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РЕФЕРАТ 

 

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему: 

«Гранулятор полімерної сировини з модернізацією головки». Виконав студент 

групи ЛП-п81 Тютюнник М.І., керівник – проф. Панов Є.М.  

Дипломний проект містить текстову і графічну частини. Текстова 

частина має 3 розділи і додатки, загальний обсяг - _96_ сторінки, _27_ 

ілюстрацій, _2_ таблиці, _24_ джерела посилань. Графічна частина містить _8_ 

креслень (загальний обсяг _7_ аркушів креслень формату А1, _1_ плакат з 

результатами розрахунків).  

Дипломний проект присвячений модернізації екструзійної головки 

екструдера. Метою модернізації є забезпечення зниження вартості 

виготовлення формуючої головки та підвищити якість виробів.  

Об’єктом розробки є екструдер ЧП 100×32.  

У роботі надано технічні характеристики, розглянуто конструкцію та 

принцип дії агрегату для виробництва гранул, виконано параметричні, 

кінематичні, теплові розрахунки, та розрахунки на міцність черв’яка, які 

підтверджують працездатність та надійність машини.  

У даному проекті виконано літературно-патентний пошук з метою 

обрання варіанта модернізації екструзійної головки.  

 

АГРЕГАТ, ЧЕРВ’ЯК, ЕКСТРУДЕР, ЕКСТРУЗІЙНА ГОЛОВКА, 

ВИРОБНИЦТВО ГРАНУЛ, ЕКСТРУЗІЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ. 

 

 

 

 

 



 

 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект образовательно-квалификационного уровня 

«бакалавр» на тему: «Гранулятор полимерного сырья с модернизацией 

головки». Выполнил студент группы ЛП-п81 Тютюнник М. И., руководитель-

проф. Панов Е. М. 

Дипломный проект содержит текстовую и графическую части. 

Текстовая часть имеет 3 разделы и приложения, общий объем - _96_ страницы, 

_27_ иллюстраций, _2_ таблицы, _24_ источники ссылок. Графическая часть 

содержит _8_ чертежей (общий объем _7_ листов чертежей формата А1, _1_ 

плакат с результатами расчетов). 

Дипломный проект посвящен модернизации экструзионной головки 

экструдера. Целью модернизации является обеспечение снижения стоимости 

изготовления и повысить качество изделий. 

Объектом разработки является экструдер ЧП 100×32. 

В работе предоставлены технические характеристики, рассмотрена 

конструкция и принцип действия агрегата для производства гранул, 

выполнены параметрические, кинематические, тепловые расчеты, и расчеты 

на прочность червяка, которые подтверждают работоспособность и 

надежность машины. 

В данном проекте выполнен литературно-патентный поиск с целью 

избрания варианта модернизации экструзионной головки. 

 

АГРЕГАТ, ЧЕРВЯК, ЭКСТРУДЕР, ЭКСТРУЗИОННАЯ ГОЛОВКА, 

ПРОИЗВОДСТВО ГРАНУЛ, ЭКСТРУЗИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ.  



 

 

ABSTRACT 

 

 The diploma project of the educational qualification level "bachelor" on the 

topic: "Granulator of polymer raw materials with the modernization of the head". 

The executor is a student of the group LP-p81 Tiutiunnyk M. I., the associate 

professor Panov E. M. 

The diploma project includes textual and graphical parts. The textual part has 

3 sections and applications, the total volume is _96_ pages, _27_ illustrations, _2_ 

tables, _24_ reference sources. The graphical part contains _8_ drawings (the total 

volume of _7_ sheets of drawings in A1 format, _1_ poster with the results of 

calculations). 

The diploma project is dedicated to the modernization of the extrusion head 

of the extruder. The goal of the modernization is to reduce the cost of manufacturing 

and improve the quality of products. 

The object of development is the extruder WP 100×32. 

The paper provides technical characteristics and it considers the design and 

principle of operation of the unit for the production of pellets. It also performs 

parametric, kinematic, thermal calculations, and calculations for the strength of the 

worm, which confirm the performance and reliability of the machine. 

In this project, a literary-patent search was made in order to select the option 

for upgrading the extrusion head. 

 

AGGREGATE, WORM, EXTRUDER, EXTRUSION HEAD, PELLET 

PRODUCTION, EXTRUSION, MODERNIZATION. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА  

ІНДЕКСІВ  

 

Умовні позначення 

D - діаметр черв`яка, мм;  

е - ступінь чорноти корпуса машини;   

E – модуль пружності, Мпа.    

F - площа зовнішньої головки, м²; 

Gм -  продуктивність машини, м³/год;  

L -  довжинf черв’яка, мм;  

n – кількість оборотів червяка, об/хв; 

N - потужність двигуна, кВт;  

p - oб’ємна маса матеріалу, кг/ м³;  

P - потужність нагрівників, кВт;  

        tпоч  - температура води початкова, С; 

tкін -  температура води кінцева, С; 

Тпоч - початкова температура матеріалу, С;  

Ткін - температура розплаву на виході, С; 

α - коефіцієнт тепловіддачі, Вт/м²*К; 

Скорочення 

        ПЗ - пояснювальна записка; 

        РР – розділ розрахунки; 

        ТЕ – технології машинобудування; 

Індекси 

max – максимальний; 

min – мінімальний; 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до дипломного проекту 

на тему: «Гранулятор полімерної сировини з модернізацією 

головки» 
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ВСТУП 

 

Сучасний світ важко уявити без пластику. Сьогодні все навколо нас на 

третину складається зі всіляких пластмас. Ми так звикли до них, що не завжди 

помічаємо їх у повсякденному житті. І в той же час пластмаси-це прибутковий 

бізнес, який генерує мільйони доларів на рік для своїх власників. Серед них 

найбільш поширеним і найбільш рентабельним є виробництво поліетилену. 

Поліетилен поділяється на два класи: поліетилен високої густини, 

отриманий під низьким тиском, і поліетилен низької густини, отриманий під 

високим тиском. 

Сфери використання поліетилів досить обширні. Поліетилен високого 

тиску в основному використовується для випуску плівок та різних плівкових 

продуктів: мішків, багатошарової упаковки харчових продуктів, парникових 

плівок, та інші. Поліетиленові вироби високого тиску можуть бути 

використані в таких галузях як: електротехніка, харчове та хімічне 

виробництво, будівництво тощо. 

Гранулювання - завершальна стадія технологічного процесу 

виробництва полімерів етилену. Велика частина поліетилену 

використовується у вигляді гранул-щільних частинок певного розміру. 

Гранулювання вирішує кілька завдань: “доведення”  полімеру після синтезу 

(дегазація, видалення залишків розчинників і домішок, гомогенізація за 

молекулярною вагою, підвищення механічних характеристик), надання 

товарних якостей для раціонального використання у виробництві виробів, 

отримання композицій з різними добавками. 

Грануляція є заключним етапом процесу виробництва етиленових 

полімерів. Значна частина поліетилену застосовують в якості гранул – це 

частинки певного розміру з високою густиною. Грануляція вирішує ряд 

проблем: "доведення" полімеру (дегазація, видалення залишків, гомогенізація, 

покращення механічних властивостей), надання комерційних якостей 

раціонального використання при виробництві продуктів тощо. 
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Грануляція перетворює об'ємний полімерний порошок в міцні та щільні 

утворення, однорідні за густиною, характеристиками та розмірами і формою. 

Під час гранулювання контролюється якість гранул та їх однорідність і вихід 

фракції необхідної якості. 

Грануляція дає можливість отримувати поліетиленові композиції з 

різноманітними добавками (пластифікаторами, освітлювачами, барвниками 

тощо) високої однорідності для використання у виробах різного призначення. 
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1.1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБУ, 

ЯКИЙ ПРОЕКТУЄТЬСЯ 

 

Поліетилен гранулятор працює на основі екструдера. Полімер 

безперервно переміщається червяком і проходить через різні стадії, спочатку 

плавиться під дією сил тертя і тепла. Розплав дегазують, гомогенізують, 

стискають, після чого він попадає в екструзійну головку і проходячи через її 

багатоканальну філь’єру отримуємо джгути необхідного діаметру. Щоб вони 

не прилипали, джгути поливають водою та окунають у ванну після чого їх 

висушують та розрізають обертовими ножами на сегменти заданої довжини-

гранули. 

Екструзійні машини для гранулювання складаються з екструдера і 

гранулюючого пристрою (екструзійної головки). Лінія для гранулювання 

включає в себе формувальний інструмент (філь’єрну решітку), гранулятор 

(ріжучий механізм), ванну для охолодження гранул. Для отримання 

розплавлених термопластичних гранул з термопластичних порошків, твердих 

відходів або при введенні невеликої кількості наповнювача в основний 

полімер часто використовуються одношнекові екструдери. 

 

Рис – 1.1.1 Схема гранулятора з порізкою прутків 

1 – Екструдер; 2 – завантажувальний бункер; 3 – пульт управління;  

4 – екструзійна головка; 5 – охолоджуюча ванна; 6 – гранулюючий пристрій; 

7 - подрібнювач. 
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В процесі гранулювання розплав продавлюється обертовим черв'яком 

через сітчастий фільтр, а потім видавлюється через отвори філь’єри 

гранулюючої головки у вигляді джгутів циліндричного, квадратного, або 

прямокутного перетину; останні називаються стренгами. Далі джгути або 

зрізаються обертовими ножами на фільєрі (гаряча різання), або витягуються і 

охолоджуються у воді, а потім розрізаються на гранули (стренговая різання) і 

сушаться. Агрегати для грануляції бувають в горизонтальному і 

вертикальному виконанні. 

Під час грануляції розплав видавлюється обертовим шнеком через 

фільтр, після проходження по каналах формуючої головки проходить через 

фільєрну решітку на якій остаточно формується необхідний поперечний 

перетин гранул, який має безліч конфігурацій, в нашому випаку це полімерні 

джгути. Потім вони попадають на порізку, або безпосередньо на формуючій 

головці обертовими ножами (гаряча різання) або після виходу з формуючого 

пристрою джгути проходять через охолоджуючу ванну, а потім вже сушать і 

подрібнюють на гранули. Грануляційні агрегати можуть бути конструкційно 

виконані як горизонтально так і вертикально. 

Полімер обробляється в розріджений матеріал, проходячи наступні 

етапи: 

- Подача на завантаження (ручне або автоматичне). 

- Сировина поступає в екструдер, де вона переміщається в формуючий 

пристрій за допомогою черв’яка. 

- Під час проходження через еструдер матеріал нагрівається і стає 

однорідного характеру. Утворений розплав проходить під тиском через 

фільтрувальну решітку. 

- Перш ніж розплав потрапить в фільєрну решітку, з нього видаляється 

повітря. 

- Полімерний джгут, що виходить з фільєри, необхідно охолодити, 

осушити після чого вже порізати на гранули. 
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- Виготовленна продукція остаточно осушується і контролюється перед 

упаковкою. 

Гранулювання широко застосовують для переробки полімерних 

відходів. Попередньо всі різновиди полімерних відходів дробляться 

(подрібнюються) лопатевими дробарками, а відходи полімерної плівки 

піддаються паро-повітряній агломерації. 

Обладнання цього класу може використовуватися у всіх галузях 

виробництва. До таких відноситься: легка промисловість, харчова 

промисловість, авіаційне, автомобільне та суднобудування, виробництво 

будівельних матеріалів, трубопроводів тощо. 
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1.2 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧП-100 

 

Ця технічна характеристика дозволяє отримати основну і спеціальну 

технологічну інформацію про машину. Завдяки отриманим показникам буде 

проведено додаткове порівняння цього агрегату з аналогічними для 

наступного вибору кращого виконання та його обґрунтування. Основні 

показники ЧП - 100 представлені в таблиці 3.1 

таблиця 1.2.1 

Діаметр черв’яка D=100 мм 

Співвідношення довжини до 

діаметру 
L/D=32 

Глибина каналів по зонах черв’яка  ℎ1 = 14 мм; ℎ2 = 5 мм; 

Крок навивки 𝑡 = 100 мм 

Габаритні розміри 3500х2000 мм 

Потужність приводу 110 кВт 
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1.3 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИП ДІЇ 

ЕКСТРУДЕРА ЧП-100 

 

Преси працюють таким чином що червяк обертається у товстостінному 

циліндричному корпусі (згідно з[1-3]). Більшість червяків характеризуються 

числом заходів нарізки, геометрією (профілем) поперечного перерізу каналу, 

кроком, довжиною нарізки і ступенем стиску. 

Під час обертання черв’яка розплав транспортується по гвинтовому 

каналу, який утворений внутрішньою поверхнею циліндра і нарізкою 

черв’яка.  

Черв'ячний прес ЧП-100 (рис. 2.1) складається з завантажувальної 

воронки 5, матеріального циліндру 1, в якому розміщений черв’як 3, що 

приводиться у рух клинопасовою передачею від двигуна постійного струму 

12. Всі вузли преса змонтовані на зварній рамі 2, встановлений циліндр 

закрито спеціальним корпусом 4. Тепловий режим підтримується за рахунок 

нагрівачів 9 і 10, вентиляторів 11 які входять до системи повітряного 

охолодження циліндра. 

 

Рисунок 1.3.1 Прес ЧП-100 
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1 – циліндр преса, 2 – рама, 3 – черв’як, 4 – кожух, 5 – воронка 

завантажувальна, 6  - завантажувальний бункер, 7 -  редуктор, 8 – пристрій 

охолодження черв’яка, 9, 10 – індукційні нагрівники, 11 – вентилятор, 12 - 

електродвигун. 

Зовнішня поверхня циліндра складається з п’яти температурних зон, у 

кожній з яких встановлені електричні індукційні нагрівники 9 і 10, та 

термоелектричний перетворювач, сигнал з якого подається на пристрій 

терморегуляції. Циліндр преса 1 є товстостінна труба з двома фланцями та 

твердосплавною гільзою всередині корпусу. 

Вентилятори встановлені у перших чотирьох зонах, а у п’ятій перехідній 

зоні до головки він відсутній. В завантажувальній частині корпусу, 

передбачені канали які охолоджують завантажувальну воронку водою, а 

регулювання витрати води здійснюється вручну за допомогою крану. 

Для уникання масляного голодання редуктора 7 який змащується 

напряму від насосу ситуацій при якій під час роботи машини та падінні тиску 

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

забезпечить відключення двигуна. На тихохідному валу редуктора вмонтовано 

упорний підшипник 3, який призначений для сприймання осьових 

навантажень, що виникають під час обертання черв’яка. 
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1.4 ЛІТЕРАТУРНО ТА ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД. 

ОБГРУНТУВАННЯ ОБРАНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

 

У гумовій промисловості широко використовуються гранулюючі 

машини [1]. Вони бувають гарячого та холодного процесу та 

використовуються в будівництві, фармакологічній промисловості, сільському 

господарстві тощо. [3, 4].Відомі конструкції екструзійних головок мають ряд 

недоліків: гранули різних розмірів, низька якість грануляnу отриманого 

екструзійним методом. Однією з переваг можна назвати високу 

продуктивність і швидкість грануляції [9]. 

Метою літературно патентного-пошуку було  усунення відомих 

недоліків екструзійних головок для гранулювання і покращити їхні техніко-

економічні характеристики. 

Винахід [10] відноситься до класу гранулюючих пристроїв вторинних 

полімерів, подрібнених екструзією, і може бути використаний в хімічній 

промисловості для виробництва гранул. 

Дана екструзійна головка володіє таким недоліком як, складність 

виготовлення багаканальної філь’єри, вигнутий профіль якої залежить від 

різноманітних параметрів, пошук яких не завжди можливий, для деяких 

термопластичних матеріалів. Крім того, складність виготовлення екструзійної 

головки обумовлена тим фактором, що профіль поперечного перерізу фільєри 

визначається в залежності від реологічних параметрів, визначення яких є 

достатньо трудомістким процесом. 

Вибір оптимальної геометрії поперечного перерізу фільєри, а саме 

відношення довжини формуючих каналів фільєри до діаметру її опуклої 

поверхні і забезпечує технічний результат екструзійної головки та підвищує 

якість одержуваних гранул. 
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Рис – 1.4.1 Екструзійна головка №2350466 

 

Відома гранулююча головка [11], яка містить решітку, що обігрівається 

теплоносієм по радіально розташованими каналами з зовнішніми і 

внутрішніми колекторами. Однак  ділянки решітки для гранулювання, 

розташовані в одній і тій же площині. Можуть бути нагріті як гострою, так і 

відпрацьованою парою. Крім того присутній неефективний обігрів  

центральна область решітки. 

Щоб забезпечити рівномірне нагрівання гранулюючої решітки, 

пропонується екструзійна головка, в якій канали обігріву решітки розташовані 

на осі головки, і з’єднані кільцевими колекторами, а внутрішні колектори 

з'єднані один з одним через центральну порожнину решітки.  

Розташування радіальних каналів в різних площинах, перпендикулярних 

осі головки, створює необхідні умови для рівномірного прогріву решітки, а 

з'єднання внутрішніх колекторів через порожнину в торпеді забезпечує 

ефективний розігрів. 
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Рис – 1.4.2 Гранулююча головка №447290 

 

Недоліком пристрою [12] є те, що філь’єрна решітка відчуває значні 

осьові навантаження при досягненні номінального тиску пресованої маси, що 

знижує продуктивність, скорочує її термін служби, і збільшує енергозатрати. 

Її інтенсивне зношування відбувається в зоні тертя екструзійної маси по 

поверхні корпусу що скорочує термін служби [12]. 

Технічного рішення [12] розраховане на спрощення конструкції, 

підвищити продуктивність головки, її довговічність і надійність. Технічний 

результат полягає в мінімізації осьових зусиль що сприймаються філь’єрою.  

Використання даного полімерного гранулятора [12] дозволить в 

порівнянні з відомим аналогом спростити конструкцію, підвищити його 

надійність і довговічність, продуктивність гранулятора і підвищити стійкість 

до пульсації гранульованого матеріалу. 
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Рис – 1.4.3 Гранулююча головка №2007137315 

 

Однією з переваг наступної конструкції [13] є те, що матриця з'єднана з 

тілом, щонайменш одним еластичним і хочаб одним амортизуючим 

елементом, з можливістю здійснення зворотно-поступального руху[13]. 

Відомі пристрої [1,3] володіють такими поверхневими дефектами як 

«акуляча шкіра», що виникає від пульсацій або високоеластичного плавлення. 

Екструзійна головка [13] складається з корпусу, матриці і дорн, який 

закріплений в дорнотримачі, утворюючи канал для витоку, який відрізняється 

тим, що матриця з'єднана з корпусом щонайменш одним еластичним і хочаб 

одним елементом з можливістю зворотно-поступального руху. 

 

Рис – 1.4.4 Екструзійна головка №82157 
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Корисна модель [14] належить до екструзійного обладнання для 

перероблення термопластичних матеріалів, у тому числі й композиційних, і 

може бути використана для виготовлення безперервних і погонних матеріалів 

і виробів, наприклад різноманітних профілів.  

Корисна модель [14] відноситься до екструзійного обладнання для 

обробки термопластичних матеріалів і може бути використаною для 

виробництва погонажних продуктів, наприклад різних профілів. 

Відома конструкція екструзійних пристроїв [1, 4], володіє таким 

недоліком як, можливість ввести одного чи декілька компонентів зокрема на 

поверхню потоку перероблюваного полімеру, а не в його об'єм, що суттєво 

скорочує технологічні можливості пристрою. 

На відміну від розглянутих аналогів, дана головка [14] забезпечить 

введення компонентів безпосередньо в об'єм перероблюваного матеріалу. 

Однак ця головка призначена для виготовлення зокрема виробів кільцевого 

поперечного перерізу, а саме круглих труб, що значно знижує технологічні 

можливості пристрою. 

Таким чином, зміна положення тіла обертання стрижня забезпечує 

введення компонентів в будь-яку точку поперечного перерізу каналу. При 

виробництві продукту досить складного поперечного перерізу, місце 

розташування зазначеного отвору можна розрахувати шляхом чисельного 

моделювання потоку в каналі переробленого матеріалу. 

Оснащення радіального отвору втулкою зі змінним соплом дає змогу 

ефективно вводити компоненти в потік перероблюваного матеріалу. 
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Рис – 1.4.5 Екструзійна головка №116907 

 

Рис – 1.4.6 Екструзійна головка №116907 

 

1.4.1 Обгрунтування обраної модернізаціії 

 

В результаті літературно патентного пошуку я зупинився на модернізації 

екструзійної головки [15]. 

Запропонований варіант вдосконалення екструзійної головки [15] для 

гранулювання забезпечує підвищення якості полімерних виробів і спрощення 

процесу виготовлення деталей багатоструменевої екструзійної головки. 

Недоліком відомих пристроїв [1,3] є те, що коли досягається 

номінальний тиск маси, фільєрна решітка сприймає значні осьові 

навантаження, що знижує її термін служби та продуктивність і збільшує 
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енергозатрати. У зоні тертя екструзійної маси по поверхні корпусу 

відбувається інтенсивний знос, що суттєво скорочує термін служби. 

Мета винаходу досягається тим, що багатоструменева екструзійна 

головка для полімерних матеріалів містить корпус з підвідним каналом, 

багатоканальну філь’єру з формуючими каналами з направляючим виступом, 

розміщеним в корпусі і оберненим вхідною частиною в сторону підвідного 

каналу, згідно винаходу багатоканальна філь’єра виконана у вигляді плоского 

диска з розміщеними по периферії формуючими каналами. 

Розплав полімеру з екструдера продавлюється через фільтруючу 

решітку 16 і, проходячи підвідний канал 15, надходить в звужуючу зону 12. 

Досягаючи гостру кромку 9, розплав полімеру стискається (ущільнюється), де 

за рахунок зменшення площі прохідного перетину в цьому місці відбувається 

накопичення пружної енергії і утворення постійного підпору полімеру в 

профільній проточці 8, далі маса направляється і рівномірно розподіляється на 

всі формуючі каналу 3 філь’єри 2, при цьому створюються однакові 

температурні умови і напруга в масі. 

 

Рис – 1.4.1.1 Повздовжній переріз екструзійної головки 
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Технічно-економічна ефективність використання запропонованої 

екструзійної головки в хімічній промисловості полягає в тому, що вона 

запезпечує: 

-зниження вартость виготовлення екструзійної головки в 1,5 рази за 

рахунок спрощення процесу її виготовлення; 

-підвищення якості виробів за рахунок роздільного виготовлення 

багатоканальної філь’єри і виступу комбінованого профілю, за рахунок чого 

досягається висока точність дотримання геометричних розмірів формуючих 

каналів, а також за рахунок ліквідації застійних зон і рівномірного розподілу 

маси по всіх формуючих каналах філь’єри. 
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1.5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

 

Охорона праці вивчає можливі причини виникнення нещасних випадків 

на виробництві, професійних захворювань, вибухів, пожеж та створює 

безпечні умови праці для людей і розробляє систему заходів щодо усунення 

цих причин. Безпечна конструкція електричних машин, механізмів та інших 

пристроїв повинна забезпечувати здоров'я і безпечний рівень роботи 

обслуговуючого персоналу. Закон України «Про охорону праці» прийнято 15 

жовтня 1992 року. 

Технічне завдання дипломного проекту «Гранулятор полімерної 

сировини з модернізацією головки». Встановлення параметрів технологічного 

процесу і контролю здійснюється оператором лінії. Консоль оператора 

розташована у виробничому приміщенні загальною площею 𝑆 = 1000 м2 та 

об'ємом 𝑉 = 3400 м3. Створення безпечних і здорових умов праці на 

підприємстві вимагає максимально швидкого виявлення шкідливих і 

небезпечних факторів, щоб на етапі проектування були вжиті заходи щодо 

забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу. 

Шкідливими та небезпечними факторами виробництва під час 

експлуатації та обслуговування лінії є: 

- Повітря робочої зони; 

- Пожежна небезпека; 

- Вплив деталей чи механізмів що рухаються або обертаються, а                                         

також матеріалу, що переміщується; 

- Ураження електричним струмом; 

- Промислове освітлення; 

- Виробничий шум та вібрації. 
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1.5.1 Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів. 
Метеоумови 

 

Робота оператора по обслуговуванню лінії відноситься до категорії 

легких робіт класу 1б за ГОСТ 12.1005 – 88/98. 

Споживання енергії людини в цеху досягає 150 ккал / г (172 Дж / с). 

Оскільки в процесі експлуатації вузли піддаються інтенсивному охолодженню 

водою, робочі поверхні нагріваються не вище 45ºC. Допустимі та фактичні 

параметри температури, відносної вологості та швидкості повітря в робочій 

зоні узагальнені в таблиці 1.5.1.1 

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень за  

ДСН 3.3.6.042-99  забезпечуються наступними заходами: 

Таблиця 1.5.1.1 

Пора 

року 

Категорія робіт – 1б легка  

Температура 
Відносна 

вологість 

Швидкість 

руху повітря 

ºС % м/с 

Холодний або 

перехідний 
Факт. 20 ÷ 23 60 - 40 0,2 

Теплий Факт. 22 ÷ 25 60 - 40 0,2 

 

У холодну пору року приміщення обігрівають батареями з теплоносіями, 

нагрітими до температури 50 ÷ 60ºC. У теплу пору року - провітрювання через 

вентиляційні отвори. 

Під час експлуатації лінії відбувається викид токсичних речовин - газів, 

пилу з відкритих резервуарів, викидом газу через витоки технологічного 

обладнання, з завантажувального бункера. Для видалення цих шкідливих 
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компонентів встановлюється місцева вентиляція, а в цеху також 

встановлюється загальнообмінна вентиляція відповідно до ДБН В.2.5-74:2013. 

 

1.5.2  Пожежна безпека 

 

У виробничому цеху, де працює технологічна лінія, може виявитися 

наступне: мокра ганчірка, машинне масло, електропроводка, 

електрообладнання.  

Крім того, беручи до уваги, що сировиною є полімери, при перевищенні 

певних температур деякі його компоненти можуть спалахнути: 

- При перевищенні 120 °C – формальдегід, ацетальдегід, ацетон, 

метиловий спирт, кетони, окис та двуокис вуглецю; 

- При перевищенні 150 °C – кислоти, ефіри, альдегіди, перекисні 

сполучення. 

На основі цього: приміщення, де знаходиться лінія відноситься до 

категорії „В” ДСТУ Б В.1.1-36:2016, і класу зони П-2А ( ПУЕ ), ступінь 

вогнестійкості ІІІ згідно ДБН В.1.1-7:2016.  

Це виробництво, в якому використовуються матеріали з нижньою 

межею займання понад 65 мг / м3, тверді речовини та легкозаймисті матеріали, 

які можуть горіти, але не вибухати при контакті з повітрям, водою або один з 

одним. 

Можливі причини пожежі: 

- струм, перевантаження, великі перехідні опори; 

- несправність електрообладнання; 

- іскри при електро- і газозварювальних роботах.   

У приміщенні встановлені модулі атоматичного порошкового 

пожежогасіння «САМ–9» 6 шт. на 12 м2 , які оснащені тепловими датчиками, 

які спрацьовують при підвищенні температури до Т=72°C. Засобом захисту 

статичної електрики є заземлення. Первинним засобом гасіння пожежі є: 

вуглекисневі вогнегасники «ОУ-3» у кількості 4 шт; ящики з піском - 6 шт; 
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протипожежна безпека черв’ячного преса відповідає вимогам  

ДБН В.1.1-7:2016.  

На верхній сферичній частині кожного балона мають бути чітко нанесені 

тавруванням наступні дані:  

- Товарний знак завода-виробника; 

- Номер балона по системі нумерації підприємства-виробника; 

- Дата виготовлення(випробування) і рік наступного випробування; 

- Вид термообробки; 

- Робочий тиск та пробний гідравлічний тиск; 

- Об`єм балона; 

- Маса балона; 

На момент пожежі працює пожежна сигналізація - теплові 

попереджувальні пристрої. Інформація від попереджувальних пристроїв 

надходить на приймальну станцію. У разі пожежі люди повинні покинути 

приміщення. Згідно з СН.П 2.09.02-85 в приміщенні є два евакуаційні виходи. 

Сам цех - це приміщення, розташоване на першому поверсі. Ширина шляхів 

евакуації - не менше одного метра, а двері на маршруті евакуації - не менше  

0,8 м. 

 

1.5.3 Електробезпека 

 

Лінія для виробництва полімерних гранул розміщена у сухому 

приміщенні з належною температурою та вологістю. Відповідно до класу ПУЕ 

зони установки П-2А відповідно до ДСТУ Б В.1.1-36:2016 відноситься до 

категорії В. 

На пульті керування машиніста напруга U = 220 В, частота f = 50 Гц, для 

електродвигунів, що використовуються на лінії напруга U = 380 В, частота f = 

50 Гц. 

У зв’язку з цим основними заходами від ураження електричним струмом  

є: 
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-  Ізоляція; 

-  Недосяжність  струмоведучих частин; 

- Електророзділення мережі за допомогою спеціальних розділяючих             

трансформаторів; 

- Захисне заземлення ; 

- Рубильники включення знаходяться в спеціальних шафах; 

- При роботі з електроінструментом необхідно застосовувати 

індивідуальні захисні засоби, такі як діелектричні рукавички і колоші, гумові 

килимки, ізольовані підставки. 

Забороняється: 

- Проводити роботи на незаземлених вузлах лінії; 

- Робити розбір і ремонт лінії без вимкнення електричної мережі; 

- Допускати удари металевими предметами, щоб запобігти утворення 

іскри; 

- Залишати без нагляду лінію, що працює; 

- Допускати у приміщення осіб, що не пройшли навчання і перевірку 

знань з питань охорони праці та техніки безпеки. 

                                

1.5.4 Промислове освітлення 

 

Лінія розташована у закритому приміщенні загальною площею не менше 

площею 𝑆 = 1000 м2 та об'ємом 𝑉 = 3400 м3. Лінія працює в дві зміни. В 

приміщенні передбачено природне і штучне освітлення. 

Для світильників штучного освітлення світлодіодні лампи LED Е40 100Вт 

(Розмір 105х300мм; кількість 15 штук; світловий потік: Ф=13000 Лм;). Вони 

мають бути розташовані так, щоб забезпечувались надійність їх закріплення, 

безпечність, зручність обслуговування і необхідне освітлення з урахуванням 

його рівномірності.  
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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. 

 

1.5.5  Шум 

 

Джерелом шуму при роботі лінії є: 

- Електродвигуни; 

- Редуктори; 

- Вентилятори; 

- Система охолодження. 

У результаті замірів при експлуатації обладнання значення шуму Lвдж = 

100 дБА. Це означає прийняття наступних обмежень для захисту від 

виробничого шуму: 

- змащування всіх поверхонь, що труться, наявність прокладочних 

матеріалів; 

- застосування захисних кожухів. 

Це забезпечить зниження рівня шуму на ΔL = 30 дБА.  

Джерелами вібрації є: електродвигун та частини лінії що обертаються. 

У цьому випадку виникає технологічна вібрація, яка проходить через 

несучі поверхні до оператора, однак нормальна вібрація не впливає на 

організм оператора. Рівень технологічної вібрації у виробничому приміщенні 

не перевищує 90 дБ при частоті 4 Гц, що відповідає ДСН 3.3.6.039 – 99. 
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1.6 ОЧІКУВАНІ МЕХАНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

 

Аналізуючи відому конструкцію екструзійної гранулюючої головки 

можна зробити висновок, що вона не забеспечує достатню продуктивність та 

якість розплаву, що не дозволяє отримувати високоякісний продукт.  

Для усунення цих недоліків у дипломному проекті було проведено 

літературно-патентний огляд та обрано варіант модернізації черв’яка.  

Після проведення літературно-патентного пошуку у дипломному 

проекті вдалось обрати варіант модернізації, який усуває знайдені недоліки 

відомих конструкцій екструзійних головок. 

Вибраний патент забезпечує нижчу вартість виготовлення екструзійної 

головки в півтора рази за рахунок спрощення процесу її виготовлення, а також 

значно підвищує якість виробів за рахунок роздільного виготовлення 

багатоканальної фільєри та комбінованого профілю, що дозволяє отримати 

геометрично точні формуючі канали, а також ліквідувати застійні зони, що 

забезпечує рівномірне розподілення маси полімеру по всіх каналах філь’єри. 

Отже, дана модернізація покращує технічно-економічні параметри 

екструзійної головки для гранулювання, тому її використання є виправданим 

та доцільним.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

Було розроблено дипломний проект на тему: «Гранулятор полімерної 

сировини з модернізацією головки». 

Дипломний проект складається з пояснювальної записки і графічної 

частини, які пояснють суть модернізації екструзійної головки.  

У пояснювальній записці описано такі пункти:  

- розглянута технологічна лінія для виготовлення гранул; 

- описана базова конструкція, її будову та принцип дії;  

- висвітлені переваги та недоліки базової конструкції;  

- здійснено літературно-патентний пошук;  

- вибрана модернізація екструзійно головки;  

- розроблено заходи які спрямованні на усунення небезпечних ситуацій 

на виробництві;  

- результатами проведених розрахунків підтвердили працездатність 

машини в заданих умовах роботи. 
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2.1 ПАРАМЕТРИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЧЕРВ'ЯЧНОЇ МАШИНИ 

2.1.1 Розрахунок геометрії черв'яка 

 

Черв’як є основним елементом черв'ячної машини і використовується для 

транспортування розплаву з завантажувального бункера до формуючої головки, а 

також для пластифікації гранул, розплав ретельно перемішують і встановлюють тиск 

необхідний для видавлювання з формуючого пристрою. Розрахунок виконано згідно 

[1, 3]. 

Одним з головних параметрів червяка являється його діаметр, за допомогою 

якого характеризують продуктивність машини. 

У представленій лінії використовується екструдер із черв’яком діаметром  

D = 100 мм, відношення довжини робочої частини до її діаметра L / D = 32. 

Решта параметри черв'яка безпосередньо залежать від матеріалу, який 

обробляється. В даному випадку вторинним матеріалом є поліетилен. 

 

Рисунок 2.1.1.1 Схема черв'яка. 

Вихідні дані:  

𝐷 = 100 мм;   

𝑖 = 2.5;  

 
𝐿

𝐷
= 32;  

Перероблюваний матеріал ПЕВГ; 
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1. Визначення загальної довжини гвинтової частини: 

𝐿 = 20 ∙ 𝐷 = 20 ∙ 100 = 2000 мм: 

2. Довжина зони завантаження: 

𝑙з = (4 … 5)𝐷 = 5 ∙ 100 = 500 мм; 

3. Довжина зони дозування: 

𝑙д = (3 … 8)𝐷 = 8 ∙ 100 = 800 мм; 

4. Довжина зони пластикації: 

𝑙п = (4 … 9)𝐷 = 7 ∙ 100 = 700 мм; 

5. Ширина гребня витка: 

𝑒 = (0.06 … 0.12)𝐷 = 0.1 ∙ 100 = 10 мм; 

6. Крок нарізки: 

𝑡 = (0.8 … 1.2)𝐷 = 1 ∙ 100 = 100 мм; 

7. Глибина каналу в зоні завантаження: 

ℎ1 = (0.12 … 0.16)𝐷 = 0.14 ∙ 100 = 14 мм; 

8. Діаметр осердя в зоні завантаження: 

𝑑1 = 𝐷 − 2ℎ1 = 100 − 2 ∙ 14 = 72 мм; 

9. Глибина каналу в зоні дозування: 

ℎ2 = 0.5 (𝐷 − √𝐷2 −
4ℎ1

𝑖
(𝐷 − ℎ1)) = 

= 0.5 (100 − √1002 −
4 ∙ 14

2.5
(100 − 14)) = 5 мм; 

10. Діаметр в зоні дозування: 

𝑑2 = 𝐷 − 2ℎ2 = 100 − 2 ∙ 5 = 90 мм; 

11. Довжина ущільнюючої зони: 

𝐿𝑦 = (0.7 … 1.5)𝐷 = 1.3 ∙ 100 = 130 мм; 

12. Довжина шліцевого з’єднання: 

𝐿ш = (1 … 2)𝐷 = 1.5 ∙ 100 = 150 мм; 
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13. Зазор між корпусом і гребнем черв’яка: 

𝛿 = (0,002 … 0,003)𝐷 = 0.003 ∙ 100 = 0.3 мм; 

 

2.1.2 Розрахунок коефіцієнта геометричної форми каналів головки 

 

Формули засновані на спрощеному аналітичному методі обчислення 

коефіцієнта геометричної форми голови, дозволяють визначити 

характеристики каналів простих фігур з достатньою точністю для практичних 

розрахунків. Розрахунок виконано згідно [3]. 

Канал головки розбивається на ряд послідовних ділянок простої 

геометрії, для кожного з яких визначається коефіцієнт геометричної форми 

К, м3 або мм3 (див. табл.), а потім сумарне значення для всієї головки: 

 

 

Рис 2.1 - Розрахункова схема екструзійної головки 
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1. Ділянка №1, тип перерізу: круглий циліндричний 

 

К1 =
𝜋 ∙ 𝑑4

128 ∙ 𝐿
=

𝜋 ∙ 804

128 ∙ 18
= 55850 мм3 

2. Ділянка №2 

 

К2 =
3𝜋 ∙ 𝐷3 ∙ 𝑑3

128 ∙ 𝐿(𝐷2 + 𝐷 ∙ 𝑑 + 𝑑2
=

3𝜋 ∙ 803 ∙ 603

128 ∙ 49(802 + 80 ∙ 60 + 602
= 11229 мм3 

 

3. Ділянка №3 

 

К3 =
𝜋 ∙ 𝑑4

128 ∙ 𝐿
=

𝜋 ∙ 604

128 ∙ 312
= 1020 мм3 

 

4. Ділянка №4 
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𝑅1 = 17,5 мм; 

𝑅2 = 110 мм; 

𝛿1 = 23 мм; 

𝛿2 = 20 мм; 

𝜔 =
2.3(𝑅1 − 𝑅2)2

(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)2
∙ 𝑙𝑔

𝑅1𝛿2

𝑅2𝛿1
−

(𝑅1−𝑅2)(𝛿1 − 𝛿2)

(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1) ∙ 𝛿1𝛿2
−

𝛿1
2 − 𝛿2

2

2𝛿1
2𝛿2

2 = 

=
2.3(17,5 − 110)2

(17,5 ∙ 20 − 110 ∙ 23)2
∙ 𝑙𝑔

17,5 ∙ 20

110 ∙ 23
−

(17,5 − 110)(23 − 20)

(17,5 ∙ 20 − 110 ∙ 23) ∙ 23 ∙ 20
− 

−
232 − 202

2 ∙ 232 ∙ 202
= −0.004139 

К4 =
𝜋(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)

6 ∙ 𝐿 ∙ 𝜔
=

𝜋(17,5 ∙ 20 − 110 ∙ 23)

6 ∙ 192 ∙ (−0.004139)
= 1436 ∙ 24 = 34464 мм3 

5. Ділянка №5 

 

𝑅1 = 110 мм; 

𝑅2 = 130 мм; 

𝛿1 = 20 мм; 

𝛿2 = 13 мм; 

𝜔 =
2.3(𝑅1 − 𝑅2)2

(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)2
∙ 𝑙𝑔

𝑅1𝛿2

𝑅2𝛿1
−

(𝑅1−𝑅2)(𝛿1 − 𝛿2)

(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1) ∙ 𝛿1𝛿2
−

𝛿1
2 − 𝛿2

2

2𝛿1
2𝛿2

2 = 

=
2.3(110 − 130)2

(110 ∙ 13 − 130 ∙ 20)2
∙ 𝑙𝑔

110 ∙ 13

130 ∙ 20
−

(110 − 130)(20 − 13)

(110 ∙ 13 − 130 ∙ 20) ∙ 20 ∙ 13
− 

−
202 − 132

2 ∙ 202 ∙ 132
= −0.002229 

К5 =
𝜋(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)

6 ∙ 𝐿 ∙ 𝜔
=

𝜋(110 ∙ 13 − 128 ∙ 20)

6 ∙ 109 ∙ (−0.002229)
= 2435 ∙ 24 = 58440 мм3 
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6. Ділянка №6 

 

𝑅1 = 127 мм; 

𝑅2 = 128 мм; 

𝛿1 = 13 мм; 

𝛿2 = 3,5 мм; 

𝜔 =
2.3(𝑅1 − 𝑅2)2

(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)2
∙ 𝑙𝑔

𝑅1𝛿2

𝑅2𝛿1
−

(𝑅1−𝑅2)(𝛿1 − 𝛿2)

(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1) ∙ 𝛿1𝛿2
−

𝛿1
2 − 𝛿2

2

2𝛿1
2𝛿2

2 = 

=
2.3(127 − 128)2

(127 ∙ 3,5 − 128 ∙ 13)2
∙ 𝑙𝑔

127 ∙ 3,5

128 ∙ 13
−

(127 − 128)(13 − 3,5)

(127 ∙ 3,5 − 128 ∙ 13) ∙ 13 ∙ 3,5
− 

−
132 − 3,52

2 ∙ 132 ∙ 3,52
= −0.03752 

К6 =
𝜋(𝑅1𝛿2 − 𝑅2𝛿1)

6 ∙ 𝐿 ∙ 𝜔
=

𝜋(127 ∙ 3,5 − 128 ∙ 13)

6 ∙ 24 ∙ (−0.03752)
= 709 ∙ 24 = 17016 мм3 

7. Ділянка №7 

 

𝑅2 = 129,75 мм; 

𝑅1 = 126,25 мм; 

𝐾7 =
𝜋(𝑅2 + 𝑅1)(𝑅2 − 𝑅1)3

12𝑙5
=

𝜋(129,75 + 126,25)(129,75 − 126,25)3

12 ∙ 6
=

= 479 ∙ 24 = 11496 мм3 
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8. Загальний коефіцієнт геометричної форми 

𝐾заг =
1

1
𝐾1

+
1

𝐾2
+

1
𝐾3

+
1

К4
+

1
𝐾5

+
1

𝐾6
+

1
𝐾7

= 

=
1

1
55850

+
1

11229
+

1
1020

+
1

34464
+

1
58440

+
1

17016
+

1
11496

= 781,4 мм3  

 

2.1.3 Розрахунок продуктивності черв’ячної машини 

 

Працездатність машини також залежить від процесів які проходять у 

каналах червяка його геометрії та конфігурації екструзійної головки. 

Розрахунок виконано згідно [1]. 

Методика розрахунку: 

Кут нахилу лінії нарізки 
D

t
arctg


 , 

де D – діаметр черв’яка; t – крок нарізки витків: t = 0.8  1.2 D. 

Коефіцієнт прямого потоку 
 
2

2
2 


CosethD

, 

де h2 – глибина каналу в зоні дозування; 

е – ширина гребеня витка, е = (0.08  0.12) D. 

Коефіцієнт зворотного потоку 
 

дl

Sineth






24

23
2  , 

де lд – довжина зони дозування. 

Коефіцієнт потоку витоку 
дle

SintgD






10

322
 , 

де δ – висота зазору між черв’яком та корпусом. 

Коефіцієнт потоку витоку 

Об'ємна секундна продуктивність Q =








К

nK
,  

де n – обороти черв'яка за секунду, К – коефіцієнт геометричної форми 

головки. 
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Вагова продуктивність П =3600Q10-9 [кг/год]  

 

1. Кут нахилу лінії нарізки: 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑡

𝜋 ∙ 𝐷
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

100

𝜋 ∙ 100
= 17.7° 

де: t=100; 

2.Коефіцієнт прямого потоку: 

𝛼 =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ ℎ2 ∙ (𝑡 − 𝑒) ∙ 𝐶𝑜𝑠2𝜑

2
=

𝜋 ∙ 100 ∙ 5 ∙ (100 − 10) ∙ 0.908

2
= 64183 

де е=10; ℎ2 = 5 мм; 

3.Коефіцієнт зворотного потоку: 

𝛽 =
ℎ2

3 ∙ (𝑡 − 𝑒) ∙ 𝑆𝑖𝑛2𝜑

24 ∙ 𝑙д
=

53 ∙ (100 − 10) ∙ 0,579

24 ∙ 800
= 0,339 

де: 𝑙д = 800 мм;  

4. Коефіцієнт потоку витоку: 

𝛾 =
𝜋2 ∙ 𝐷2 ∙ 𝛿3 ∙ 𝑡𝑔𝜑 ∙ 𝑆𝑖𝑛𝜑

10 ∙ 𝑒 ∙ 𝑙д
=

𝜋2 ∙ 1002 ∙ 0,33 ∙ 0,32 ∙ 0,304

10 ∙ 10 ∙ 800
= 0.045 

 де: 𝛿 = 0,3 мм;  

5. Об’ємна секундна продуктивність: 

𝑄 =
𝛼 ∙ 𝐾 ∙ 𝑛

𝐾 + 𝛽 + 𝛾
=

64183 ∙ 781,4 ∙ 1,66

781,4 + 0.339 + 0.045
= 106491 мм3/с 

де: загальний коефіцієнт геометричної форми для екструзійної головки, 

𝐾заг = 781,4 мм3.   

𝑛 = 100
об

хв
= 1,66

об

с
;  

6. Вагова продуктивність: 

П = 3600 ∙ 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ 10−9 = 3600 ∙ 106491 ∙ 900 ∙ 10−9 = 345 кг/год 

де 𝜌 = 900 кг/м3;  
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2.1.4 Розрахунок перепаду тиску в екструзійній головці 

 

Методика виконання розрахунку: 

Для кожної ділянки постійної геометрії визначається швидкість зсуву  

 , після якої знаходиться в'язкість μ при заданій температурі, і за попередньо 

знайденими продуктивністю і коефіцієнтом геометричної форми – перепад 

тиску. Розрахунок виконано згідно [2]. 

i

i

i
K

Q
P


 ; 

P =P1+ P2+ P3+ P4+ P5 ; 

𝜇𝑖 = 𝑚 ∙ 𝛾𝑖
−0,532[Па ∙ с]

 

де m=2208 Па ∙ с 

 

1. Ділянка №1, тип перерізу: круглий циліндричний 

 

К1 = 55850 мм3 

𝛾1 =
32 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑑3
=

32 ∙ 106491

𝜋 ∙ 803
= 2,12 𝑐−1 

𝜇1 = 𝑚 ∙ 𝛾−0.532 = 2208 ∙ 2,12−0,532 = 1480 Па ∙ с 

∆𝑃1 =
𝑄 ∙ 𝜇𝑖

𝐾𝑖
=

106491 ∙ 1480

55850
= 2822,8 Па 

 

2. Ділянка №2 

 

К2 = 11229 мм3 
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𝛾2 =
256 ∙ 𝑄

𝜋(𝐷2 + 𝑑3)
=

256 ∙ 106491

𝜋(802 + 603)
= 868 𝑐−1 

𝜇2 = 𝑚 ∙ 𝛾−0.532 = 2208 ∙ 868−0,532 = 60,4 Па ∙ с 

∆𝑃2 =
𝑄 ∙ 𝜇𝑖

𝐾𝑖
=

106491 ∙ 60,4

11229
= 572,8 Па 

3. Ділянка №3 

 

К3 = 1020 мм3 

𝛾3 =
32 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑑3
=

32 ∙ 106491

𝜋 ∙ 603
= 5 𝑐−1 

𝜇3 = 𝑚 ∙ 𝛾−0.532 = 2208 ∙ 5−0,532 = 226.7 Па ∙ с 

∆𝑃3 =
𝑄 ∙ 𝜇𝑖

𝐾𝑖
=

88107.8 ∙ 226.7

70.8
= 938 Па 

 

4. Ділянка №4 

 

𝑅1 = 17,5 мм;   𝑅2 = 110 мм;𝛿1 = 23 мм;  𝛿2 = 20 мм; 

К4 = 34464 мм3  

𝛾4 =
22.32 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ (𝑅1 + 𝑅2)(𝛿2 + 𝛿1)2
=

22.32 ∙ 106491

𝜋 ∙ (17,5 + 110)(20 + 23)2
= 3,2 𝑐−1 

𝜇4 = 𝑚 ∙ 𝛾−0.532 = 2208 ∙ 3,2−0,532 = 1191 Па ∙ с 

∆𝑃4 =
𝑄 ∙ 𝜇𝑖

𝐾𝑖
=

106491 ∙ 1191

34464
= 3679 Па 
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5. Ділянка №5 

 

𝑅1 = 110 мм;   𝑅2 = 127 мм;𝛿1 = 20 мм;  𝛿2 = 13 мм; 

К5 = 58440 мм3  

𝛾5 =
22.32 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ (𝑅1 + 𝑅2)(𝛿2 + 𝛿1)2
=

22.32 ∙ 106491

𝜋 ∙ (110 + 127)(13 + 20)2
= 2,9 𝑐−1 

𝜇5 = 𝑚 ∙ 𝛾−0.532 = 2208 ∙ 2,9−0,532 = 1253 Па ∙ с 

∆𝑃5 =
𝑄 ∙ 𝜇𝑖

𝐾𝑖
=

106491 ∙ 1253

58440
= 2284 Па 

 

 

6. Ділянка №6 

 

𝑅1 = 127 мм;   𝑅2 = 128 мм;𝛿1 = 13 мм;  𝛿2 = 3,5 мм; 

К6 = 17016 мм3  

𝛾6 =
22.32 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ (𝑅1 + 𝑅2)(𝛿2 + 𝛿1)2
=

22.32 ∙ 106491

𝜋 ∙ (127 + 128)(3,5 + 13)2
= 10,9 𝑐−1 

𝜇6 = 𝑚 ∙ 𝛾−0.532 = 2208 ∙ 10,9−0,532 = 620 Па ∙ с 

∆𝑃6 =
𝑄 ∙ 𝜇𝑖

𝐾𝑖
=

106491 ∙ 620

17016
= 3877 Па 
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7. Ділянка №7 

 

𝑅2 = 129,75 мм; 𝑅1 = 126,25 мм; 𝐾7 = 11496 мм3 

𝛾7 =
5.58 ∙ 𝑄

𝜋(𝑅2 + 𝑅1)(𝑅2 − 𝑅1)2
=

5.58 ∙ 106491

𝜋 ∙ (126,25 + 129,75)(129,75 − 126,25)2
=

= 0,011 𝑐−1 

𝜇7 = 𝑚 ∙ 𝛾−0.532 = 2208 ∙ 0,011−0,532 = 24321 Па ∙ с 

∆𝑃7 =
𝑄 ∙ 𝜇𝑖

𝐾𝑖
=

106491 ∙ 24321

11496
= 225291 Па 

6. Загальний перепад тиску в головці  

∆𝑃 = ∑ ∆𝑃𝑖 = 2822,8 + 572,8 + 938 + 3679 + 2284 + 3877 + 225291 =

= 239464 Па = 0,24 МПа 

 

2.1.5 Розрахунок потужності приводу екструдера ЧП-100 

 

Мета розрахунку: визначити потужність, що витрачається на переробку 

поліетилену. Розрахунок виконано згідно [3]. 

У формули для потужності підставляємо розміри в мм, α, β, γ в мм3, 

перепад тиску в МПа, число обертів – за хвилину. 

Вихідні дані: 

𝐷 = 100 мм – діаметр черв’яка; 

𝑡 = 100 мм – крок гвинтової нарізки; 

𝑒 = 10 мм – ширина гребня витка; 

𝑛 = 100 об/хв – частота обертання черв’яка; 

𝑙д = 800 мм – довжина зони дозування; 

ℎ2 = 5 мм – глибина каналу в зоні дозування; 
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𝛿 = 0,3 мм - зазор між корпусом і гребнем черв’яка;  

𝛼 = 64183 - коефіцієнт прямого потоку; 

 

1. Потужність споживана в гвинтовому каналі: 

𝐼 =
𝜋2 ∙ 𝐷2 − 4 ∙ 𝑡2

𝜋2
+

𝜋2 ∙ 𝐷5

𝑡2 + 𝜋2 ∙ 𝐷2
= 913947 мм2; 

𝑁1 =
𝜋3 ∙ (𝑡 − 𝑒) ∙ 𝑙д ∙ 𝐼 ∙ 𝜇𝑘 ∙ 𝑛2

136 ∙ 𝑡
∙ 10−13 +

𝛼 ∙ ∆𝑃 ∙ 𝑛

6
∙ 10−5 = 

=
𝜋3 ∙ (100 − 10) ∙ 800 ∙ 913947 ∙ 195.3 ∙ 1002

136 ∙ 100
∙ 10−13 + 

+
64183 ∙ 0.26 ∙ 100

6
∙ 10−5 = 32 кВт 

𝛾𝑘 =
𝜋2 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑛

60 ∙ ℎ2 ∙ √𝜋2 ∙ 𝐷2 + 2 ∙ 𝑡2
=

𝜋2 ∙ 1002 ∙ 100

60 ∙ 5 ∙ √𝜋2 ∙ 1002 + 2 ∙ 1002
= 95.5 с−1 

𝜇𝑘 = 𝑚 ∙ 𝛾−0.532 = 2208 ∙ 95.5−0,532 = 195.3 Па ∙ с 

2. Потужність, споживана в зазорі між гребнем і корпусом 

𝛾з =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛

60 ∙ 𝛿
=

𝜋 ∙ 100 ∙ 100

60 ∙ 0.3
= 1745 с−1 

𝜇𝑘 = 𝑚 ∙ 𝛾−0.532 = 2208 ∙ 1745−0,532 = 41,6 Па ∙ с 

𝑁2 =
𝜋3 ∙ 𝐷3 ∙ 𝑒 ∙ 𝑙д ∙ 𝜇з ∙ 𝑛2

36 ∙ 𝛿 ∙ 𝑡
∙ 10−13 = 

=
𝜋3 ∙ 1003 ∙ 10 ∙ 800 ∙ 41,6 ∙ 1002

36 ∙ 0.3 ∙ 100
∙ 10−13 = 𝟗, 𝟓 кВт 

3. Потужність, споживана в зоні дозування 

𝑁д = 𝑁1 + 𝑁2 = 32 + 9,5 = 41,5 кВт 

4. Потужність, споживана черв'яком 

𝑁ч = 2𝑁д = 2 ∙ 41,5 = 83 кВт 

5. Потужність двигуна 

ККД приводу приймаємо  = 0.7  0.8 

𝑁д =
𝑁ч

𝜂
=

83

0,8
= 104 кВт 

Вибираємо двигун потужністю 𝑁д = 110 кВт. 
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2.2 Розрахунки на міцність 

2.2.1 Розрахунок черв’яка на міцність 

 

Розрахунок виконано згідно [1]. 

Вихідні дані: 

Матеріал: 40Х; 

𝜎т = 780 МПа;  

D=100 мм;  

Рмах = 22 МПа;  

𝑁дв = 80 кВт; 

𝑑0 = 30 мм; 

1. Розраховуємо крутний момент: 

Моб =
9550 ∙ 80

150
= 5,09 ∙ 103 Н ∙ м; 

де: n=150 об/хв, швидкість обертання черв’яка; 

N=80 кВт – потужність яка споживається черв’яком; 

2. Осьове зусилля: 

Рос =
2 ∙ Моб

𝑛
=

2 ∙ 5,09 ∙ 103 

0.1
= 101.9 кН; 

де: D=0.1 м – зовнішній діаметр черв’яка; 

3. Розподілене навантаження від власної ваги: 

𝑞 =
9.81 ∙ 𝐺

𝑙𝑝
=

9.81 ∙ 122.5

2
= 600.9 Н

м⁄ ; 

де G маса черв’яка, кг: 

𝐺 =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
∙ 𝜌 ∙ 𝑙𝑝 =

𝜋 ∙ 0.12

4
∙ 7800 ∙ 2 = 122.5 кг; 

𝜌 = 7800
кг

м3
 при  20°С; 𝑙𝑝 = 𝐿 = 2 м;  

4. Максимальний згинаючий момент від власної ваги: 

Ммах =
1

2
𝑞𝑙𝑝

2 =
1

2
∙ 600.9 ∙ 22 = 1201.8 Нм; 

5. Осьовий момент опору: 
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𝑊𝑥 =
𝜋 ∙ 𝑑1

2 ∙ (1 − 𝛼4)

32
=

𝜋 ∙ 0.0723 ∙ (1 − 0.424)

32
= 3.55 ∙ 10−5 м3; 

де: 𝛼 =
𝑑0

𝑑1
=

30

72
= 0.42; 

6. Стискне напруження: 

𝜎ст =
Рос

𝐹
+

𝑀мах

𝑊𝑥
=

101.9 ∙ 103

3.35 ∙ 10−3
+

1201.8

3.55 ∙ 10−5
= 64.3 МПа; 

де: F площа небезпечного перерізу: 

𝐹 =
𝜋 ∙ 𝑑1

2

4
(1 − 𝛼2) =

𝜋 ∙ 0.0722

4
(1 − 0.422) = 3.35 ∙ 10−3 м2; 

 

Рисунок 4.1-Розрахункова схема шнека та епюри напружень. 
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7. Дотичне напруження: 

𝜏 =
Мкр

𝑊𝑝
=

5,09 ∙ 103 

7.1 ∙ 10−5 
= 71.7 МПа; 

де: 𝑊𝑝 – полярний момент опору 

𝑊𝑝 =
𝜋 ∙ 𝑑1

3(1 − 𝛼4)

16
=

𝜋 ∙ 0.0723(1 − 0.424)

16
= 7.1 ∙ 10−5 м3; 

8. Еквівалентні напруження за третьою теорією міцності: 

𝜎ст = √𝜎ст
2 + 4 ∙ 𝜏2 = √64.32 + 4 ∙ 71.72 = 157.2 МПа; 

9. Коефіцієнт запасу повинен перевищувати допустиме значення: 

𝑛 =
𝜎𝑡

𝜎екв
≥ [𝑛] 

𝑛 =
780

157.2
= 4.96 

Матеріал червяка сталь 40Х для якої 𝜎𝑡 = 780 МПа. 

Умова міцності виконується. 

 

2.2.2 Розрахунок корпусу екструдера на міцність 

 

Розрахунок виконано згідно [3]. 

Вихідні дані: 

Внутрішній діаметр гільзи 𝐷1 = 100 мм; 

Зовнішній діаметр гільзи 𝐷2 = 120 мм; 

Зовнішній діаметр корпусу 𝐷3 = 170 мм; 

𝜎𝑡к = 𝜎𝑡г = 780 МПа;  

N=80 кВт; 

𝑛 = 2 с−1;  

Р=50 МПа; 

𝜂дв = 0,92;  𝜇 = 0,25;  

𝑄 =
𝑃 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷1

2

4
=

50 ∙ 𝜋 ∙ 0.12 ∙ 106

4
= 3.93 ∙ 105 𝐻; 
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Осьова напруга, що розтягує тіло: 

𝜎𝑧 =
𝑄

𝑆
=

4 ∙ 𝑄

𝜋(𝐷3
2 − 𝐷2

2)
=

4 ∙ 3.93 ∙ 105

𝜋 ∙ (0.172 − 0.122)
= 3.45 ∙ 107  Н м2⁄ ; 

Момент обертання що діє на циліндр: 

Моб = 162,3
𝑁

𝑛
∙ 𝜂 = 162,3

80

2
∙ 0.92 = 5.97 кН ∙ м; 

Відношення діаметрів: 

𝛼 =
𝐷2

𝐷1
=

120

170
= 0.706; 

Полярний момент опору: 

𝑊𝑝 =
𝜋 ∙ 𝐷3

3

16
(1 − 𝛼4) =

𝜋 ∙ 0.173

16
(1 − 0.7064) = 7,25 ∙ 10−4м3; 

Дотичні напруження при обертанні: 

𝜏об =
16 ∙ Моб

𝑊𝑝
=

16 ∙ 5.97 ∙ 103

7,25 ∙ 10−4
= 1.32 ∙ 108 Н

м2⁄ ; 

Приведена напруга по третій теорії міцності: 

𝜎пр = √𝜎𝑧
2 + 4 ∙ 𝜏об

2 = √(3.45 ∙ 107)2 + 4 ∙ (1.32 ∙ 108)2 = 2.66 ∙ 108  Н м2⁄ ; 

𝑛 =
[𝜎𝑡]

𝜎пр
=

780 ∙ 106

2,66 ∙ 108
= 7,2 > [𝑛] = 1.4; 

Відношення діаметрів: 

К1 =
𝐷1

𝐷2
=

100

120
= 0.8 

К2 =
𝐷2

𝐷3
=

120

170
= 0.71 

𝜎к = (
2 ∙ Рр ∙ К1

2

1 − К1
2 + 𝜇 ∙ 𝜎𝑧) ∙

(1 − К1
2) ∙ (1 − К2

2)

2 ∙ (1 − К1
2 ∙ К2

2)
 

𝜎к = (
2 ∙ 50 ∙ 106 ∙ 0,82

1 − 0,82
+ 0,25 ∙ 3,45 ∙ 107) ∙

(1 − 0,82) ∙ (1 − 0,712)

2 ∙ (1 − 0,82 ∙ 0,712)
=

= 24,6 ∙ 106  Н м2⁄ ; 
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Тангенціальне напруження від дії контактної напруги: 

𝜎𝑡 = 𝜎к

1 + К2
2

1 − К2
2 = 24.6 ∙ 106

1 + 0.712

1 − 0.712
= 7.46 ∙ 107 Н

м2⁄ ; 

Еквівалентна напруга в шарі сполучення циліндра і гільзи: 

𝜎екв =
√3 + 𝜎к

1 − К2
2 =

√3 + 24,6 ∙ 106 

1 − 0.712
= 8,59 ∙ 107 Н

м2⁄ ; 

Еквівалентна напруга внутрішньої поверхні гільзи: 

𝜎𝑟 = 0; 

𝜎𝑡 = −𝜎к

2

1 − К1
2 = −24,6 ∙ 106 

2

1 − 0.82
= 13.7 ∙ 107 Н

м2⁄ ; 

Напруга від дії гідростатичного тиску розплаву по внутрішній поверхні 

гільзи. 

𝜎𝑟
𝑟 = 𝑃𝑝 = 50 ∙ 106  Н

м2⁄ ; 

𝜎𝑡
𝑟 = 𝑃𝑝

1 + К1
2

1 + К2
2 = 50 ∙ 106

1 + 0.82

1 + 0.712
= 54.5 ∙ 106 Н

м2⁄ ; 

Сумарні напруги: 

𝜎𝑡
Σ = 𝜎𝑡

𝑟 + 𝜎𝑡
Н = 54.5 ∙ 106 + 13.7 ∙ 107 = 191,5 ∙ 106 Н

м2⁄ ; 

𝜎𝑟
Σ =  𝜎𝑟

𝑟 + 𝜎𝑟
Н = 50 ∙ 106 Н

м2⁄ ; 

Сумарна еквівалентна напруга по енергетичній теорії міцності: 

𝜎екв = 𝜎′екв + 𝜎′′екв =
√3 ∙ 𝑃𝑝

1 − К1
2 −

2 ∙ 𝜎к

1 − К1
2 =

√3 ∙ 50 ∙ 106

1 − 0.82
−

2 ∙ 24,6 ∙ 106 

1 − 0.82
=

= 10.4 ∙ 107 Н
м2⁄ ; 

Запас міцності по границі текучості: 

𝑛 =
[𝜎𝑡]

𝜎екв
≥ [𝑛]; 

𝑛 =
780 ∙ 106 

10.4 ∙ 107 
= 7,5 > [𝑛]; 

Робимо висновок, що корпус екструдера вибраний вірно. 
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2.3 Тепловий розрахунок 

 

Мета: визначити кількість тепла, яку необхідно підвести 

електронагрівачами. Розрахунок виконано згідно [2]. 

Вихідні дані: 

N=104 кВт - Потужність електродвигуна; 

𝐺м = 200 кг/год - Продуктивність; 

Тп = 20°С – початкова температура матеріалу; 

Тк = 180°С – кінцева температура матеріалу; 

Ткож = 45°С – температура поверхні кожуха; 

Тв = 20°С – температура повітря; 

В = 0,25 м – ширина теплообмінної поверхні; 

𝐿 = 1.4 м – довжина теплообмінної поверхні; 

𝜂1 = 0,6 – К.К.Д. приводу преса; 

𝜂2 = 0,9 – К.К.Д. приводу електродвигуна; 

Тепловий баланс преса: 

𝑄𝑁 + 𝑄𝑄𝑖 = П ∙ СМ ∙ (Тк − Тп) + 𝑄втр, 

де 𝑄𝑁 – кількість тепла, яке виділяється: 

𝑄𝑁 = 860 ∙ 𝑁 ∙ 𝜂1 ∙ 𝜂2 = 860 ∙ 104 ∙ 0.6 ∙ 0.9 = 48298 Дж
год⁄  

𝑄втр – втрати тепла в навколишнє середовище: 

𝑄втр = 𝑄К + 𝑄випр = 8000,6 + 11,9 = 8012,5 Дж
год⁄  

де 𝑄К – втрати тепла в оточуюче середовище конвекцією: 

𝑄К = 𝛼к ∙ 𝐹(Ткож − Тв) = 914,35 ∙ 0.35 ∙ (45 − 20) = 8000,6 Дж
год⁄  

де F – теплообмінна поверхня екструдера: 

𝐹 = 𝐵𝐿 = 0.25 ∙ 1.4 = 0.35 м2; 

Втрати тепла в оточуюче середовище випромінюванням: 
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𝑄випр = 4,9𝐸𝐹 ((
𝑇1

100
)

4

− (
𝑇2

100
)

4

) = 

= 5,67 ∙ 0.6 ∙ 0.352 ((
318

100
)

4

− (
293

100
)

4

) = 11,9 
Дж

год
; 

де Е – ступінь чорноти матеріалу; 

𝑇1 – температура кожуха, К; 

𝑇2 – температура оточуючого середовища, К; 

𝛼к – коефецієнт тепловіддачі від стінки корпуса в оточуюче середовище, 

Вт
м2 ∙ К⁄ : 

𝛼к =
𝑁𝑢 ∙ 𝜆м

𝐷
=

57.57 ∙ 2.7

0.17
= 914,35 Вт

м2 ∙ К⁄ ; 

де Nu – критерій Нуссельта, 

𝐷 – діаметр кожуха, м; 

𝜆м – коефіцієнт теплопровідності при середній температурі, 

Критерій Нуссельта визначається за формулою: 

𝑁𝑢 = 𝐶(𝐺𝑟𝑃𝑟)𝑚
𝑛 = 0,54 ∙ (129.22 ∙ 106)

1
4 = 57,57 

де Gr – критерій Грасгофа, визначений за формулою: 

𝐺𝑟 =
𝛽 ∙ 𝐵3𝑔∆𝑇

𝑣м
2

=
1

273 + 32.5
∙

0.252 ∙ 9.8 ∙ 1012

16.242
∙ (45 − 20) = 184.6 ∙ 106 

де 𝛽 =
1

273+Тр
 – коефіцієнт об’ємного розширення 

Розрахункова температура: 

Тр =
Ткож + Тв

2
=

45 + 20

2
= 32,5 ℃ 

Знаходимо значення теплофізичних параметрів та критеріїв подібності 

при розрахунковій температурі: 

𝜆м = 2.7 – коефіцієнт теплопровідності, Вт
м ∙ К⁄ ; 

𝑣м = 16.24 ∙ 10−6 – коефіцієнт кінематичної в’язкості, кг
мс⁄  

Pr=0.7 – критерій Прандтля. 

𝐺𝑟𝑃𝑟 = 184.6 ∙ 106 ∙ 0.7 = 129.22 ∙ 106.  
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Кількість тепла, яке підводиться до корпусу електронагрівачами: 

𝑄𝑄𝑖 = 𝐺мСм(Ткож − Тв) + 𝑄випр − 𝑄𝑁 = 

= 200 ∙ 2.3 ∙ (45 − 20) + 8012,5 − 48298 = 28785.5 Дж
год⁄   

 

Для забезпечення нагрівання матеріалу до заданої температури і 

компенсації втрати тепла в оточуюче середовище в пресі встановлено 10 

індукційних нагрівників типу IOT – 15 потужністю 1,5 кВт. 

 

 
2.4 РОЗРАХУНОК ВИБРАНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ANSYS 

 

 

Для розрахунку було взято формуючу головку, з червячної машини. Для 

того, щоб показати зусиля які діють на неї і переконатися, що даний вузол 

червячної машини витримає навантаження що виникають під час роботи. 

Розрахунки виконані в середовищі ANSYS Workbench з попередньо 

побудованою 3D моделлю в програмному комплексі CATIA. Для розрахунку 

деталі на міцність імітуємо всі зусилля, які виникають при роботі машини. Для 

цього: 

1. Задаємо розрахункову сітку; 

2. Закріплюємо деталь імітуючи фланцеве зєднання; 

3. Задаємо температуру та тиск, що буде діяти на деталь, якщо запас 

міцності зберігається то поступово збільшуючи навантаження визначимо 

критичні напруження; 
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Рисунок 2.4.1 – ЗD модель пристрою 

 

В проекті «Steady-State Thermal» задаємо температури що діють на 

головку 

 

 
Рисунок 2.4.2 – Розбиття на скінченні елементи 
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Рисунок 2.4.3 – Схема температурного навантаження 

 

 
Рисунок 2.4.4 – Результати розподілу температури 

Переносимо в проект Static Structural геометрію і дію температури та 

додатково задаємо закріплення, площину симетрії та дію тиску: 



 

 
61 

Змн.
Змн. 

Арк.А
рк. 

№ докум.№ 
докум. 

Підпис Дата
Дата 

Арк. 

ЛПп81.087243.000-70.РР 

 
Рисунок 2.4.5 – Схема навантаження та закріплень 

Перевіряємо значення еквівалентних напружень, деформацій та 

коефіцієнт запасу міцності: 

 
Рисунок 2.4.6 – Результати еквівалентних напружень 
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Рисунок 2.4.7 – Результати загальних деформацій 
 

 
Рисунок 2.4.8 – Коефіцієнт запасу міцності 

 

Шляхом поступового збільшення тиску та температури було знайдено 

максимальні значення, а саме P=100 МПа, t=320°С при яких коефіцієнт запасу 

міцності приблизно рівний одиниці. 
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Рисунок 2.4.9 – Результати еквівалентних напружень 

 

 
Рисунок 2.4.10 – Результати загальних деформацій 
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Рисунок 2.4.11 – Коефіцієнт запасу міцності 

 

 

 
За результатами розрахунку екструзійної головки в системі ANSYS 

можна зробити такі висновки: 

1. В системі ANSYS виконано аналіз напружено-деформованого стану 

вісесиметричної конструкції від сумісної дії температури та тиску. Було 

розраховано  максимально допустимий тиск та температуру;  

2. за результатами розрахунку бачимо, що дана деталь витримує 

прикладені до неї робочі, тиск 25 МПа та температуру 150°С, з коефіцієнтом 

запасу міцності 3;  

3. Розраховано максимально допустимий тиск, що дорівнює 100 МПа, та 

максимально допустиму температуру, що дорівнює 320°С при яких коефіцієнт 

запасу міцності приблизно дорівнює одиниці. 

Отже, за робочих умов запас міцності та працездатність екструзійної 

головки забезпечено. 
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3.1 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ 

 

 

Дана деталь виготовлена з чавуну СЧ18, який має густину 7200кг/м3, 

об’єм 0,00028м3 і масу 2,03 кг.  

Відповідно до заданої річної програми випуску деталей (5000 шт.), а 

також в результаті аналізу конфігурації деталі, її маси і габаритів, можна 

стверджувати [17], що орієнтовно виробництво для виготовлення важеля - 

середньосерійне. 

Знаючи тип виробництва, матеріал деталі і її конфігурацію, можна 

використати для одержання заготовки спосіб лиття в піщано-глинисті форми 

за металевими моделями з машинним формуванням, що забезпечує 9-й клас 

точності виливка відповідно до ГОСТ 26645-85. Найбільш ефективним 

методом одержання заготовок з сірого чавуну є лиття [16, c. 34].  

 

3.1.1 Опис та призначення деталі 

 

Розглядаючи її конфігурацію і габарити, можна передбачити, що важіль 

є деталлю середнього машинобудування.  

 

Рис – 3.1.1.1 Важіль деталь 
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Важіль відноситься до класу некруглих стержнів. Важелі є ланками 

системи машин, апаратів, приладів, приспосіблень. Важелі передають 

необхідні сили і рухи зв'язаним деталям, змушуючи їх виконувати необхідні 

переміщення з належною швидкістю. В інших випадках важелі, наприклад, 

прихвати, залишаються нерухомими і фіксують відносне положення 

сполучених деталей. 

Деталі класу важелів мають два отвори або більше, осі яких розташовані 

паралельно або під прямим кутом. Тіло важелів є стрижень, що не володіє 

достатньою жорсткістю. В деталях цього класу крім основних отворів 

обробляються шпонкові або шліцьові пази, кріпильні отвори і прорізи в 

голівках. Стрижні важелів часто не обробляють. 

Крім того, потрібно забезпечити перпендикулярність отворів до 

поверхні Б, тобто ці поверхні доцільно обробляти на одному верстаті. 

Важіль виготовляється з сірого чавуну СЧ18, який використовується для 

виготовлення відповідальних важконавантажених деталей і має такий 

хімічний склад та механічні характеристики [20, т.2, с. 370]: Найбільш 

ефективним методом одержання заготовок з сірого чавуну є лиття [16, c. 34]. 

Конфігурація виливка буде достатньо простою, що забезпечує легке виймання 

його моделі з форми і, за допомогою стержня одержуємо отвори; весь виливок 

може формуватися в одній нижній опоці і ливарна форма буде мати один 

плоский роз’єм, який дотикається до необроблюваного торця; клас точності і 

формувальні уклони відповідають вимогам стандартів; залишки ливників і 

випорів можна сумістити з припуском на обробку відходи металу при 

механічній обробці будуть невеликі. 

У цілому заготовка важеля технологічна, але при формуванні в одній 

опоці поверхні В і Д будуть мати значний перепад розмірів через формувальні 

уклони, що ускладнює їх використання як чорнових баз при механічній 

обробці. 

Важіль представляє собою некруглий стрижень деталь з точними 

отворами, перпендикулярними до чистової технологічної бази А. 
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Аналіз технологічності важеля [17] дозволяє зробити такі висновки: 

 1. Забезпечена потрібна шорсткость стандартними режимами обробки і 

уніфікованим інструментом. 

2. Конструкція деталі забезпечує нормальне підведення і вихід ріжучого 

інструменту. 

3. Ступінь точності і шорсткість обробки відповідає вимогам нормальної 

експлуатації виробу. 

4. Відсутня велика різностінність і незамкнутість контурів, що викликає 

деформації при термообробці 

5. Важіль легко встановлюється в пристосування для механічної обробки 

і контролю. 

В цілому конструкція важеля технологічна. 

 

3.1.2 Вибір заготовки для виготовлення деталі 

 

Відповідно до вимог креслення і в результаті аналізу конструкції важеля 

робимо висновок, що найбільш доцільно використовувати литу заготовку. З 

усіх способів утворення литих заготовок [17] у розглянутому випадку можна 

застосувати лиття в піщано-глинисті форми з машинним формуванням за 

металевими моделями, лиття в оболонкові форми, лиття за моделями, які 

виплавляються, і лиття в металеві форми (кокілі). Три останні способи 

дозволяють забезпечити вищу якість виливків, ніж лиття у піщано-глинисті 

форми, але вони вимагають більших затрат на виготовлення ливарного 

оснащення та організацію дільниці ливарного цеху і більш складні. При литті 

заготовок середніх розмірів з чавуну в металеві форми стійкість форм низька і 

складає 100-500 виливків [18, т. 1]. 
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Рис – 3.1.2.1 Заготовка деталі 

Враховуючи розміри і матеріал важіля, невисокі вимоги до якості 

виливків і найменшу вартість лиття у піщано-глинисті форми, заготовку 

будемо виготовляти литтям у піщано-глинисті сирі форми із формувальних 

сумішей з вологістю від 3,5 до 4,5 % і міцністю від 60 до 120 кПа (від 0,6 до 

1,2 кгс/см2) з рівнем ущільнення до твердості, не нижчої 70 одиниць (див. 

ГОСТ 26645-85). Формування машинне за металевими моделями. Термічну 

обробку виливка не застосовуємо. 

 

3.1.3 Технологічний процес виготовлення деталі (МК, КЕ, ОК) 

 

Оскільки важіль відноситься до класу «некруглі стержні», то типовий 

технологічний процес складається з таких етапів [17; 24]: 

- чорнова обробка торіців і основних отворів; 

- чорнова і чистова обробка інших отворів; 

- вторинні операції; 

- доводка точних отворів і їх торців; 

- фрезерування невеликих другорядних площин головним чином за 

один перехід; 
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- для отримання заданої перпендикулярності торців деталі до осей 

точних основних отворів, виконується остаточна обробка цих торців чистовим 

фрезеруванням, або тонким точінням (базою при цьому служить точний отвір). 

- отвір 3, 4 – свердління отворів під розвертування . Розвернути 

отвори 3,4 під чистове розвертування. Розвернути отвори 3,4 начисто; 

- площина 1, 2, 5 – чорнове і чистове фрезерування. Фрезерувати 

поверхні 1,2 начисто; 

 

3.1.3.1 Розробка маршрутного технологічного процесу 

 

На основі креслення важеля і описаного в підрозділі 1.6 типового 

технологічного процесу вибирають технологічні бази і розроблюють маршрут 

обробки заготовки деталі (рис – 1.3). При цьому необхідно намагатися 

мінімізувати кількість операцій, установів та переходів. 

За технічними вимогами при обробці важелів необхідно забезпечити 

перпендикулярність торців до осей отворів - основним і допоміжним базам. Ці 

поверхні необхідно обробляти в першу чергу, щоб на наступних операціях 

технологічного процесу використовувати їх в якості подвійної направляючої і 

опорної бази. 

 

Рис – 3.1.3.1.1 Схема базування важеля 

 

Операція 005. Заготівельна 

Чавунну заготовку отримують литтям в піщані форми. 
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Операція 010. Вертикально-фрезерна  

Фрезерувати поверхні 1, 2 під чистове фрезерування. Заготовку 

встановлюють в приспосіблення. Поверхні  1,2 не має ливникових уклонів 

слідів від ливників і др. Фрезерувати поверхні 1,2 начисто.Установчою базою 

буде площина 5 яка реалізує три опорні точки, в якості направляючої бази 

служать торці поверхонь 1, 2.  

Операція 015. Вертикально-фрезерна 

Фрезерувати поверхню 5 під чистове фрезерування. Фрезерувати 

поверхню 5 начисто. Установчою базою будуть поверхні 1, 2 які реалізують 

три опорні точки, в якості направляючої бази служать торці поверхонь 1, 2. 

Операція 020. Радіально-свердлильна 

Свердлити отвори 3, 4 під розвертування. Розвернути отвори 3, 4 під 

чистове розвертування. Розвернути отвори 3, 4 начисто. Базування 

здійснюється по поверхні 5 як і в операції 010. 

При розробці і обґрунтуванні прийнятого технологічного процесу ми 

обмежувались логічними міркуваннями, які базуються на відомих 

рекомендаціях [16-18] і дослідно-статистичних даних, що допустимо для 

середньосерійного виробництва. Для великосерійного, особливо для масового 

виробництва, правильність прийнятих рішень необхідно доводити за 

допомогою конкретних економічних розрахунків і розрахунків на точність. 
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3.2 ВИБІР ТА РОЗРАХУНОК ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПЕВНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ 

 

 

Вибір моделей верстатів, визначення частоти обертання шпинделів і 

подачі робочих органів здійснюють відповідно до рекомендацій, наведених в 

[16; 17]. Для середньосерійного виробництва підбирають високопродуктивне 

універсальне та спеціалізоване устаткування, орієнтуючись на відповідність 

основних розмірів робочих органів верстата габаритним розмірам 

оброблюваної заготовки і досягнення необхідної точності, а також на 

використання мінімальної кількості різних моделей верстатів. 

Для досягнення високої якості та продуктивності при виготовленні 

важеля, в усіх операціях, згідно з рекомендаціями, наведеними в [16; 17], для 

серійного виробництва використовують спеціальні пристрої з швидкодіючим 

затисканням заготовок. 

Обробку виконують стандартним інструментом. Матеріал різальної 

частини торцевої фрези  – твердий сплав ВК8, що рекомендується при обробці 

чавунів [24]. Враховують, що для досягнення максимальної продуктивності 

при торцевому фрезеруванні рекомендується використовувати фрези малого 

діаметра, розмір яких на 10-20 % перевищує ширину оброблюваної поверхні, 

з великою кількістю зубів [21]. 

Для свердління і розвертання отворів використовують інструменти із 

швидкорізальної сталі Р6М5 та інших [18]. 

 

Операція 015. Фрезерування площини 5 

Виконують її на вертикально-фрезерному верстаті моделі 6М12П з 

такими характеристиками [18] розмір стола 320х1250 мм; ширина Т-подібного 

паза стола – 18 мм; відстань між Т-подібними пазами – 70 мм; отвір шпинделя 

– конус 7:24 № 50 ГОСТ 836-72; число ступенів обертів шпинделя – 18, від 

31,5 до 1600 об/хв; число поздовжніх подач стола – 18, від 25 до 1250 мм/хв;  

потужність двигуна  
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N = 7,5 кВт; ККД – 0,8; потужність на шпинделі верстата (ефективна 

потужність)  

Nе = 7,5 х 0,8 = 6 кВт. 

Для виконання операції вибирають фрезу торцеву насадну Ø 100 мм, z 

 8 (ГОСТ 9473-80) із вставними ножами, оснащеними твердим сплавом ВК8 

[23, с. 336]. 

Оскільки довжина оброблюваної поверхні дорівнює 210 мм і основний 

час буде достатньо великим у порівнянні з допоміжним, обробку ведуть у 

одномісному пристрої з гідроприводом. 

 

3.2.1. Вибір пристосування, опис конструкції та принципу дії 

 

Пневмогідравлічні приводи для затискних пристосувань, що 

застосовуються як у нас, так і за кордоном, поділяються на: 

1) підсилювачі тиску (прямої дії), що передають високий тиск масла 

безпосередньо в гідросистему для затиску деталей, а також підсилювачі 

послідовної дії, що передають спочатку низький тиск масла в систему для 

підведення затискних елементів( попередній затиск), а потім високий тиск( 

остаточний затиск деталей); 

2) насоси, призначені для створення тиску масла в гідросистемі в момент 

затиску і звільнення деталей; 

3) приводні пристрої, службовці для передачі зусилля за допомогою 

механічних передавальних механізмів; 

4) перетворювачі тиску, що забезпечують плавність переміщення і 

жорсткість регулювання швидкості руху затискних, фіксуючих і 

завантажувальних елементів. 

Розглянемо принцип дії пневмогідравлічного приводу (підсилювача 

прямої дії) на прикладі пневмогідравлічних лещат (див. 3.5.). 
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Рис – 3.2.1.1 Пневмогідравлічні лещата 

Лещата розраховані на зусилля затиску 100 кН і хід губки до 7 

мм.пневмогідравлічний привід вмонтований всередині корпусу 1, в 

розточуванні корпусу запресована сталева гільза 2. Циліндр з торця закритий 

фланцем 3, поршень 5 пов'язаний зі штоком 6, який переміщається в циліндрі 

8 зі сталевими гільзами 9 і 11. У циліндрі 2 запресовані сталеві гільзи 2 і 11. 

За допомогою розподільного крана повітря через отвори в корпусі і 

кришці заповнює робочу порожнину циліндра. При пересуванні поршня 

вправо шток-плунжер 13 буде переміщати затиск рухомої губки 10 за 

допомогою важеля 16 і гвинта 17. 

Зворотний хід губки (розтиск деталі) проводиться пружиною 14, яка 

впирається в торець кришки 15, що надходить в праву порожнину циліндра. 

Змінні накладки 7 і 4 змінюються в залежності від розмірів деталей; 

настройка рухомої губки на необхідний розмір здійснюється рукояткою 18 

вручну. Можливі витоки масла поповнюються з резервуара. 

 

3.2.2 Розрахунок сил закріплення 

 

Закріплення заготовки в лещатах виконується за допомогою затискного 

гвинта.  
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Визначаємо силу притискання заготовки P  лещатами: 

P =
2 ∙ Mmax ∙ k

L ∙ f
=

2 ∙ 28,5 ∙ 3,5

0.21 ∙ 0.16
= 5,937,5 Н; 

де: Ммах  – максимальній обертовий момент при свердлінні отвору  33-Н7, 

формула [21]. Mmax = 28,5 нМ 

L – довжина базової поверхні, L=0,210м; 

К – коефіцієнт запасу, к=3,5 [7] 

f – коефіцієнт тертя, f = 0,16 [7] 

σ – напруження розтягу – стиску матеріалу гвинта, σ = 9·107Па [22]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У процесі розробки технологічного процесу виготовлення важеля було 

виконано наступне:  

– розглянуто призначення важеля і його конструктивні характеристики;  

– проаналізовано технологічність важеля та його заготовки;  

– вибрано спосіб виготовлення заготовки;  

– розроблено маршрут виготовлення важеля;  

– розраховано сили закріплення;  

– виконано графічне зображення технологічного процесу виготовлення 

деталі;  

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

ескізів (КЕ). 
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    Деталі   

       

  1 ЛПп81.087242.005.01 Черв’як 1  

  2 ЛПп81.087242.005.02 Торпеда 1  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

ЛПп81.087242.005-70.СП      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Тютюнник   

Черв’як 

Лит. Лист  Листов  

Перев. Панов      1  

    

«КПІ ім. Ігоря Сікорського» Н.контр.    

Затвер.    
 



Ф
о
р
м
. 

 З
о
н
а
 

 П
о
з.
 

Позначення Найменування 

 К
іл
. 

Прим. 

    Документація   

       

   ЛПп81.087242.007-70.СК Складальне креслення   

       

    Деталі   

       

  1 ЛПп81.087242.007.01 Корпус 1  

  2 ЛПп81.087242.007.02 Гільза 1  

  3 ЛПп81.087242.007.03 Фланець 1  

  4 ЛПп81.087242.007.04 Накладка 1  

  5 ЛПп81.087242.007.05 Поршень  1  

  6 ЛПп81.087242.007.06 Шток  1  

  7 ЛПп81.087242.007.07 Накладка 1  

  8 ЛПп81.087242.007.08 Циліндр 1  

  9 ЛПп81.087242.007.09 Гільза 1  

  10 ЛПп81.087242.007.10 Рухома губка 1  

  11 ЛПп81.087242.007.11 Гільза 1  

  12 ЛПп81.087242.007.12 Циліндр 1  

  13 ЛПп81.087242.007.13 Шток-плунжер 1  

  14 ЛПп81.087242.007.14 Пружина 1  

  15 ЛПп81.087242.007.15 Кришка 1  

  16 ЛПп81.087242.007.16 Важіль 1  

  17 ЛПп81.087242.007.17 Гвинт 1  

  18 ЛПп81.087242.007.18 Рукоятка 1  

       

       

       

     

ЛПп81.087242.007-70.СП      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Тютюнник   

Лещата 
гідро-пневматичні 

Лит. Лист  Листов  

Перев. Борщик      1  

    

«КПІ ім. Ігоря Сікорського» Н.контр.    

Затвер.    
 



 

 

 

 

 

 

       

Дубл.                         ГОСТ 3.1118-82  Форма 1                  

Взам.                                                       

Підп.                                                       

Виріб                                       1 1  

Розроб. Тютюнник М.І.          ”КПІ”                               

Перев.                                                

                                                      
                                              

Затверд.                ВАЖІЛЬ              КР      

Н.контр.                                                     

М01      Чавун СЧ 18 ГОСТ 1412-85                                       

   Код    ОВ    МД  ОН  Н.витр. КВМ Код заготовки     Профіль та розміри     КД  МЗ     

М02     -   166   8,07  1   9,55  0,85   41112Х     89,5 х 170 х 192     1 9,5     

А  Цех  Дільн   Р.м  Опер.   Код, найменування операції           Позначення документу           
                                

Б          Код, найменування обладнання     См Проф. Р УП  КР КОВД ОН ОП   Кшт Тп.з   Тшт 

А03  05  03  01  005    Заготівельна 20101.02237      ІОП Nо 23-82                 

Б04  381611  Лиття в піщано-глинясті форми  18632  313 10   1  1  1 200 1         

05  

А06  05  03  01  010   4261 Вертикально-фрезерна 20101.02237      ІОП Nо 23-82                 

Б07  381611  Вертикально-фрезерний верстат 6М12П  18632  313 10   1 2 1 200 1             

08  

А09  05  03  02  015   4261 Вертикально-фрезерна 20101.02237     ІОП Nо 23-82                 

Б10  381611  Вертикально-фрезерний верстат 6М12П  17355  313 10   1 1 1 200 1             

11  

А12  05  03  03  020   4111 Радіально-свердлильна  20101.02237    ІОП Nо 23-71                 

Б13  381217  Радіально свердлильний верстат 2Н53     18236  413 10   1 1 1 200 1             

14  

А15                                   

Б16                          

МК                        Обробка різанням                        



 

 

 

Дубл.               ГОСТ 3.1404-86 Форма 2                   
 

Взам.                                              
 

Підп.                                              
 

Виріб                            8   3 
 

Розроб.  Тютюнник М.І                                         
 

Нормув.        ”КПІ ім. Ігоря Сікорського ”                      
 

Нач.ТБ                                              
 

Затв.             
Важіль 

           
КР 

          
015 

 

Н.контр 
                                   

 

                                           
 

           Найменування операції               Матеріал   
 

           Радіально-свердлильна            СЧ 18 ГОСТ 1412-85   
 

          Твердість   ОВ  МД   Профіль та розміри   МЗ   КОВД 
 

          НВ 210                            
 

          Обладнання, пристрій           Позначення програми 
 

          Радіально-свердлильний верстат                      
 

          То    Тд  Тп.з    Тшт            МОР   
 

                    5 %-на емульсія Укринол - 1 
 

                                        
 

Р              П І  Д або В    L  t     і   S    n   V (То) 
 

О01  1.Свердлити попередньо 2 наскрізних отвори, витримуючи розміри 1, 2                      
 

T02 АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ пристрій П2; АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ. Патрон 6152-0153, ГОСТ 14077-68                   
 

Т03 

АБВГ.391267.ХХХ. Свердло Ø32,8 Р6М5, ГОСТ 10903-7, Свердло 
Ø21,8 Р6М5                               

 

Р04                                   
 

05                                               
 

06 2. Розвернути остаточно 2 наскрізних отвори, витримуючи розмір 1,2               
 

Т07 АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ. Пристрій П2; АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ. Патрон 6152-0153, ГОСТ 14077-68                   
 

Т08  

АБВГ.391720.ХХХ. Розвертка Ø33Н7, Р6М5,  ГОСТ 1672-80; 
Розвертка Ø22Н7, Р6М5,                                  

 

Р09                                 
 

10                                               
 

ОК            Обробка різанням                          
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Предмет пошуку Країна видачі, вид і 

номер документа 

Мета заявленого технічного рішення і 

спосіб його виконання 

1 Гранулююча 

головка 

СРСР,  

патент SU 856824 A1 

МПК В29В 1/02 

(2000.01) 

Е.І. Азардович 

Виріб відноситься до обробки 

пластичних матеріалів, а саме до 

конструкцій гранулюючих головок і 

може бути використано для 

виробництва гранул, наприклад, з 

поліетилену. 

Мета винаходу – підвищення якості 

гранулювання шляхом забезпечення 

додаткового обігріву гранулюючої 

маси, а також підвищення 

зносостійкості решітки. 

2 ЕКСТРУЗІЙНА 

ГОЛОВКА ДЛЯ 

ГРАНУЛЮВАННЯ 

ПОДРІБНЕНИХ 

ВТОРИННИХ 

ПОЛІМЕРІВ 

Росія, 

патент RU 2350466 C2 

МПК 

B29C47/30 B30B11/22 

Панов Александр 

Константинович, 

Белобородова Татьяна 

Геннадьевна, 

Жернаков Владимир 

Сергеевич, 

Анасов Артур 

Айдарович 

 

Винахід відноситься до пристроїв для 

гранулювання подрібнених вторинних 

полімерів методом екструзії і може 

бути використано в хімічній 

промисловості для виготовлення 

гранул. 

Винахід спрямований на вирішення 

завдання досягнення рівномірного 

виходу екструдату з фільєри, 

підвищення якості гранул, 

одержуваних з подрібнених вторинних 

полімерів. 

3 Гранулююча 

головка 

СРСР, 

патент SU 447290 A1 

МПК B29B 1/02  

Бех Федор Степанович 

Жданов Юрий 

Александрович, 

Витвицкий Юрий 

Федорович 

 

Винахід стосується переробки 

пластичних мас і може бути 

використано при виробництві гранул з 

полімерів. 

Винахід спрямований на вирішення 

завдання забезпечення рівномірного 

прогріву гранулюючої решітки. 

4 Багатоструйна 

екструзійна 

головка для 

полімерних 

матеріалів 

СРСР, 

патент SU1595665A1 

МПК 

B29C47/30 B29L23/00  

Панов Александр 

Константинович 

Григорьева Тамара 

Владимировна 

Рахимов Ралиф 

Рахимович та інші… 

 

Винахід відноситься до переробки 

полімерних матеріалів, зокрема, до 

обладнання для виробництва шнурів, 

прутків і стрижнів з пластмас. 

Мета винаходу - підвищення 

продуктивності головки і якості 

полімерних виробів за рахунок 

забезпечення рівномірного розподілу 

потоку полімеру, ліквідації 

нерівномірності виходу екструдата і 

зменшення гідравлічного опору на 

периферійній ділянці. 



№ 

п/п 

Предмет пошуку Країна видачі, вид і 

номер документа 

Мета заявленого технічного рішення і 

спосіб його виконання 

5 Головка 

екструзійна 

Україна,  

патент UA 82157 

МПК В29C 47/14 

(2006.01) 

Сівецький В.І. 

Сокольський О.Л. 

Рослов О.В. 

Корисна модель належить до області 

переробки термопластичних полімерів 

та композицій на їх основі, зокрема, до 

екструзійного обладнання. Корисна 

модель може бути використана у 

технологічних лініях по виготовленню 

екструдованих полімерних виробів. 

В основу корисної моделі поставлена 

задача вдосконалення екструзійної 

головки шляхом встановлення 

демпфуючого та пружного елементів з 

можливістю поглинання пульсацій 

розплаву та зміни площі поперечного 

перерізу каналу, по якому рухається 

розплав. 

6 ЕКСТРУЗІЙНА 

ГОЛОВКА  

Україна, 

патент UA 82205 

B29C 47/14 (2006.01) 

Сівецький В.І. 

Сокольський О.Л. 

Рослов О.В. 

Корисна модель належить до області 

переробки термопластичних полімерів 

та композицій на їх основі, зокрема до 

екструзійного обладнання. Корисна 

модель може бути використана у 

технологічних лініях по виготовленню 

екструдованих полімерних виробів. 

В основу корисної моделі поставлена 

задача вдосконалення екструзійної 

головки шляхом встановлення 

роз'ємного дорнотримача з 

можливістю зміни довжини каналу, по 

якому рухається розплав, та 

демпфуючого і пружного елементів. 

7 Гранулююча 

головка 

Україна, 

патент UA 116907 U 

МПК B29C 

47/12 (2006.01) 

Мікульонок Ігор 

Олегович 

Корисна модель належить до 

екструзійного обладнання для 

перероблення термопластичних 

матеріалів, у тому числі й 

композиційних, і може бути 

використана для виготовлення 

безперервних і погонних матеріалів і 

виробів, наприклад різноманітних 

профілів. 

В основу корисної моделі поставлено 

задачу вдосконалити екструзійну 

головку, у якій її нове конструктивне 

виконання забезпечує введення одного 

чи декількох компонентів 

безпосередньо в об'єм 

перероблюваного матеріалу під час 

виготовлення виробів довільного 



8 Багатоструйна 

екструзійна 

головка для 

полімерних 

матеріалів 

Росія, 

патент RU 2021135 C1 

МПК 

B29C47/30 B29L23/00  

Панов А.К. 

Ибрагимов А.А. 

Абдуллин А.Н. 

Ибрагимов А.А. 

Бизяркин А.В. 

  

Винахід відноситься до переробки 

полімерних матеріалів, зокрема до 

обладнання для виробництва 

шнурів, джгутів, прутків і стрижнів з 

пластмас. 

Мета винаходу - підвищення якості 

полімерних виробів і спрощення 

процесу виготовлення деталей 

багатоструменевої екструзійної 

головки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модернізація екструзійної головки 

Тютюнник М.І., студент, Сівецький В.І., к.т.н., професор 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 

 

Запропонований варіант вдосконалення екструзійної головки для гранулювання дає 

змогу забезпечити підвищення якості полімерних виробів і спрощення процесу виготовлення 

деталей.  

 

Недоліком відомого гранулятора [1] є те що недостатня якість розплаву і зменшена 

продуктивність не дає змогу видавлювання матеріалу необхідної якості. 

З метою усунення недоліків існуючого рішення було розглянуто винахід [2] в якому 

розплав полімеру з екструдера продавлюється через фільтруючу решітку 16 і, проходячи 

підвідний канал 15, надходить в звужуючу зону 12. Досягаючи гостру кромку 9, розплав 

полімеру стискається (ущільнюється), де за рахунок зменшення площі прохідного перетину в 

цьому місці відбувається накопичення пружної енергії і утворення постійного підпору 

полімеру в профільній проточці 8, далі маса направляється і рівномірно розподіляється на всі 

формуючі каналу 3 філь’єри 2, при цьому створюються однакові температурні умови і напруга 

в масі. 

 

 
Рис – 1 Повздовжній переріз екструзійної головки 

 

У корпусі 1 перед входом в підвідний канал 15 розміщена фільтруюча решітка 16. Для 

з'єднання корпусу 1 з екструдером передбачений накидний фланець 17. Направляючий виступ 

6 центрований відносно поздовжньої осі підвідного каналу 15. 

Проведене удосконалення конструкції головки забезпечить технічно-економічну 

ефективність використання запропонованої екструзійної головки [2] в хімічній промисловості 

полягає в тому, що вона дозволить: 

-знизити вартість виготовлення екструзійної головки в 1,5 рази за рахунок спрощення 

процесу її виготовлення; 



-підвищити якість виробів за рахунок роздільного виготовлення багатоканальної 

філь’єри і виступу комбінованого профілю, що дозволяє досягти високої точності дотримання 

геометричних розмірів формуючих каналів, а також за рахунок ліквідації застійних зон і 

рівномірного розподілу маси по всіх формуючих каналах філь’єри. 

 

Література 

1. Басов Н.И. Расчет и конструирование оборудования для производства и переработки 

полимерных материалов : учеб. Для вузов / Н.И.Басов, Ю.В. Казанков, В.А. Любартович. – 

М.:Химия, 1986.- 488с. 

2. Патент RU 2021135 C1 Росія,, МПК B29C47/30 B29L23/00, опубл. 15.10.1994  

 

 

 

Модернізація екструзійної головки 

 

Тютюнник М.І., студент, Сівецький В.І., к.т.н., професор 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 

 

Запропонований варіант вдосконалення екструзійної головки для гранулювання дає 

підвищення продуктивності головки і якості полімерних виробів. 

  

Недоліком відомих конструкцій [1] є те що відомі конструкції не дають рівномірний 

вихід екструдату з усіх формуючих каналів екструзійної головки, що не забезпечує потрібної 

якості полімерних виробів 

Багатоструменева екструзійна головка [2], що була вибрана для усунення недоліків 

відомих конструкцій аналогів [1]  містить корпус 1, багатоканальний мундштук 2 з виступом 3 

і каналами 4. Виступ 3 виконаний у вигляді однополюсного гіперболоїда обертання. 

Багатоканальний мундштук 2 розміщений в корпусі 1 і закріплений за допомогою сполучної 

втулки 5. 

Зкструзійна головка [2] в якій розплав полімеру, що нагнітається шнеком 13 екструдера, 

продавлюється через фільтруючу решітку 15 і, проходячи в канал 14, надходить в зону 8 перед 

входом в канали 4 багатоканального мундштука 2. При цьому направляється обтічником 6, тим 

самим ліквідуючи застійні зони перед входом в канали 4. Обтічник 6 забезпечує рівномірний 

розподіл і підпір, для досягнення рівномірності виходу екструдатів з багатоканального 

мундштука 2, його конструкцією передбачено в центральній зоні збільшення довжини каналу 

5, а на периферійній ділянці її зменшення згідно профілю виступу 3 і виконаного А вигляді 

однополюсного гіперболоїда обертання. 



 
Рис – 1 Повздовжній переріз екструзійної головки; Рис – 2 розріз А – А  

 

Taк як швидкість витікання в центрі більша ніж в периферіїито за рахунок зміни 

гадравлічного опору в каналах 4 ліквідується нерівномірність виходу екструдатів по їх 

довжині. Таким чином за рахунок простого системного змінення довжини каналів 4, і 

відповідно їх опору, в зазначених зонах забезпечується вирівнювання лінійних швидкостей 

екструдатів, видавлюваних екструдером через всі отвори багатоканального мундштука 2. 

Проведене удосконалення конструкції головки [2] дозволяє збільшити продуктивність 

екструзії в десятки разів (це залежить від кількості отворів в багатоканальному мундштуці 2); 

покращити якість полімерних виробів за рахунок рівномірного розподілу потоку розплаву і за 

рахунок ліквідації застійних зон обтічником 6; досягти рівномірності виходу екструдату у всіх 

формуючих каналів; забезпечити автоматизацію загального витяжного пристрою і одночасну 

відрізку екструдатів однакової довжини. 
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