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РЕФЕРАТ 

 

Дипломний проект: …с., … рис., … табл., … додатків, … джерел. 

Об’єкт розробки і проектування – екструдер ЧП 63х30. 

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

екструдера для виготовлення поліетилену низької густини,на основі існуючих 

промислових аналогів; здійснення модернізації голівки. 

Методи розробки і проектування - аналітичні, розрахункові, проектувальні; 

з використанням відомих методик, комп’ютерних програм, нормативних 

документів. 

При розробці і проектуванні екструдера, на основі аналітичного огляду 

науково-технічної літератури, нормативної та конструкторської документації, 

патентних досліджень, інженерно-технічних розрахунків, виконано таке: 

– вивчено принципи роботи і конструкцію промислових екструдерів для 

виробництва поліетилену, проаналізовано технічні параметри і характеристики 

цих машин; 

– виконано ряд інженерних розрахунків, необхідних для розробки і 

проектування екструдера, згідно з технічним завданням; 

– на основі виконаних патентних досліджень модернізовано головку 

екструдера; 

– розроблено і спроектовано екструдер для виробництва поліетилену 

низької густини з модернізацією головки; 
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ABSTRACT 

Diploma project: … pages., … fig., … tab., … applications, … sources. 

Property development and design - extruder 63х30. 

The project - development and design, under terms of reference, extruder for 

making high density polyethylene, based on existing industrial counterparts, 

modernization of the head resistance. 

Methods development and design and analytical, computational, design, using 

known techniques, computer programs, regulations. 

The development and design of the extruder, through analytical review scientific 

literature, regulatory and design documentation, patent research, engineering 

calculations, performed a 

- Studied the principles of operation and construction of industrial extruders for 

the production of polyethylene, analyzes the technical parameters and characteristics of 

these machines; 

- Made a number of engineering calculations required for the development and 

design of extruder, under terms of reference; 

- On the basis of the patent research upgraded head resistance extruder; 

- Developed and designed extruder for the production of high density 

polyethylene with modernization head resistance. 
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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: …с., … рис., … табл., … приложений, … источников. 

Объект разработки и проектирования - экструдер ЧП 63х30. 

Цель проекта - разработка и проектирование, согласно техническому 

заданию, экструдера для изготовления полиэтилена, на основе существующих 

промышленных аналогов, осуществление модернизации головки. 

Методы разработки и проектирования - аналитические, расчетные, 

проектировочные, с использованием известных методик, компьютерных 

программ, нормативных документов. 

При разработке и проектировании экструдера, на основе аналитического 

обзора научно-технической литературы, нормативной и конструкторской 

документации, патентных исследований, инженерно-технических расчетов, 

выполнен следующее: 

- Изучены принципы работы и конструкцию промышленных экструдеров 

для производства полиэтилена, проанализированы технические параметры и 

характеристики этих машин; 

- Выполнен ряд инженерных расчетов, необходимых для разработки и 

проектирования экструдера, согласно техническому заданию; 

- На основе выполненных патентных исследований модернизировано 

головку; 

- Разработан и спроектирован экструдер для производства полиэтилена 

низкой плотности с модернизацией головки. 
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ВСТУП 

 

 

 Метою даної модернізації є удосконалення формуючої головки ЧП63 для 

виробництва гладких труб.  

 Сучасні полімерні матеріали на основі різних пластмас, еластомерів і 

волокон, використовують в самих різних галузях народного господарства, 

медицині, сільському господарстві, у побуті, повинні задовольняти усім 

експлуатаційним вимогам максимально довгий час, не змінюючи основних 

характеристик, тобто маюь бути довговічними в експлуатаційному плані. 

Полімерні матеріали, що вийшли з експлуатації, погано розкладаються та 

засмічують довкілля. Неконтрольоване спалювання полімерних відходів також 

пов’язане із викидами небезпечних шкідливих речовин, що виділяються при 

горінні багатокомпонентних полімерних матеріалів. Відношення до полімерних 

відходів, як до вторинної сировини дозволяє вирішити не лише екологічні, але й 

економічні та соціальні проблеми, пов’язані з утилізацією відходів.  

 Модернізація гранулювальної головки забезпечує зниження енергоємкості 

експлаутації головки, а також стабільну течію розплаву термопласту у втулках, а 

отже і високу якість екструдату. 

  



 

 

1 ОПИС БАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЧП63 

 

 

 Черв’ячний екструдер (Рисунок 1.1) працює таким чином. Полімерний 

матеріал із бункера 3 надходить у матеріальний циліндр 2, захоплюється 

черв’яком 1 і транспортується до формуючої головки, фрагмент якої показано 

позицією 7.Для забезпечення потрібного температурного режиму та умов 

транспортування на матеріальному циліндрі встановлені зонні кільцеві нагрівачі 5 

з індивідуальними вентиляційними пристроями; ділянка циліндру поблизу 

завантажувальної горловини охолоджується водою по каналам 4, а для контролю 

температури слугують термопари 6.[8] Конструкція черв’яка передбачає його 

внутрішнє охолодження водою, що подається і відводиться пристроєм 10. черв’як 

приводиться в рух від електромеханічного приводу, який складається з 

електродвигуна 12 і редуктора 9. осьове зусилля, що діє на черв’як сприймається 

підшипниковим вузлом 11. всі робочі вузли екструдера змонтовані в корпусі 8. 

 

 

Рисунок 1.1– Черв’ячний екструдер 

 В той же час, принцип дії формуючої головки  полягає в тому, що розплав 

полімеру, який надходить до головки через центральний канал, а потім 

симетрично розтікається в обидва боки,  в результаті чого формується плоский 



 

 

екструдат з однаковою товщиною стінки. В цих головках локальні неоднорідності 

швидкостей течії згладжуються за рахунок зміни висоти зазору між формуючими 

губками 1, розміщеними в корпусі головки 7. Це досягається шляхом затягування 

натискних гвинтів, встановлених в місці регулювання витрат 2. в результаті цього 

регулюють локальний прогин гнучкої губки 5 і прходний переріз каналу, і , 

відповідно, локальні витрати розплаву. Також встановлено додатковий пристрій – 

регулюючу планку 9, яка являє собою масивний локально деформований 

профільний брусок, за допомогою якого можна проводити лише грубе 

налаштування рівномірності виходу розплаву, а точне регулювання відбувається 

за рахунок регульованої губки 10. Також, головка містить колектор 3, 6 для 

рівномірного розподілу розплаву по ширині, витісняючий острівець 4 та 

формуючу ділянку 8.  

  



 

 

2 ТЕХНІЧНА ХАРАКТРЕРИСТИКА БАЗОВОЇ МАШИНИ 

 

 

Технічна характеристика базового агрегату наведено в Таблиця 2.1 

 Таблиця 2.1 Технічна характеристика 

Технічна характеристика Од.виміру Значення 

Продуктивність екструдера 
год

кг  50 

Діаметр черв’яка екструдера мм 63 

Відношення діаметру черв’яка екструдера до його 

довжини 

– 1:20 

Частота обертання черв’яка об/хв 62 

Число заходів черв’яка – 1 

Кількість зон обігріву циліндра екструдера шт 4 

Привід екструдера: 

 – потужність двигуна 

 – число обертів 

 – робоча напруга 

 – передача потужності на черв’як екструдера 

через редуктор  

 

кВт 

.. хвоб  

В 

– 

 

 

90 

1250 

380/220 

і=20,1 

Габарити: 

 – довжина 

 – ширина 

 – висота  

 

мм 

мм 

мм 

 

5690 

2680 

2435 

Маса  кг 5600 

  



 

 

3 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ПАТЕНТІВ 

 

 

 Формуюча голівка шнекового-прес гранулятора по п.1, відрізняється тим, 

що шнековий пресуючий вал забезпечений жорстко закріпленій на торці 

контактуючою шайбою. 

 Формуюча голівка шнекового-прес гранулятора по п.1 та 2, відрізняється 

тим, що філь’єра виконана відкритою в сторону центрального отвору.[1] 

 Формуюча голівка шнекового-прес гранулятора по п.1-3, відрізняється тим, 

що осі формуючої голівки в продовженні шнекового пресуючого валу виконаний 

шліцевий вал зменшеного перерізу(діаметра), на котрому рухомо по шліцям 

встановлено ніж, леза котрого, обертаються в проточці матриці, контактують із 

зовнішнньою поверхнею в районі різташування філь’єр. 

 Корисна модель відноситься до пристроїв для гранулювання 

термопластичних полімерних матеріалів і може бути використане в хімічній, 

будівельній, харчовій та інших галузях промисловості. Гранулятор містить 

гранулюючу головку, корпус, фільєрній решітку та ніж. Він додатково 

забезпечений опорним корпусом з конічними отворами, встановленим між 

головкою і фільєрній гратами, при цьому отвори фільєрній решітки соосни з 

конічними отворами опорного корпусу, конусність яких становить 67-90 °. 

Гранулятор дозволить спростити конструкцію, збільшити продуктивність, 

надійність і довговічність. 2 з.п. ф-ли, 2 мал..[2] 

 Недоліком даного гранулятора є те, що філь’єрна решітка при досягненні 

номінального тиску пресування маси відчуває значні осьові навантаження, що 

знижує термін її служби, знижує продуктивність і збільшує енерговитрати. У зоні 

підвищеного тертя екструзійної маси об поверхню корпусу відбувається його 

інтенсивний знос, що зменшує термін служби гранулятора.[3] 

 Найбільш близьким до заявленого технічного рішення є гранулятор 

пластмас, що включає гранулюючу головку, корпус, філь’єрну решітку та ніж 

(див. а.с. СРСР № 1475805, МПК8 В29В 9/06, опубл. 30.04.1989 р.). 



 

 

 Недоліками прототипу є складність конструкції, інтенсивний знос корпусу 

філь’єри, що знижує термін служби гранулятора та низька продуктивність.[4] 

 Завданням запропонованого технічного рішення є спрощення конструкції, 

збільшення продуктивності гранулятора, його надійності і довговічності. 

 Технічний результат полягає в зниженні осьових зусиль сприймаються 

філь’єрною решітко. 

 Вирішення технічної задачі досягається тим, що відомий гранулятор 

термопластичних полімерних матеріалів, що містить гранулюючу головку, 

корпус, філь’єрну решітку та ніж, додатково забезпечений опорним корпусом з 

конічними отворами, встановленим між головкою і філь’єрною решіткою, при 

цьому отвори філь’єрної решітки співосні з конічними отворами опорного 

корпусу . 

 Дана конструкція дозволить спростити конструкцію, збільшити 

продуктивність гранулятора, його надійність і довговічність. 

 Сутність корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг.1 зображено  

загальний вигляд гранулятора в розрізі, на фіг.2 - вид II.[5] 

 Гранулятор термопластичних полімерних матеріалів складається з 

гранулюючої головки 1, філь’єрної решітки 2, опорного корпусу 3 встановленого 

між гранулюючою головкою 1 і філь’єрною решіткою 2, з отворами 4. В 

опорному корпусі 3 виконані конічні отвори 5 з конічностью 67-90 °. Ніж 6 

співісний закріплений на валу 7.[6] 

 Використання пропонованого гранулятора термопластичних полімерних 

матеріалів дозволить в порівнянні з прототипом спростити конструкцію, 

збільшити продуктивність гранулятора, його надійність і довговічність, зменшити 

осьові зусилля і підвищити опір пульсації цих зусиль.  

 Гранулятор термопластичних полімерних матеріалів, що включає 

гранулюючу головку, корпус, філь’єрну решітку та ніж, який відрізняється тим, 

що він додатково забезпечений опорним корпусом з конічними отворами, 

встановленим між головкою та філь’єрною решіткою, при цьому отвори 

філь’єрної решітки співвісні з конічними отворами опірного корпусу. 



 

 

2. Гранулятор по п.1, що відрізняється тим, що конічність конічного отвору 

опорного корпусу складає 67-90 ° залежно від гранульованого матеріалу.[7] 

 Згідно з винаходом екструзії машина, що містить вертикальний стовбур 

екструзії або випадок, в якому обертається екструзійний шнек поставляється з 

пластиковим матеріалом з бункера або жолоби, розташованого в осьовому 

розширення зазначеного гвинта, що відрізняється тим, що на поставку в 

екструзійного шнека забезпечується через маточині ведучого колеса або шківа 

проведеної в фіксованого зв'язку з зазначеного гвинта, зазначеного колеса або 

шківа розташовані в абатментів між двома стаціонарними пластинами, нижня 

пластина утворена у верхній кінцевій частині корпусу екструзії і верхній пластина 

жорстко з'єднані з нижньої пластиною і проведення стаціонарного 

Завантажувальний бункер, а в тому, що маточиною робочого колеса або шківа 

виконаний з можливістю виконувати, по боку бункера, подає гвинт сприяння 

корми для екструзійного шнека, як такої. 

Переважно втулка робочого колеса або шківа включає в себе три 

повітроводів проходи, розділених перегородками. Переважно також, що 

воздуховод проходи відкриті в камеру, представленої в нижньої нерухомої 

пластини, яка оточує камеру екструзійного шнека. 

Таке розташування має багато переваг. По-перше, враховуючи, що бункер 

або жолоб має свій вертикальної осі боку однієї не дуже круті, і, таким чином 

пластиковий матеріал у формі порошку або гранул більше не стримується в них, 

але опускається під дією сили тяжіння до подає гвинтом, з якого вона передається 

механічно в проходи маточини, то в камеру, слідуючи тією ж. Харчування для 

екструзійного шнека, таким чином, певне і постійне, забезпечуючи тим самим 

набагато більш гнучку роботу. 

По-друге, такий пристрій дуже просту структуру і призводить до 

компактної збірки. [8] 

Цей винахід в цілому ставиться до нових і корисним поліпшення шнеків, 

використовуваних для гарячих профілів розплаву термопластичних матеріалів, 

зокрема спрямоване на створення гвинт новим подачі, в якому секція змішання їх 

в, сконструйованих і виготовлених, щоб дозволити значне збільшення 



 

 

виробництва буде здійснена, практично незалежно від конкретних типів або 

сумішей термопластичних матеріалів, використовуваних, в той же час здійснення 

бажаного дисперсійного перемішування і майже ізотермічного стан екструдата. 

Більш конкретно, подає гвинт частина даного винаходу змішування є 

поліпшенням у порівнянні, що розкрито у Грегорі та ін. У патенті США. Ні. 

3411179 з 19 листопада 1968, в тому, що краще здатні здійснювати дисперсійне 

перемішування і однорідність температури легко утілізуються полімерів, або 

сумішей, що містять такі, при досить підвищеною продуктивністю порядку 

щонайменше 40 відсотків, в результаті чого зменшити пропускну достатньо часу, 

щоб запобігти розкладання полімеру. Очевидно, що це збільшення швидкості 

виробництва має також перевага в змішування і екструдування полімерів, які не 

так легко розкладається, оскільки за всіма ефективності роботи екструдера 

істотно поліпшується. [9] 

Як зазначено у вищезгаданому Грегорі та ін. Патент і тут повторюватися, 

один з досі невирішених проблем у екструзії термопластів з шнекові екструдери, 

які необхідні для роботи при високій продуктивності, є втрата однорідності 

температури екструдатів. Через типовою зворотного зв'язку в'язкості і 

температури, широкий спектр температур призводить до нерівномірного або 

неправильної вихідного потоку через екструзійну голівку, так як швидкість 

потоку через фільєру пропорційна в'язкості екструдата. Таким чином, важливо, 

щоб отримати, принаймні, тісно наближена, ізотермічна температура розплаву 

для досягнення по суті постійний і рівномірний витрата через фільєру під будь-

яким заданим набором допустимих робочих умов. 

Відомо також, що рівномірність температури є функцією змішування, 

беруть участь у процесах гвинта екструзії. Одна з фаз такого змішання можуть 

бути описані як одночасне застосування високих напр жений зсуву у вищих 

компонентів в'язкість екструдата і нижньої напруги зсуву до нижніх компонентів 

в'язкості, подаючи більше енергії на більш високі компонентів в'язкість, ніж у 

нижній. Цей етап змішування, як правило, називають "дисперсійної змішування." 

Відомо також, що рівномірність температури є функцією розподільної 

здатності змішування гвинта, за допомогою яких полімерні частинки, які є 



 

 

суміжними в вхідному кінці поступово стають відділена, як просувається розплав 

у бік розвантажувального кінця. Було встановлено, що більш широко розділені 

частки стають в результаті цього перемішування більш рівномірний температура 

екструдата стає. 

У додаток до досягнення рівномірного температури і в'язкості, відповідне 

перемішування також має важливе значення, коли пігменти або інші добавки 

повинні бути рівномірно розподілені по екструдата або суміші різних полімерів 

для екструзії. 

Ці операційні цілі досягаються і перевершений допомогою використання 

екструдера подаючого шнека, що має поліпшену змішувальної секції, виконаної 

відповідно до цього винаходом, оскільки необхідний дисперсійні й розподільні 

змішування може бути досягнуто за меншим часом утримування, ніж раніше 

можна, таким чином отримуючи помітне збільшення Пропускна і дозволяє 

використовувати полімери, які в іншому випадку деградують в результаті дуже 

тривалого часу утримання досі використовуваних. 

Таким чином, завданням цього винаходу є створення екструдера, що має 

гвинтову подачу змішувальної секції здатні здійснювати належний дисперсійного 

і розподільного змішування екструдата при швидкості пропускної помітно 

більше, ніж досі виявлялося можливим. 

Іншим завданням цього винаходу є створення екструдера гвинтової подачі 

розділ характеру змішання зазначено, що дозволяє використовувати ці типи 

полімерів, які досі було б деградувати в результаті проходження уздовж 

попередніх відомих типів шнеків екструдерів і змішувальної секції їх. 

Іншим завданням цього винаходу є створення екструдера гвинтової подачі 

символу, зазначеного в якому його секції змішування являє собою циліндр 

однаковим діаметром, представленої на її зовнішній поверхні з безліччю 

увігнутих каналів однакової глибини і розташованої у вигляді безлічі зчеплених 

спіралей із тією ж рукою з альтернативними каналами будучи відкритим на їх 

вході закінчується і закрився на їх звільнення закінчується в той час як інші 

альтернативні канали закриті в їх вхідні кінці і відкритим у своїх розряду 

закінчується. 



 

 

Іншим завданням цього винаходу є створення екструдера гвинтової подачі 

символу, зазначеного в якому кут нахилу в розробці циліндричної секції 

перемішування становить порядку 30 °. 

Ще одним завданням цього винаходу є створення екструдера гвинтової 

подачі від характеру зазначено, що має просту конструкцію, міцний у будівництві 

і економічним у виготовленні. 

З цими та іншими об'єктами, природа якого стануть очевидними, винахід 

буде більш зрозумілим з посиланням на прикладені креслення, супроводжуючого 

докладного опису і прикладеної формули винаходу. [10] 

  



 

 

4 ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМУ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАШИНИ 

 

 

Базова конструкція шнеку не дозволяє підвищити продуктивність 

екструдера. 

На основі проведеного літературного та патентного огляду пропонується 

модернізувати та вдосконалити конструкцію. А саме обладнати екструдер більш 

сучасним високопродуктивним шнеком. 

На відміну від аналога, що розглянуто, зазначений шнек запобігає 

небажаному зниженню температури розплаву термопласту під час його руху в 

каналах. Проте виконання втулок з теплоізоляційного матеріалу не лише 

ускладнює їх виготовлення, але й погіршує гідродинаміку розплаву всередині 

втулок. Також наявність у кожної втулки індивідуального знімного упору істотно 

погіршує умови експлуатації екструдера в  цілому. 

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити шнек для 

термопластів, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує спрощення 

конструкції та експлуатації екструдера, а також стабільну течію розплаву 

термопласту у втулках, а отже і високу якість екструдату. 

  



 

 

5 ОПИС МОДЕРНІЗАЦІЇ ВУЗЛА 

 

 

 Винахід відноситься до екструзійних головок, яка розташована в осьовому 

напрямку екструзії на виході з плити щелепи і утвореної наружним конусом і 

внутрішнім конусом. 

Під час екструзії виникає необхідність отримання деталей різних розмірів, 

для цього необхідно змінити або всю головку екструзії, що вкрай важко і 

дорого,або, принаймні болторізне з’єднання екструзійної головки. В обох 

випадках виникають значні труднощі і екструдер в цілому повинен бути 

зупинений протягом декількох годин. На те  щоб прибрати ці недоліки і 

спрямований цей патент.  

 

Суть винаходу 

 

Завданням цього винаходу є створення екструзійної головки, яка може бути 

встановлена швидко і з невеликим зусиллям для екструдування іншого продукту. 

Суть винаходу екструзійна головка дає можливість переобладнати для 

екструдування інший продукт у винятково короткі терміни, тому що немає 

необхідності використовувати спеціальний пластиковий матеріал у процесі 

підготовки до роботи обміну. Технічне виконання є винятково простим і звільняє 

від необхідності обробляти важкі частини. Оскільки отвори частини мають 

відносно малу масу, вони можуть бути доведені до робочої температури швидко і 

з малими витратами енергії. 

Численні додаткові деталі і переваги випливають з наступного опису та 

креслення, на яких наведено приклад об'єкта винаходу показаний більш детально 

на доданих кресленнях. 

 

ОПИС кращому варіанті 

Відповідно до рис.5.1, згідно винаходу екструзійна голівка, яка показана 

тільки схематично на рис.5.2 і помічена 1 в цілому, включає екструзійну головку 



 

 

2, яка, в напрямку екструзії 4, розташована в осьовому напрямку після щелепи 

пластини 3 утвореної зовнішнім конусом 5 і внутрішнім конусом 6. Зовнішній 

конус 5 і внутрішній конус 6 разом утворюють зовнішню і внутрішню частини 

колектора 7, через який пропускається пластикова композиція смоли, яка повинна 

бути екструдована, перш ніж він виходить з колектора 7 у вигляді циліндричної 

труби 8. 

Зовнішній конус 5а отвори частини 10 закріплений окремо на зовнішній 

конічно 5b проміжної частини 12, за допомогою байонетного типу фітинга 

швидкого зняття 13. Швидкий випуск установки 13 містить ущільнювальне і 

затискне кільце 15, яке може бути закріплене на зовнішньому конусі 5b проміжної 

частини 12 за допомогою болтів 14 і разом з зовнішньої конічної 5а отвори 

частини 10, утворює затискної зазор 17, яка обмежена спереду ущільнювальним 

виступами 16 і можуть бути змінені сполучних гвинтів 14 і призначений для 

розміщення замикаючих виступів 18, які узгоджені з ущільнювальними 

виступами 16. Затискне зазору 17 має діаметр, який незначно перевищує діаметр 

окружності, замикаючі виступи 18 на зовнішній конічної 5а отвори частини 10, 

так що зовнішній конус 5а розміщені в затискному зазору 17 так, що вона може 

бути скоригована в радіальному напрямку в обмеженій мірі. Його точне радіальне 

положення задається за допомогою регулювальних гвинтів 19, які проходять в 

радіальному напрямку через ущільнення і притискного кільця 15 і брати участь в 

кільцевій притискної розрив з кінця їх різьбовим болтом. Послабивши 

з'єднувальні гвинти 14 і обертання зовнішнього конуса 5а отвори частини 10 по 

відношенню до герметизації і затискним кільцем 15, до тих пір, замикаючі 

виступи 18 Не суміщені з зазорами між ущільнювальними виступами 16, 

зовнішнього конуса 5а отвори частини 10 може бути швидко і просто випущений 

для видалення. Таким же чином, інший зовнішній конус 5а з різними розмірами, 

різної форми, інших фітингів та / або з різних матеріалів можуть бути введені в 

дію швидко і просто для іншого продукту і заблокований при обертанні і 

закріплені за допомогою затягування сполучних болтів. 

У варіанті здійснення на фіг. 1, внутрішній конус 6а отвори частини 10 

поміщений, в робочому положенні, показаному, безпосередньо на центральній 



 

 

направляючої частини 20 і закріплений в положенні в сусідньому внутрішнього 

конуса 6b допомогою центральним гвинтом 21 ковпачка, який може бути 

загвинчують на направляючої частини 20. Напрямна частина 20 виконана у 

вигляді центральної шпинделем, який має внутрішнє різьблення в кінці отвори і 

може бути різьбовим допомогою зовнішньої різьби на внутрішній конічної 6b 

проміжної частини 12 і тягнеться приблизно на половину довжини внутрішньої 

конічної 6а отвори частини 10 для видалення внутрішнього конуса 6а отвори 

частини 10, необхідно лише, щоб послабити гвинт з головкою 21, після чого 

зовнішній конус 6а можна зняти швидко і легко в осьовому напрямку і 

замінюється іншою. 

 

 

Рисунок 5.3 – Схема модернізованої голівки 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

  Параметричні, міцнісні та теплові розрахунки підтвердили 

працездатність конструкції. Машина в повній мірі забезпечує потрібну 

продуктивність. За рахунок модернізації формуючої голівки і шнека, з’явилась 

можливість регулювання товщини виробу, з’явилась можливість швидшої 

заміни формуючого інструменту, зменшився час циклу, а, отже, і збільшилась 

продуктивність машини.  

 

 

 


