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РЕФЕРАТ 

 

 

Двочерв’ячний змішувач з модернізацією розподільчої коробки.  

Дипломний проект освітньо – кваліфікаційного рівня “спеціаліст” по 

спеціальності 7.090220 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств 

будівельних матеріалів» / Керівник ст. викладач Чемерис А.О. – К., 

НТУУ«КПІ», 2016. 

Дипломний проект містить:     сторінки загального текста,  8  креслень 

формата А1,    рисунки,    таблиць,   джерел інформації. 

Мета роботи –  проведення основних розрахунків машини та модернізація 

розподільчої коробки, а також завантажувальної воронки. Модернізація 

двочерв’ячного змішувача дозволяє спростити існуючу конструкцію та 

експлуатацію на виробництві. 

В дипломному проекті виконано такі розрахунки: розрахунки, які 

підтверджують працездатність та основні геометричні розміри, кінематичні та 

параметричні; теплові;на міцність; розрахунки, що підтверджують надійність. 

Розроблено автоматизацію двочерв’ячного змішувача, економіку, 

охорону праці, монтаж та експлуатацію. 

 

 

 

ДВОЧЕРВ’ЯЧНИЙ ЗМІШУВАЧ, ЕКСТРУЗІЯ, ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 

ПРИСТРІЙ, ФОРМУЮЧА ГОЛІВКА,  ГОЛОВКА, МОДЕРНІЗОФЦІЯ, 

РОЗПОДІЛЬЧА КОРОБКА. 

  



РЕФЕРАТ 

 

 

Двочервячний смеситель с модернизацией распределительной коробки. 

Дипломный проект образовательно – квалификационного уровня 

"специалист" по специальности 7.090220 "Оборудования химических 

производств и предприятий строительных материалов"  / Руководитель ст. 

преподаватель Чемерис А.О. - К., НТУУ«КПИ»,  2016. 

Дипломный проект содержит:     страницы общего текста,  8  чертежей 

формата А1,    рисунка,    таблиц,    источников информации. 

Цель работы – проведения основных расчетов, а также модернизация 

распределительной коробки и загрузочной воронки. Модернизация 

двочервячного смесителя позволяет упростить существующую конструкцию и 

эксплуатацию на производстве. 

В дипломном проекте выполнены такие расчеты: расчеты, которые 

подтверждают работоспособность и основные геометрические размеры, 

кинематические и параметрические; тепловые; на прочность; расчеты, которые 

подтверждают надежность. 

Разработана автоматизация двочервячного смесителя, экономика, охрана 

труда, монтаж и эксплуатация. 

 

 

 

ДВОЧЕРВЯЧНИЙ СМЕСИТЕЛЬ, ЭКСТРУЗИЯ, ЗАГРУЗОЧНОЕ 

УСТРОЙСТВО, ФОРМИРУЮЩАЯ ГОЛОВКА,  ГОЛОВКА, 

МОДЕРНИЗИЙИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА. 

  



ABSTRACT 

 

 

Twin-screw mixer with modernisation of distributive box. 

Diploma project educationally - qualifying level "specialist" on speciality 

7.090220 "Equipment of chemical productions and enterprises of building materials" 

/ Leader of item teacher Чемерис А.О. - К., НТУУ"КПИ", 2016. 

A diploma project contains: pages of general text, 8 drafts of format of А1, 

picture, tables, information generators. 

An aim of work is realizations of basic calculations, and also modernisation of 

distributive box and loading crater. Modernisation of двочервячного mixer allows to 

simplify an existent construction and exploitation on a production. 

In a diploma project such calculations are executed: calculations, that confirm a 

capacity and basic geometrical sizes, a kinematics and self-reactance; thermal; on 

durability; calculations that confirm reliability. 

Automation of двочервячного mixer, economy, labour protection, editing, is 

worked out and. 

 

 

 

TWIN-SCREW MIXER, EXTRUSION, LOAD DEVICE, FORMING HEAD, 

HEAD, MODERNISATION, DISTRIBUTIVE BOX. 

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ЗМІСТ 

Вступ 

1. Призначення та галузь застосування виробу який проектується 

2. Технічна характеристика базової машини 

3. Опис базової конструкції машини та принципу дії 

4. Літературний та патентний огляд  

4.1. Вибір та обґрунтування запропонованої модернізації  

5.  Автоматизація системи управління двочерв’ячним змішувачем 

6. Економічна частина дипломного проекту  

7. Охорона праці і безпека в надзвичайних ситуаціях 

7.1. Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів 

7.1.1. Електробезпека 

7.1.2. Небезпека дії елементів устаткування, нагрітих до високих температур 

7.1.3. Промислове освітлення  

7.1.4. Шум і вібрація 

7.1.5. Повітря робочої зони 

7.1.6. Надзвичайні ситуації 
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Література 
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РОЗРАХУНКИ 

ЗМІСТ 

1. Розрахунки, що підтверджують працездатність машини 

1.1. Параметричні розрахунки 

1.1.1. Розрахунок геометричних параметрів черв’яків 

1.2. Перевірочний розрахунок продуктивності 

1.3. Перевірочний розрахунок потужності приводу 

2. Розрахунки деталей машини на міцність та жорсткість 

2.1. Розрахунок на міцність черв’яка екструдера 

2.2. Розрахунок на міцність тарільчатої пружини багаторядного вузла опірних 

підшипників 

2.3. Розрахунок на жорсткість черв’яка екструдера  

3. Тепловий розрахунок пластикатора 

4. Розрахунок на міцність приводного вала за допомогою ПРОГРАМИ 

5. Програмне моделювання для креслення деталі двочерв’ячного змішувача 
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ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЗМІСТ 

1.Технологія збирання складальної одиниці. 

1.1 Ескіз складальної одинці (вузла). 

1.2.Специфікація до вузла. 

1.3.Схема збирання. 

1.4.Операційна карта збирання. 

2.Технологія складання машини. 

 2.1.План-схема розміщення фундаментних болтів. 

 2.2.Карти ескізів монтажу машини на фундаменті. 

 2.3.Операційна карта монтажу машини. 

3.Змащення машини. 

 3.1.Карта змащення. 

3.2.Схема змащення. 

Література. 
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ВСТУП 

 

 

Черв’ячні машини використовуються при різних технологічних процесах: 

для змішування та грануляції матеріалів, видавлювання плівки, труб, профілів, 

листів, накладання ізоляції та оболонок на проводи та кабелі. Широке 

застосування пояснюється тим, що вони є машинами неперервної дії виробів з 

пластичних мас і це дає можливість повної механізації та автоматизації 

процесів. Екструзія - це спосіб переробки полімерних матеріалів безперервним 

продавлюванням їх розплаву через формуючу головку, геометрична форма 

вихідного каналу якої визначає профіль одержуваного виробу або 

напівфабрикату. Близько половини вироблених термопластів переробляються у 

вироби цим способом. Переробка вторинних полімерів і гранулювання також 

виконуються із застосуванням екструзійного обладнання. 

В даній роботі розглядається конструкція черв’ячного змішувача [ЛП41], 

проводиться літературний та патентний огляд в результаті якого буде 

запропоновано технічне рішення що до модернізації розподільчої коробки. 

Проводяться розрахунки що підтверджують працездатність базової конструкції, 

вузлів та деталей. Приведені рекомендації щодо монтажу та експлуатації. 

Розглядається автоматична система управління та охорона праці і безпека в 

надзвичайних ситуаціях. 

Модернізацію устаткування необхідно проводити комплексно, 

охоплюючи одночасно ряд основних напрямів, що забезпечують найбільший 

економічний ефект і механізацію в першу чергу важких і трудомістких ручних 

операцій. Однією з основних задач модернізації устаткування є створення умов 

для подальшої комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів 
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ОПИС БАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ МАШИНИ ТА ПРИНЦИПУ ДІЇ 

 

 

Загальний вигляд двочерв’ячного змішувача [] див. креслення  

Заздалегідь замішана композиція у вигляді порошку, бісеру або 

гранулянта поступає в бункер живильника 1, звідти подається в 

завантажувальний отвір 2 машини, де захоплюється черв'яками 3 і просувається 

вперед. Під впливом черв'яків і зовнішнього обігріву електронагрівачами 4 

матеріал змішується, розплавляється,гомогенізується і у вигляді однорідної в'язкої 

маси виходить з матеріального циліндру 5. Корпус машини складений - є середня 

частина 5 для розміщення двох черв'яків і корпус завантажувальної воронки 6. 

Частини корпусу кріпляться між собою фланцевим з'єднанням. Корпус двочерв’ячної 

машини має розточування у вигляді вісімки з шліфованою внутрішньою поверхнею; 

він може бути цілим або секційним.  

У задній частині корпуса розташовано завантажувальний отвір 2: центральний 

у машин з обертанням черв'яків в різні боки і тангенціальне при обертанні черв'яків в 

один бік. Корпус завантажувальної воронки 6 або корпус машини в зоні 

завантаження охолоджується водою. Він має декілька теплових зон, які оснащені 

електронагрівальними елементами, а іноді, для зменшення коливань температури і 

щоб уникнути можливих перегрівів, повітряним або водяним охолоджуванням. При 

необхідності видалення летючих і газоподібних речовин в корпусі передбачаються 

вікна або пристрої.  

Корпус може кріпитися консольно за допомогою фланцевих з'єднань або 

спиратися на станину. C протилежної сторони корпус кріпиться до вузла 

розподільних шестерень і упорних підшипників 7. На вихідному валу з коробки 

розподілу посаджена зірочка, за допомогою якої цей вал отримує обертання від 

електродвигуна 8 через редуктор 9.Вихідний вал коробки розподілу передає 

обертання на розміщені в коробці шестерні, вали яких сполучені з черв'яками. 

Зазвичай черв'яки багаточерв'ячних машин знаходяться у взаємному зачепленні, 

тобто витки одного черв'яка входять в гвинтовий канал іншого. Цим 

забезпечується самоочищення черв'яків і примусове просування матеріалу вперед.  
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Докладніше принцип перемішування в двочерв’ячній машині полягає в 

наступному. Робочими органами двочерв’ячної машини, є циліндр 1, що має два 

циліндричні канали з паралельними осями, в яких розміщені черв'яки 2 і 3, що 

знаходяться у взаємному зачепленні. 

 Принциповою  відмінністю від одно-черв’ячних машин є те, що гвинтовий 

канал кожного з черв'яків виявляється розділеним на ланцюг практично 

ізольованих один від одного С-подібних об'ємів. Матеріал потрапляє із 

завантажувальної воронки в такий об'єм, наприклад об'єм 4, показаний окремо на 

утворений поверхнею циліндра 1, поверхнями 5, 6 і 7 сердечника і бічних стінок 

нарізки черв'яка 2, що обертається, а також циліндровими поверхнями 8 і 8' гребеня 

нарізки іншого черв'яка 3, що обертається в протилежну сторону. Якщо бічні 9 і 

радіальні 10 зазори між нарізками черв'яків мінімальні, то матеріал, потрапивши в 

цю С-подібну секцію, транспортується при обертанні черв'яків, весь час 

залишаючись в ній; перетікання в сусідні секції через вказані зазори і зазор 11 

між гребенем і циліндром мінімальне. Таким чином, за один оберт черв'яків в 

головку з циліндра подається незалежно від тиску в ній об'єм розплаву, рівний 

двом об'ємам С-подібної секції; неконтрольовані пульсації тиску практично не 

роблять вплив на продуктивність машини. 

Є ще одна особливість роботи двох-черв'ячних машин. Жорсткість напорно 

витратної характеристики одночерв’ячних машин сильно зменшується із зростанням 

глибини каналу, тому канал виконується дрібним. Продуктивність же дрібних 

черв'яків відносно невелика. У двох-черв'ячних машин жорсткість характеристики 

не залежить від глибини каналу, тому в цілях збільшення продуктивності канал 

виконують максимально глибоким. Теплогенерація за рахунок роботи 

деформації, пропорційна квадрату швидкості зрушення, у багато разів менша в 

глибоких каналах. Через це  прогрівання в двох-черв'ячних машинах здійснюється 

переважно за рахунок теплообміну з гарячою стінкою циліндра. Температура 

матеріалу не перевищує температури циліндра, управління ж останньою не складає 

труднощів. 
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Практично повне витискування розплаву з С-подібних секцій в головку 

забезпечує рівність часу, перебування у нагрітому циліндрі всіх матеріальних 

частинок потоку.  

Таким чином, при переробці на двочерв’ячних машинах можливий точний, 

надійний контроль за максимальною температурою і часом дії її на полімер; це 

особливо важливо при переробці полімерів з низькою термостабільністю. 

З розглянутого очевидні наступні області ефективного застосування 

двочерв’ячних машин: екструзія високов'язких не термостабільних матеріалів; 

екструзія рихлих порошкоподібних матеріалів; гомогенізація заздалегідь змішаних 

композицій на основі порошкових полімерів; переробка матеріалів, що подаються в 

машину в стані розплаву; екструзія особливо точних виробів.  
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ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОЇ МАШИНИ 

 

 

Таблиця 1.Технічні характеристики двочерв’ячного змішувача 

Параметр Значення 

Кількість черв’яків в машині 2 

Діаметр одного черв’яка, мм  125 

Відношення робочої довжини 

черв’яка до діаметру
 

12 

Ступінь стиску 1,75 

Частота обертання, об
хв

 5…20 

Матеріал, що переробляється Полістерол 

Максимальна продуктивність, 

кг
год

 
203 

Привод пресу: 

а) електродвигун постійного 

струму 

тип 

потужність, кВт  

напруження,  

частота обертання,об
хв

 

виконання 

б) редуктор 

передаточне число 

 

 

 

П91 

132 

400 

1000 

Щ2 

 

(з тахогенератором 

спеціальний) 

49,15 

Обігрів корпусу Індукційний 

Потужність нагрівачів, кВт  

 
20,4 
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Кількість зон корпусу, що 

обігріваються 
4 

Кількість зон корпусу, що 

охолоджуються 
3 

Температура води, що 

охолоджує, K  
293 

Витрата води, 
3м

с
 514 10  

Регулювання температурного 

режиму 

Автоматичне, не залежне 

по зонам 

Габаритні розміри, мм : 

довжина 

ширина 

висота 

 

3820 

1040 

2558 

Маса, кг  5080 
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ТА ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД 

 

 

Завдання патентно-літературного огляду полягає у пошуку та вибору 

патентів з можливістю покращення двочерв’ячного змішувача. Пошук 

проведений на підставі машин та механізмів аналогів розроблювальної 

конструкції. Патентний пошук проводиться на сайті Федеральної служби по 

інтелектуальній власності, патентами та товарними знаками (www.fips.ru), 

Українського інституту промислової власності (www.uipv.ua), в базі даних 

Google (Google Patent Search), та в європейському патентному відомстві 

(Esp@cenet). Огляд патентів описаний нижче а результати зведені в таблицю. 

Даний винахід [1] відрізняється тим, що розподільча коробка має корпус 

в середині якго встановлений зубчастий обод з внутрішнім та зовнішнім 

зачепленням, два ведених вала шестерні в середині зубчатог ободу, що 

знаходяться в зачеплені з внутрішнім зачепленням, підшипникові вузли, які 

виконані з можливістю зачепленння з зовнішнім зубчастого обода ведучих 

валів , при цьому корпус має основу з нерозємноприкріпленими до неї 

боковими та торцевими стінками і зємною кришкою. В торцевих стінках 

корпусу виконані наскрізні отвори в яких установлені підшипникові вузли 

ведучого валу і ведучих валів шестерень. А ведучий вал зєднаний з двигуном за 

допомогою муфти. 
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1 - корпус; 2 - зубчатий обід ; 3, 4 – ведені вали шестерні; 5 – ведучий вал 

Рисунок 1. Розподільча коробка двошнекового змішувача 

 

Описана корисна модель [2] відноситься до області переробки 

термопластичних полімерів та композицій, зокрема, до екструзійного 

обладнання. Корисна модель може бути використана у технологічних лініях по 

виготовленню полімерних труб. 

Кільцева головка містить корпус 1, що формує зовнішню поверхню 

полімерного виробу, та дорн 2, що формує внутрішню поверхню виробу. Дорн 

2 кріпиться в корпусі 1 за допомогою дорнотримача 3, наприклад, у вигляді 

ніжок або решітки, утворюючи канал 4 для протікання розплаву з вихідною 

ділянкою 5. Між дорнотримачем 3 та вихідною ділянкою 5 встановлені з 

можливістю колового руху тіла обертання 6, наприклад. Тіла обертання можуть 

бути об’єднані сепаратором 7, який пов’язаний з лопатями 8. 
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1 – корпус; 2 – дорн; 3 – дорно тримач; 4 – канал; 5 – вихідна 

ділянка; 6 – тіло обертання; 7 – сепаратор; 8 – лопаті. 

Рисунок 2. Кільцева екструзійна головка 

 

Розплав, що входить у головку, потрапляє в канал 4 між внутрішньою 

поверхнею корпусу 1 та зовнішньою поверхнею дорна 2, приймаючи кільцеву 

форму. Оминаючи дорно тримач 3, розплав розбивається на під потоки, що 

з’єднуються за ним. В проміжку між дорно тримачем 3 та вихідною ділянкою 5 

каналу 4, розплав взаємодіє з тілами обертання 6 та лопатями 8, встановленими 

таким чином, що при цьому вони отримують імпульс в коловому напрямку. 

Оскільки лопаті 8 пов’язані з сепаратором 7, що об’єднує тіла обертання 6, вони 

разом набувають коловий рух, залучаючи до нього частину розплаву. При 

цьому лінії зварення потоків, що з’єдналися після проходження дорно тримача 

3, деформуються в коловому напрямку і розмиваються. При цьому відпадає 

потреба в інтенсивному звуженні перед вихідною ділянкою 5, а відтак і в 

значному розширенні потоку перед дорно тримачем 3. 

Таким чином, використання описаної корисної моделі дозволить 

отримувати екструзійні полімерні вироби без наявності ліній зваріння, 

зменшивши при цьому габарити екструзійної головки. 

Коpисна модель [3] належить до обладнання з пеpеpоблення полiмеpiв i 

матеpiалiв на їх основi, зокpема до пpистpоїв для подавання матеpiалiв до одно- 
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або двочеpв'ячних екстpудеpiв, i може бути викоpистана в полiмеpо пеpеpобних 

гpанулювальних екстpузiйних лiнiях. 

Завантажувальний пpистpiй чеpв'ячного екстpудеpа мiстить змонтовану 

на коpпусi 1 екстpудеpа воpонку 2 й pозмiщений у нiй на осi 3 зможливiстю 

обеpтання пеpегpiбач 4, виконаний у виглядi щонайменше одного диска 5 iз 

зубцями 6 на його пеpифеpiї, якi входять у зачеплення з гpебенем 7 чеpв'яка 8. 

У боковiй стiнцi кожного з дискiв 5 виконано щонайменше один отвip 9 iз вс-

тановленим у ньому воpушильним штиpем 10. 

 

 

1 – корпус; 2 – воронка; 3 – вісь; 4 – перегрібач; 5 – диск; 6 – зубці; 7 – 

гребінь; 8 – черв’як; 9 – отвір; 10 – ворушильний штир. 

Рисунок 3. Завантажувальний пpистpiй чеpв'ячного екстpудеpа 

 

Поставлена задача виpiшується тим, що в завантажувальному пpистpої 

чеpв'ячного екстpудеpа, що мiстить змонтовану на коpпусi екстpудеpа воpонку 

й pозмiщений у нiй на осi з можливiстю обеpтання пеpегpiбач, зубцi якого 

входя в зачеплення з гpебенем чеpв'яка, згiдно з пpопонованою коpисною 

моделлю новим є те, що пеpегpiбач виконаний у виглядi щонайменше одного 

диска, у боковiй стiнцi кожного з яких виконано щонайменше один отвip iз 

встановленим у ньому воpушильним штиpем, пpи цьому зубцi пеpегpiбача 

pозташованi на пеpифеpiї кожного з дискiв. 
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Корисна модель [4] відноситься до галузі переробки пластичних мас, 

зокрема до пристроїв для переробки спінених композицій із термопластів і 

може бути використана для виготування спінених листів та блоків екструзійним 

методом. 

 

1 – корпус; 2 – черв’к; 3 – бункер подачі матеріалу; 4 – патрубок; 5 – 

змішувальний наконечник; 6 – лопаті. 

Рисунок 4. Черв’ячний прес 

 

Черв'ячний прес містить корпус 1 і черв’як 2 зі змішувальним 

наконечником 5, нерухомо закріпленим на його кінці. Змішувальний 

наконечник черв'яка виконаний у вигляді циліндра з криволінійними лопатями 

6 на вихідному кінці, діаметр яких дорівнює діаметру черв'яка і в яких робоча 

сторона виконана по поздовжній осі, а тильна має еліптичну кривину. В тілі 

кожної лопаті виконані отвори зі зміщенням відносно отворів в попередній так, 

що одна лопать має відкриті отвори на бічній різальній грані, а наступна - на 

вихідній, причому діаметр отворів збільшується зі збільшенням тіла лопаті. 

Завданням винаходу [5] є збільшення надійності черв'ячної машини. 

Дане рішення досягається наступним чином: у завантажувальній воронці до 

черв'ячної машини, що складається з корпусу, горловини і розміщених в донній 

частині корпусу грат, грати розміщені на рамці відкидних дверець, що 

закривають вікно в корпусі воронки, і утворена розміщеними з проміжками 

стержнями трапецеїдального перерізу, закріпленими на внутрішній поверхні 

рамки. 
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1 – корпус; 2 – горловина; 3 – вікно; 4 – відкидні дверцята; 5 – рама; 6 – 

стержень; 7,9 – петлі; 8 – шпилька; 10 – кріплення. 

Рисунок 5. Завантажувальна воронка черв’ячної машини 

 

Використання такої конструкції завантажувальної воронки дозволяє при 

утворенні в порожнині корпусу черв'ячної машини важко вивантажуваної 

пробки з матеріалу здійснити при відкритих дверцях видалення цієї пробки з 

машини через вікно в стінці корпусу завантажувальної воронки за допомогою 

черв'яка шляхом зворотного напряму обертання черв'яка. 

Привід двошнекового екструдера [6], що містить вхідний вал, 

встановлений в опорних підшипниках ковзання два вихідні вали з приводними 

веденими косозубыми колесами, по два паразитних косозубых зубчастих колеса 

на кожен вихідний вал, зчеплених із зубчастими колесами цих валів, і по 

одному приводному ведучому зубчастому колесу, зчепленому з кожен парою 

паразитний колесо, відрізняється те, що кожен вихідний вал виконаний 

самоустанавливающимся, і його опорний підшипник ковзання виконаний з 

радіальний проміжок, менший, ніж мінімальний гарантований бічний проміжок 

в зачепленні, але більший, ніж сумарниа пружниа деформація зубчастих коліс, 

приведення до бічного зазору. 
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Передача внутрішнього зачеплення [7] містить циліндричний корпус, 

розміщені в ньому приводні валики, вінцову шестірню з внутрішніми зубами і 

жорстко зв'язані кожне зі своїм валиком зубчасті колеса з зовнішніми зубами, 

що перебувають у зачепленні з шестірнею. На внутрішній поверхні корпусу і на 

зовнішній поверхні вінцової шестірні виконані канавки, що утворюють 

тороїдальну порожнину, передача обладнана розміщеними в тороїдальній 

порожнині кульками, об’єм яких становить не менше як 2/3 об’єму названої 

порожнини. 

 

1 – камера; 2 – корпус; 3, 5 – канавки кільцеві; 4,6 – шестерня; 7 – валок; 8 – 

лапатка; 9 – підшипник; 10 – шарики. 

Рисунок 6. Передача внутрішнього зачеплення 

 

4.1 Вибір та обґрунтування запропонованої модернізації 

 

Незалежно від галузі застосування екструдерів необхідно покращувати їх 

конструкцію для забезпечення ефективних режимів експлуатації і в результаті 

цього отримання найбільшого економічного ефекту.  

За результатами патентно-літературного пошуку основним напрямом 

модернізації обрано вдосконалення конструкції розподільчої коробки.  

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
 



Для досягнення поставленої задачі за основу приймається рішення 

запропоноване в патенті [1]. В даному патенті розглядається напрям по 

спрощенню конструкції екструдера та зменшенню його металоємності і 

полегшенню його обслуговування за рахунок модернізації розподільчої 

коробки. 

Спрощення відомої нам конструкції досягається тим, що розподільча 

коробка двошнекового змішувача має корпус (1), в якому розміщений зубчатий 

обід (2) з зовнішнім та внутрішнім зачепленням. Два ведучих вала шестерні (3, 

4) знаходяться в зачеплені з внутрішнім зачепленням зубчатого обода (2). 

Підшипникові вузли з ведучим валом (5) знаходяться в зачеплені з ведучими 

валами. Корпус (19) включає в себе основу з боковими та торцевими стінками 

та знімну кришку. В торцевих стінках корпусу виконані наскрізні отвори для 

розміщення підшипникових вузлів ведучого валу і ведучих валів шестерні. 

Привід двошнекового екструдера включає двигун та розподільчу коробку. 

Двошнековий екструдер включає в собі двигун обертання і вузол екструзії. 

Описана конструкція забезпечує зручну збірку розподільчої коробки при 

виготовленні нероз’ємного жорсткого зварного корпусу, що має бокові та 

торцеві стінки із засобами фіксації підшипників у вигляді вкладишів. В цілях 

підвищення зручності обслуговування екструдера, що особливо важливо для 

екструдерів середньої та великої потужності, зона екструзії включає в собі 

завантажувальний корпус, робочий корпус, і матрицю надання форми 

продуктам які виготовляються. Робочий корпус обладнаний простим пристроєм 

для відводу без розбирання елементів корпусу. На з’єднуючих деталях 

елементів корпусу екструдера установлюються роликові опори, що входять в 

рейкову направляючу на станині. 

Таке виконання розподільчої коробки двошнекового змішувача та його 

приводу дозволяє спростити конструкцію, зменшити металоємність, спростити 

монтаж та експлуатацію, знизити вартість при одночасному підвищенні 

надійності та довговічності екструдера. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У двошнековому змішувачі ефективно здійснюються процеси 

просування, вальцювання і перетирання матеріалу; примусове переміщення 

обумовлює незначне налипання матеріалу на шнеки, при цьому 

виключається застій матеріалу. Тому в двошнекових машинах екструзій 

можуть бути поєднані операції змішення, пластикації, а якщо це потрібно, 

то і фарбування маси. 

Метою дипломної  роботи була модернізація існуючого 

двочерв’ячного змішувача, що і було втілено за вдяки патентно-

літературному пошуку в результаті якого біло вибрано патент та виконане 

креслення нової розподільчої коробки. 

Модернізація посприяла рівномірному розподіленню вісьових зусиль, 

що отримують під час роботи черв’яки, на багаторядний вузол опірних 

підшипників, які в кінцевому результаті їх гасять повністю. Це посприяло 

підвищенню міцності і стійкості, а також витривалості конструкції під час 

роботи машини, що в свою чергу підвищило її економічність. 

Були проведені параметричні, міцнісні та теплові розрахунки, які і 

підтвердили працездатність конструкції. Також було застосовано 

комп’ютерне програмне забезпечення для розрахунків. 

Машина в повній мірі забезпечує потрібну продуктивність, що і 

підтверджує доцільність її використання. 
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