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Запропоновано модернізацію пристрою для блокування зворотного потоку матеріалу. 

 

Найбільш зручним процесом для виробництва виробів з термопластичних полімерів є 

процес лиття під тиском. У цьому процесі дозована кількість розплавленого термопластичного 

полімеру вприскується під тиском у порівняно холодну прес-форму, де і відбувається його 

затвердіння у вигляді кінцевого продукту. 

В машинах для лиття термопластів під тиском із шнековою підготовкою розплаву 

перероблюваний матеріал розплавляється, гомогенізується та переміщується за рахунок 

обертання шнека від завантажувального отвору до сопла, де накопичується в порожнині при 

відведенні шнека. Порція розплаву, що була накопичена, виштовхується до прес-форми крізь 

сопло за рахунок переміщення шнека в напрямку сопла. При цьому, в порожнині біля сопла, 

розвивається значний тиск. Розплав, під дією тиску, намагається також повернутися до каналу 

шнека. 

З метою запобігання потрапляння розплаву в канал шнеку, необхідно провести 

модернізацію механізму інжекції литтєвої машини.  Був проведений патентний пошук за 

результатами  якого запропоновано наступне технічне рішення з модернізації конструкції 

агрегату [1].  

Сутність удосконалення конструкції пояснюється наступним – для зменшення втрат 

розплаву до каналу шнека та підвищення надійності канал оснащують зворотнім клапаном. 

Такий клапан, як правило, розміщують на наконечнику шнека. Пристрій для блокування 

зворотного потоку матеріалу вузла пластикації литтєвої машини працює наступним чином. При 

наборі матеріалу розплав полімеру пластикується обертом шнека 2 в циліндрі 14 пластикації. 

При цьому кільцева втулка 1 під дією матеріалу, що рухається піднімається торцем пазів до 

виступів головки 3. Розплав полімеру проходить в зазор між втулкою 1 головкою наконечника 

3. Проходячи в зазор полімер, відсуває назад шнек 2, дозується перед головкою 3. При наборі 

дози розплаву циліндрична насадка 4 наконечника шнеку 2 обертається,а втулка 1 и головка 3 

не обертаються,що запобігає їх взаємному зносу. 

При вприскуванні полімеру кільцева втулка 1 прижимається до компенсатору по 

конічним фаскам,запобігаючи проходженню полімеру в зону черв’яка 2. 

  
1 – кільцева втулка, 2 – шнек, 3 – головка, 4 – циліндрична насадка, 5 – компенсатор, 6 – 

замкнуті канали, 7 – півсферичний переріз, 8 – штифт, 9 – розпірна втулка, 10 – захисна 

втулка, 11 – конічні фаски, 12, 13 – шарики, 14 – циліндр пластикації, 15 – сопло, 16 - гайки 

Рисунок 1 – Пристрій для блокування зворотного потоку матеріалу. 

 

Застосування запропонованого технічного рішення дозволить підвищити продуктивність  

машин для лиття під тиском. 
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