝑡 − 𝑒)𝐿𝐽𝜇еф

𝑡
𝑛2 + 𝐴1Δ𝑃𝑛] ; 

N2 – потужність, що витрачається на зріз матеріалу у зазорі між 

вершиною витка і стінкою циліндра: 

𝑁2 = 9.8 ∙ 10−7
𝜋3𝐷3𝑒𝐿𝜇еф

𝛿𝑡
𝑛2; 

η – коефіцієнт корисної дії і неврахованих втрат; η= 0,9 ; 

де J – коефіцієнт, що визначається по формулі: 

𝐽 =
𝜋2𝐷2 − 4𝑡

𝜋2
+

(𝐷 + 𝑑2)3 − (𝐷 + 𝑑1)3

3(𝑑2 − 𝑑1)
+

2.3𝜋2𝐷5 ln
ℎ2

ℎ1

(𝑡2 + 𝜋2 + 𝐷2)(ℎ2 − ℎ1)
; 

𝐽 =
3.142∙452−4∙452

3.142
+

(45+42,8)3−(45+36)3

3∙(42,8−36)
+

2.3∙3.142∙455

(452+3.142+452)∙(1,1−4,5)
∙ 𝑙g

1,1

4,5
=

4,354 ∙ 105.  

 

Швидкість зсуву в гвинтовому каналі черв'яка можна визначити по 

формулі: 

𝛾𝑐𝑘 =
𝜋2(𝐷−ℎ𝑐𝑝)(𝐷−2ℎ𝑐𝑝)𝑛

ℎ𝑐𝑝√𝜋2(𝐷−2ℎ𝑐𝑝)2+𝑡2
=

3,142(45−2.8)(45−5.6)2

2.8√3,142(45−5.6)2+452
=88.95cек-1 

де hср –  середня глибина гвинтового каналу черв'яка: 

ℎ𝑐𝑝 =
(ℎ2 + ℎ1)

2
=

1,11 + 4,5

2
= 2,8 мм 
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Ефективна в'язкість при температурі розплаву 130оС і швидкості зсуву 

37.605 сек-1;  

μэф = 1,30262×103 Па×с;  

𝑁1 = 9.8 ∙ 10−13 [
𝜋3(𝑡 − 𝑒)𝐿𝐽𝜇еф

𝑡
𝑛2 + 𝐴1Δ𝑃𝑛] = 

= 9,8 ∙ 10−13 [
3,143(45−4.5)∙675∙4.354∙105∙1302.62

45
∙ 22 + 3147.4 ∙ 19 ∙ 2] =4.2 

кВт. 

 

Швидкість зсуву в зазорі між гребнем черв'яка і стінкою циліндра можна 

визначити по формулі: 

𝛾б =
𝜋2𝐷2𝑛

𝛿√𝜋2𝐷2 + 𝑡2
=

3,142 ∙ 452 ∙ 2

0,09√3,142 ∙ 452 + 452
= 3 ∙ 103 с−1 

 

 

Ефективна в'язкість при температурі розплаву 130ºС і швидкості зсуву 

1990 с–1;  

μэф=0,95261×102 Па×с;  

𝑁2 = 9.8 ∙ 10−7
𝜋3𝐷3𝑒𝐿𝜂

𝛿𝑡
𝑛2 = 

= 9,8 ∙ 10−13 ∙
3,143 ∙ 453 ∙ 4.5 ∙ 675 ∙ 952.61

0,09 ∙ 45
∙ 22 = 2.52 Вт 

 Загальна потужність буде дорівнює: 

𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2 = 4,2 + 2.52 = 6,72 кВт 

 

З огляду на ККД машини, потужність споживана нею буде складати: 

𝑁 =
𝑁

𝜂
=

6.72

0.9
= 7.5 кВт 

Обираемо двигун АІР 112 М2 У2 ІМ 1081 з наступними 

характеристиками 
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Характеристика електродвигуна   Таблиця 1.1 

Потужність 

Nдв,кВт 

Типорозмір 

двигуна 

Частота 

обертання, 

nдв,хв-1 

Тпуск

Тном
 

Т𝑚𝑎𝑥

Тном
 

ККД,% 

7,5 AIP112M2 2895 2,2 2,3 87,0 
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2.КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГОЛОВКИ 

ЧЕРВ’ЯЧНОГО ЕКСТРУДЕРА 

2.1. Розрахунок коефіцієнта геометричної форми головки 

 

 

Рис. 6.2 – Розрахункова схема формуючої головки. 

 

1. 80 круглих циліндричних отворів 

 L= 15 мм; d=2 мм. 

 

 

K1 =
πd4

128L
∙ 80 =

3.14 ∙ 24

128 ∙ 15
= 2,094  мм3 

2. Конічний кільцевий з конічною щілиною 

 L=25 мм; R1=6 мм; R2=12 мм; δ1=20 мм; δ2=8 мм.  
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𝜔 = (
𝑅1 − 𝑅2

𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1
)

2

ln (
𝑅1𝛿2

𝑅2𝛿1
) −

(𝑅1 − 𝑅2)(𝛿1 − 𝛿2)

(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)𝛿1𝛿2
−

𝛿1
2 − 𝛿2

2

2𝛿1
2𝛿2

2 ; 

𝜔 = (
6 − 12

6 ∙ 8 − 12 ∙ 20
)

2

ln (
6 ∙ 8

12 ∙ 20
) −

(6 − 12)(20 − 8)

(6 ∙ 8 − 12 ∙ 20) ∙ 8 ∙ 20
−

202 − 82

2 ∙ 202 ∙ 82

= −0,011. 

 

К2 =
𝜋(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)

6𝐿𝜔
=

3.14 ∙ (6 ∙ 8 − 12 ∙ 20)

6 ∙ 25 ∙ (−0.011)
= 365.4 мм3. 

 

3. Круглий кільцевий  

 L= 32 мм; d1=40 мм; d2=24 мм. 

 

 

𝑅1 =
𝑑1

2
=

40

2
= 20 мм        𝑅2 =

𝑑2

2
=

24

2
= 12 мм 

 

𝐾3 =
𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅2 − 𝑅1)2

12 ∙ 𝐿
=

3.14 ∙ (20 + 12)(12 − 20)2

12 ∙ 32
= 16,75 мм3 

 

4. Конічний кільцевий з конічною щілиною 

 L=12 мм; R1=10 мм; R2=12 мм; δ1=8 мм; δ2=3 мм.  
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𝜔 = (
𝑅1 − 𝑅2

𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1
)

2

ln (
𝑅1𝛿2

𝑅2𝛿1
) −

(𝑅1 − 𝑅2)(𝛿1 − 𝛿2)

(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)𝛿1𝛿2
−

𝛿1
2 − 𝛿2

2

2𝛿1
2𝛿2

2 ; 

𝜔 = (
10 − 12

10 ∙ 3 − 12 ∙ 8
)

2

ln (
10 ∙ 3

12 ∙ 8
) −

(10 − 12)(8 − 3)

(10 ∙ 3 − 12 ∙ 8) ∙ 3 ∙ 8
−

82 − 32

2 ∙ 82 ∙ 32

= −0,052. 

 

К4 =
𝜋(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)

6𝐿𝜔
=

3.14 ∙ (10 ∙ 3 − 12 ∙ 8)

6 ∙ 12 ∙ (−0.055)
= 52,3 мм3. 

 

5. Круглий кільцевий  

 L=86 мм; d1=18 мм; d2=24 мм. 

 

𝑅1 =
𝑑1

2
=

18

2
= 9 мм        𝑅2 =

𝑑2

2
=

24

2
= 12 мм 

𝐾5 =
𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅2 − 𝑅1)2

12 ∙ 𝐿
=

𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅2 − 𝑅1)2

12 ∙ 𝐿

=
3.14 ∙ (9 + 12)(12 − 9)2

12 ∙ 86
= 0,57 мм3 

 

6. Розраховуємо коефіцієнт геометричної форми головки 

 

Кзаг =
1

1
К1

+
1

К2
+

1
К3

+
1

К4
+

1
К5

=
1

1
2,094

+
1

365,4
+

1
16,75

+
1

52,3
+

1
0,57

= 0,432 мм3 
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2.2. 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: ПЕНТ; t = 130o. 

1. 80 круглих циліндричних отворів: 

d= 2 мм, K1 = 2,094 мм3. 

𝛾1 =
32𝑄

𝜋𝑑3
∙

1

80
=

32 ∙ 6294.5

3,14 ∙ 23
∙

1

80
= 100 𝑐−1 

𝜇 = 945,04 Па∙с 

∆Р1 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾1
=

6294.5 ∙ 945,04

2,094
= 2,84 МПа 

2. Конічний кільцевий з конічною щілиною: 

R1= 6 мм; R2= 12 мм; δ1= 20 мм; δ2= 8 мм., K2 = 365.4 мм3. 

𝛾2 =
22,32𝑄

𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝛿1 + 𝛿2)2
=

22,32 ∙ 6294.5

3,14 ∙ (6 + 12)(20 + 8)2
= 3,2 с−1 

𝜇 = 2265,1 Па∙с 

∆Р2 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾2
=

6294.5 ∙ 2265,1

365.4
= 0,04 МПа 

3. Круглий кільцевий:  

R1= 20 мм; R2= 12 мм; K3 = 16.75 мм3 

𝛾3 =
5,58𝑄

𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅2 − 𝑅1)2
=

5,58 ∙ 6294.5

3,14 ∙ (20 + 12)(12 − 20)2
= 5,5 с−1 

𝜇 = 896,68 Па∙с 

∆Р3 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾3
=

6294.5 ∙ 896,68

16.75
= 0,34 МПа 

4. Конічний кільцевий з конічною щілиною: 

R1= 10 мм; R2= 12 мм; δ1= 8 мм; δ2= 3 мм; K4 = 52.3 мм3  

𝛾4 =
22,32𝑄

𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝛿1 + 𝛿2)2
=

22,32 ∙ 6294.5

3,14 ∙ (10 + 12)(8 + 3)2
= 16,8 с−1 

𝜇 = 3063,076 Па∙с 
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∆Р4 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾4
=

6294.5 ∙ 3036,076 

52.3
= 0,37 МПа 

5. Круглий кільцевий:  

R1= 9 мм; R2= 12 мм; K5 = 0.57 мм3 

𝛾5 =
5,58𝑄

𝜋(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅2 − 𝑅1)2
=

5,58 ∙ 6294.5

3,14 ∙ (9 + 12)(12 − 9)2
= 59,2 с−1 

𝜇 = 1395,6 Па∙с 

∆Р5 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾5
=

6294.5 ∙ 1395,6

0.57
= 15,4 МПа 

Загальний перепад тиску в головці розраховується за формулою: 

∆Р = ∑∆Рі = 2,84 + 0,04 + 0,34 + 0,37 + 15,4 = 19 МПа 
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3. ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК 

Визначаємо кількість тепла, яку необхідно підвести електронагрівачами. 

Вихідні дані: 

Потужність, встановлена електродвигуном                         N = 7,5 кВт, 

Продуктивність до пластифікованого ПЕНТ                   GM = 22 кг/год, 

Початкова температура матеріалу                                              TП = 20 оС, 

Кінцева температура матеріалу                                                 TК = 130 оС, 

Температура поверхні кожуха                                                   Tкож = 45 оС 

Температура повітря                                                                     TВ = 20 оС, 

Ширина теплообмінної поверхні                                                 B = 0,16 м, 

Довжина теплообмінної поверхні                                              L = 1,002 м, 

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

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

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 = 7,5 ∙ 0,6 ∙ 0,9 = 4.05 Вт 

2) Qвтр  - втрати тепла в оточуюче середовище: 

Qвтр = QК + Qвипр  

де QК - втрати тепла воточуюче середовище конвекцією: 

𝑄𝐾 = 𝛼𝐾 ∙ 𝐹 ∙ (𝑇кож − 𝑇В) 

де F – площа теплообмінної поверхні кожуха: 

𝐹 = 𝐵 ∙ 𝐿 = 0,16 ∙ 1,002 = 0,16 м2 

𝛼𝐾  - коефіцієнт тепловіддачі від стінки корпуса в оточуюче середовище, 

визначений за формулою: 

𝛼𝐾 =
𝑁𝑢 ∙ 𝜆𝑀

𝐵
 

де Nu - критерій Нуссельта, 

λM - коефіцієнт теплопровідності при середній температурі, 
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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
∙

0,163 ∙ 9,81

(18,95 ∙ 10−6)2
∙ (45 − 20) = 9,16 ∙ 106 

Добуток Gr  Pr : 

𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 = (9,16 ∙ 106 ∙ 0,7) = 6,412 ∙ 106 

Критерій Нуссельта знаходимо за формулою: 

𝑁𝑢 = 𝐶 ∙ (𝐺𝑟 ∙ Pr) 
𝑛 = 0,54 ∙ (6,412 ∙ 106)

1
4 = 27,17 

Коефіцієнт тепловіддачі від стінки корпусу в оточуюче середовище, 

визначається за формулою:  

𝛼𝐾 =
𝑁𝑢 ∙ 𝜆𝑀

𝐵
=

27,17 ∙ 2,69 ∙ 10−2

0,16
= 4,57 

Вт

м2 ∙ К
 

 

Втрати тепла в оточуюче середовище конвекцією за формулою: 

𝑄𝐾 = 𝛼𝐾 ∙ 𝐹 ∙ (𝑇кож − 𝑇В) = 4,57 ∙ 0,16 ∙ (45 − 20) = 18,28 Вт 
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Втрати тепла в оточуюче середовище випромінюванням: 

𝑄випр = 5,67 ∙ 휀 ∙ 𝐹 ∙ ((
𝑇1

100
)

4

− (
𝑇2

100
)

4

) = 5,67 ∙ 0,6 ∙ 0,16 ∙ 

∙ ((
305,5

100
)

4

− (
293

100
)

4

) = 7,3 Вт 

де Е  0,6 - степінь чорноти матеріала кожуха,  

T1  305,5 К - абсолютна температура кожуха,  

T2  293 К - абсолютна температура оточуючого середовища. 

Втрати тепла в оточуюче середовище визначаємо за формулою: 

Qвтр = QК + Qвипр = 18,28+7,3 = 25,58 Вт 

Кількість тепла, яке підводиться до корпусу електронагрівачами: 

QQ1 = GM ∙ CM ∙ (TK  − TП) + Qвтр − QN = (22 ∙ 2,46 ∙ (130 − 20)) + 

+ 25,58 – 4,05 = 5,9 кВт 

Для забезпечення нагрівання матеріалу до заданої температури і 

компенсації втрати тепла в оточуюче середовище в пресі встановлено 3 

індукційних нагрівників типу IOT – 20 потужністю 2 кВт. 
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4.  Розрахунок корпусу 

Мета: визначити мінімальну товщину стінки корпуса, яка задовольняє умову 

міцності. 

 Вихідні дані:   

- Внутрішній тиск преса Р, МПа 20            

- Допустиме напруження для Сталі 38Х2МЮА [ ] , Мпа 580               

- Внутрішній діаметр корпусу D,м 0,04518        

- Технологічна прибавка 
3

C , м 0,0003         

- Швидкість корозії  , м/рік 0,0001              

- Термін використання  , років 13,5               

Корпус машини черв’ячної – циліндр, який навантажений внутрішнім 

тиском P .[1] 

 Розрахункова товщина стінки: 

𝑆𝑟 =
𝑃𝑟𝐷

2[𝜎]−𝑃𝑟
=

20∙106∙0,04518

2∙580∙106−20∙106
= 0,0008 м, 

𝑆 = 𝑆𝑟 + 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 = 0.0008 + 0.00135 + 0.00005 + 0.0003 = 0.0025 м 

𝑆 = 𝑆𝑟 + 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 = 0,0025 + 0,00135 + 0,00005 + 0,0003 = 0,0042м. 

  Приймаємо товщину стінки S=0,005м. 

де С1- прибавка на компенсацію корозії; С2-прибавка на компенсацію 

мінусового  допуска до товщини листа:  

0,0001 13,5 0,00135
1

C м    , 

0,05 0,05 0,001 0,00005
2

C S    . 

Допустимий внутрішній надлишковий тиск , МПа: 

[𝑃] =
2[𝜎]𝜑(𝑆−𝐶)

𝐷+𝑆−𝐶
=

2∙580∙106∙0,318∙(0,005−0,0017)

0,045+0,005−0,0017
= 25,2 ∙ 106Па=25,2МПа 

де:  

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑡

𝜋𝐷
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

45

3,14 ∙ 45
= 0,318 рад; 

       Умова міцності корпуса виконується:  

 P P ,20 МПа < 25,2Мпа. 
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5. 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 рисунку 6.3.  

Розраховуємо крутний момент:  

 

Мкр =
30 ∙ 𝑁

𝜋 ∙ 𝑛
=

30 ∙ 7,5 ∙ 103

3,14 ∙ 120
= 0,6 кН ∙ м 

 

де N –потужність, яка споживається черв’яком, Вт;  

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

 

Осьове зусилля: 

 

𝑃ос =
2 ∙ 𝑀кр

𝐷
∙ tg𝜑 =

2 ∙ 0,6 ∙ 103

0,045
∙ 𝑡g(0.318) = 148 Н 

 

де D=0,045 - зовнішній діаметр черв’яка,м;   

 𝜑 =arctg
𝑡

𝜋∙𝐷
= 0.318 рад - кут підйому нарізки.  

Розподілене навантаження від власної ваги: 

 

𝑞 =
9,81∙𝐺

𝑙𝑝
=

9,81∙16

1,296
= 121,1 Н∙м 

 

lр- довжина робочої частини, м.   
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𝐺 =
𝜋 ∙ (𝐷)2

4
∙ 𝜌 ∙ 𝑙𝑝 =

3,14 ∙ (0,045)2 ∙ 7710 ∙ 1,296

4
≅ 16 кг 

 

М𝑚𝑎𝑥 =
1

2
∙ 𝑞 ∙ 𝑙𝛿

2 =
1

2
∙ 121,1 ∙ 1,2962 = 101,7 Н ∙ м 

 

Wx- осьовий момент опору: 

 

𝑊𝑥 =
𝜋 ∙ 𝑑1

3 ∙ (1 − 𝛼4)

32
=

3,14 ∙ 0, 0453 ∙ (1 − 04)

32
= 8,94 ∙ 10−6 м3 

 

 

Рис. 6.3 – Розрахункова схема шнека та епюри напружень. 

 

 



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

ЛП71.077246.02-70РР 

 

20 

Стискне напруження:   

 

𝜎ст =
Рос

𝐹
+

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑥
=

0,148 ∙ 103

0.002
+

101,7

8,94 ∙ 10−6
= 11,5 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 ∙ 0,0452

4
(1 − 02) = 0.002 м2 

 

𝛼 =
𝑑0

𝑑1
= 0 

 

d0 -діаметр осердя в зоні завантаження;   

Дотичне напруження: 

 

𝜏 =
𝑀кр

𝑊𝑝
=

0,6 ∙ 103

9,15 ∙ 10−6 
= 65,6 МПа 

 

де Wр- полярний момент опору: 

 

𝑊𝑝 =
𝜋∙𝑑1

3(1−𝛼4)

16
=

3,14∙0,0363(1−04)

16
= 9,15 ∙ 10−6 м3  

 

Еквівалентне напруження за третьою теорією міцності: 

 

𝜎ст = √𝜎ст
2 + 4 ∙ 𝜏2 = √(11.5 ∙ 106)2  + 4 ∙ (65.6 ∙ 106)2 = 131,7 МПа 

 

Коефіцієнт запасу  повинен перевищувати допустиме значення: 
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𝑛 =
𝜎𝑡

𝜎єкв
≥ [𝑛] 

 

Матеріал черв’яка сталь 38Х2МЮА для якої σt=580 МПа 

Значення допустимого коефіцієнта запасу зазвичай 1,6...2: 

 

𝑛 =
665

131,7
= 4.4 

 

Умова міцності черв’яка виконується.  
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6. 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 ∙ Ϭ𝑚𝑎𝑥 + ψδ + Ϭδ
=

0,4 ∙ 900

4,643 ∙ 9,973 + 0,25 ∙ 0
= 7,77 

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

навантаження (Ϭв=800...1200 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
=

44,88

0,45 ∙ 10−5
= 9,973 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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Висновки 

 

Проведено ряд розрахунків: параметричний, продуктивності екструдера, 

потужності привода, зусилля, яке розвиває черв’як, осьового зусилля, на 

міцність та на стійкість черв’яка, кручення черв’яка. За результатами 

розрахунків було обрано упорний підшипник, визначено товщину гільзи. 

 Також було доведено ефективність модернізації, де зазначено, що 

витрати охолоджуючої рідини зменшилися в 5 разів, завдяки зменшенню 

поперечного перерізу зони дозування черв’яка  

Отже, після проведення розрахунків та підтвердження ефективності 

модернізації можна зробити висновок, що вона є доцільною. 
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1. Технологія виготовлення деталі. 

Метою даного розділу – є визначення технології виготовлення втулки 

для  встряхування матеріала і вибором пристосування для однієї операції 

виготовлення деталі. 

Завданням даного розділу – є: 

1. Розробка технології виготовлення: Зі способом вибору отримання даної 

деталі. 

2. Підготовки до одної операції деталі ֦  Втулки  ֞ : зі способом вибору  

обладнення інструментів для даної операції. 

Деталь ֦  Втулка ֞  має відповідати якості виготовлення і обробці , для 

встряхування матеріалу не повинно бути дефектів, дефекти можуть призвести 

до нещільності і не стійкості кріплення, тому її виготовляють з більш з якісних 

матеріалів і з кращою точність для зменшення дефектів.  

1.1. Опис та призначення деталі 

Вібраційна втулка служить для встряхування матеріалу на внутрішній 

поверхні завантажувальної горловини. Така втулка забезпечує безперервне 

потрапляння матеріалу в зону завантаження черв’яка та зменшує ймовірність 

злипання матеріалу . В завантажувальну горловину встановлюється втулка, 

після чого зажимається фланцем на чотири болта. 
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Рис.1 – Вібраційна втулка в зборі 

 

1.2. Вибір заготовки для виготовлення деталі 

Для виготовлення деталі ֦  Втулка ֞ використаємо матеріал для 

виготовлення Сталь 40Х. Для виготовлення деталі обираємо заготовку 

круглого перерізу діаметром 65 мм. При обробці заготовки, виконуються за 

допомогою токарних робіт , що дає змогу отримати велику точність.  

 

Рис.2 – Заготовка втулки. 



 

 

1.3. Технологічний процес виготовлення деталі (МК, КЕ, ОК) 
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2. Вибір та розрахунок пристосування для певної операції 

 

Виконану заготовку ֦  Втулку  ֞ будуть виконувати з подальшою 

обробкою на токарному станку.  

2.1. Вибір пристосування, опис конструкції та принципу дії 

Вибором пристосування – є різцетримач. 

Різцетримач служить для закріплення різців на супорті токарного 

верстата, і як наслідок, він переміщається в поперечному і поздовжньому 

напрямках відносного заготовки. Інша назва цього пристрою – різцева 

головка ( різець ) . 

Різцетримач одночасно можна закріпити гвинтами два різця. 

  Різцетримач є зафіксований за допомогою болтового з'єднання 

окремий вузол, який використовується для кріплення металообробного 

інструменту. Значно спрощує роботу з заготовками, дозволяє максимально 

розточити отвори. Різцетримачі комплектуються блоки верстатів, що 

переміщують різець. 

У верху супорта 1 на центр бурти розташована чотиригранна головка 

4. З одного її боку встановлений конусоподібний фіксатор 3 з пружинкою 12, 

зі зворотним - фіксатор кульковий 14 з пробкою на різьбі 13 і пружинкою 15. 

На середньому пальці 9 всередині головки розміщується кулак 11, що 

має ж храпову муфту 10. Муфта легко переміщується по прорізах втулки 6,  в 

впресовану в рукоять 7. 

Рукоять 7 служить для вивільнення, повороту, установки і кріплення 

головки. Вивільнення здійснюється при розвороті рукояті по різьбі проти 

годинникової стрілки. Спільно з руків'ям також переміщається і кулак 11, 

з'єднаний з нею через зубці храпової муфти 10. 
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При звільненні головки при впливі скоса кулака 11  підводиться сам 

фіксатор, кулак 11 повертає голівку, впираючись стінкою вирізу в штифт . 

Шарик 17 при цьому піднімається. 

У заключній стадії розвороту кулька фіксатора потрапляє в наступне 

гніздо, попередньо закріплюючи головку. 

При розвороті рукояті 7 в зворотну сторону кулак 11 відкріплює 

фіксатор 3, при цьому він впадає в гніздо  і остаточно закріплює головку. 

Стінка вирізу впирається в штифт і зупиняє кулак 11. 

Подальший поворот рукояті 7 призводить до віджимання храповика 10 

вгору скошеними торцевими зубцями. Після закінчення повороту рукояті 

відбувається остаточне закріплення головки з ріжучим інструментом. 

2.2. Розрахунок сил закріплення деталі. 

Перед виконанням токарних робіт слід правильно встановити різець у 

різцетримач. Його вершина має бути розміщена на осі обертання заготовки. 

Встановлення різця контролюють за допомогою переднього або заднього 

центру. Під підошву різця підкладають підкладки, розміщуючи ї під всією 

опорною поверхнею різця. Підкладки необхідно виготовляти різної товщини, 

щоб можна було точно виставляти різці.  

 

Рис.3 – Встановлення різця 

Закріплення різця в різцетримачі має бути міцним і надійним. Різець 

закріплюють не менше, як двома болтами, які рівномірно і туго затягують. 
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Допустимий виліт різця не повинен перевищувати півтори висоти його 

тіла. 

 

Рис.4 – Виліт різця з різцетримача 

Оброблюваний матеріал заготовки – Сталь 40Х; обладнання – токарно 

–гвинторізний верстат 16К20, інструмент – токарний різець з пластиною із 

твердого сплаву Т15К6. Глибина різання: t = 0,253 мм Подача: S = 0,5 мм/об, 

призначаємо за довідковими даними. 

 

 1) Розрахункова швидкість різання: 

, 

де, T – період стійкості різця; приймаємо Т = 60 хв.  

𝑡 – глибина різання, мм; 

𝑆 – подача, мм/об; 

𝐶𝑉 = 340; m = 0,2 ; x = 0,45; y = 0,2 – коефіцієнти, що залежать від типу 

обробки;  

 

2) 𝐾𝑀𝑣 – коефіцієнт, враховуючий вплив матеріалу заготовки: 

𝐾𝑀𝑣 = Кг ∙ (
640

𝛿
)

𝑛𝑣

= 1 ∙ (
640

600
)

1,75

= 1,12 

m x y

Cv
V Kv

T t s
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де, = 1;  = 1,75; 

𝐾П𝑣 – коефіцієнт, враховуючий стан поверхні, ; 

 𝐾𝑛𝑣 – коефіцієнт, враховуючий матеріал інструмента, 𝐾𝑛𝑣 = 1. 

 

          2)Коефіцієнт швидкості: 

𝐾𝑉 =  𝐾𝑀𝑣 ∙ 𝐾П𝑣 ∙ 𝐾𝑛𝑣 

𝐾𝑉 =  𝐾𝑀𝑣 ∙ 𝐾П𝑣 ∙ 𝐾𝑛𝑣 = 1,12 ∙ 1 ∙ 1 = 1,12 

Остаточно, 

𝑉 =
340

600,2 ∙ 1,90.45 ∙ 0,50.2
1,12 ∙ 1 = 118 м/хв 

3) Розрахункове значення частоти обертання шпінделя, яке допускаєтся 

стійкістю різця: 

𝑛 =
1000 ∙ 𝑉

𝜋 ∙ 𝐷
=

1000 ∙ 118

3,14 ∙ 14,973
= 2510 об/хв, 

 З найближчих наявних на верстаті призначають nф = 2410 об/хв. 

4) Фактична швидкість різання: 

𝑉Ф2 =
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛ф

1000
=

3,14 ∙ 14,973 ∙ 2410

1000
= 113 м/хв 

5) Хвилина подача:  

𝑆𝑀 = 𝑆 ∙ 𝑛 = 0,5 ∙ 2410 = 1205 мм/хв 

6) Коефіцієнт, що враховує вплив якості оброблюваного матеріалу: 

𝐾𝑀𝑝 = (
𝜎в

750
)

𝑛

= (
600

750
)

0,75
0,35

= 0,62 

 

7) Поправковий коефіцієнт, що враховує умови різання: 

ГК vn

1 1;vK  1
32
  vv KK
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KP = Kмp ∙ Kφp ∙ Kγp ∙ Kλp ∙ Krp,
 

KP = 0,62 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,04 = 0,65 

де, Kφр, Kγр, Kλр, Krр  – коефіцієнти, що враховуюють вплив геометричних  

параметрів ріжучої частини інструменту, Kφр = 1; Kγр = 1; Kλр = 1; Krр = 1,04;  

 

8) Головна складова сили різання: 

Pz = 10 ∙ Cp ∙ tx ∙ Sy ∙ 𝑉Ф
𝑛 ∙ KP = 10 ∙ 204 ∙ 0,2531 ∙ 0,50,75 ∙ 10 ∙ 0,65 = 190 H 

де, Cp = 204, х = 1, y = 0,75, n = 0 – коефіцієнти, що залежать від умов 

роботи;  

9) Потужність різання: 

𝑁 =
𝑃𝑍 ∙ 𝑉

1020 ∙ 60
=

190 ∙ 118

1020 ∙ 60
= 0,36 кВт 

Розрахунок зусилля затиску  

У процесі обробки заготовки на неї впливає система сил. З одного боку 

діє складові сили різання, з іншого - сила затиску перешкоджає цьому. З 

умови рівноваги моментів даних сил і з урахуванням коефіцієнта запасу 

визначаються необхідні зажимное і вихідне зусилля. 

𝑑1 = 56мм, 𝑑2 = 60 мм, 𝑃𝑍 = 190 Н, 𝑓 = 0,4 

Для розрахунку 𝑊′ 

К = 2 

Для розрахунку 𝑊" 

К = 2,5 

Сила 𝑃𝑌 прагне вивернути заготівлю з кулачків. 

10) Момент від сили затиску: 

𝑊′ =
4 ∙ 𝐾 ∙ 𝑃𝑍  ∙ 𝑑1

𝑓 ∙ 𝑑2
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𝑊′ =
4 ∙ 2 ∙ 190 ∙ 56

0,4 ∙ 60
= 3547 Н  

11) Необхідна сила затиску дорівнює:   

𝑑2 = 60 мм, 𝑃𝑌 = 800Н, 𝑓 = 0,4, 𝑙 = 50мм, К = 2,5 

𝑊" =
1,5 ∙ 𝐾 ∙ 𝑃𝑌  ∙ 𝑙

𝑓 ∙ 𝑑2
 

𝑊" =
1,5 ∙ 2,5 ∙ 800 ∙ 50

0,4 ∙ 60
= 6250 Н  

 

 

Для подальших розрахунків приймаємо найбільший випадок 

 

Величина зусилля затиску 𝑊1 прикладається до постійних кулачкам 

кілька збільшується в порівнянні з зусиллям W і розраховується за 

формулою:  

 

де, 𝑙𝑘 – виліт кулачка, відстань від середини робочої поверхні змінного 

кулачка до середини направляючої постійного кулачка. 

НК – довжина напрямного постійного кулачка, мм; 

𝑓 – коефіцієнт тертя в напрямних постійного кулачка і корпусу; 

НД = 30 мм,  –  товщина змінного кулачка; 

НК = 50 мм, – товщина постійного кулачка; 

𝑙𝑘 = 60мм 

𝑓 = 0,1 

12) Підставами вихідні дані в формулу: 

𝑊1 =
6250

1 − (
3 ∙ 60

50
∙ 0,1)

= 9766 Н 
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Розрахунок затискного механізму патрона 

У трикулачкових механізмах кулачки повинні бути рухливими в 

напрямку затиску і закон їх відносного руху необхідно витримати. Рух 

кулачків наскладує такі умови: різноспрямованість, одночасність і рівна 

швидкість руху. 13) Передавальне відношення по силі затискного механізму: 

 

де, А і Б – плечі важеля. 

14) Зовнішній діаметр патрона можна визначити за формулою:  

Дп = 𝑑2 + 2 ∙ НК = 60 + 2 ∙ 50 = 160 мм, 

Дп ˂ 200мм, вибираємо механізм важеля затискної механізм з IС = 2. 

15) Зусилля: 

𝑄 =
w1

𝐼𝑐
 

Q =
9766

2
= 4883 Н 
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ВИСНОВКИ 

 У процесі розробки технологічного процесу виготовлення клапана 

було виконано наступне: 

– розглянуто службове призначення втулки і конструктивні особливості; 

– проаналізовано технологічність втулки та заготовки; 

– вибрано спосіб виготовлення заготовки; 

– розроблено маршрут виготовлення втулки; 

– підібрано моделі металорізальних верстатів, пристрої та інструменти; 

– виконано графічне зображення технологічного процесу виготовлення 

деталі; 

– заповнені маршрутна карта (МК), операційна карта (ОК) та карта ескізів 

(КЕ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

22 
ЛП71.077246.03-70ТЕ 

ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Б. М. Базаров. Основы технологии машиностроения. - 

М.:Машиностроение, 2005.  

2. А. Ф. Горбацевич, В.А. Шкред. Курсовое проектирование по технологии 

машиностроения 

3. М. А. Ансеров. Приспособления для металорежущих станков. – Л.: 

Машиностроение, 1975. - М.: Машиностроение, 2007  

4. Добрянський С.С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи 

(проєкту) з дисципліни “Технологія машинобудування”. К., 2002 р. 80 

стор. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Предмет пошуку Країна видачі, вид і номер 

документа, рік 

Ціль створення і сутність 

заявленого технологічного 

рішення, і технічний 

результат 

1 2 3 4 

1. Завантажувальний 

пристрій черв’ячного 

екструдера 

Патент №1028 UA,  

МПК: B29C47/10, 

B29C31/00. Автор: 

Згуровський Юрій 

Федорович, Корнієнко 

Ярослав Микитович, 

Мікульонок Ігор 

Олегович, Ружинська 

Людмила Іванівна.- 

Опубл. 15.08.2001 

 

Підвищення надійності 

пристроя за рахунок того, 

що пеpегpiбач виконаний у 

виглядi щонайменше 

одного диска, у боковiй 

стiнцi кожного з яких 

виконано щонайменше один 

отвip iз встановленим у 

ньому воpушильним 

штиpем 

 

2. ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ 

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 

ПРИСТРІЙ 

Патент №135758 UA,  

МПК: 

B65G 47/00, 

B65G 47/44. 

Автор: 

Монастирський Віталій 

Федорович , Кірія Руслан 

Вісаріонович, Міщенко 

Тамара Федорівна , 

Ларіонов Микола 

Григорович , Мостовий 

Борис Іванович .- Опубл. 

10.07.2019 

 

Удосконалити 

завантажувальний пристрій  

шляхом жорсткого 

з'єднання першого циліндра 

з завантажувальною 

частиною, що закріплена до 

стріли підйомного 

механізму, а другий циліндр 

забезпечений опорними 

лапами, що спираються на 

повітряні балони, які 

розташовані у стакані 

циліндричної форми, 

причому довжина першого 

циліндра повинна бути 

більше ходу телескопічної 

частини, що дозволяє 

регулювати довжину 

пристрою і, як результат, 

знижує пилоутворення. 

3. ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 

ПРИСТРІЙ ЗІ ЗНІМНОЮ 

ГОЛОВКОЮ ДЛЯ 

ЗАГЛИБНОГО 

ЗАВАНТАЖЕННЯ 

Патент №110885 UA,  

МПК: 

C03B 3/00, 

C30B 5/00, 

C03B 5/235 

Автор: 

Віллеруа де Гало Грегуар 

(FR), Лефрер Яннік (FR),   

Рейє Матьє (FR).-  

Опубл. 25.02.2016 

 

Усунути проблеми 

винесення вихідних 

матеріалів при відсутності 

якого-небудь попереднього 

зволоження, і це також для 

повторно використовуваних 

первинних матеріалів, 

таких, як мінеральна вата, 

що містять значну частку 

органічних матеріалів.  

 

 



4. ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 

ПРИСТРІЙ 

Патент №108433 UA,  

МПК: 

B65G 47/04, 

B66C 1/00, 

B65D 21/08 Автор: 

Лелюк Федір Іванович , 

Халін Максим 

Миколайович .-  

Опубл. 11.07.2016 

 

Спрощення конструкції, що 

призводить до 15 

підвищення надійності, 

спрощення процесу 

обслуговування та 

переналадки, зниження 

енергоспоживання, а також 

розширення 

функціональних 

можливостей за рахунок 

використання будь-яких 

видів тари. 

5 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДАЧІ 

І РОЗПОДІЛУ СИПКИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

Патент №1741 BY,  

МПК: 

А01С 7/04, 

А01С 15/04, 

Автор: 

Журавльов Б.І., 

Готовко Р.І.,  

Величко Л.Г.,  

Журавльов В.Б.,.-  

Опубл. 30.09.1997 

Підвищення рівномірності 

розподілу сипучих 

матеріалів з різними фізико-

механічними властивостями 

6 Транспортуючий засіб для 

дозованої подачею 

сипучих матеріалів 

Патент №2589 BY,  

МПК: 

В65G 33/26, 

F27D 3/08, 

Автор: 

Фелікс Валнер, 

Леопольд Вернер 

Кеплінгер,  

Крістіан Бьом,.-  

Опубл. 30.12.1998 

Ціль  усунути застревання 

сипучого матеріалу в 

першому металургійному 

посудині та з іншого боку, 

необхідно забезпечити 

можливість використання 

як можна більш короткого 

транспортуючого каналу, 

не допускаючи при цьому 

нерегульованого витікання 

сипучого матеріалу через 

вихідний отвір транспортує 

каналу. 

7 Живильник для подачі 

матеріалів 

Патент №8313 BY,  

МПК: 

В01F 15/02, 

Автор: 

Хроленок В.В,  

Яркович О.М.-  

Опубл. 30.06.2004 

Розширення області 

регулювання витрати 

дозується матеріалу без 

переробки живильника, 

підвищення рівномірності 

подачі матеріалу при малих 

витратах. 

8 Дозуючий пристрій 

для подачі 

порошкових 

матеріалів 

Патент №3625 BY,  

МПК: 

G01F 11/00, 

Автор: 

Молчанов С.В, 

Завистовский С.Е.- 

Опубл. 04.12.2006 

Розширення 

експлуатаційних 

можливостей за  рахунок 

забезпечення можливості 

порційного дозування 

порошкових матеріалів. 

 

 



9 Автономний пристрій 

для подачі і дозування 

порошкових 

матеріалів 

Патент №5844 BY,  

МПК: 

G01F 11/00,  

В65G 88/00, 

Автор: 

Ковтун В.А, 

Пасовець В.Н.,.-  

Опубл. 22.05.2009 

Формування на металевій 

підложці порошкового шару 

з попередньо підігрітих до 

температури 110-130 ° С  

компонентами порошкових 

покриттів перед операцією 

електроконтактного 

припікає. 

10 Пристрій для подачі 

бетонної суміші 

Патент №8374 BY,  

МПК: 

E04G 21/04, 

Автор: 

Есавкін В.І,  

Есавкін А.Е.,.-  

Опубл. 26.12.2011 

Підвищенні надійності, 

компактності пристрою і 

ступеня ущільнення 

бетонної суміші. 

11 Завантажувальний 

пристрій екструдера 

Патент №1466941 SU,  

МПК: 

G01F 11/00,  

В65G 88/00, 

Автор: 

Коваленко Г.М,  

Сиренко В.І.,  

Тарасов К.Г.,  

Кірюшко В.І.,.-  

Опубл. 23.03.1989 

Підвищити продуктивність 

процесу завантаження за 

рахунок інтенсифікації 

очищення завантажувальної 

воронки 
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Модернізацією завантажувального пристрою екструзійного агрегату 
 

Іванніков В.Е., студент ;Борщик С.О., ст.викл. 

Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського",м.Київ. 
 

Запропоновано вдосконалення завантажувального пристрою екструзійного агрегату 
для покращення дозування, збільшення продуктивності та зменшення додаткових джерел 
живлення, внаслідок чого очікується покращення готового продукту ,а саме забезпечення 
переміщування матеріалу в бункері, а також рівномірне дозування сировини в 
завантажувальну зону екструдера. 

 В [1, 2] наведено типові конструкції завантажувальних пристроїв для екструзійного 

агрегату. Недоліком цих конструкцій є те що вони мало ефективні, не мають стабільного 

дозування та потребують додаткові джерела живлення. З метою покращення базової 
конструкції пристрою розглянемо ідеї  [3-5] та на їх базі будуємо наступну конструкцію.  

На основі [4] з метою поліпшення роботи черв’ячного преса запропоновано 

модернізацію вузла завантаження, яка дозволить запровадити постійне перемішування 

матеріалу в процесі сушіння і запровадити рівномірність дозування сировини в 

завантажувальну воронку пресу. Це досягається шляхом розташування в конструкції 
додаткових перемішуючого пристрою. Робота пристрою є безперервною, що позитивно впливає 
на якість сировини і готового виробу в цілому. На рис. 1 конструктивно зображено 

модернізацію завантажувального пристрою черв’ячного преса. 
 

 
Рисунок 1 – Модернізація завантажувального пристрою черв’ячного пресу 

 

 Телескопічний завантажувальний пристрій (ТЗП) 1 з’єднаний з бункером 2 через фланці 
11 та 12 .Фланець 11 з’єднаний з фланцем 12 за допомогою болтів 13 та гайок 14. Після 

потрапляння у бункер 2 матеріал падає на вали переміщування 3 та дозуючий вал 4, який за 
допомогою вала 4 дозуються між витками черв’яка 5 і переміщується вздовж черв’яка. Черв’як 

5 своїми витками чепляє лопасті 7 дозуючого вала 4, на якому встановлені ПШК 304 позиція 8, 

призводить до руху клинопасову передачу 10, яка передає крутний момент на вали 3 на якому 

встановлені ПШК 303. Після отримання крутного моменту на вали 3 матеріал переміщується 

лопатями 6.   
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 Пропонована корисна модель [4] дозволить отримувати більш стабільне дозування і не 
потребує встановлення додаткових джерел живлення. Також дана модель відрізняється 
зручністю і простотою у виготовленні та експлуатації, дає можливість поліпшення якості 
продукту. 
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Модернізація конструкції гладких валків валкової дробарки 
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Мета роботи – модернізація конструкції гладких валків валкої дробарки. 
Базова конструкція валкової дробарки наведена в [1] і основним робочим органом є самі 

валки. Було прийнято рішення [2] для  компенсації зносу крайових елементів , зниження затрат 

на обслуговування та оптимізації процесу подрібнення. 

Удосконалення полягає в тому, що встановлюється фланцева перегородка, до якої 
закріплюються різні крайові елементи, в залежності від способів. За першим способом розпірні 
елементи закріплюються до фланця за допомогою гвинтів чи болтів, а за другим – 

виготовлюється базова частина у вигляді кільцевої пластини пластин. В обох випадках, 

виконується з’єднання додатковими частинами – гвинтами чи болтами , та встановлення 

розпірного елементу між базовим фланцем і елементом захисту від зносу.  

Валкова дробарка 10 має перший крайовий елемент 18 і другий крайовий елемент 20, 

причому відповідний елемент-сегмент 18, 20 розташований на кожному шліфувальному валку 

12, 14. Крайові елементи 18, 20 розташовані по діагоналі один навпроти одного по відношенню 

до кінцевих ділянок з 22 по 28 шліфувальних валках 12, 14. 

Перший шліфувальний валок 12 має в своїй першій кінцевий області 24 крайовий 

елемент 18, який проходить в радіальному напрямку над шліфувальним зазором 16 і частково 

покриває торцеву поверхню другого шліфувального валка 14 в першій кінцевий області 28. 

Другий шліфувальний валок 14 має на своїй другій кінцевий області 26 крайовий елемент 20, 

який проходить над шліфувальним зазором 16 і частково покриває торцеву поверхню першого 

шліфувального валка 12 на його другий крайової області 22. Шліфувальні валки 12, 14 

розташовані зі зміщенням в осьовому напрямку, так що між першим крайовим елементом 18 і 
торцевою поверхнею другого шліфувального валка 14 утворюється перший зазор 34 на 
передній стороні, а також утворюється другий зазор 36. 

До розпірного елемента 40 прикріплено безліч елементів 42 захисту від зносу. Вони 

мають форму пластини і виготовлені із зносостійкого матеріалу, такого як карбід вольфраму 

або кераміка. Елементи 42 захисту від зносу переважно прикріплені один до одного на 
розпірному елементі 40, так що поверхня звернена всередину в осьовому напрямку 

шліфувального валка 12, переважно повністю покрита одним або декількома засобами захисту 

від зносу. Шліфувальний валок 12 має захист краю 44, який переважно містить безліч кутових 

блоків, які прикріплені, наприклад, до кільцевої канавки в кінцевій області шліфувального вала. 
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