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РЕФЕРАТ 

 

        Проект спеціаліста на тему: «Термопластавтомат з модернізацією ме-

ханізму впорскування» складається з вступу, десяти розділів, переліку умов-

них позначень і семи додатків.  

Робота містить опис технологічного процесу, в якому приймають 

участь термопластавтомат. 

Метою роботи є вибір варіантів модернізації механізму впорскування з 

літературних джерел. В даній роботі запропонована модернізація механізму 

впорскування з метою зменшення часу циклу і тим самим досягається збіль-

шення продуктивності термопластавтомату. 

При конструюванні термопластавтомату було зроблено патентний по-

шук. Креслення були  зроблені за допомогою програми КОМПАС та програ-

ми «VESNA», розрахунки - за допомогою обчислювальної техніки. Результа-

ти розрахунків зведені в розрахунково - пояснювальну записку. До складаль-

них креслень додаються специфікації. Наведено список використаної літера-

тури. 

  



РЕФЕРАТ 

 

    Проект специалиста на тему: «Термопластавтомат с модернизацией 

механизма впрыска» состоит из введения, десяти разделов, списка условных 

обозначений и семи приложений. 

Работа содержит описание технологического процесса, в котором при-

нимают участие термопластавтомат. 

Целью работы является выбор вариантов модернизации механизма 

впрыска из литературных источников. В данной работе предложена модерни-

зация механизма впрыска с целью уменьшения времени цикла и тем самым 

достигается увеличение производительности термопластавтоматов. 

При конструировании термопластавтомата было сделано патентный по-

иск. Чертежи были сделаны с помощью программы КОМПАС и программы 

«VESNA», расчеты - с помощью вычислительной техники. Результаты расче-

тов сведены в расчетно - объяснительную записку. К сборочных чертежей 

добавляются спецификации. Приведен список использованной литературы.  



THE ABSTRACT 

 

    Project specialist on "the modernization of the injection molding machine 

injection mechanism" consists of an introduction, ten chapters, list of symbols and 

seven applications. 

The paper contains a description of the process, which involved injection 

molding machines. 

The aim is to modernize choices injection mechanism with the literature. This 

makes upgrading work the injection mechanism to reduce cycle time and thus 

achieved an increase in productivity injection molding machines. 

The design was done termoplastavtomatam patent search. The drawings were 

made using the Compass and the program «VESNA», calculations - using computer 

technology. The calculation results are summarized in cash - an explanatory note. 

Before assembly drawings accompanying the specification. Shows the list of 

references. 
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ВСТУП 

 

 

      Лиття пластмас під тиском здійснюється на спеціальних інжекційно-

ливарних машинах, які бувають двох типів: 

– вертикальні, у яких впорскування матеріалу здійснюється верти-

кально вниз, а основна площину розняття прес-форми розташована 

горизонтально. Вертикальні машини зазвичай використовуються для 

виготовлення виробів з закладними елементами. 

– горизонтальні  з горизонтальним уприскуванням матеріалу і верти-

кально розташованою площиною розняття форми. 

Лиття під тиском – періодичний процес, у якому технологічні операції 

виконуються в певній послідовності по замкнутому циклу. Тому процес лит-

тя під тиском порівняно легко автоматизується як з використанням найпрос-

тіших серійних приладів, таких, як реле часу, регулятори тиску та електронні 

потенціометри, так і з використанням давачів, що перетворюють технологічні 

параметри в електричні сигнали з керуванням від програмованих контроле-

рів. Це дозволяє істотно підвищити ефективність виробництва. 

Автоматизоване обладнання для лиття пластмас під тиском має назву 

термопластавтомат. 

Велику кількість виробів неможна  виготовити не одним  з методів пере-

робки полімерних матеріалів, окрім лиття під тиском. До таких виробів від-

носяться вироби з складною конфігурацією  з малою товщиною  стінки, з 

складною апертурою, з значною різницею  товщини стінок, а також вироби 

котрі неможливо отримати в відкритих формах. 
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1  ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАШИНИ 

 

Лиття під тиском термопластичних матеріалів є циклічним процесом, 

при якому розігріта в спеціальному циліндрі до пластичного стану маса ви-

давлюється з нього у форму черв’яком. Форма спеціально охолоджується. 

Пластифікований матеріал, заповнюючи порожнини охолоджуваної форми, 

швидко застигає. Форма розкривається і виймається готовий виріб. 

Багато виробів неможна виготовити ні одним із методів, окрім литтям 

під тиском. До них відносяться вироби складної конфігурації з малою тов-

щиною стінки, зі складною арматурою, із значною різницею товщин стінок, а 

також вироби, оформлювальні знаки яких потребують опори в обох полови-

нах форми, так як не можуть бути надійно встановлені у відкритій формі. 

Метод лиття під тиском в порівнянні з пресуванням більш продуктив-

ний, дякуючи меншій тривалості циклу.  

При литті під тиском час пластикації матеріалу перекривається часом 

охолодження виробу, а температура форми достатньо низька, що сприяє 

швидкому затвердінню готового виробу. Вироби, отримані литтям під тис-

ком, потребують незначної подальшої механічної обробки (обрізка литників), 

що також являється перевагами цього способу виготовлення перед іншими.  

Процес лиття під тиском складається з наступних технологічних опера-

цій: дозування, нагріву і пластикації матеріалу, закриття і утримання в зімк-

неному стані форми на весь період лиття, упорскування під тиском у форму 

розплаву, витримки під тиском розплаву у формі, охолодження виробу у фо-

рмі, розкриття форми і видалення з неї готових виробів. 
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2  ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОЇ МАШИНИ 

 

 

 Технічна характеристика машини приведена в [2] 

Дана литтєва машина має таку технічну характеристику : 

1. Найбільший об'єм впорскування, см                   250 

2. Номінальний тиск лиття, МПа                              150 

3. Номінальний діаметр черв'яка, мм                       60 

4. Частота обертання черв'яка, об/хв.                   40-315 

5. Номінальне зусилля запирання, кН                   2500 

6. Хід рухомої плити вузла запирання, мм            500 

7. Відстань між колонами, мм 

-горизонтальна                                                             500 

-вертикальна                                                                 500 

8. Робочий тиск, МПа                                                   17 

9.Температура форми, С                                              40 

10.Температура розплаву, С                                       90 
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3  ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТА, ЙОГО СКЛА-

ДОВИХ ЧАСТИН І ПРИНЦИПУ ДІЇ 

 

 

Базовими вузлами литтєвої машини черв’ячного типу є інжекційний ме-

ханізм на базі черв’ячного пластикатора механізма замикання - розмикання 

пресформ.  

Механізм інжекції встановлений на направляючих станинах з можливіс-

тю зворотньо-поступального переміщення відносно півформи, закріпленої на 

розміщеній зі сторони інжекційного механізму нерухомій плиті механізму 

замикання. Переміщення механізму інжекції для підводу і ущільнення сопла 

матеріального циліндру з литниковою системою півформи, а також подаль-

ший його відхід від півформи здійснюється механізмом переміщення. 

 

Рис. 3.1 Машина для лиття 

Операції підготовки (пластикації) і нагнітання матеріалу у форму (ін-

жекції) виконується в пластикаційно-інжекційному матеріальному циліндрі 

черв’яком, який поряд з можливістю обертання має змогу переміщуватись 

в осьовому напрямі. Це забезпечується двома роздільними гідроприводами: 

приводом обертового руху черв’яка, змонтованого на базі гідромотору і 

шліцьового з’єднання через проміжний вал опірного підшипника; і при-
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водом інжекційного руху – руху черв’яка в осьовому напрямку від заван-

тажувального отвору до литникового каналу матеріального циліндру. При-

від інжекційного руху черв’яка виконаний на базі кінцевого гідроциліндру, 

плунжер якого через підшипниковий вузол осьового опору шліцевого про-

міжного вала  з’єднаний з черв’яком . 

За осьовим положенням черв’яка фіксується момент завершення набо-

ру потрібної порції. При цьому привід обертання черв’яка відключається, а 

здійснюється підвід інжекційного механізму і вмикається привід інжекції, 

внаслідок чого черв’як швидко переміщується в напрямі литникового кана-

лу, нагнітаючи матеріал у форму. 

 

4  ЛІТЕРАТУРНИЙ ТА ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ПИТАННЯ, ОБ-

ҐРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

 

В даному проекті була здійснена модернізація механізму пластикації та 

впроскування, що дозволяє підвищити техніко-еконономічні показники ма-

шини для лиття під тиском. Для  вибору напрямку модернізації був проведе-

ний аналіз стану питання сучасного проектування литтєвих машин для пере-

роблення полімерів на підставі літературного та патентного пошуку. Особли-

ва увага приділялась підвищенню продуктивності, надійності машини та по-

кращенню якості отримуваних виробів.     

В [17] з метою зниження  енерго- і металоємності і підвищення  надій-

ності роботи, зворотний клапан пластикаційного вузла (рис.4.1) виконаний у 

вигляді пружної манжети 5 із  зовнішнім діаметром,  рівним діаметру тіла 

шнека,  нерухомо закріпленої на головці 3 і тілі шнека 2 за допомогою кілець 

6 і 7 з можливістю вигину назовні при аксіальному переміщенні головки 

шнека. 
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Рисунок 4.1. Пластикаційний вузол 

В [18] для підвищення надійності пластикаційного вузла (рис.6.2) в ро-

боті, зворотний клапан 7 у вигляді пружного елементу виконаний у формі 

спірального витка, який є продовженням гвинтової нарізки шнека 2 і має до-

вжину вздовж гребеня не менше довжини кола поперечного перетину цилін-

дра. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 Пластикаційний вузол 

 

В [19] з метою розширення технологічних можливостей пластикаційно-

го вузла (рис. 4.3), що містить циліндр 1, сопло 2, шнек 3 з головкою 5 і гвин-

товою нарізкою 4, яка має секторну ділянку, секторна ділянка нарізки 6 роз-

міщена у головки, а звернені до сопла поверхні секторів нарізки виконані пе-

рпендикулярними до осі шнека. 
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В [20] механізм впорскування (рис.4.4) містить корпус 1, закріплений на 

стяжках 2, з’єднаних з плитою 3 механізму змикання, циліндр 4 пластикації з 

фланцем 5 і робочим  органом 6, гідроциліндр 7 впорскування, з’єднаний з 

робочим органом 6. Циліндр пластикації встановлений з можливістю пере-

міщення відносно робочого органу та разом з ним. З метою підвищення на-

дійності в роботі, механізм впорскування оснащений додатковою напрямною 

качалкою 11 з упором на кінці, у фланці виконаний додатковий отвір для 

проходу додаткової напрямної качалки, причому напрямні качалки розташо-

вані по обидві сторони відносно осі циліндра пластикації і жорстко сполучені 

з корпусом, а фланець підібганий до корпусу за допомогою пружин, встанов-

лених між фланцем і упорами напрямних качалок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 Пластикаційний механізм 

 

В [21] зворотний клапан вузла пластикації литтєвої машини (рис.4.5) 

містить наконечник 1 черв’яка 2 з головкою а, втулку із внутрішнім діамет-

ром, більшим за зовнішній діаметр головки наконечника, змонтовану з мож-

ливістю переміщення відносно наконечника черв’яка, і кульки 4, встановлені 

з можливістю контакту з  внутрішньою поверхнею циліндра пластикації, на-

конечником та втулкою. З метою збільшення пластикаційної продуктивності 

вузла пластикації, по торцю втулки з боку головки наконечника черв'яка 
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виконані зовнішня фаска с, канали d для проходу матеріалу і подовжні пази e 

шириною, рівною діаметру кульки, рівномірно розташовані по торцю втулки 

між каналами для проходу матеріалу, причому втулка виконана завдовжки не 

менше величини відстані від торця черв'яка до центру кульок в передньому їх 

положенні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. 5.  Механізм пластикації 

 Винахід відноситься до галузі переробки полімерних матеріалів і може 

бути використаний при створенні литтєвих машин. 

В основу винаходу поставлено задачу вдосконалення механізму впорс-

кування [22] литтєвої  машини шляхом винесення гідроциліндрів прижиму 

сопла із зони безпосередньої близькості з нагрітим циліндром пластикації і 

зменшення загромадженості центральної зони механізму вприскування за 

рахунок зменшення кількості напрямних колон для кожного з переміщень і 

кількості окремо розташованих гідроциліндрів, підвищення надійності, точ-

ності, покращення ремонтопридатності і зменшення металоємності механіз-

му впорскування. 

Механізм впорскування складається з передньої плити 1 із закріпленим 

на ній циліндром пластикації 2, шнека3, траверси 4, на котрій змонтований 

привод шнека 5, гільз 6 гідроциліндрів впорскування, задньої плити 7, з'єд-

наної зі штоками 8 гідроциліндрів впорскування. Задня плита 7 жорстко 
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зв'язана колонами 9 і 10 з передньою плитою 1 за допомогою гайок 12 і 13. 

Дві нижні колони 10 служать напрямними для траверси 4. У верхній колоні 9 

і діагонально розташованій по відношенню до неї нижній колоні 10 виконані 

порожнини "а" зі сторони, спрямованої до циліндра пластикації 2. Ці порож-

нини служать гільзами гідроциліндрів прижиму. Штоки 13 гідроциліндрів 

прижиму вільним кінцем прикріплені до нерухомої плити механізму запи-

рання. Нижні колони 10 встановлені в нерухомих корпусах 14 і 15 з підшип-

никами 16 і 17 для осьових переміщень. 

Робота пристрою здійснюється таким чином: привод 5 обертає шнек 3, 

котрий здійснює пластикацію полімерного матеріалу, що надходить з бунке-

ра. Розплавлений матеріал нагнітається шнеком в порожнину "б"перед шне-

ком і по мірі накопичення розплаву, шнек, що обертається, переміщується в 

осьовому напрямі та відводить траверсу 4 по колонах 10 від передньої плити 

1. Після закінчення набору дози припиняється обертання шнека і у порожни-

ни "а" гідроциліндрів прижиму для підведення та прижиму сопла до контакту 

з литтєвою формою подається під тиском робоча рідина. Після досягнення 

повного контакту сопла з формою робоча рідина подається під тиском у по-

ршневі порожнини гідроциліндрів вприскування 6, при цьому гільзи цих гід-

роциліндрів,будучи змонтованими на траверсі 4, відштовхуючись через што-

ки 8 від задньої плити 7, переміщують шнек 3 вперед і здійснюють вприск 

розплавленого матеріалу в зімкнуту литтєву форму. При необхідності приму-

сового відведення шнека, робоча рідина подається у штокові порожнини гід-

роциліндрів впорскування. 

 

Рисунок 4.6 Загальний вигляд механізму впорскування 
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Рисунок 4.7 Повздовжній розріз по Б-Б 

Ця задача вирішується таким чином: в пристрої, котрий містить перед-

ню плиту із закріпленим на ній циліндром пластикації, шнек, траверсу, на 

котрій змонтовано привод обертання шнека та гільзи гідроциліндрів впорс-

кування, задню плиту, з'єднану зі штоками гідроциліндрів впорскування та 

жорстко зв'язану трьома колонами з передньою плитою, причому дві нижні 

колони служать напрямними при переміщенні траверси з приводом шнека 

під час набору дози розплаву або її вприскування і одночасно є напрямними 

при переміщенні механізму впорскування гідроциліндрами прижиму, а одна 

з нижніх колон і діагональне розташована по відношенню до неї верхня ко-

лона одночасно служать гільзами гідроциліндрів прижиму, штоки яких зв'я-

зані знерухомою плитою механізму запирання литтєвої машини.  

В [23] з метою поліпшення експлуатаційних характеристик і підвищен-

ня якості виробу, довжина циліндрової частини штока 4 з литттєвим плунже-

ром 5 виконана принаймні рівною довжині циліндра-накопичувача 2, причо-

му шток литтєвого плунжера встановлений в циліндрі пластикації і утворює з 

ним циліндрове посадочне з'єднання. Циліндр - накопичувач,  оснащений 

дренажним каналом 18. 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 Механізм  пластикації 
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В [24] з метою поліпшення експлуатаційних характеристик клапана 

шляхом усунення контакту пе-

реднього торця втулки з опор-

ною поверхнею обмежувально-

го бурту наконечника, передній 

торець 4 втулки 1 виконаний у 

вигляді щонайменше двох ділянок гвинтової поверхні з кутом підйому 3-50. 

На внутрішній поверхні 8 втулки у її переднього торця виконаний кільцевий 

бурт 9, що має аксіальні орієнтовані пази 10, кількість яких дорівнює кілько-

сті ділянок гвинтової поверхні на передньому торці втулки, а розташування 

їх відповідає місцям стику цих ділянок, причому в сердечнику 14 наконечни-

ка 3 під кільцевим буртом втулки виконані кільцева проточка, осьовий кріз-

ний отвір 23 і радіальні отвори 22, що їх сполучають. 

Між внутрішньою циліндровою поверхнею 12 кільцевого бурту і пове-

рхнею 13 сердечника виконаний зазор 11, вибраний рівним зазору 19 між 

гребенем гвинтової нарізки 15 черв'яка 16 і внутрішньою поверхнею пласти-

каційного циліндра 2. Між зовнішньою циліндровою поверхнею 18 обмежу-

вального бурту 6 наконечника і внутрішньою поверхнею пластикаційного 

циліндра виконаний зазор 17, вибраний рівним зазору між цією поверхнею і 

гребенем гвинтової нарізки 15 черв'яка 16. 

В [25] головною метою є досягнення можливості зміни продуктивності 

набору порції розплаву при збереженні частоти обертання шнека. Поставлена 

задача вирішується тим, що в кільцевому клапані (рис.4.9),  розміщеному на 

кінці шнека 1, що містить кільцеву втулку 2 та наконечник 3, які встановлені 

з зазором 4 для проходу розплаву полімеру, новим є те, що в зазорі між нако-

нечником і кільцевою втулкою встановлена змінна втулка 5. Змінна втулка 

може бути встановлена з зазором до кільцевої втулки, з зазором до наконеч-

ника, або зазором до наконечника, або з зазором до кільцевої втулки і нако-

нечника. На зовнішній або внутрішній поверхні змінної втулки  або у її тілі 
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можуть бути виконані канали для проходу розплаву полімеру. Така втулка 

може бути встановлена зовсім без зазорів для проходу розплаву полімера. 

Наявність змінної втулки дозволяє змінювати прохідний переріз зазору 

для проходу розплаву термопласта, тобто змінювати продуктивність набору 

порції розплаву для впорскування і таким чином впливати на час (рівень) го-

моненізації матеріалу, що перероблюється. 

 

 

 

 

                        а)                                                            б) 

 

Рис. 4.6 Кільцевий клапан: а) у відкритому стані; б) у закритому стані. 

В [26] з метою зменшення втрат накопиченої порції полімеру за рахунок 

зворотного току до каналу шнека, в машин для лиття під тиском останній 

оснащують зворотнім клапаном. Такий клапан, як правило, розміщують на 

наконечнику шнека. Зазвичай клапани звужують можливості машини, оскі-

льки не забезпечують необхідної якості змішування, регулювати яку можна 

лише за рахунок зменшення продуктивності процесу набору порції полімеру. 

Запропонована конструкція –  це динамічний змішувач, конструктивно 

поєднаний зі зворотнім клапаном.  Клапан-змішувач містить матеріальний 

циліндр 1, наконечник 3 з упором 4, закріплений на шнеку 2 та кільцеву вту-

лку 5, яка встановлена з можливістю вісьового руху відносно наконечника та 

циліндра. Він відрізняється тим, що втулка встановлена в циліндрі з мініма-

льним радіальним зазором без можливості провертання відносно нього, при 

цьому внутрішня поверхня втулки і зовнішня поверхня наконечника мають 
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однаковий діаметр і оснащені поглибленнями 6, які утворюють між собою 

канали для протікання полімеру, а упор має наскрізні канали 8. 

а)

4 6 3 2 18

б) 

 

Рис.4.10. Інжекційний вузол машини для лиття під тиском: 

а)в режимі набору порції та змішування; 

б)в режимі впорскування полімеру в форму. 

Роботи [2],  [4], [9], [10] і [12] використані при розробленні інших вузлів 

проекту для ознайомлення з типовими конструкціями сучасних литтєвих ма-

шин. 

 

5  ОБГРУНТУВАННЯ  НАПРЯМУ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАШИНИ 

 

Лиття під тиском - це основна технологія виробництва виробів з плас-

тмас. На даний момент, третина всіх термопластичних матеріалів перероб-

ляється литтєвим формуванням й половина всього обладнання для перероб-

ки пластмас це обладнання для лиття. 

В даному дипломному проекті за допомогою програми Vesna буде роз-

роблено нерухому плиту литтєвої машини марки ЛМ -250.  

Основними напрямами модернізації машини є: 

- підвищення продуктивності устаткування і праці робітників; 

- підвищення рівня механізації і автоматизації; 

- збільшення експлуатаційної надійності; 

- покращення ремонтопридатності. 

4 8 7 5 3 2 16
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Завданням дипломної  роботи є вдосконалення конструкції литтєвої ма-

шини ЛМ -250 та його основних складових частин. 

Корисна модель відноситься до галузі переробки полімерних матеріалів 

і може бути використана при створенні литтєвих машин. 

Найбільш широко розповсюджені конструкції механізмів пластикації і 

впорскування литтєвих машин, що містять шнековий, пластикаційно-

інжекційний механізми, з приводом обертання шнека і приводом розміщеним 

в послідовному варіанті їх компоновки, які в більшості випадків оснащені 

механізмом притискання сопла салазкового типу. 

В технічному рішенні, переміщення механізму впорскування здійсню-

ється двома гідроциліндрами, що з'єднують передню плиту з механізмом за-

пирання. 

Найближчим за технічним рішенням є механізм впорскування литтєвої 

машини, що містить: передню плиту з гідроциліндром інжекції та задню пли-

ту, яка жорстко з'єднана із станиною литтєвої машини, гідроциліндри при-

жиму, напрямні колони по яких переміщується механізм впорскування. 

В основу запропонованої модернізації поставлено задачу вдосконален-

ня механізму впорскування литтєвої машини шляхом розташування  гідроци-

ліндрів прижиму сопла на напрямних колонах. Це дозволить підвищити 

центрування сопла, що в свою чергу,збереже надійність, точність, покращить 

довговічність  роботи машини в цілому, а також зменшить час циклу. 

Ця задача вирішується таким чином: в пристрої, який містить передню 

плиту із закріпленим на ній гідроциліндром інжекції, шнеком та траверсою 

на якій змонтовано привід обертання шнека і гільзи гідроциліндрів прижиму. 

Задню плиту, з'єднану зі штоками гідроциліндрів прижиму та жорстко зв'яза-

ну трьома колонами з передньою плитою, причому дві нижні колони служать 

напрямними при переміщенні траверси з приводом шнека під час набору до-

зи розплаву або її впорскування і одночасно є напрямними при переміщенні-

механізму впорскування гідроциліндрами прижиму. А одна з нижніх колон і 

Зм. Лист № докум. Підпис 
ь 

Дата 

Лист 

 
ЛП41с.077244.001 – 70 ПЗ 

 



діагонально розташована по відношенню до неї верхня колона одночасно 

служить гільзами для гідроциліндрів прижиму та штоки, які зв'язані з неру-

хомою плитою механізму запирання литтєвої машини. 

 

Рисунок 5.1 Загальний вигляд механізму впорскування 

 

Рисунок 5. 2 Повздовжній розріз по Б-Б 

Механізм впорскування складається з передньої плити 1 із закріпленим 

на ній гідроциліндром інжекції 2, шнека3, траверси 4, на якій змонтований 

привід шнека 5, гільз 6 гідроциліндрів впорскування, задньої плити 

7,з'єднаної зі штоком 8 гідроциліндра інжекції. Задня плита 7 жорстко зв'яза-

на колонами 9 і 10 з передньою плитою 1 за допомогою гайок 12 і 13. 

Колони 10 служать напрямними для траверси 4. У верхній колоні 9 і діа-

гонально розташованій по відношенню до неї  колоні 10 виконані порожнини 

"а" зі сторони, спрямованої до гідроциліндра інжекції 2. Ці порожнини слу-

жать гільзами для гідроциліндрів прижиму. Штоки 13 гідроциліндрів при-
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жиму вільним кінцем прикріплені до нерухомої плити механізму запирання. 

Колони 10 встановлені в нерухомих корпусах 14 і 15 з підшипниками 16 і 17 

для осьових переміщень. 

Робота пристрою здійснюється таким чином: привід 5 обертає шнек 3, 

який здійснює пластикацію полімерного матеріалу, що надходить з бункера. 

Розплавлений матеріал нагнітається шнеком в порожнину "б" і по мірі нако-

пичення розплаву, переміщується в осьовому напрямі та відводить траверсу 4 

по колонах 10 від передньої плити 1. Після закінчення набору дози припиня-

ється обертання шнека і у порожнини "а" гідроциліндрів прижиму під тиском 

подається робоча рідина для підведення сопла до контакту з литтєвою фор-

мою. Після досягнення повного контакту сопла з формою робоча рідина по-

дається під тиском у поршневу порожнину гідроциліндра інжекції 6, при 

цьому гільза цього гідроциліндра,будучи змонтованою на траверсі 4, відшто-

вхуючись через шток 8 від задньої плити 7, переміщує шнек 3вперед і здійс-

нює впорскування розплавленого матеріалу в зімкнуту литтєву форму. При 

необхідності примусового відведення шнека, робоча рідина подається у што-

кову порожнину гідроциліндра інжекції. 

Використання описаної корисної моделі дозволить зменшити час цик-

лу,підвищити центрування сопла,що в свою чергу, збереже надійність, точ-

ність, покращить довговічність  роботи машини  в цілому. 
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ВИСНОВКИ 

 

В даній дипломній роботі було розроблено плиту литтєвої машини 

черв’ячного типу, 3D модель та розраховано її міцність. В основу запропоно-

ваної модернізації поставлено задачу вдосконалення механізму впорскування 

литтєвої машини шляхом розташування  гідроциліндрів прижиму сопла на 

напрямних колонах. 

Ця задача вирішується таким чином: в пристрої, який містить передню 

плиту із закріпленим на ній гідроциліндром інжекції, шнеком та траверсою 

на якій змонтовано привід обертання шнека і гільзи гідроциліндрів прижиму. 

Задню плиту, з'єднану зі штоками гідроциліндрів прижиму та жорстко зв'яза-

ну трьома колонами з передньою плитою, причому дві нижні колони служать 

напрямними при переміщенні траверси з приводом шнека під час набору до-

зи розплаву або її впорскування і одночасно є напрямними при переміщенні-

механізму впорскування гідроциліндрами прижиму. А одна з нижніх колон і 

діагонально розташована по відношенню до неї верхня колона одночасно 

служить гільзами для гідроциліндрів прижиму та штоки, які зв'язані з неру-

хомою плитою механізму запирання литтєвої машини. 

Завданням дипломної роботи було вдосконалення конструкції литтєвої 

машини черв’ячного типу та його основних складових частин. 

В даній дипломної роботи  розглядалася литтєва машина з об’ємом 

вприску 250см
3
. Дана машина має деякі недоліки: зношування салазок приз-

водило до зміни центрування сопла, що в свою чергу збільшувало брак дета-

лей. 

Тому було вирішено модернізувати механізм впорскування, що приве-

ло до усунення наведених недоліків дозволить підвищити центрування сопла, 

що в свою чергу,збереже надійність, точність, покращить довговічність  ро-

боти машини в цілому, а також зменшить час циклу, що в результаті підви-

щить продуктивність. 
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