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Реферат 

 

Об’єкт розробки та проектування:  

- моделювання процесу абразивного зношування робочих органів екст-

рудера. 

Мета дослідження: 

- Дослідження абразивного впливу наповнювачів та пластифікаторів на 

робочий орган агрегату 

Пояснювальна записка дипломного проекту складається зі вступу, 3 ро-

зділів, висновків, літератури з 21 джерел і 4-х додатків. Загальний  обсяг запи-

ски становить 107 стр. Графічна частина вміщує 7 креслення формату А1. 

Проект містить опис технологічного процесу, в якому наявний екстру-

дер для виготовлення поліпропіленових листів, розглянуто його призначення 

та місце в технологічній схемі. 

У роботі надані технічні характеристики, розглянуті конструкція і прин-

цип дії апарату, виконані параметричні, теплові розрахунки та розрахунки на 

міцність, які підтверджують працездатність та надійність конструкції машини.  

У проекті було зроблено літературно-патентний пошук на тему дослі-

дження зносу черв’яка екструдера. 

 Також дипломний проект бакалавра розглядає відповідність розробле-

ного агрегату вимогам охорони праці і дає рекомендації по установці і експлу-

атації пристрою перед виготовленням блоку зубчатих коліс. 

 

Ключові слова: ЕКСТРУДЕР, МІЦНІСТЬ, ПОЛІПРОПІЛЕН, ЗНОС, 

ЧЕРВ’ЯК. 

  



 

Abstract 

 

The object of development and design:  

- Modeling of the process of abrasive wear of the extruder's working bodies. 

The goal of the research: 

- Investigation of the abrasive impact of the fillers and plasticizers on the 

working body of the machine 

Explanatory note diploma project consists of the introduction, 3 sections, con-

clusions, a literature of 21 sources and 4 additions. The total volume of the note is 

107 pages. The graphic part contains 7 A1 format chairs. 

The project includes a description of the technological process, in which the 

extruder for production of polypropylene sheets, its purpose and place in the tech-

nological scheme is considered. 

The work provides technical specifications, looked at the design and principle 

of operation of the device, performed parametric, thermal calculations and calcula-

tions on the strength, which confirm the validity and reliability of the machine con-

structions.  

The project was made literature and patent search on the topic of researching 

the wear of the extruder's screw. 

 Also undergraduate diploma project examines the suitability of the developed 

unit to the standards of safety and gives recommendations for the installation and 

operation of the device before making a block of gear wheels. 

 

Key words: EXTRUDER, Durability, Polypropylene, Wear, Screw.  
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Умовні позначення 

 

М – момент, Н·м; 

W – момент опору, м3; 

f – площа поперечного перерізу, м2; 

ν – кінематичний коефіцієнт в’язкості, м2/с; 

𝜌 – густина, кг/м3;  

λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м · K); 

α – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2
 · K); 

t – температура, °С; 

Т – температура, К; 

D, d – діаметр, м; 

L, l – довжина, м; 

F – площа поверхні, м2; 

𝑁𝑢 – критерій Нуссельта;  

𝑃𝑟 – критерій Прандтля; 

Gr – критерій Грасгофа; 

𝑅𝑒 – критерій Рейнольдса; 

δ – товщина, м; 

𝑚 – маса, кг; 

β – термічний коефіцієнт лінійного розширення, 1/К. 
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Вступ 

 

Метою виконання дипломної роботи є екструдер для виробництва полі-

пропіленових листів з дослідженням процесу зношування черв’яка.  

Екструдер – це машина для виготовлення однорідного розплаву с грану-

льованого матеріалу і подальшому формування з нього різних виробів.  

Складається з таких деталей: 

- корпус;  

- робочій орган(шнек, поршень або диск);  

- бункер; 

- привод;  

- головки;  

- контрольно-вимірювальні пристрої; 

- регулюючі пристрої.  

Вироби з листового поліпропілену широко розповсюдженні, а саме: ка-

нцелярське приладдя, харчова упаковка, пакети, миски, посуд для одноразо-

вого використання, електричні дроти, водопровідні труби, сміттєві баки. 

За своїм складом матеріал поліпропілен допускається до застосування в харчо-

вій промисловості. Поліпропілен більш хімічно стійкий і екологічно чистий у порів-

нянні з традиційними полістиролом і ПВХ. 

Листовий пластик з поліпропілену відрізняється високою ударною міцністю 

при ударі з надрізом, особливо при низьких температурах, має гарну стійкість до сти-

рання.   
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1  Призначення й галузь застосування виробу, що проектується 

1.1 Призначення екструдера і його типи 

Технологічні лінії на базі найбільш продуктивного та універсального 

екструзійного й валкового обладнання містять багато одиниць різноманітного 

устаткування і пристроїв, але в будь-якому разі їх комплектують обладнанням, 

яке в кінцевому підсумку визначає їх продуктивність: екструдерами, змішува-

чами (у першу чергу роторними), вальцями, каландрами та пристроями для 

термообробки.  

Найбільш поширене та універсальне екструзійне обладнання можна кла-

сифікувати за різними показниками: типом робочих органів, їх кількістю та 

геометрією, функціональним призначенням екструдерів, режимом роботи, 

термодинамікою процесу перероблення, співвідношенням довжини до діаме-

тра робочих органів тощо. При цьому найбільш характерною класифікацією 

можна вважати поділ екструдерів за конструктивними ознаками (Рис.1.1). Се-

ред конструкцій екструдерів домінують машини з обертовими робочими ор-

ганами або їхніми окремими ділянками у вигляді черв’яків, які характеризу-

ються універсальністю й забезпечують достатню продуктивність за умови за-

довільного змішувального ефекту (при цьому існує тенденція до зростання ча-

стки двочерв’ячних екструдерів). 
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Рис. 1.1. Схема класифікації екструдерів за конструктивними ознаками 

1.2 Вибір типу преса і його місце в технологічній схемі 

 В якості основного обладнання для переробки пластмас методом екст-

рузії в якості черв’ячних пресів використовуються екструдери з одним і двома 

черв’яками, які також називаються черв’ячними пресами. Також крім черв'яч-

них екструдерів для переробки полімерів успішно використовують  і дискові 

екструдери. Дискові екструдери використовуються в тих випадках, коли пот-

рібна інтенсивне перемішування, але не вимагається формування під високим 

тиском. Черв’ячно-дискові екструдери, які ефективні при необхідності якіс-

ного перемішування і плавлення оброблюваного матеріалу, що мають відно-

сно низьку в'язкість і досить високу еластичність.  

Практично всі відомі полімери і їх склади можуть бути перероблені шля-

хом екструзії в черв'ячному пресі. Загалом, можна сказати, що його основна 
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мета полягає в тому, щоб отримати гомогенне плавлення полімеру і забезпе-

чити його подачі під тиском до форм голівці. До нашого завдання обираємо 

прес з діаметром шнека 125 мм і відношенням робочої довжини до діаметру 

25. 
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2 Технічна характеристика преса ЧП-125 

 Дана технічна характеристика дає можливість отримати основну техно-

логічну та особливу інформацію про апарат. Завдяки отриманим показникам 

буде робитися подальше порівняння даного зразка з подібними йому і для на-

ступного вибору варіанту та його обґрунтування. Основні показники ЧП-125 

представлено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Технічна характеристика преса ЧП-125 

Діаметр черв’яка 125 мм 

Відношення робочої довжини 

чер’яка до його діаметру 

25 

Число обертів чер’яка 120 хв-1 

Потужність двигуна 75 кВт 
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3 Опис конструкції та принцип дії екструдера 125х25 

 

 Преси працюють за допомогою обертання черв’яка (шнеку) у основ-

ному робочому органі – товстостінному циліндричному корпусі. Усі черв’яки, 

діаметр яких може бути від 20 до 500 мм і більше, характеризуються геомет-

рією (профілем) поперечного перерізу каналу, довжиною нарізки, кроком, сту-

пенем стиску і числом заходів нарізки.  

Під час обертання черв’яка матеріал транспортується по гвинтовому ка-

налу, утвореному внутрішньою поверхнею циліндра і нарізкою черв’яка.  

Черв'ячний прес ЧП-125х25 (рис. 3.1) складається з матеріального цилі-

ндру з завантажувальною воронкою і розміщених в них черв’яка 6, що приво-

дить у рух клинопасову передачу від мотор-редуктора постійного струму 17. 

Всі вузли збірки преса змонтовані на звареній рамі 5, а встановлений циліндр 

закрито спеціальним корпусом 1. 

Тепловий режим підтримується за рахунок нагрівачів 2, вентиляторів і 

системи повітряного охолодження циліндра.  
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1 – кожух; 2 – нагрівачі; 3 – перегородка; 4 – бункер; 5 – станина; 6 – чер’як; 

7 – кришка; 8 – шпілька; 9 - упор; 10 – кільце; 11 – муфта; 12 – перехідник; 17 

– мотор-редуктор. 

Рис. 3.1 Черв’ячний прес ЧП-125х25. 

Зовнішня поверхня циліндра розділена на 5 температурних зон і у кож-

ній встановлені електричні індукційні нагрівачі 2, а також термоелектричний 

перетворювач, сигнал з якого подається на комплектний пристрій терморегу-

ляції. Циліндр преса є товстостінна труба з двома фланцями та твердосплав-

ною наплавкою всередині.  

 Для уникання аварійних ситуацій при роботі черв’яка при падінні тиску 

масла в системі змащування менше 0,05 МПа, встановлено реле тиску, яке по-

дає сигнал для відключення двигуна. На тихохідному валу редуктора вмонто-

вано упорний підшипник, який сприймає осьові навантаження від самого 

черв’яка. 
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Екструдер працює таким чином. 

Перероблюваний термопластичний матеріал просувається черв'яком 

вздовж порожнини корпуса до ущільнювального елемента і поступово нагрі-

вається та ущільнюється. Враховуючи, що ущільнювальний елемент не дає мо-

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

матеріал під надлишковим тиском виштовхується з частини корпуса крізь вхі-

дний канал до масопроводу, яким прямує до вихідного каналу, крізь який по-

трапляє до частини порожнини корпуса. На ділянці розташування дегазацій-

ного отвору завдяки зменшенню тиску розплавленого термопластичного ма-

теріалу газоподібні речовини, які виділилися з матеріалу, видаляються крізь 

цей отвір. 
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4 Літературний огляд стану питання, аналіз та вибір напрямку дос-

лідження 

В даний час немає такої галузі, в якій би не застосовувалися вироби із 

пластмас. Пакувальна індустрія не є винятком: обсяг різних видів упаковки 

(пакети, пляшки, коробки, ящики, бочки і ін.) з полімерів для різноманітної 

продукції - як харчової, так і промислового призначення – на світовому ри-

нку становить 20-35% в загальній структурі всіх використовуваних пакуваль-

них матеріалів. За прогнозами експертів експансія полімерних матеріалів в 

пакувальної індустрії в найближчій перспективі буде продовжуватися.  

Основою для виробництва різних виробів з полімерів є технологічні лі-

нії, на базі одно- і двухчервячних екструдерів. При великій різноманітності 

конструкцій і типорозмірів екструдерів їх об'єднує фізична сутність реалізо-

ваного в них процесу - механічна енергія, підводиться до черв'яка (шнек), за 

рахунок зовнішнього і внутрішнього тертя з вступником в гвинтовий канал 

полімером переходить в теплову, змінюючи його агрегатний (від твердого до 

рідкого) і фізичне (від в'язкопружного до вязкотекучего) стан. Для поліп-

шення технологічних властивостей при переробці полімерів і споживчих вла-

стивостей виробів з них в полімер уводять добавки і наповнювачі: світло-і 

термостабілізатори, мастила, барвники, армуючі волокна, дисперсні матері-

али та ін. Ці речовини істотно змінюють механічні, теплофізичні та реологіч-

нівластивості отриманих полімерних композицій в порівнянні з вихідним по-

лімером. 

При цьому, як правило, потрібні більш високі температури і тиску екст-

рузії, збільшуються механічні та корозійні навантаження на робочі органи 

екструдера, а оскільки волокнисті та дисперсні наповнювачі в ряді випадків 

мають абразивним дією, зростає ризик передчасного зносу дорогих вузлів 

устаткування: черв'яків, циліндрів і формуючого інструмента 
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Отже основним фактором, що викликає інтенсивне зношування металу 

при переробці пластмас, є фактор наповнювача, який характеризує абразив-

ність перероблюваної композиції. 

Відома ідеалізована модель абразивного зношування 1, 2 в вигляді 

циліндра, в якій виділені два типи подряпин: 

 – вирізання подряпин за рахунок мікрорізання;  

– видавлювання подряпин за рахунок пластичного деформування мате-

ріалу без відокремлення часинок.  

Об’ємний знос при даній моделі абразивного зношування визначається 

за формулою: 

𝑉 = 𝑘
𝑃𝐿тр

3Н
, (7.1) 

де k – коефіцієнт зносу;  

Р – навантаження;  

Lтp – шлях тертя;  

Н – твердість матеріалу.  

Дана модель є спрощеною, оскільки не враховує ряд факторів, що 

впливають на процес абразивного зношування. Розрахункові величини об’єм-

ного зношування за формулою (7.1) в 10 разів відрізняються від експеримен-

тальних даних. 

Для випробувань металевих матеріалів на абразивне зношування вико-

ристовують дві основні схеми – закріплений і незакріплений абразив. Для 

експлуатації екструдерів і термопластавтоматів з наповнювачами підходить 

схема випробувань з незакріпленим абразивом. В даний час існує велика кі-

лькість оригінальних методик випробувань на абразивне зношування 3, 4-7, 

але універсального метода випробувань до цих пір не існує.  
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Основні вимоги до випробувань на абразивне зношування наступні: 

 – надійність (відтворюваність); 

 – можливість порівнювати зносостійкість матеріалів між собою;  

– достовірність.  

Створення методів, які б задовольняли ці вимоги, вимагає всебічного 

дослідження різних факторів, що впливають на результати випробувань.  

 

Основні висновки проведених досліджень показують, що збільшення 

радіального зазору (в зв'язку з зносом) вимагає: 

- збільшення частоти обертання черв'яка в 1,5 рази для компенсації па-

діння тиску екструзії при досягненні величини зазору 1% діаметра черв'яка; 

- збільшення питомої витрати енергії на 50%; 

- збільшення загальних витрат виробництва більш ніж в 2-3 рази. 

Таким чином, знання процесів тертя і зносу робочих органів при екст-

рузії наповнених полімерів і забезпечення їх високої зносостійкості є важли-

вими умовами забезпечення оптимальних параметрів технологічного процесу 

переробки та його економічності. 

Процесами тертя і зношування можна керувати з допомогою конструк-

тивних, технологічних і експлуатаційних засобів. До конструкційних засобів 

підвищення зносостійкості деталей машини відносяться:  

- правильний вибір матеріалів пари тертя;  

- раціональна конструкція рухомих з’єднань;  

- забезпечення оптимальної шорсткості поверхні;  

- конструктивні методи зниження температури в парі тертя тощо.  
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До технологічних засобів підвищення зносостійкості пар тертя відно-

сяться різні методи зміцнення поверхні, які сприяють розширенню діапазону 

нормального зношування і зниженню його інтенсивності за рахунок фізико-

механічних властивостей структури, хімічного і фазового складу поверхне-

вого шару, створенню сприятливих залишкових напружень, підвищенню ан-

тифрикційних і антикорозійних властивостей, тощо.  

До експлуатаційних засобів відносяться величини питомих наванта-

жень, швидкостей переміщень, температурні умови, динаміка навантажень, 

мастильні рідини тощо, котрі зв’язані з процесами, для яких створено дане 

обладнання.  

Як показали дослідження 8 найбільш перспективними для облад-

нання, що переробляє пластмаси, є технологічні засоби підвищення зносо-

стійкості пар тертя (табл. 4.1.). Це пов’язано з більшою ефективністю і еконо-

мічністю даних засобів. Матеріали для виготовлення робочих органів екстру-

дерів і термопластавтоматів повинні мати великий опір абразивному зношу-

ванню, високу корозійну стійкість, опір заїданню і антифрикційні властиво-

сті.  

До технологій, які застосовуються для зміцнення поверхні деталей ро-

бочих органів екструдерів і термопластавтоматів, ставляться певні вимоги по 

товщині зміцнюваної поверхні та ресурсу роботи обладнання, а саме 9: змі-

цнена поверхня повинна мати товщину не меншу запасу на знос (для 

черв’яків 0,5 мм і більше, для циліндрів 1,0–2,0 мм) для забезпечення зада-

ного ресурсу роботи обладнання 10–15 тис. год з врахуванням режиму екс-

плуатації (температура 20–300 С, тиск до 100 МПа, швидкість ковзання 0,3–

1,0 м/с, мікротвердість наповнювача до 20 ГПа).  
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Таблиця 4.1 

 

Значні труднощі при вирішенні проблеми зносостійкості робочих орга-

нів термопластавтоматів і екструдерів являють геометричні особливості: від-

ношення довжини до діаметру, складність геометрії, точність спряжень, до-

пуски на розмірі тощо. Ці особливості роботи і конструкції обладнання для 

переробки полімерних матеріалів слід враховувати при виборі технології змі-

цнення поверхні пар тертя.  

В даний час розроблено ряд методів зміцнення поверхні, що дозволя-

ють змінювати фізико-механічні властивості, структуру, хімічні і фазовий 

склади, напружений стан поверхневих шарів деталей 8.  
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Гартування довгомірних деталей вузла пластикації (шнеків, циліндрів) 

не рекомендується з таких причин: 

 – технологія не гарантує високої і рівномірної твердості по всій дов-

жині деталей; 

 – при гартуванні відбуваються значні деформації довгомірних деталей 

з викривленням поздовжньої осі, що недопустимо при жорстких допусках на 

зазор між шнеком і циліндром; 

 – відбувається збіднення поверхні вуглецем при нагріві, що веде до 

зниження її твердості і вимагає великих затрат для усунення цього явища. 

 Таким чином, при гартуванні не забезпечується висока експлуатаційна 

якість довгомірних деталей і строк служби пари “шнек-циліндр” екструдерів 

і термопластавтоматів малий (до 10 місяців). Гартування з допомогою лазер-

ного променя дозволяє зменшити деформації довгомірних деталей і підви-

щити твердість поверхні за рахунок утворення мілкодисперсних структур, 

при швидкому охолодженні. Але цей метод малопродуктивний, дорогий і за-

безпечує малу товщину (до 0,1 мм) зміцненого шару 10.  

Хіміко-термічна обробка є ефективним способом підвищення зносо-

стійкості деталей машин в різних умовах експлуатації за рахунок зміни хіміч-

ного і фазового складу поверхні, підвищення її твердості, створення залиш-

кових напружень стиску. При хіміко-термічній обробці поверхня металу на-

сичується методом дифузії хімічними елементами вуглецем, азотом, бором, 

киснем тощо з утворенням твердих хімічних з’єднань цих елементів з мета-

лом (карбідів, нітридів, боридів, оксидів) та зоною твердих розчинів цих еле-

ментів в кристалічній решітці металу. В результаті одержуємо на поверхні 

градієнтне покриття високої твердості і значної товщини.  

Цементація – процес насичення маловуглецевих сталей вуглецем при 

температурі 900–1000 С з подальшим гартуванням . Цементація забезпечує 
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твердість поверхні HV до 8 000 МПа і глибину зміцненого шару до 2 мкм. 

Вона застосовується для підвищення зносостійкості деталей допоміжних 

пристроїв екструдерів. Для зміцнення шнеків і циліндрів екструдерів цемен-

тація не застосовується в зв’язку з невисокою і порівняно з іншими видами 

хіміко-термічними обробками твердістю поверхні і значними деформаціями 

довгомірних деталей при гартуванні.  

Найбільш широке застосування для зміцнення деталей, що контакту-

ють з полімерами при їх переробці має азотування. Насичення поверхні азо-

том при температурах 500–600 С викликає утворення нітридів різних фаз 

(Fe2N, Fe3N, Fe4N) з різною твердістю, будовою кристалічної решітки і ко-

розійною стійкістю. Твердість нітридів досягає HV 12 000 МПа, глибина азо-

тованого шару до 0,5 мм. Нітридні сполуки металів мають антифрикційні 

властивості . Традиційне пічне азотування проводиться в середовищі аміаку 

має велику тривалість (до 72 год.) і не завжди забезпечує високу якість пове-

рхневого зміцнення довгомірних деталей, викликаючи деформації їх осі. 

Крім того, при азотуванні в середовищі аміаку відбувається насичення ме-

талу воднем, що викликає окрихчення поверхні і зменшення об’ємної міцно-

сті металу. Для азотування за даною технологією застосовуються спеціальні 

сталі – нітролої.  

Альтернативою традиційному пічному азотуванню є азотування в тлію-

чому розряді (іонне азотування) в безводневих насичуючих середовищах (су-

міші азоту з аргоном в різних співвідношеннях цих елементів). Дана техноло-

гія дозволяє прискорити процес в 5–10 разів при скороченні витрат електрое-

нергії в 10 разів і газів на два порядки.  

Технологічний процес добре керується з допомогою чотирьох техноло-

гічних факторів (температури дифузійного насичення, тиску в вакуумній ка-

мері, складу насичуючого середовища і часу дифузійного насичення), що до-

зволяє керувати твердістю, фазовим складом, товщиною азотованого шару і 
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залишковими напруженнями в поверхневому шарі стиску в широких межах. 

Це дозволяє оптимізувати властивості зміцненого шару для одержання мак-

симальної зносостійкості з врахуванням умов експлуатації. Технологія дозво-

ляє зміцнювати всі марки сталей, чавунів, титану і його сплавів, виключає во-

дневе окрихчування металів і є екологічно чистою.  

Дослідження 9 показали, що сталі 40ХН2МА, 38ХГСА, 40Х, 40Х13, 

25ХГТ після іонного азотування мали в 1,5–2 рази вищу зносостійкість в се-

редовищі розплаву полімеру з наповнювачами в порівнянні з азотованими 

традиційним пічним азотуванням. При цьому деформації довгомірних дета-

лей (типу черв’як екструдера) мінімальні і знаходяться в полі допуску техніч-

них вимог креслень.  

Азотовані шари складаються із нітридної зони з стабільною структу-

рою та твердістю і перехідної зони (зони внутрішнього азотування) зі змін-

ною твердістю і концентрацією азоту по глибині, яка зменшуються від повер-

хні до основи за експоненціальною залежністю і залежить від технологічних 

параметрів процесу азотування.  

Структура азотованих шарів для великої кількості конструкційних ста-

лей, в тому числі і досліджуваних сталей (38ХМЮА, 45 і сталі 20) є стабіль-

ною і не включає метастабільних фаз. Тому їх зносостійкість підпорядкову-

ється прямопропорційній залежності від твердості. 

В даний час в машинобудуванні в якості конструкційного матеріалу за-

стосовують окисну кераміку, що включає оксиди алюмінію, цирконію, нітрид 

кремнію і карбід кремнію. Ці матеріали характеризуються високою міцністю, 

доброю зносо- і корозійною стійкістю, низьким коефіцієнтом тертя. Модуль 

пружності і коефіцієнт лінійного розширення таких керамік близький до 

сталі, тому можна наносити на них покриття великої товщини. 
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5 Охорона праці 

Згідно з українським законодавством в цілях захисту нових машин, при-

ладів, механізмів, устаткування необхідно розробити нешкідливі і безпечні 

умови експлуатації їх обслуговуючого персоналу, тобто у відповідності до 

сертифікату безпечної експлуатації, згідно зі встановленим зразком.  

Тема дипломного проекту: Екструдер для виробництва поліпропілено-

вих листів з дослідженням процесу зношування черв’яка.  

Екструдер на базі черв’ячного преса 125х25 використовується для виго-

товлення листів з полімерних гранул.  

Налаштування технологічного процесу і параметрів контролю здійсню-

ється оператором лінії. Консоль користувача встановлена в виробничому при-

міщенні загальною площею S = 1500 м2 і обсягом V = 4500 м3. Створення здо-

рових і безпечних умов праці на підприємстві вимагає завчасне виявлення шкі-

дливих і небезпечних факторів з метою прийняття заходів щодо забезпечення 

безпеки обслуговуючого персоналу на етапі планування. 

Шкідливими і небезпечними чинниками виробництва при експлуатації і 

обслуговуванні лінії є: 

- виробничий шум і вібрації, що перевищують допустимі норми; 

- небезпека враження людини електричним струмом; 

- повітря робочої зони;  

- промислове освітлення; 

- пожежонебезпека. 

5.1 Виробничий шум і вібрації 

Основні джерела шуму при роботі лінії є:  

- вентилятори;  
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- редуктори;  

- електродвигуни;  

- система охолодження.  

Результаті замірів значення шуму при експлуатації обладнання довінють  

100 дБА, що вказує на необхідність прийнята заходів для захисту від виробни-

чого шуму, а саме:  

- змащування всіх поверхонь, що труться, наявність прокладочних ма-

теріалів (ΔL = 8 дБА);  

- застосування захисних кожухів (ΔL = 20 дБА).  

Джерелами вібрації є: мотор-редуктор та частини лінії що обертаються.  

Вібрація виникає через з неточності встановлення частин що оберта-

ються та нещільно приєднаних частин корпусів що обертаються до фундаме-

нту.  

У даному випадку спостерігається технологічна вібрація, яка переходить 

через опірні поверхні на оператора. Оскільки, робітник знаходиться далеко від 

основи машини, він у незначній мірі піддається вібрації, що вказує на те, що 

спільна вібрація  не діє на організм оператора. Рівень технологічної вібрації в 

виробничому приміщенні не перевищує 90 дБ при частоті 4 Гц, що відповідає 

ДСН 3.3.6.037–99. 

 

5.2 Електробезпека 

Лінія для виробництва поліпропіленових листів, що розробляється, при 

роботі буде знаходитись в сухому приміщенні з нормальною температурою і 

вологістю повітря.  

На пульті керування машиніста напруга U = 220/380 В, частота f = 50 Гц. 

Тип електромережі – різноманітний із глухо заземленою нейтралю.  
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У зв’язку з цим для забезпечення електробезпеки виконують наступні 

заходи: 

-  проведення кабелів у захисних трубках та кожухах;  

- використання спеціальних ізолюючих трансформаторів;  

- розміщення перемикачів включення в окремих шафах;  

- автоматичне блокування перемикачів включення в аварійному ре-

жимі;  

- при роботі з електроінструментом, необхідно застосовувати індивіду-

альні захисні засоби, від ураження струмом.  

 

5.3 Повітря робочої зони 

У виробничому приміщенні працює оператор лінії виготовлення поліп-

ропіленових листів. У нашому випадку, згідно ГОСТ 12.1.005-88, робота опе-

ратора відноситься до категорії 1б - легка фізична робота. Категорія 1б вклю-

чає в себе роботу, виконувану в положенні сидячи і стоячи або пов'язану з хо-

дьбою, і супроводжується меншою фізичною активністю зі споживанням ене-

ргії 121 .. 150 ккал / г (140 ... 174 Вт).  

Значення температури, відносної вологості та швидкості повітря в робо-

чій зоні виробничого приміщення 
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Таблиця 5.1 

П
ер

іо
д

 р
о

к
у

 
Категорія роботи – 1б 

Температура,℃ 
Відносна вологість 

повітря, % 

Швидкість руху пові-

тря, м/с 

Оптима-

льна 

Факти-

чна 

Оптима-

льна 

Факти-

чна 

Оптима-

льна 

Факти-

чна 

Теплий 22-24 22-25 40-60 50-60 0,1 0,2 

Холод-

ний 
21-23 19-21 40-60 50-60 0,1 0,1 

 

Фактичні параметри повітря в робочій зоні виробничого приміщення не 

перевищують норми. Приміщення обладнане системами опалення та кондиці-

онування, безперервної подачі і вентиляції, що забезпечує вміст шкідливих ре-

човин в зоні приміщення в допустимих концентраціях, в місцях можливого 

виділення парів поліпропіленових компонентів забезпечуються локальні витя-

жки. Умови в приміщенні забезпечують безпечну роботу працівникам. 

 

5.4 Промислове освітлення 

В приміщенні, де розташована лінія для виробництва поліпропіленових 

листів використовується штучне освітлення. Приміщення з параметрами: 

-довжина 50 м;  

-висота 3 м; 

-шириною 30 м.  

В даному приміщенні планується виконання роботи, при якій мінімаль-

ний розмір зорового об’єкта становить 0,2 мм. Зорова робота має виконуватись 

протягом половини робочого дня. Приміщення має загальну систему освіт-
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лення, в якій встановлено 40 дволампових світильників типу ШОД. Світиль-

ники  розміщені у два ряди і в кожному знаходяться лампи типу LED потуж-

ністю 55 Вт. Стеля приміщення білого кольору ρсл = 70%, стіни мають світло-

сірий колір ρсн = 50%, підлога з залізобетону ρп=10%. Висота робочої поверхні 

hр становить 0,8 м.  

Згідно ДБН В.2.5-28:2018 визначимо нормоване значення освітленості 

на робочому місці. Для цього:  

-на підставі мінімального розміру об‘єкту розпізнавання визначаємо 

розряд зорових робіт (ІІ) та підрозряд зорових робіт на підставі характерис-

тики фону та контрасту об‘єкта розпізнавання з фоном (в);  

-для даної категорії зорових робіт обираємо комбіновану систему штуч-

ного освітлення.  

Виходячи з типу ламп, системи освітлення і категорії зорових робіт ви-

значаємо нормоване значення освітленості на робочому місці Ен =200, лк.  

На підставі характеристики системи освітлення і розмірів приміщення 

фактичну освітленість у приміщенні визначаємо. Для цього:  

-виходячи з типу та потужності ламп визначимо світловий потік, який 

випромінює кожна з них, Fл= 5200, лм;  

-розраховуємо індекс приміщення за формулою:  

i =
(a∙b)

(hc∙(a+b)
=

(50∙30)

(2.2∙(50+30)
≈ 8.5, 

де a і b довжина і ширина приміщення, hc – висота підвісу світильника 

над робочою поверхнею (hc=3-0,8= 2,2 м).  

-коефіцієнт використання світлового потоку η=0.59 визначили за роз-

рахованим індексом приміщення (і) та коефіцієнтів відбиття стелі, стін і під-

логи (ρсл, ρсн, ρп );  
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Визначаємо фактичне значення освітленості в приміщенні Eф.  

Еф =
(Fл ∙ N ∙ n ∙ η)

(S ∙ k3 ∙ z)
=

(5200 ∙ 30 ∙ 2 ∙ 0.59)

(1500 ∙ 1.5 ∙ 1.1)
= 74 

де Fл – світловий потік лампи, лм, N – кількість світильників, од., n – 

кількість ламп в світильнику, од., η – коефіцієнт використання світлового по-

току, S – площа приміщення, м2 , kз – коефіцієнт запасу (kз =1,5), z – коефіці-

єнт нерівномірності (z =1,1).  

Необхідно розрахувати відхилення фактичного значення від норматив-

ного, допускається відхилення на ±10%, оскільки зменшення освітленості не-

припустимо з гігієнічної точки зору, а збільшення - економічно недоцільно. 

∆=
|Ен−Еф|

Ен
∙ 100% =

|200−74|

200
∙ 100% = 63%, 

Отже штучне освітлення не задовольняє вимогам ДБН В.2.5-28:2018. 

Рекомендується збільшити кількість світильників, необхідних для дося-

гнення оптимального значення освітленості від загального освітлення. Для 

цього, за формулою визначимо необхідну кількість світильників:  

Np =
(S ∙ k3 ∙ z ∙ Eн)

(Fл ∙ n ∙ η)
=  

(1500 ∙ 1,5 ∙ 1,1 ∙ 200)

(5200 ∙ 2 ∙ 0,59)
= 80 шт 

Ер =
(Fл ∙ Nр ∙ n ∙ η)

(S ∙ k3 ∙ z)
=

(5200 ∙ 80 ∙ 2 ∙ 0.59)

(1500 ∙ 1.5 ∙ 1.1)
= 198 

∆=
|Ен − Ер|

Ен
∙ 100% =

|200 − 198|

200
∙ 100% = 1% 

Для того, щоб забезпечити рівномірне освітлення необхідно розташу-

вати дані лампи в два ряди по 40 штук.  
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Рис.5.1. - План розташування світильників у заданому приміщенні 

 

5.5 Пожежна безпека 

У цеху, де працює лінія по виробництву поліпропіленових листів, поже-

жно небезпечними є: змащена тканина, машинне масло, проводка, електрооб-

ладнання.  

Крім того сировиною для виробництва листів є поліпропілен, при пере-

вищенні певних температурних порогів деякі з його компонентів можуть спа-

лахнути:  

- вище 120 ° С - формальдегід, ацетальдегід, ацетон, метиловий спирт, 

кетони, оксид і діоксид вуглецю;  

- вище 150 ° С - кислоти, складні ефіри, альдегіди, пероксиди.  

Виходячи з цього: простір, в якому знаходиться лінія, відноситься до ка-

тегорії В, клас захисту П-ΙΙа згідно ДСТУ Б В.1.1- 36:2016. 

Можливі причини пожежі:  

- струм, перевантаження, великі перехідні опори;  
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- відмова електрообладнання;  

- іскри між електричними і газозварювальними деталями.  

Протипожежні заходи включають вибір негорючих матеріалів і органі-

заційні заходи.  

Як засоби пожежогасіння використовуються порошкові вогнегасники 

ВП-100 (8 шт.). Для гасіння включених електричних мереж ми приймаємо по-

рошкові вогнегасники ВП-6 (12 шт.).  

Наступна інформація повинна бути чітко позначена на верхній сферич-

ній частині кожного циліндра: - торгова марка виробника; 

- номер циліндра відповідно до системи нумерації виробника;  

- дата випробування і наступного випробування (технічного огляду);  

- робочий тиск;  

- ємність циліндра;  

- балонна маса.  

Під час пожежі спрацює пожежна сигналізація - теплові пристрої опові-

щення. Інформація від детекторів надходить на приймальну станцію. У разі 

пожежі люди повинні покинути кімнату. Згідно ДСТУ 8828:2019, в кімнаті є 

два евакуаційних виходи. 
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6 Очікувані механіко-економічні показники 

Дослідження зносу черв’яка дозволить зберегти кошти на виготовленні 

виробів внаслідок: 

- підбору біль антифрикційного матеріалу для робочих органів; 

- сприяє покращенню вибору ХТО для деталей агрегату; 

- правильному вибору наповнювачів для сировини; 

- запобігти передчасного виходу з ладу обладнання; 

- зменшення затрат на додаткові випробування тестових конструк-

цій. 
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Висновки 

Таким чином, на основі проведених досліджень встановлено, що є ри-

зик передчасного зносу дорогих вузлів устаткування, за рахунок введення до-

бавок і наповнювачів, що вводяться для поліпшення технологічних властиво-

стей при переробці полімерів і споживчих властивостей виробів з полімерів. 

Проведено аналіз джерел та літератури, наведені способи підвищення 

зносостійкості матеріалів. Обґрунтовано метод підвищення  зносостійкості 

деталей устаткування, яким за результатами аналізу став метод зміцнення де-

талей азотуванням. 

Також в пояснювальній записці присутні відомості про техніку безпеки 

на підприємстві. 
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1 Параметричний розрахунок черв’ячного екструдера 

 

1.1 Розрахунок геометрії черв’яка 

Мета: розрахувати геометричні параметри черв’яка[1] 

Вихідні дані:  

Діаметр черв'яка D=125 мм ; 

Крок гвинтової лінії черв'яка: 

t=(0,81,2)×D=1,0×125=125 мм ; 

Ширина гребеня витка: 

е = (0,080,1)×D = 0,096×125 = 12 мм ; 

Глибина гвинтового каналу в зоні завантаження (під завантажувальною 

воронкою): 

h1= (0,080,12)×D = 0,12×125 = 15 мм ; 

Глибина гвинтового каналу в зоні дозування (на кінці черв'яка): 

де і  –  ступінь стиску, що складає 2,31. 

Радіальний зазор  між внутрішньою поверхнею корпуса і зовнішнього 

витка черв'яка: 

=0,003×D=0,003×125=0,375 мм ; 

Діаметр стержня в зоні завантаження: 

d1=D–2×h1=125–2×15=95 мм ; 

Діаметр стержня в зоні дозування:     

d2=D–2×h2=125–2×6=113 мм ; 

Довжина робочої частини черв'яка: 

lроб=25×D =25×125 =3125 мм ; 

Довжина  шліцьової частини: 

𝑙шл = (1,25 ÷ 1,5) × 𝐷 = 1,2 × 125 = 150 мм 

ммhD
i

h
DDh 6)15125(

31,2

154
1251255,0)(

4
5,0 2

1
12

2 
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Довжина циліндричної частини черв'яка: 

lцил=(13)×D5 = 1×125-5 =120 мм ; 

Довжина відбійної частини:  

lвідб= (0,10,5)×D = 0,5×125 =62,5 мм ; 

Довжина хвостової частини: 

𝑙хв = 𝑙шл + 𝑙цил + 𝑙відб = 150 + 250 + 62,5 = 462,5 мм 

Довжина зони дозування:  

lдоз=(812)×D=8×125 = 1000 мм ; 

Довжина завантажувальної зони:  

lзав=(1215)×D=12×125 = 1500 мм ; 

Довжина зони стиску: 

lст= lроб – lдоз – lзав=3125-1000-1500=625 мм ; 

Загальна довжина черв'яка: 

L=lроб +lшл +lцил +lвідб=3125+150+120+62,5=3457,5 мм. 
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1.2  Розрахунок коефіцієнта геометричної форми головки 

 

Кзаг =
1

1
К1

+
1

К2
+

1
К3

+
1

К4
+

1
К5

 

 

Рисунок 6.1 – Розрахункова схема формуючої головки. 

 

1. 377 круглих циліндричних отворів: 

L= 40 мм; d= 3 мм. 

        

K1 =
πd4

128L
∙ 𝑛 =

3,14 ∙ 34

128 ∙ 40
∙ 377 = 6,25  мм3. 

  

2. Круглий конічний з великим діаметром на вході: 

L= 95 мм; D= 125 мм; d= 20 мм.  
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К2 =
3𝜋𝐷3𝑑3

128𝐿(𝐷2 + 𝐷𝑑 + 𝑑2)
=

3,14 ∙ 1253 ∙ 203

128 ∙ 95(1252 + 125 ∙ 20 + 202)
= 217,8 мм3. 

 

3. Круглий циліндричний:  

L= 28 мм; d= 20 мм. 

 

K3 =
πd4

128L
=

3,14 ∙ 204

128 ∙ 28
= 140,17  мм3. 

 

4. Щілинний клиноподібний: 

L= 65 мм; h1= 20 мм; h2= 10 мм; b= 1250 мм.  

 

К4 =
𝑏ℎ1

2ℎ2
2

6𝐿(ℎ1 + ℎ2)
=

1250 ∙ 202 ∙ 102

6 ∙ 65 ∙ (20 + 10)
=  4273,5 мм3 

 

5. Плоский щілинний:  

L= 410 мм; b=1250 мм; h= 10 мм. 
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𝐾5 =
𝑏ℎ3

12 ∙ 𝐿
=

1250 ∙ 103

12 ∙ 410
=  254,07 мм3. 

 

6. Розраховуємо коефіцієнт геометричної форми головки: 

Кзаг =
1

1
К1

+
1

К2
+

1
К3

+
1

К4
+

1
К5

=
1

1
6,25

+
1

217,8
+

1
140,17

+
1

4273,5
+

1
254,07

= 5,68 мм3 

 

1.2.1 Розрахунок продуктивності черв’ячної машини 

1. Кут нахилу лінії нарізки: 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑡

𝜋𝐷
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

125

3,14 ∙ 125
= 0,308 рад; 

де t - крок нарізки витків (t=𝐷). 

 

2. Коефіцієнт прямого потоку: 

𝛼 =
𝜋𝐷ℎ2(𝑡 − 𝑒)𝑐𝑜𝑠2𝜑

2
=

3,14 ∙ 125 ∙ 7.521 ∙ (125 − 10) ∙ 𝑐𝑜𝑠2(0,308)

2

= 154200 мм3; 

де е -  ширина витка: 

е = (0,08 ÷ 0,12)·𝐷 = 0,08 ∙ 125 = 10мм; 

h2 - глибина нарізки в зоні дозування: 
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ℎ2 = 0,5 ∙ [𝐷 − √𝐷2 −
4 ∙ ℎ1

𝑖
(𝐷 − ℎ1) ]

= 0,5 ∙ [125 − √1252 −
4 ∙ 12,5

2
(125 − 12,5) ] = 5,904 мм; 

h1 - глибина нарізки в зоні завантаження: 

h1 = (0,1 ÷ 0,14)·D = 0,1·125 = 12,5 мм. 

 

3. Коефіцієнт зворотного потоку: 

𝛽 =
ℎ2

3(𝑡 − 𝑒) sin 2𝜑

24𝑙д
=

7.521 ∙ (125 − 10) ∙ sin(2 ∙ 0,308)

24 ∙ 1563
= 0,365 мм3. 

 

4. Коефіцієнт потоку витоку: 

𝛾 =
𝜋2𝐷2𝛿3 ∙ tgφ ∙ sin 𝜑

10𝑒 ∙ 𝑙д
=

3,142 ∙ 1252 ∙ 0.25 3 ∙ tg(0,308) ∙ sin(0,308)

10 ∙ 10 ∙ 1563

= 0,024 мм3; 

де  𝑙д - довжина зони дозування: 

lд = (0,4 ÷ 0,6)· 𝐷⋅(𝑙р /𝐷)  = 0,5·125·25 = 1563 мм; 

де δ - зазор між гребнем черв’яка і корпусом: 

δ = (0,002…0,003)·D=0,002·125=0,25 мм. 

 

5. Об’ємна секундна продуктивність: 

𝑄 =
𝛼𝐾𝑛

𝐾 + 𝛽 + 𝛾
=

154200 ∙ 5,68 ∙ 1

5,68 + 0,755 + 0,024 
= 135602 мм3/𝑐. 
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6. Вагова продуктивність 

П = 3600 ∙ 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ 10−9 = 3600 ∙ 135602 ∙ 930 ∙ 10−9 = 454 кг/год. 

 

1.2.2 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: поліпропілен; t = 210o. 

lg 𝜇 = 0,742𝑙𝑔 γ + 4,483 

 

1. 377 круглих циліндричних отворів: 

d= 3 мм; K1 = 5,68 мм3. 

𝛾1 =
32𝑄

𝜋𝑑3
∙

1

377
=

32 ∙ 135602

3,14 ∙ 33
∙

1

377
= 135,76 𝑐−1 

lg 𝛾 = 2,13 с−1, lg 𝜇 = 0,742 ∙ 2,13 +4,483 = 6,06 Па ∙ с; 

𝜇 = 𝑒lg 𝜇 = 2,712,63 = 420,5 Па ∙ с; 

∆Р1 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾1
∙ 10−6 =

135602 ∙ 420,5

5,68
∙ 10−6 = 10,06 МПа 

 

2. Круглий конічний з великим діаметром на вході: 

L= 95 мм; D= 125 мм; d= 20 мм; K2 = 217,8мм3. 

𝛾2 =
256𝑄

𝜋(𝐷 + 𝑑)3
=

256 ∙ 135602

3,14 ∙ (125 + 20)3
= 3,62 с−1 
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lg 𝛾 = 0,56 с−1, lg 𝜇 = 0,742 ∙ 0,56 +4,483 = 4,9 Па ∙ с; 

𝜇 = 𝑒lg 𝜇 = 2,712,63 = 132,3 Па ∙ с; 

∆Р2 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾2
∙ 10−6 =

135602 ∙ 132,3

217,8
∙ 10−6 = 0,082 МПа 

 

3. Круглий циліндричний:  

L= 28 мм; d= 20 мм; K3 = 140,17 мм3 

𝛾3 =
32𝑄

𝜋𝑑3
=

32 ∙ 135602

3,14 ∙ 203
= 172,7 с−1 

lg 𝛾 = 2,24 с−1, lg 𝜇 = 0,742 ∙ 2,24 +4,483 = 6,15 Па ∙ с; 

𝜇 = 𝑒lg 𝜇 = 2,716,15 = 460 Па ∙ с; 

∆Р3 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾3
∙ 10−6 =

135602 ∙ 460

140,17
∙ 10−6 = 0,45 МПа 

 

4. Щілинний клиноподібний: 

L= 65 мм; h1= 20 мм; h2= 10 мм; b= 1250 мм; K4 = 4273,5 мм3  

𝛾4 =
11,16𝑄

𝑏(ℎ1 + ℎ2)2
=

11,16 ∙ 135602

1250 ∙ (20 + 10)2
= 1,35 с−1 

lg 𝛾 = 0,13 с−1, lg 𝜇 = 0,742 ∙ 0,13 +4,483 = 4,58 Па ∙ с; 

𝜇 = 𝑒lg 𝜇 = 2,714,58 = 96 Па ∙ с; 

∆Р4 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾4
∙ 10−6 =

135602 ∙ 96 

4273,5
∙ 10−6 = 0,003 МПа 

 

5. Плоский щілинний:  



 
 

 

     

ЛП71.177246.000-70РР 

Лист 

     
11 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

L= 410 мм; b=1250 мм; h= 10 мм; K5 = 254,07 мм3 

𝛾5 =
5,58𝑄

𝑏ℎ2
=

5,58 ∙ 135602

1250 ∙ 102
= 6,05 с−1 

lg 𝛾 = 0,78 с−1, lg 𝜇 = 0,742 ∙ 0,78 +4,483 = 5,06 Па ∙ с; 

𝜇 = 𝑒lg 𝜇 = 2,715,06 = 155,18 Па ∙ с; 

∆Р5 =
𝑄 ∙ 𝜇

𝐾5
∙ 10−6 =

135602 ∙ 155,18

254,07
∙ 10−6 = 0,083 МПа 

Загальний перепад тиску в головці розраховується за формулою: 

∆Р = ∑∆Рі = 10,06 + 0,082 + 0,45 + 0,003 + 0,093 = 10,6 МПа 
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1.3  Розрахунок потужності приводу 

 

 Мета: визначити потужність, що витрачається на переробку полі-

стеролу. 

 Вихідні дані: 

Крок гвинтової нарізки черв’яка                   t = 125 мм 

Зовнішній діаметр черв’яка                      D = 125 мм 

Перепад тиску в головці      ΔP = 10,6 Па 

Діаметр черв’яка в зоні дозування                           𝑑1 = 113 мм 

Діаметр черв’яка в зоні завантаження    𝑑2 = 95 мм 

Глибина нарізки на початку зони дозування    ℎ2 = 6 мм 

Глибина нарізки в зоні завантаження    ℎ1 = 15 мм 

Довжина зони дозування      L = 1000 мм 

Ширина гребня витка черв’яка     е = 12 мм  

Радіальний зазор        𝛿 =

0,375 мм 

Потужність, що витрачається черв'ячною машиною для переробки пла-

стичних 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 ∙ 10−13 [
𝜋3(𝑡 − 𝑒)𝐿𝐽𝜇еф

𝑡
𝑛2 + 𝐴1Δ𝑃𝑛] 
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N2 – потужність, що витрачається на зріз матеріалу у зазорі між верши-

ною витка і стінкою циліндра: 

𝑁2 = 9.8 ∙ 10−7
𝜋3𝐷3𝑒𝐿𝜇еф

𝛿𝑡
𝑛2 

η – коефіцієнт корисної дії і неврахованих втрат; η= 0,5 ; 

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∙1252−4∙1252

3.142
+

(125+113)3−(125+95)3

3∙(113−95)
+

2.3∙3.142∙1255

(1252+3.142+1252)∙(6−15)
∙

𝑙g
6

15
= 2.335 ∙ 105.  

 

Швидкість зсуву в гвинтовому каналі черв'яка можна визначити по фо-

рмулі: 

 

𝛾𝑐𝑘 =
𝜋2(𝐷−ℎ𝑐𝑝)(𝐷−2ℎ𝑐𝑝)𝑛

ℎ𝑐𝑝√𝜋2(𝐷−2ℎ𝑐𝑝)2+𝑡2
=

3,142(125−10,5)(125−21)2

10,5√3,142(125−21)2+1252
=63,96cек-1 

де hср –  середня глибина гвинтового каналу черв'яка: 

ℎ𝑐𝑝 =
(ℎ2 + ℎ1)

2
=

15 + 6

2
= 10,5 мм 

 

Ефективна в'язкість при температурі розплаву 140оС і швидкості зсуву  

63,96 сек-1;  

μэф = 1,05×103 Па×с;  

𝑁1 = 9,8 ∙ 10−13 [
𝜋3(𝑡 − 𝑒)𝐿𝐽𝜇еф

𝑡
𝑛2 +∝1 Δ𝑃𝑛] = 

= 9,8 ∙ 10−13 [
3,143(125−12)∙1000∙2,335∙105∙1,05∙103

125
∙ 22 + 1,208 ∙ 105 ∙ 10,6 ∙

2] =16,47 кВт. 
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де, α- коефіцієнт прямого потоку: 

𝛼 =
𝜋𝐷ℎ2(𝑡 − 𝑒)𝑐𝑜𝑠2𝜑

2
=

3,14 ∙ 125 ∙ 6 ∙ (125 − 12) ∙ 𝑐𝑜𝑠2(0,308)

2
= 1,208 ∙ 105 мм3. 

 

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

жна визначити по формулі: 

𝛾б =
𝜋2𝐷2𝑛

𝛿√𝜋2𝐷2 + 𝑡2
=

3,142 ∙ 1252 ∙ 2

0,375√3,142 ∙ 1252 + 1252
= 1,99 ∙ 103 с−1 

 

Ефективна в'язкість при температурі розплаву 210ºС і швидкості зсуву  

1990 с–1;  

μэф=1,05×102 Па×с;  

𝑁2 = 9.8 ∙ 10−7
𝜋3𝐷3𝑒𝐿𝜂

𝛿𝑡
𝑛2 = 

= 9,8 ∙ 10−7 ∙
3,143 ∙ 1253 ∙ 12 ∙ 1000 ∙ 1,2 ∙ 102

0,375 ∙ 125
∙ 22 = 466 Вт 

 Загальна потужність буде дорівнює: 

𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2 = 16,47 + 0,466 = 16,94кВт 

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

𝑁 =
𝑁

𝜂
=

16,94

0,6
= 28,3 ≈ 30 кВт. 
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1.4  Тепловий розрахунок 

 

 Мета: визначити кількість тепла, яку необхідно підвести електронагрі-

вачами. 

Переробка поліпропілену на черв'ячних машинах супроводжується скла-

дними тепловими процесами. 

Проте через відсутність надійних експериментальних досліджень теп-

лових процесів у черв'ячних машинах і установках не можна скласти закін-

ченої і докладної методики розрахунків теплових процесів і режимів, тому 

розглянемо тільки деякі питання теплообміну в черв'ячних машинах.   

Вихідні дані: 

Потужність встановленого електродвигуна                N=30 кВт 

Початкова температура матеріалу                                    𝑡поч =20 ˚С 

Кінцева температура матеріалу                   𝑡к =140 ˚С    

Тепловий баланс черв'ячної машини можна представити як: 

 1 ,N N M M k поч потQ Q G C t t Q       

де QN - енергія що виділяється при вживанні потужності, 

,21   NQN  

η1=0.6 - ККД приводу машини, 

η2=0.9 - ККД електродвигуна, 

𝑄𝑁 = 30 ∙ 0,6 ∙ 0,8 = 14,4 кВт 

де QN1 - кількість тепла, що підводиться до корпуса електронагріва-

чами,  

П=454 кг/год= 454/3600=0,126 кг/с - продуктивність черв'ячної машини 

по переробці поліпропілену, 

См=2,489 кДж/(кг С) - теплоємність ПП,  

tк=210˚ С - температура до котрої потрібно нагріти матеріал, 
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𝑡поч=20˚ С - температура з який матеріал надходить у машину, 

𝑄втр - втрати тепла в навколишнє середовище, 

,втр K випрQ Q Q   

де Q - утрати тепла в навколишнє середовище конвекцією, 

  ,K кож повQ F t t     

𝑄випр - втрати тепла в навколишнє середовище випромінюванням, 

4 4

1 25.67 ,
100 100

випр

T T
Q E F

    
             

 

де tкож=45˚ С - температура поверхні кожуха машини, 

𝑡пов=20˚ С - температура навколишнього повітря, 

Т1=318К - абсолютна температура поверхні кожуха, 

Т2=293К - абсолютна температура навколишнього повітря, 

F - теплообмінна поверхня машини, 

F = h· 𝑙  = 0,35 ∙ 2,375 = 0,83 м2 

Е=0.72 - ступінь чорноти, для сталі, 

K  - коефіцієнт тепловіддачі від стінки корпуса черв'ячної машини в 

навколишнє середовище конвекцією, 

,K Nu
h


    

де Nu - критерій Нуссельта, 

ℎ = 0,35 м – висота теплообмінної поверхні, 

𝑙 =2,375 м – довжина теплообмінної поверхні 

𝜆м = 2,69 ∙ 10−2  
Вт

м ∙ К
− коефіцієнт теплопровідності 

Критерій Нуссельта визначаємо з рівняння: 

  ,PrGrCNu
n

  

де Gr - критерій Грасгофа, 
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,
2

3



 thg
Gr


  

β - коефіцієнт об'ємного розширення,  

,
273

1

срt
  

Pr=0.7 - критерій Прандтля, 

ν=18,95 ∙ 10−6м/с2 - коефіцієнт кінематичної грузькості, 

Визначимо значення розрахункової температури: 

45 20
32.5 ,

2 2

кож пов
сp

t t
t С

 
     

,1027.3
5.32273

1 3


  

𝐺𝑟 =
𝛽 ∙ 𝐵3 ∙ 𝑔 ∙ ∆𝑇

𝜈м
2

=
1

273 + 32,5
∙

0,353 ∙ 9,8

(18,95 ∙ 10−6)2
∙ (45 − 20) = 95.76 ∙ 106 

 

𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 = (95.76 ∙ 106 ∙ 0,7) = 67,03 ∙ 106 

 

Підставивши значення С=0.54 і n=1/4 у рівняння для визначення крите-

рію Нуссельта, одержимо: 

Критерій Нуссельта знаходимо за формулою: 

𝑁𝑢 = 𝐶 ∙ (𝐺𝑟 ∙ Pr) 
𝑛 = 0,54 ∙ (67,03 ∙ 106)

1
4 = 48.86 

Коефіцієнт тепловіддачі від стінки корпусу в оточуюче середовище, ви-

значається за формулою:  

𝛼𝐾 =
𝑁𝑢 ∙ 𝜆𝑀

𝐵
=

48,86 ∙ 2,69 ∙ 10−2

0,35
= 0,38 

Вт

м2 ∙ К
 

 

Втрати тепла в оточуюче середовище конвекцією за формулою: 

𝑄𝐾 = 𝛼𝐾 ∙ 𝐹 ∙ (𝑇кож − 𝑇п) = 0,38 ∙ 0,83 ∙ (45 − 20) = 7,89 Вт 
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Втрати тепла в оточуюче середовище випромінюванням: 

𝑄втр = 5,67 ∙ 휀 ∙ 𝐹 ∙ ((
𝑇1

100
)

4

− (
𝑇2

100
)

4

) = 5,67 ∙ 0,72 ∙ 0,83 ∙ 

∙ ((
305,5

100
)

4

− (
293

100
)

4

) = 37,85 Вт 

Втрати тепла в оточуюче середовище визначаємо за формулою: 

Qвтр = QК+ Qвипр = 7,89 + 37,85 = 45,74 Вт 

Кількість тепла, яке підводиться до корпусу електронагрівачами: 

QQ1 = П ∙ CM ∙ (TK  − TП) + Qвтр − QN = (0,126 ∙ 2,489 ∙ (210 − 20)) + 

+ 45,74 – 14,4 = 56,25 кВт 

Для забезпечення нагрівання матеріалу до заданої температури і ком-

пенсації втрати тепла в оточуюче середовище в пресі встановлено 4 індук-

ційних нагрівників кільцевого типу  потужністю 15 кВт. 
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1.5  Розрахунок корпусу 

 

 Мета: визначити мінімальну товщину стінки корпуса, яка задово-

льняє умову міцності. 

 Вихідні дані:   

- Внутрішній тиск преса Р, 20 МПа            

- Допустиме напруження для Сталі 38Х2МЮА [ ] , 665 Мпа               

- Внутрішній діаметр корпусу D, 0,12575 м  

- Технологічна прибавка 
3

C , 0,0003  м  

- Швидкість корозії  , 0,0001 м/рік  

- Термін використання  , 13,5 років  

Корпус машини черв’ячної – циліндр, який навантажений внутрішнім 

тиском P .[1] 

 Розрахункова товщина стінки: 

𝑆𝑟 =
𝑃𝑟𝐷

2[𝜎]−𝑃𝑟
=

20∙106∙0,12575

2∙580∙106−20∙106
= 0,0022 м, 

0,001 0,00135 0,00005 0,0003 0,0027
1 2 3

S S C C C мr          

𝑆 = 𝑆𝑟 + 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 = 0,0022 + 0,00135 + 0,00005 + 0,0003 =

0,0039м. 

  Приймаємо товщину стінки S=0,01м. 

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

нусового  допуска до товщини листа:  

0,0001 13,5 0,00135
1

C м    , 

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

C S    . 
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 Допустимий внутрішній надлишковий тиск , МПа: 

[𝑃] =
2[𝜎]𝜑(𝑆−𝐶)

𝐷+𝑆−𝐶
=

2∙580∙106∙0,308∙(0,01−0,0017)

0,125+0,01−0,0017
= 22,25 ∙ 106Па=22,25МПа 

де:  

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑡

𝜋𝐷
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

125

3,14 ∙ 125
= 0,308 рад; 

 . 

       Умова міцності корпуса виконується:  

 P P ,20МПа < 22,25Мпа. 
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1.6  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 рису-

нку 2.1.  

Розраховуємо крутний момент:  

 

Мкр =
30 ∙ 𝑁

𝜋 ∙ 𝑛
=

30 ∙ 30 ∙ 103

3,14 ∙ 120
= 4,78 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 ∙ 4,66 ∙ 103

0,125
∙ 𝑡g(0,308) = 23,72 кН 

 

де D=0,125 - зовнішній діаметр черв’яка,м;   

 𝜑 =arctg
𝑡

𝜋∙𝐷
= 0,308 рад - кут підйому нарізки.  
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Розподілене навантаження від власної ваги: 

 

𝑞 =
9,81∙𝐺

𝑙𝑝
=

9,81∙295

3,125
= 926 Н∙м 

 

lр- довжина робочої частини, м.   

 

𝐺 =
𝜋 ∙ (𝐷)2

4
∙ 𝜌 ∙ 𝑙𝑝 =

3,14 ∙ (0,125)2 ∙ 7710 ∙ 3,125

4
≅ 295 кг 

 

М𝑚𝑎𝑥 =
1

2
∙ 𝑞 ∙ 𝑙𝛿

2 =
1

2
∙ 295 ∙ 3,1252 = 4,52 кН ∙ м 

 

Wx- осьовий момент опору: 

 

𝑊𝑥 =
𝜋 ∙ 𝑑1

3 ∙ (1 − 𝛼4)

32
=

3,14 ∙ 0, 0953 ∙ (1 − 0.114)

32
= 84,11 ∙ 10−6 м3 
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Рисунок 1.1 – розрахункова схема шнека та епюри напружень 

Стискне напруження:   

 

𝜎ст =
Рос

𝐹
+

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑥
=

23.72 ∙ 103

6,99 ∙ 10−3
+

17,53 ∙ 103

84,11 ∙ 10−6
= 211.8Мпа  
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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 ∙ 0,0952

4
(1 − 0.112) = 6,99 ∙ 10−3 м2 

 

𝛼 =
𝑑0

𝑑1
=

0,01

0,095
= 0,11 

 

d0 -діаметр осердя в зоні завантаження;   

Дотичне напруження: 

 

𝜏 =
𝑀кр

𝑊𝑝
=

4,78 ∙ 103

0,000168 
= 27,8 МПа 

 

де Wр- полярний момент опору: 

 

𝑊𝑝 =
𝜋 ∙ 𝑑1

3(1 − 𝛼4)

16
=

3,14 ∙ 0,0953(1 − 0.114)

16
= 0,000168 м3 

 

Еквівалентне напруження за третьою теорією міцності: 

 

𝜎ст = √𝜎ст
2 + 4 ∙ 𝜏2 = √(211,8 ∙ 106)2  + 4 ∙ (27,8 ∙ 106)2 = 218,97 МПа 
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Коефіцієнт запасу  повинен перевищувати допустиме значення: 

 

𝑛 =
𝜎𝑡

𝜎єкв
≥ [𝑛] 

 

Матеріал черв’яка сталь 38Х2МЮА для якої σt=665 МПа 

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

 

𝑛 =
665

218,97
= 3.03 

 

Умова міцності черв’яка виконується. 
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2 Числове моделювання в середовищі Abaqus 

 

Мета: Виконати числове моделювання процесу абразивного зносу ро-

бочого органу екструдера (черв’яка), що виникає внаслідок введення в поліп-

ропілен нуклеіруючих добавок. Методика розрахунку [20] змодельована за 

допомогою методу скінченних елементів в  системі Abaqus. 

Вихідні дані:   

- завантажувальний об’єм сировини V1, 1 м3 ;               

- вміст нуклеіруючих добавок ω, 0,3%; 

- радіус абразивної частинки r1, 5∙10-5 м; 

- густина РР ρ1, 930 кг/м3; 

- маса абразивної частинки m, 1,8 мг. 

 

2.1  Створення розрахункової моделі 

 

Після запуску Abaqus створюємо новий проект з запропонованих про-

грамою (рис. 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – вікно вибору розрахункового проекту 
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В нашому випадку обираємо With Standard / Explicit Model, після чого 

Abaqus створить новий проект та перенаправить у робоче середовище(рис. 

2.2). 

 

Рисунок 2.2 – робоче середовище Abaqus. 

 

В модулі Parts  створюємо відповідні деталі, задаємо ім’я, пара-

метри створення (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – налаштування деталі при створенні. 

 

Розрахункова модель складається з: 

- кварцової частинки; 
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- металевої пластини зі сталі 38ХМЮА, що моделює частину пове-

рхні черв’яка. 

Кварцову частинку переставляємо як аналітично жорстке тіло (рис. 

2.4), а металеву пластину – тілом, що деформується. 

 

Рисунок 2.4 – 3D – модель кварцової частинки. 

 

Рисунок 2.5 - 3D – модель металевої пластини. 

Розрахункова модель представляє собою кварцову частинку, що дряпає 

поверхню металевої пластини, як зображено на рисунку 2.6. 
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Рисунок 2.6 – розрахункова модель в системі Abaqus. 

 

Оскільки кварцова частинка представлена у вигляді аналітичного жорс-

ткого тіла, то її механічні властивості не впливають на розрахунок, а механі-

чні властивості сталі наведені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Механічні властивості сталі 38ХМЮА 

Властивість Значення Одиниці виміру 

Масова густина 7850 кг/м3 

Модуль пружності 205000 Н/мм2 

Коефіцієнт Пуассона 0,32 - 

 

Для коректного розрахунку необхідно задати закріплення, переміщення 

деталей моделі та їх взаємодію. 

Кварцову частинку жорстко закріплюємо по всім напрямкам, як зобра-

жено на рисунку 2.7, а сталеву пластину – обмежуємо в напрямку вісі z, при 

цьому задаємо їй переміщення в напрямку вісі х та у (рис. 2.8), з різною амп-

літудою руху (рис. 2.9). Взаємодію між кварцовою частинкою та сталевою 

пластиною наведено на рисунку 2.10, 2.11. 
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Рисунок 2.7 – закріплення кварцової частинки. 

 

 

а) 

       

                     б)                                                             в) 

Рисунок 2.8 – закріплення металевої пластини: а) – в напрямку вісі z; б) 

– вимушене переміщення в напрямку вісі х; в) – вимушене переміщення в на-

прямку вісі у. 
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Рисунок 2.9 – амплітуда руху пластини, переміщення в напрямку вісі х. 

 

 

Рисунок 2.10 – взаємодія поверхні кварцової частинки та сталевої плас-

тини. 
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                        а)                                                      б) 

Рисунок 2.11 – умови взаємодії: а) – тангенціальна складова; б) – нор-

мальна складова. 

 

Розрахунки проводяться для сталі 38ХМЮА та її азотованих видів, а 

саме: - пічного азотування; 

- іонного азотування.  

Розрахунок проводиться наступним чином: досліджувана поверхня по-

чинає рух в напрямку вісі х, в цей час абразивна частинка вступає в контакт з 

пластиною та заглиблюється на певну глибину, після досягнення якої части-

нка фіксується. Розрахунок закінчується коли металева пластина повністю 

пройде під абразивною частинкою. 

Глибина, на яку заглиблюється частинка, була визначена  її послідов-

ним збільшенням, до тих пір, поки напруження, що виникають на поверхні не 

почнуть перевищувати межу пластичності матеріалу. 

Результати розрахунків показали, що для утворення подряпин на мета-

левій поверхні зі сталі 38ХМЮА та її азотованих видів абразивна частинка 

має заглибитись на 1,1∙10-4 м, 1,25∙10-4 м, 1,5∙10-4 м відповідно. 

Результати розрахунків наведені на рисунку 2.12. 
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а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

Рисунок 2.12 – результати розрахунків напружень по Мізесу при утво-

рені зон пластичності:  

а) сталі 38ХМЮА; б) сталі 38ХМЮА після пічного азотування; а) сталі 

38ХМЮА після іонного азотування. 
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Для визначення напружень, які виникають в умовах реальної задачі, та 

визначення довговічності деталі, необхідно проаналізувати реакції які вини-

кають при контакті кварцової частинки з  досліджуваною поверхнею. Для 

цього в системі Abaqus, за результатами розрахунків будуємо графіки зміни  

контактної реакції у часі (рис. 2.13). 

 

 

а) 

 

б) 
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в) 

Рисунок 2.13 – графік залежності сили реакції від часу: а) сталі 

38ХМЮА; б) сталі 38ХМЮА після пічного азотування; а) сталі 38ХМЮА пі-

сля іонного азотування. 

 

Напруження які виникають під час абразивного зносу від однієї части-

нки визначається за формулою: 

𝜎 =
𝐹

𝑆
 , 

де F – середня сила реакції поверхні, Н; 

𝑆 =  𝜋 ∙ 𝑟1
2 = 3,14 ∙ 5 ∙ 10−5 = 1,57 ∙ 10−4 м – площа однієї частинки, м. 

  

Звідси:  

𝜎1 =
𝐹

𝑆
=

4,7 ∙ 10−3

1,57 ∙ 10−4
= 29,94 Па; 

𝜎2 =
𝐹

𝑆
=

5,2 ∙ 10−3

1,57 ∙ 10−4
= 33,12 Па; 

𝜎3 =
𝐹

𝑆
=

6,1 ∙ 10−3

1,57 ∙ 10−4
= 38,85 Па. 

 

 

Загальну кількість абразивних частинок в перероблюваному матеріалі 

визначаємо за формулою: 
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𝑛 =
𝜔 ∙ 𝑚𝑃𝑃

𝑚
, 

де n – загальна кількість абразивних частинок, шт ; 

ω – концентрація нуклеіруючої добавки, %; 

mPP – маса перероблюваного матеріалу, кг; 

m – маса однієї частинки, 18∙10-6 кг[20]. 

 

Маса перероблюваного поліпропілену: 

𝑚РР = 𝑉1 ∙ 𝜌1 = 1 ∙ 930 = 930 кг, 

де V1 – завантажувальний об’єм сировини, м3; 

ρ1 – густина поліпропілену, кг/м3. 

 

Отже кількість абразивних частинок в перероблюваному матеріалі: 

𝑛 =
𝜔 ∙ 𝑚𝑃𝑃

𝑚
=

0,3 ∙ 930

18 ∙ 10−6
= 15,5 ∙ 106 шт. 

 

Кількість часточок, які взаємодіють з досліджуваною поверхнею: 

𝑛к = (√𝑛
3

)
2

= (√15,5 ∙ 1063
)

2
= 62,16 ∙ 103 шт. 

 

Напруження на поверхні, які виникають від частинок, що потрапляють 

у контакт: 

𝜎заг𝑛 = 𝑛к ∙ 𝜎𝑛; 

𝜎заг1 = 𝑛к ∙ 𝜎1 = 62,16 ∙ 103 ∙ 29,94 ∙ 10−6 = 1,86 МПа; 

𝜎заг2 = 𝑛к ∙ 𝜎2 = 62,16 ∙ 103 ∙ 33,12 ∙ 10−6 = 2,06 МПа; 

𝜎заг3 = 𝑛к ∙ 𝜎3 = 62,16 ∙ 103 ∙ 38,85 ∙ 10−6 = 2,38 МПа. 

 

 

Для визначення довговічності робочого органу отримане значення на-

пружень порівняємо з графіком залежності зносу від питомого напруження 

після 20 годин роботи [21], який наведено на рисунку 2.14 
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Рисунок 2.14 –залежності зносу від питомого напруження, для сталей 

різних марок. 

 

Значення зносу для ст. 38ХМЮА визначимо графічно δ1 ≈ 1,1 мкм за 20 

годин роботи [21], для ст. 38ХМЮА після пічного та після іонного азоту-

вання визначено методом інтерполяції та дорівнюють δ2 ≈ 0,74 мкм, δ3 ≈ 0,62 

мкм відповідно. Значення зазору між гребнем витка та гільзою циліндра не 

повинно перевищувати допустиме δ. Для черв’ячної машини з діаметром 

шнека 125 мм це значення дорівнює:  

δдоп=0,008D = 0,008∙125= 1 мм. 

 

Розрахунковий час служби черв’яка до досягнення критичного зна-

чення зазору: 

Т𝑛 =
𝛿доп

𝛿𝑛
∙ 𝜏, 

де τ – час роботи під дією абразивного впилву. 

 

Розрахунковий час роботи екструдера при використанні ст. 38ХМЮА 

та її азотованих варіантів: 

Т1 =
𝛿доп

𝛿1
∙ 𝜏 =

1

1,1 ∙ 10−3
∙ 20 = 18181 год; 
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Т2 =
𝛿доп

𝛿2
∙ 𝜏 =

1

0,73 ∙ 10−3
∙ 20 = 27027 год; 

Т3 =
𝛿доп

𝛿3
∙ 𝜏 =

1

0,62 ∙ 10−3
∙ 20 = 32258 год. 
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Висновки 

В результаті виконання розрахунків отримано: 

 1. Параметричні розрахунки основних параметрів і характеристик 

черв’ячного екструдера;  

2. Розрахунок продуктивності екструдера ЧП-125;  

3. Розрахунок на міцність шнека;  

4. Розроблено модель для розрахунку черв’яка на стійкість до абразив-

ного зносу в середовищі Abaqus;  

5. За результатами числового моделювання в середовищі Abaqus прове-

дено дослідження на довговічність черв’яка зі ст. 38ХМЮА та її азотованих 

видів, а саме: після пічного азотування та іонного азотування. В результаті 

розрахунків, було встановлено, що іонне азотування дозволяє підвищити 

строк експлуатації робочого органу в 1,77 рази, що позитивно впливає на 

продуктивність роботи агрегату та є економічно вигідним для підприємства. 
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1 Технологія виготовлення деталі 

1.1 Опис та призначення деталі 

Розглядаючи конфігурацію і габарити деталі, можна передбачити, що 

блок зубчатих коліс є деталлю середнього машинобудування, але відсутність 

складального креслення вузла і даних про службове призначення виробу 

ускладнює точне визначення призначення деталі.  

Блок зубчатих коліс у машинобудуванні – обертова деталь машини, що 

передає крутний момент, може бути частиної диференціального (планетар-

ного) редуктора. Блок зубчатих коліс виготовляється з сталі 40, яка викорис-

товується для виготовлення відповідальних деталей.  

Аналіз технологічності конструкції деталі "блок зубчатих коліс" дозво-

ляє зробити наступні висновки: 

– Конструкція відрізняється високою жорсткістю і допускає високі ре-

жими різання і широке використання підвищених режимів різання; 

– Конструкція деталі "блок зубчатих коліс" забезпечує вільний доступ 

ріжучого і вимірювального інструмента до оброблюваної поверхні. 

 – Всі оброблювані поверхні і отвори, або паралельні, або розташовані 

під прямим кутом один до одного; 

– Більшість поверхонь і отворів можна обробити стандартним інструме-

нтом. 

В цілому конструкція деталі "блок зубчатих коліс" технологічна. 
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1.2 Вибір заготовки і її техніко–економічне обґрунтування для вигото-

влення деталі 

 

Відповідно до вимог креслення і в результаті аналізу конструкції деталі 

робимо висновок, що найбільш доцільно використовувати штамповану заго-

товку. Якість і вартість штампованих заготовок в основному залежать від спо-

собу їх виготовлення.  

Для одержання заготовки, клас точності якої відповідає Т4 відповідно до 

ГОСТ 7505–89, можна використати метод штамповки на кривошипно–шатун-

ному гарячо–штампувальному пресі з виштовхувачем. 

Для подальшої розробки технологічного процесу важливий правильний 

вибір площини роз’ємну штампованої форми. Штампована форма повинна 

мати, за можливістю, один плоский рознім. Для заготовки деталі, що розгля-

дається, такою єдиною площиною розніму може бути площина, що проходить 

верхню площину деталі. 

 

Рис.1 – Заготовка деталі 
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1.3  Вибір типового технологічного процесу та типових схем об-

робки поверхонь 

 

Блок зубчатих коліс відноситься до класу типу "диски". До цього класу 

відносяться деталі, що мають форму тіл обертання із співвідношенням висоти 

і найбільшого діаметра h < 0,5D, а також шестерні типу дисків. Характерні 

представники деталей даного класу – кришки, маховики, коліса, тормозні ба-

рабани, фланці, половинки муфт, зірочки, кільця підшипників і т.д. 

Базування. Чорновими базами являються зовнішній діаметр деталі і 

один торець. Для усієї подальшої обробки базами являються оброблені на пе-

ршій операції торець і циліндрична внутрішня або зовнішня поверхня. 

Для обробки даного класу деталей необхідно притримуватись наступної 

послідовності: 

– чорнова і чистова обробка торця і отвору, а також чорнова обробка 

вільної зовнішньої поверхні; 

– чорнова і чистова токарна обробка другого торця, а також чорнова 

і чистова обробка зовнішньої поверхні при базуванні деталі по обробленим 

начисто внутрішній поверхні і торцю; 

– кріплення деталі розтискними кулачками або на розтискній опра-

вці; 

– свердлення і розсвердлювання невеликих отворів і нарізання в них 

різьби, фрезерування невеликих поверхонь, протягання шпонкових канавок; 

– чорнове і чистове нарізання зубців шестерні при базуванні на 

отворі і торці; 

– невеликі операції – заокруглення і зрізання зубців, свердління 

отворів для змащення через впадину зуба, притуплення гострих кромок; 

– термічна обробка (за необхідності); 
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– оброблення точних поверхонь шліфуванням і шовінгуванням – 

шліфування отворів і торців при базуванні по зовнішній поверхні циліндрич-

ній поверхні або по боковим поверхням зубців. 



 

1.4  Розробка маршрутного технологічного процесу
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2 Вибір та розрахунок пристосування для певної операції 

2.1 Вибір пристосування, опис конструкції та принципу дії 

При виготовленні блоку зубчатих коліс здійснюється багато різних опе-

рацій. Для кожної з них переважно використовують своє пристосування. Роз-

глянемо пристосування для фрезерних станків, передбачаючи вертикально-

фрезерну операцію.  

Пристосування спеціалізоване універсально-безналадочне з гідроприво-

дом, призначено для базування і закріплення заготівок пустотілих циліндрів, 

валів при фрезеруванні на вертикально-фрезерному станку 6Р13.  

Пристосування має корпус, до якого за допомогою болтів туго закріп-

лена призма. По бокам призми розташовані прихвати, до яких за допомогою 

болтів прикріплені прижими. На нижній частині корпусу закріпляються напра-

вляючі шпонки, за допомогою яких пристосування базується на столі станка. 

Закріплення пристосування на столі здійснюється за допомогою болтів.  

Пристосування працює наступним чином. Заготовку встановлюють на 

призму і закріпляють прихватами . При подачі масла під тиском в порожнину 

гідроциліндра, поршень разом із штоком рухається вправо, тиснуть на правий 

прихват, який прижимає з невеликим зусиллям заготовку до призми . Зусилля 

закріплення на правий прихват передається від шток-поршня гідроциліндра 

через провушину і вісь. Таким чином, здійснюється закріплення заготовки. 

Для розжиму тиск масла зменшується, штовхач відходить назад, тягне за со-

бою прихват і відпускає заготовку. 

 

2.2 Розрахунок сил закріплення деталі 

Вихідні дані: 

оброблюваний матеріал - сталь 40;  

обладнання – токарно-гвинторізний верстат 16К20;  

інструмент - токарний різець з пластиною із твердого сплаву Т15К6; 

глибина різання: t = 1.84 мм;  
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подача: S=1.2 мм/об, призначаємо за довідниковим даними. 

Розраховуємо швидкість різання за формулою:  

𝑣 =  
𝐶𝑣 

𝑇𝑚 ∙ 𝑡 𝑥 ∙ 𝑆у 
 ∙  𝐾𝑣, 

де: D – діаметр фрези;  

Т – період стійкості (60 хв);  

t – глибина фрезерування, мм;  

Sz – подача, мм/об;  

Cv =340; m=0,2 ; x= 0,15; y= 0,45 – коефіцієнти, що залежать від типу 

обробки; 

Kν – загальний поправочний коефіцієнт, уточнюючий фактичні умови 

різання, за довідником Kν =1,08. 

Остаточно швидкість різання: 

𝑉 =  
340

600,2  ∙  1,840,15   ∙  1,20,2 
 ∙  1,08 =  148 м/хв. 

Розрахункове значення частоти обертання шпінделя: 

𝑛 =
1000 ∙ 𝑉

𝜋 ∙ 𝐷
=

1000 ∙ 148

3,14 ∙ 89,96
= 524 об/хв. 

Найближча стандартна частота nф=500 об/хв , тому фактичне значення 

швидкості:  

𝑉ф  =  
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛ф

1000 
=

3,14 ∙ 89,96 ∙ 500

1000 
=  148 м/хв. 

 Знаходимо головну складову сили різання за формулою: 

𝑃𝑧 = 10 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑡𝑥 ∙ 𝑆𝑦 ∙ 𝑉ф
𝑛 ∙ 𝐾𝑝, 

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

Kp – поправочний коефіцієнт, що враховує умови різання: 

𝐾𝑝 = 𝐾м𝑝 ∙ 𝐾𝜑𝑝 ∙ 𝐾𝛾𝑝 ∙ 𝐾𝜆𝑝 ∙ 𝐾𝑟𝑝, 

де Kмр – коефіцієнт, що враховує вплив якості оброблюваного матері-

алу: 

𝐾мр = (
𝜎в

750
)

𝑛
= (

600

750
)

0,75

0,35
= 0,6; 
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Kφр, Kγр, Kλр, Krр – коефіцієнти, що враховують вплив геометричних па-

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

Звідси: 

𝐾𝑝 = 0,6 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,04. 

𝑃𝑧 = 10 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑡𝑥 ∙ 𝑆𝑦 ∙ 𝑉ф
𝑛 ∙ 𝐾𝑝 = 10 ∙ 204 ∙ 1,841 ∙ 1,20,75 ∙ 1410 ∙ 0,62 =

2668 Н.  

Знаходимо окружну силу при фрезеруванні: 

𝑃𝑧 =
𝑃𝑧1

𝐷𝑞∙𝑛𝑤
∙ 𝐾 =

2668

900,86∙5000
∙ 0,93 = 52 𝐻. 

Величини інших складових сили різання найдем через окружну силу.  

Горизонтальна сила (подачі):  

𝑃ℎ = 0,4 ∙ 𝑃𝑧 = 0,4 ∙ 52 = 20,8 Н. 

Вертикальна сила:  

𝑃𝑣 = 0,9 ∙ 𝑃𝑧 = 0,9 ∙ 52 = 46,8 Н. 

Радіальная сила: 

𝑃𝑦 = 0,4 ∙ 𝑃𝑧 = 0,4 ∙ 52 = 20,8 Н. 

Осьова сила: 

𝑃𝑥 = 0,55 ∙ 𝑃𝑧 = 0,55 ∙ 52 = 28,6 Н. 

 

Складемо схему затискного механізму: 

 



 
 

 

     

ЛП71.177246.000-70ТЕ 
Лист 

     
13 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

 

Необхідну силу закріплення 𝑄 заготівки обраховуємо по формулі: 

𝑄 = √𝑄𝑃𝑧

2 + 𝑄𝑃𝑥

2  

 де 𝑄𝑃𝑧 – необхідна сила закріплення заготовки при врахуванні сили рі-

зання 𝑃𝑧 , утворююча момент різання;  

𝑄𝑃𝑥 – необхідна сила закріплення заготовки при врахуванні сили рі-

зання 𝑃𝑥, зміщуючи заготовку в напрямку подачі.  

Силу 𝑄𝑃𝑧 и 𝑄𝑃𝑥 знаходимо із умови статичної рівноваги заготовки, що 

знаходиться під дією моментів сил 𝑃𝑧 , 𝑃𝑥, 𝐹 и 𝐹1.  

−
𝑃𝑧𝑑

2
+

(2𝐹+2𝐹1)𝑑

2
= 0; 

−𝑃𝑥  +  2(𝐹 + 𝐹1 )  =  0. 

Оскільки  

𝐹 =  ( 
𝑄

2
 ) 𝑡𝑔𝜑; 

𝐹1 =  𝑅𝑡𝑔𝜑1; 

𝑅 =  
𝑄

2
 ; 

𝑡𝑔𝜑 = 𝑓; 
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𝑡𝑔𝜑1 = 𝑓1, 

 то з урахуванням коефіцієнта запасу:  

𝑄𝑃𝑧
 =  

𝐾3𝑃𝑧 

(𝑓 + 𝑓1)
. 

 Аналогічно отримаємо:  

𝑄𝑃𝑥
=  

𝐾3𝑃𝑥

𝑓 + 𝑓1
 . 

Повна сила закріплення заготівки:  

𝑄  = √𝑄𝑃𝑧

2 + 𝑄𝑃𝑥

2  =  √(
𝐾3𝑃𝑧 

(𝑓 + 𝑓1)
)

2
+ (

𝐾3𝑃𝑥

𝑓 + 𝑓1
 )

2
. 

З таб. 3 [10 стр. 384] приймаємо 𝑓 = 𝑓1 = 0,16 – коефіцієнти тертя в міс-

цях контакту заготівки з опорами і затискним механізмом відповідно.  

В свою чергу коефіцієнт запасу, уточнюючий нестабільність силових 

впливів на заготовку, знаходимо по формулі: 

𝐾3  =  𝐾0𝐾1𝐾2𝐾3𝐾4𝐾5𝐾6, 

де 𝐾0 = 1,5 –гарантований коефіцієнт запасу;  

𝐾1 = 1 – коефіцієнт, уточнюючий вид технологічної бази;  

𝐾2 = 1,3 – коефіцієнт, уточнюючий збільшення сил різання внаслідок 

затуплення ріжучого інструмента;  

𝐾3 = 1,2 – коефіцієнт, уточнюючий переливність різання;  

𝐾4 = 1 – коефіцієнт, характеризуючи постійність сили розвиненої зати-

скним механізмом.  

𝐾5 = 1 – коефіцієнт, характеризуючий ергономіку затискного механі-

зму.  

𝐾6 = 1 – коефіцієнт, характеризуючий установку заготівки.  

𝐾3  =  𝐾0𝐾1𝐾2𝐾3𝐾4𝐾5𝐾6 = 1 ∙ 1,3 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 2,34 

Так як в результаті розрахунку 𝐾з < 2,5 , то приймаємо 𝐾з = 2,5.  

𝑄𝑃𝑧
 =  

𝐾3𝑃𝑧 

(𝑓 + 𝑓1)
=

2,5∙52

(0,16+0,16)
= 406,25 Н, 

𝑄𝑃𝑥
=  

𝐾3𝑃𝑥

𝑓 + 𝑓1
=

2,5∙28,6

(0,16+0,16)
= 223,44 Н, 
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𝑄  = √𝑄𝑃𝑧

2 + 𝑄𝑃𝑥

2 = √406,252 + 223,442 = 463,64Н.  

Із умови статичної рівноваги прихватів: 

𝑄

 2
 =  

𝑃𝑙1

𝑙2
. 

Сила 𝑃 силового циліндра, необхідна для закріплення заготівки, дорів-

нює: 

𝑃 =  0,25𝜋𝐷2 𝜌, 

тоді діаметр поршня циліндра 𝐷 може бути розрахований по формулі:  

𝐷 =  √
4𝑄𝑙2

𝜋𝜌𝑙1
 , 

де 𝜌 –робочий тиск масла, приймаємо 1 МПа;  = 0,9 – КПД.  

Знаходимо діаметр поршня гідроциліндра: 

 𝐷 =  √
4𝑄𝑙2

𝜋𝜌𝑙1
=  √

4∙463,64∙97,5

3,14∙0,9∙187
= 18,5 мм. 

В якості привода фрезерного пристосування вибираємо гідроциліндр 

по ГОСТ 19899-74 з діаметром поршня 30 мм.  

Оскільки дійсна сила затиску 𝑃 = 0,25𝜋𝐷2𝜌 = 636,85 Н перевищує не-

обхідну силу закріплення 𝑄 = 463,64 Н заготівки, то розрахунок виконано ві-

рно. 
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Висновки 

В дипломному проекті було описано екструдер для виготовлення листів 

з поліпропілену, розраховано головку, обрано технічні характеристики, обґру-

нтовано обрані конструкції, проведено патентний пошук, проведено розраху-

нки, що підтверджують працездатність та надійність апаратів, проведено роз-

робку 3д моделі екструзійної головки, проведені дослідження абразивного 

зносу черв’яка екструдера.  

Графічна частина складається з 4 креслень в перерахунку на формат А1 

та 2 плакатів формату А1. 

 Виконано креслення лінії для виготовлення поліпропіленових листів, 

екструдера, черв’яка та головки. А також плакат 3д головки екструдера 

125х25. До складальних креслень складено специфікації.  

Підводячи підсумок, можна зі впевненістю сказати, що розроблена ма-

шина є повністю працездатною, а метод дослідження на абразивний знос за 

допомогою МКЕ доцільний та може використовуватись замість випробувань. 
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