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РЕФЕРАТ 

 Дипломний проект: 98 с., 16 рис., 3 табл., 4 додатків, 13 джерел. 

Об’єкт розробки і проектування  машина для лиття під тиском ЛМ63 з 

модернізацією механізму змикання  .  

Мета проекту  розробка і проектування, згідно з технічним завданням, 

машини для лиття під тиском, на основі існуючих промислових аналогів; 

визначення можливостей і впровадження модернізації вузлів машини.  

Методи розробки і проектування  аналітичні, розрахункові, 

проектувальні; з використанням відомих методик, чисельних методів, 

нормативних документів.     

У дипломному проекті на тему ,,Машина для лиття під тиском ЛМ63 з 

модернізацією механізму змикання“, вивчено принцип роботи і конструкцію 

литтєвої машини, проаналізовано технічні параметри і характеристики 

машини, також виконано ряд інженерних розрахунків, необхідних для 

розробки і проектування  литтєвої машини, згідно з технічним завданням. 

 На основі виконаних патентних досліджень обрано патенти, які найбільш 

відповідають темі дипломного проекту для модернізації  механізму змикання 

литтєвої машини. Модернізація дає змогу забезпечити плавність змикання 

форм, більшу силу притискання плит. Модернізований механізм змикання 

містить кривошипно-шатунний механізм, який забезпечує більшу силу 

притискання півформ. Також за рахунок модернізації шнека збільшується 

швидкість і тиск вприску, покращується перемішування матеріалу.  

  Розроблено і спроектовано машину для лиття під тиском ЛМ63 з 

модернізацією механізму змикання .  

МАШИНА ДЛЯ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ, МЕХАНІЗМ ЗМИКАННЯ, 

ШНЕК, ЛИТТЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, РОЗРАХУНКИ, ПАТЕНТНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
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Реферат 

Дипломный проект: 98 с., 16 рис., 3 табл., 4 приложений, 13 источников. 

Объект разработки и проектирования - машина для литья под давлением 

ЛМ63 с модернизацией механизма смыкания. 

Цель проекта - разработка и проектирование, согласно техническому 

заданию, машины для литья под давлением, на основе существующих 

промышленных аналогов; определение возможностей и внедрение 

модернизации узлов машины. 

Методы разработки и проектирования - аналитические, расчетные, 

проектировочные; с использованием известных методик, численных методов, 

нормативных документов. 

В дипломном проекте на тему ,, Машина для литья под давлением ЛМ63 

с модернизацией механизма смыкания ", изучено принцип работы и 

конструкцию литьевой машины, проанализированы технические параметры и 

характеристики машины, также выполнен ряд инженерных расчетов, 

необходимых для разработки и проектирования литьевой машины, согласно 

техническим заданием. 

 На основе выполненных патентных исследований избран патенты, 

которые наиболее соответствуют теме дипломного проекта для модернизации 

механизма смыкания литьевой машины. Модернизация позволяет обеспечить 

плавность смыкания форм, большую силу прижима плит. Модернизированный 

механизм смыкания содержит кривошипно-шатунный механизм, который 

обеспечивает большую силу прижима полуформ. Также за счет модернизации 

шнека увеличивается скорость и давление впрыска, улучшается 

перемешивание материала.  

  Разработан и спроектирован машину для литья под давлением ЛМ63 с 

модернизацией механизма смыкания. 

МАШИНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, МЕХАНИЗМ 

СМЫКАНИЯ, ШНЕКИ, ЛИТЬЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАСЧЕТЫ, 

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
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ABSTRACT 

Diploma project: 98 p., 16 fig. 3 tab., 4 applications 13 sources. 

The property development and design - car casting LM63 with 

modernization closing mechanism. 

The purpose of the project - development and design, according to the terms 

of reference, machines for injection molding, based on existing industrial 

analogues; identifying opportunities and implementing modernization of machine 

components. 

Methods of making and designing - analytical, computational, design; using 

known techniques, numerical methods, regulations. 

In the thesis project entitled ,, machine casting LM63 with the modernization 

of the closing mechanism, "studied the working principle and design of injection 

machines, analyzes the technical parameters and characteristics of the car, also 

made a number of engineering calculations required for the development and 

design of injection machines, according to Terms of Reference. 

 On the basis of the patent research selected patents that best suits the theme 

of the degree project to modernize the closing mechanism of injection machine. 

Upgrading allows to ensure the smooth closing forms prevail pressing plates. 

Upgraded closing mechanism comprises crank mechanism that provides greater 

force pressing pivform. Also, due to the modernization of the screw increases the 

speed and pressure of injection, improves mixing material.  

  Developed and designed a machine for injection molding LM63 with 

modernization closing mechanism. 

MACHINE CASTING, MECHANISM OF CLOSING, SCREW, 

CASTING, MODERNIZATION, SETTLEMENT, PATENT RESEARCH 
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Вступ 
 

Метою дипломного проекту є розробка напряму удосконалення 

конструкції литтєвої машини ЛМ-63 та програми виконання креслення в 

Autocad, здійснення  параметричного, теплового та розрахунків на міцність  

та виконання креслень основних його вузлів і деталей.  

За модернізацію було обрано механізм змикання, де встановлений 

кривошипно-шатунний механізм. Завдяки цьому відбувається  підвищення 

плавності змикання плит та полегшується рух плит по направляючим балкам, 

що дозволяє підвищити ефективність процесу лиття під тиском.   

Лиття під тиском є циклічним процесом, при якому розігріта в 

спеціальному циліндрі до пластікаційного стану маса видавлюється з 

нього в форму плунжером або черв’яком. Форма спеціально 

охолоджується. Переробка полімерних матеріалів методом лиття під 

тиском полягає в підготовці потрібного того чи іншого виробу об’єму 

матеріалу, подальшому нагнітанні його під тиском у зімкнену прес-форму 

і витримці в ній протягом повного періоду, після якого виріб зберігатиме 

свою форму.  

Лиття під тиском являється одним  з  основних методів переробки 

полімерів в промисловості  пластичних мас. Цей метод  дозволяє 

виготовляти  високоякісні вироби з різних полімерних матеріалів, при 

зрівнюючи невеликих затратах  й великої продуктивності праці . 

Литтєві машини призначені для виготовлення відкритої форми 

шляхом заповнення попередньо зімкненої прес-форми з великою 

швидкістю та величезним тиском і послідовного охолодження виробу та 

розмикання форми з метою розвантаження.  

В залежності від базових механізмів, їх конструктивних виконань та 

взаємного розміщення, литтєві машини мають широкий різновид. В 

більшості випадків вони мають 3 базових вузли: 



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
 

  - пластикаційно – інжекційний вузол ( черв’ячний, плунжерний, 

комбінований та ін. ); 

- механізм запирання форми (ГП колонного або щелепного типу, з 

гідравлічним або важільно – гідравлічним приводом)     ; 

- вузол переміщення інжекційно – пластикаційного вузла. 
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1. ОПИС І ОБҐРУНТУВАННЯ ОБРАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 

1.1 Опис конструкції, основних збиральних одиниць та деталей 

Машина ЛМ- 63 (Рис.1) складається з литої станини 1, нижня частина 

якої використовується як гідробак. Згори на станині установлені механізми 

замикання 2 і уприскування 4. Небезпечна зона механізму запиранzя закрита 

обгороджуванням 3. 

Робота машини і взаємодія вузлів стає зрозумілою з опису гідравлічної 

схеми (Рис.1). 

Гідропривід зібраний із стандартної апаратури, що випускається 

вітчизняною промисловістю, Перед початком циклу механізми знаходяться в 

початковому положенні: форма розкрита, а плунжер упорскування 

відведений вправо. 

Цикл роботи машини починається із замикання форми. Натисканням на 

пульті управління кнопки "Цикл" включається електромагніт 23, який 

переміщує чотириходовий золотник 7 вниз. Рідина від насоса 4 поступає до 

чотириходового золотника 14 і далі йде під правий торець реверсивного 

золотника 11, переміщаючи його вправо. Лівий торець золотника сполучений 

із зливом через золотники 12 і 14.  

Потік рідини від насоса 4 через проточку золотника 9, піднятого вгору 

тиском рідини, що підводиться від золотника 6 через зворотний клапан 10, 

поступає до реверсивного золотника і там, з'єднуючись з потоком від насоса 

8, підводиться в штокову порожнину гідроциліндра запирання форми. У 

гідроциліндрі є гальмівний пристрій, призначення якого - запобігати ударам 

поршня об кришку у кінці ходу замикання. Цей пристрій змонтований в 

гідроциліндрі і складається з дроселя 21 і зворотного клапана 22. 

Гальмування відбувається після перекриття поршнем  отвору  в  стінці  

гідроциліндра,   коли  масло зливається в бак через дросель 21. У кінці 

замикання кулак впливає на кінцевий вимикач 28, що включає  
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електромагніти 24 і 25. При включеному електромагніті 24 

чотириходовий золотник 6 переміщується вниз і рідина від насоса 4 поступає 

під лівий торець золотника 2, переміщаючи його вправо. Одночасно золотник 

9 під дією пружини переміститься вниз, оскільки його торцева порожнина 

з'єднається з баком і тиск в штоковій порожнині гідроциліндра замикання 

буде підтримуватись тільки насосом 8. Включений електромагніт 25 

переміщає золотник 5 вниз, сполучаючи при цьому торцеву порожнину 

клапана 20 з баком. Під дією пружини клапан 20 опускається вниз, 

роз'єднуючи нагнітаючим насосом 3 потік із зливом. Потік рідини від насоса 

3, проходячи зворотний клапан 19, з'єднується з потоком рідини від насоса 4 і 

поступає через золотник 2 в поршневу порожнину гідроциліндра 

впорскування. Поршень гідроциліндра переміщається вліво, відбувається 

вприск розплаву у форму. У кінці уприскування, у міру збільшення опору, 

збільшується тиск і відключається насос 3, що має вищу продуктивність і 

налаштований на тиск близько 2 Мнім" - (20 кПсм2). З'єднання насоса 3 з 

магістраллю зливу здійснюється при переміщенні клапана 20 вгору під 

тиском рідини, що подається насосом 4, що має меншу продуктивність, але 

тиск близько 5 Мнім2 (50 кПсм2), яке регулюється клапаном 18. 

Витримка матеріалу у формі під тиском відбувається завдяки подачі 

масла насосом 4 в гідроциліндр уприскування; надлишок рідини зливається в 

бак через клапан 18. Після того, як тиск уприскування підвищується до 

максимуму, реле тиску 15 включає мікровимикачем 26 реле часу витримки 

під тиском. 

Після закінчення витримки під тиском реле часу витримки під тиском 

включає реле часу охолодження, відключаючи електромагніт 24. Золотник 6 

під дією пружини переміститься вгору, а рідина під тиском тепер поступає 

під правий торець золотника 2. Золотник реверсує і потік рідини від насосів 

поступає в штокову порожнину гідроциліндра уприскування, долаючи 

зусилля пружини напірного насоса.  
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Рис. 1 Гідрокінематична схема машини ЛМ-63 
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1.2  Технічна характеристика базового обладнання 

Технічна характеристика базового агрегату наведено в таблиці 1.1. 

         Таблиця 1.1. 

Параметр Значення 

Максимальний об’єм виливка в 

   

63 

Зусилля запирання прес-форми, 

кН 

500 

Площа проекції відливаемого 

виробу, см
2 

200 

Пластикаційна продуктивність, 

кг/год 

38 

Діаметр плунжера впорскування, 
мм 

40 

Відношення довжини нарізної 
частини червяка до його 

діаметру, L/D 

10 

Хід плунжера впорскування, мм 90 

Швидкість впорскування, мм/с 55 

Час впорскування, с 1,2 

Тиск в гідросистемі 

впорскування, МН/  

5 

Тиск вприску, кН 132 

Потужність обігріву, кВт 2,4 

Швидкість обертання черв’яка , 

об/хв 

20-400 

Потужність приводу черв’яка, 

кВт  

9 

Зусилля розкриття форми, кН 50,1 

Тиск в гідросистемі запирання, 

МН/  

5 

Хід рухомої плити, мм 250 

Найбільша відстань між 

плитами,мм 

450 

Відстані між колонами, по 

горизонталі та вертикалі 

320х250 

Діаметр колони, мм 90 

Потужність електродвигуна 
гідроприводу , кВт 

10 

Габарити машини, мм 3650×825×1750 

Маса машини, кг 3000 
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2. Літературно-патентний огляд 

2.1 Огляд конструкцій 

Згідно з [1] кожна колона (2) напрямляє рухому плиту (3) , яка має 

регулятор (4), пов'язаний з центральним блоком приводу для осьового 

регулювання відношення між колонами. 

Замикаючий механізм (7) запобігає відтворення у вигляді осьового і 

обертального руху регуляторів після установки необхідного положення. 

Незалежний пункт виконаний в способі усунення в монтажному інструменті 

регулятора висоти, в якій регулятори (4) обертаються навколо колон плити, а 

потім регулятор блокується в положенні приведеного в дію замикаючого 

механізму. 

Перевага та особливості: Механізм блокування включає в себе поршень, який 

може бути гідравлічним, пневматичним або механічним приводом. 

Операція здійснюється через блок управління машини. 

 

 

Рис 2.1. Механізм змикання напівформи 
 

Відповідно до [2] механізм регулювання довжини сили передачі (5) 

позиціонується між лінійним приводом (7,8) і одним або більше головних 

важелів (1) та утворює частину основних важелів.  



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
 

Механізм передачі зусилля утворює додатковий важіль перемикання. 

Механізм передачі зусилля (5) з'єднаний з лінійним приводом (7,8) або з 

основним важелем (1) з’єднань (16,17), що переміщуються відносно один 

одного в напрямку руху лінійного приводу. 

Перше з‘єднання (16) переміщається безпосередньо лінійним приводом і 

другого з‘єднання (17) на втулці (15) з'єднаний з першим з ‘єднанням. 

Замок може виправити становище другого спільного щодо першого              

з‘єднання і коли відкритий другий спільний може переміщатися щодо 

першої. 

Принаймні три хомута (18,19,20) утворюють механізм передачі зусилля, одна 

з яких утворює проміжний ремінь. 

З‘єднання (17) між проміжним ременем і суглобів, що з'єднують інші 

ремені з проміжним утворюють трикутник. 

Є дві поперечні головки на лінійного приводу, один (6) здійснює перший 

суглоб і інші (14) несуть другий шарнір. 

Лінійний привід містить або шпиндель (7), що приводиться в дію 

електродвигуном (8), гідравлічний привід або електричний лінійний двигун.  

Незалежний пункт включений для литтєвий машини із заявленим 

перемикання важеля приводу. 

 
Рис 2.2. Механізм регулювання 
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    В [3] литтєва машина містить першу плиту і другу плиту, перша плита 

переміщується щодо другої плити в осьовому напрямку між відкритим і 

закритим положеннями, і безліч сполучних стрижнів, що йдуть між першою і 

другою пластинами для зчеплення разом першою і другою плитами. 

   Принаймні, перший замикаючий пристрій встановлено на першій плиті і 

пов'язаний з першим одним з колонами для виборчого блокування і 

розблокування рухомої плити щодо стяжки. 

   Принаймні, перший затискний механізм встановлений на другій плиті і 

пов'язаний з першою з'єднувальною колоною, затискного механізму затиску, 

включаючи і розтискати камери по обидві сторони від поршня для 

переміщення поршня в напрямку затиску і розтискати позиції надавати 

зусилля затиску і  сили форми, відповідно. 

   Машина додатково включає в себе привід траверси, що містить один або 

більше лінійні приводи, з'єднані з, щонайменше один з першоїі другої плити 

для здійснення зазначеного переміщення першої плити щодо другої плити 

між відкритим і закритим положеннями. 

 

Рис 2.3. Литтєва машина 
 

В [4]  корисна модель розкривання форми запірного пристрою прямого 

типу упорскування литтєвої машини. 
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Форма пристрою, описаного у корисної моделі включає в себе форму 

замикання циліндру, рухому плиту, фіксовану плиту, гідравлічний ежектор 

стрижень і тягу. 

Один кінець тяги з'єднаний з фіксованою матрицею і інший кінець тяги 

з'єднаний з циліндром масла форми. Болт розташований на сполучній частині 

між тягою і стопорним стрижнем формуючого циліндра. Гідравлічний 

ежектор стрижень, встановлений на рухому плиту. 

При використанні пластифікованої пластмаси в розплавленому стані 

швидко вводили в замкнутої порожнини прес-форми за допомогою штовхача 

силою гвинтового стриженя (або поршеня), пластик, встановленого 

механізму форми затиску і потім зміцнюють щоб виробити продукт. 

Блокуючий пристрій форми має такі переваги, як проста структура, гарний 

паралелізм, достатньо у формі блокування, не має виникнення опуклих явищ 

і має такі переваги, як регулювання форми зусиллям замикання . В цілому 

процес, надійний в механічній конструкції і стабільний у відкритті форми. 

Цей винахід відноситься до блоку уприскування для вертикальної литтєвої 

машини, блок вприскування, що містить: вузол впорскування, яке має 

перший корпус і другий корпус, виконаний на обох кінцях центрального 

з'єднувального корпусу, перший і другий органи, що розділена на верхню і 

нижню частини за допомогою розділової стінки. 

       Згідно з [5] бункер з'єднує частину, розташовану на передній поверхні 

з'єднувального корпусу для установки бункера з з'єднувального корпусу 

Циліндри сопла, розташованих на нижніх сторонах по відношенню до 

перегородок всередині першого і другого тіл і, відповідно, з'єднаний з 

верхнім. 

      Циліндри ін'єкції в тому числі ін'єкційних поршнів, розташованих на 

верхніх сторонах щодо перегородок всередині першого і другого тіл і, 

відповідно, підключених до ін'єкційної частини для подачі впорскування 

рідини до частини сопла уприскування через гвинт проникаючого в організм 

з'єднань. 



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
 

Відповідно до цього винаходу, описаним вище, оскільки циліндри 

уприскування і форсунки циліндри інжекційного блоку звели до мінімуму 

довжину і розташовані вертикально в один орган, обсяг вузла вприскування 

зменшується, і, таким чином простір для установки може бути ефективно 

забезпечене. 

        Крім того, оскільки загальна висота вузла вприскування більше, є дії в 

цьому установчому просторі може бути більш ефективно використані, поява 

вузла вприскування стає краще, і вузол впорскування можна також 

підтримувати і керувати більш легко. 

        В [6] винахід стосується екструзійно- затискного пристрою, який 

направляє рухому плиту і задню плиту затискного пристрою за допомогою 

лінійного направляючого пристрою в литтєвий машині.  

       Таким чином, завданням цього винаходу є створення пристрою змикання 

литтєвої машини з механізмом регулювання плит, здатного регулювати 

відносне положення між задньою плитою і нерухомою плитою з високою 

точністю і поліпшенням прямого просування рухомої плити і задньої плити, 

забезпечуючи механізм для регулювання напряму. 

     Згідно з винаходом, передбачена модернізація затискного пристрою 

литтєвої машини в тому числі, задньої плити, рухомої плити, пари рухомих 

тигельних лінійних направляючих, виконаних з можливістю напряму 

рухомої плити, і пару задніх тигельних лінійних направляючих, які 

відрізняється від рухомої плити лінійної направляючої і виконаний з 

можливістю направляти задню плиту, екструзійну головку затискного 

пристрою по литтєвий машини в тому числі щонайменше одного з: 

керівництво рухомої плити лінійного регулювального механізму, виконаний 

з можливістю регулювати положення рейки, розташованого на верхній 

поверхні підстави рухливих тигельних лінійних направляючих в напрямку, 

паралельному верхній поверхні основи; і задній механізм регулювання плити 

лінійна направляюча налаштована для регулювання положення рейки, 
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розташованого на верхній поверхні підстави задніх тигельних лінійних 

направляючих в напрямку, паралельному верхній поверхні основи. 

    Оскільки винахід має вищеописану конфігурацію, рухому плиту і задню 

плиту надають на окремих лінійні направляючі і механізм регулювання 

положення принаймні, однієї лінійної направляючої забезпечується. 

    Відповідно, можна виконати регулювання для вирішення різниці у 

вимірюванні компонента, наприклад, посилання перемикання затискного 

пристрою, фільєри, і, отже, поліпшити прямі наступаючі характеристики 

рухомої плиті і задньої пластини. Рис 2.4 являє собою вид збоку, який 

ілюструє положення затискного механізму, коли плиті відкриті; 

    Головка затискного механізму, який розташований на станині 14 включає в 

себе рухому плиту 3, яка оснащена рухомою матрицею1, фіксованої плити 4, 

яка забезпечена фіксованою матрицею 1, задня плита 2, анкерний стрижень 

5, механізм перемикання 6 , гайка кріплення анкерного стрижня 7, повзун 9, і 

подібні. 

Задня плита 2 та фіксована плита 4 з'єднані один з одним за допомогою 

безлічі анкерних стриженів 5, і рухомої плити 3 розташованої так, щоб 

орієнтуватися уздовж анкерних стриженів -5. 

Тим не менш, рухома плита 3 не може керуватися анкерними стрижнями 5. 

Задня плита 2 прикріплена до задньої бічної плити направляючого блоку 10, 

який орієнтується на задній плити бічної рейки 11, і рухомої плити 3 

закріплений на рухомій бічній плиті направляючого блоку 12, який 

направляється за допомогою рухомої плити бічної рейки 13. 

Задня плита бічної балки 11 і рухома плита бічної балки 13 прикріплені до 

основи 14. 

Крім того, задня бічна плита направляє блок 10 і задня бічна плита балки 11 

являють собою задню лінійну напрямну. 

Крім того, керування блоку бічної рухомої плити 12 і рухому плиту бічної 

балки 13 являють собою лінійні напрямні рухливої плити. 
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Рис 2.4  Модернізований механізм змикання плит литтєвої машини 

 
 

Згідно з [11] впроваджується модернізація шнека литтєвої машини, яка може 

скоротити час циклу формування і обслуговування, і запобігти виникненню 

стирання між матеріальним циліндром і інжекційним елементом. 

Механізм ін'єкції литтєвої машини включає секцію подачі (Р1), до якого 

формувальний матеріал подається через дозатор циліндричного елемента, 

секції стиснення (P2) для плавлення і стиснення формувального матеріалу, 

подаваного з секції подачі (Р1), і зону гомогенізації (Р3 ) для дозування 

формувального матеріалу, подаваного з секції стиснення (Р2). 

Секція подачі (Р1) має регулювання точку перемикання тиску (Q1), зрушену 

назад від його переднього кінця на задану відстань, і розділений в точці 

регулювання перемикання тиску (Q1). 

Тиск формувального матеріалу поступово зменшується до поступової області 

зниження тиску (AR1) від заднього кінця секції подачі (P1) до точки 

регулювання тиску перемикання (Q1). 

Тиск формувального матеріалу регулюють в зоні регулювання тиску (AR2) з 

точки регулювання тиску перемикання (Q1) в передній частині секції подачі 

(P1). 
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Рис 2.9. Шнек машини для лиття під тиском 

2.1. Обґрунтування напряму модернізації 

    Для модернізації литтєвої машини було обрано патент [6], згідно з яким 

механізм змикання містить кривошипно-шатунний механізм, який забезпечує 

плавність змикання форм, більшу силу притискання плит. 

    Завданням цього винаходу є створення пристрою змикання литтєвої 

машини з механізмом регулювання плит, здатного регулювати відносне 

положення між задньою плитою і нерухомою плитою з високою точністю і 

поліпшенням прямого просування рухомої плити і задньої плити, 

забезпечуючи механізм для регулювання напряму. Рухому плиту і задню 

плиту надають на окремих лінійні направляючі і механізм регулювання 

положення принаймні, однієї лінійної направляючої забезпечується. 

    Відповідно, можна виконати регулювання для вирішення різниці у 

вимірюванні компонента, наприклад, посилання перемикання затискного 

пристрою, фільєри, і, отже, поліпшити прямі наступаючі характеристики 

рухомої плиті і задньої пластини. 

Суть запропонованого технічно рішення зображене на рис.2.9 
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Рис 2.10  Модернізований механізм змикання плит литтєвої машини 
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 ВИСНОВКИ 

В дипломній роботі зроблена модернізація машини для лиття під 

тиском. 

Здійснено параметричні розрахунки, кінематичні розрахунки, 

розрахунки на міцність деталей робочих органів. 

За результатами розрахунків підтверджено працездатність даної 

конструкції та доцільність її використання. Машина задовольняє 

поставленим критеріям щодо продуктивності. Після проведення патентного 

огляду зроблено висновок, що найбільш оптимальною є модернізація 

машини винаходом  2015099030 US. 

    Завданням цього винаходу є створення пристрою змикання литтєвої 

машини з механізмом регулювання плит, здатного регулювати відносне 

положення між задньою плитою і нерухомою плитою з високою точністю і 

поліпшенням прямого просування рухомої плити і задньої плити, 

забезпечуючи механізм для регулювання напряму. Рухому плиту і задню 

плиту надають на окремих лінійні направляючі і механізм регулювання 

положення принаймні, однієї лінійної направляючої забезпечується. 

    Відповідно, можна виконати регулювання для вирішення різниці у 

вимірюванні компонента, наприклад, посилання перемикання затискного 

пристрою, фільєри, і, отже, поліпшити прямі наступаючі характеристики 

рухомої плиті і задньої пластини. 

Також завдяки додатково впровадженій модернізації шнеку досягнуто 

більшої продуктивності машини і ліпшого перемішування та плавлення 

матеріалу. 

 

 


