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   РЕФЕРАТ 

 Об’єкт розробки і проектування  машина для лиття під тиском 

ЛМ400 з модернізацією механізму запирання  .  

Мета проекту  розрахунок 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  проектувальні , розрахункові ; з 

використанням методики нормативних документів і чисельних методів.     

У дипломному проекті на тему ,,Машина для лиття під тиском ЛМ400 

з модернізацією механізму заперання“, приведено конструкцію  і принцип 

роботи   машини для лиття під тиском , розглянути технічні параметри і 

характеристики машини, також проведено ряд  розрахунків, необхідних для 

конструювання  машини для лиття тід тиском. 

На основі патентних досліджень обрано патенти, які найбільш 

підходять для модернізації  механізму запирання  ЛМ400. Модернізація 

забезпечує більшу швидкість ходу гідроциліндрів, а отже зменшується час 

змикання і розмикання прес форми, за рахунок збільшення кількості каналів 

вприску мастила до механізму запирання і розмикання, що призводить до 

підвищення продуктивності процесу лиття. Також за рахунок модернізації 

шнека  збільшується швидкість і тиск вприску, покращується перемішування 

матеріалу. 

МАШИНА ДЛЯ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ, МЕХАНІЗМ ЗАПИРАННЯ, 

ШНЕК, ЛИТТЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, РОЗРАХУНКИ, ПАТЕНТНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 



 

Реферат 

Объект разработки и проектирования  машина для литья под давлением 

ЛМ400 с модернизацией механизма запирания. 

Цель проекта  расчет 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  проектировочные, расчетные; с 

использованием методики нормативных документов и численных методов. 

В дипломном проекте на тему ,, Машина для литья под давлением ЛМ400 с 

модернизацией механизма заперання ", приведены конструкцию и принцип 

работы машины для литья под давлением, рассмотреть технические 

параметры и характеристики машины, также проведен ряд расчетов, 

необходимых для конструирования машины для литья под давлением . 

На основе патентных исследований избран патенты, которые наиболее 

подходят для модернизации механизма запирания ЛМ400. Модернизация 

обеспечивает большую скорость хода гидроцилиндров, а следовательно 

уменьшается время смыкания и размыкания пресс формы, за счет увеличения 

количества каналов впрыска масла к механизму запирания и размыкания, что 

приводит к повышению производительности процесса литья. Также за счет 

модернизации шнека увеличивается скорость и давление впрыска, 

улучшается перемешивание материала. 

Машина для литья под давлением, МЕХАНИЗМ запирания, шнек, литье, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАСЧЕТЫ, ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  



 

ABSTRACT 

Facility design and machine design  casting LМ400 with modernization locking 

mechanism. 

The aim of the project  calculation 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  the design, calculation; using the technique of 

regulations and numerical methods. 

In the thesis project entitled ,, machine casting LM400 with modernization 

zaperannya mechanism ", given the design and the principle of machine for 

injection molding, to consider the technical parameters and characteristics of the 

machine, as a number of calculations needed for construction machinery casting . 

Based on patent research selected patents that are most suitable for modernization 

locking mechanism LM400. Modernization provides greater speed hydraulic 

cylinders, and thus decreases the time of closing and opening of molds, by 

increasing the number of channels to the grease injection locking and unlocking 

mechanism, leading to increased productivity of the casting process. Also, due to 

the modernization of the screw increases the speed and pressure of injection, 

improves mixing material. 

MACHINE casting, mechanism locking, screw, casting, modernization, settlement, 

patent research 
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 Перелік умовних позначень, скорочень 

Умовні позначення  

D, d – діаметр, м; 

G − витрата,   /с (або кг/с); 

H, h – висота, м;  

N – потужність, Вт; 

Q − тепловий потік, Вт; 

Т – температура,  К; 

b – ширина, м; 

m – маса, кг; 

n – частота обертання,    ; 

q − густина теплового потоку, Вт/  ; 

t – температура,   

α − коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(   К); 

δ − товщина, м; 

λ − коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м⋅К); 

ν – кінематичний коефіцієнт в’язкості,   /с; 

А – площа,   ; 

К – коефіцієнт теплопередачі, Вт/(   К); 
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ВСТУП 

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 . 

Лиття під тиском термопластичних матеріалів є циклічним процесом, 

при якому розігріта в спеціальному циліндрі до пластичного стану маса 

видавлюється з нього у форму плунжером або черв’яком. Пластифікований 

матеріал, заповнюючи порожнини форми, швидко застигає. Форма 

розкривається і виймається готовий виріб. 

Багато виробів виготовляється тільки  литтям під тиском. До них 

відносяться вироби складної конфігурації з малою товщиною стінки, зі 

складною конфігурацією, із значною різницею товщин стінок, а також 

вироби, оформлювальні знаки яких потребують опори в обох половинах 

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

Метод лиття під тиском в порівнянні з пресуванням більш продуктивний, 

дякуючи меншій тривалості циклу. При виготовленні виробів методом 

пресування прес-форма повинна по черзі нагріватись і охолоджуватись. 

Перероблюваний матеріал стискується між матрицею і пуансоном і пласти 

кується в нагрітій прес-формі, набуваючи потрібної конфігурації, а потім 

охолоджується разом з нею. Під час затвердіння готового виробу у формі 

підтримується необхідний тиск.  

Тривалість циклу виготовлення виробу пресуванням обумовлене часом 

пластикації завантажувальної порції матеріалу і часом охолодження виробу 

у прес-формі після операції гарячого пресування.  

При литті ж під тиском час пластикації матеріалу перекривається часом 

охолодження виробу, а температура форми достатньо низька, що сприяє 

швидкому затвердінню готового виробу. Вироби, отримані литтям під 
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тиском, потребують незначної подальшої механічної обробки (обрізка 

литників), що також являється перевагами цього способу виготовлення 

перед іншими.   

Завдячуючи своїм перевагам лиття під тиском як спосіб виготовлення 

виробів із термопластичних матеріалів швидко розвивається. В наш час 

створено значний парк машин для лиття під тиском.Процес лиття під 

тиском складається з наступних технологічних операцій: озування, нагріву і 

пластикації матеріалу, закриття і утримання в зімкненому стані форми на 

весь період лиття, упорскування під тиском у форму розплаву, витримки під 

тиском розплаву у формі, охолодження виробу у формі, розкриття форми і 

видалення з неї готових виробів. 
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1. ОПИС БАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ 

1.1 Опис конструкції і принципу роботи машини для лиття під 

тиском ЛМ 400 

Загальний вигляд ЛМ400 зображено на (рис.3.1.), а її технічні 

характеристики вказані в (табл.3.1.). У машині ЛМ-400 механізм запирання 

форм виконаний двоступінчастим гідравлічним. Механізм  упорскування 3 

являє собою одночерв'ячний пластикатор в одну лінію. Небезпечна зона 

механізму запирання закривається огородженням 2. При відкритому 

огородженні золотник блокування з'єднує лінію нагнітання насосів з баком, 

виключаючи самовільне запирання. Вузли машини встановлені на зварній 

станині 4. У внутрішню порожнину станини монтується агрегат. 

 Робота машини й взаємодія вузлів зрозумілі з розгляду 

гідрокінематичної схеми (рис. 3.2).У вихідному положенні плити розведені, 

пластикований матеріал накопичений перед черв'яком, механізм інжекції 

відведений.Цикл роботи машини починається із прискореного підведення 

рухливої плити механізму запирання. 

 Натисканням кнопки "Цикл" включаються електромагніти 44 й 48. Із 

включенням електромагніта 44 чотирьохпозиційний золотник 8 

переміщається вниз я рідина надходить під лівий торець реверсивного 

золотника 16. Золотник переміщається вправо. Включений електромагніт 48 

переміщає вниз чотирьохпозиційний золотник 9, і рідина надходить у нижню 

порожнину напірного золотника 14. Золотник переміщається нагору, 

з'єднуючи зливную магістраль реверсивного золотника 16 з баком. Рідина від 

насоса 5, тиск якого визначається клапаном 3, через золотник блокування 36 і 

реверсивний золотник 16 надходить у гідроциліндри прискореного 

переміщення 19 рухливої плити 24. Насос 4 розвантажується на злив 

напірним золотником 1. Через малу продуктивність насоса 5 рухлива плита 

рухається спочатку повільно, поки западина на штанзі 22 не звільнить 

кінцевий вимикач 55, що включає електромагніт 49. 
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Включений електромагніт 49 переміщає вниз чотирьохпозиційний 

золотник  

7; подача рідини для переміщення золотника 1 припиняється. Золотник під 

дією  

пружини переміщається вниз і роз'єднує нагнітальну магістраль насоса 4 з 

баком. 

 Рухлива плита продовжує рухатися прискорено. Прискорене 

переміщення триває до моменту, коли кінцевий вимикач 55 не звільниться 

завдяки западині на штанзі 22 і відключиться електромагніт 49. Рідина під 

тиском надійде під торець золотника 1 і займе верхнє положення, 

розвантажуючи насос на бак. Відбувається повільне запирання форми. 

Наприкінці  ходу кулачок 25 впливає на кінцевий вимикач 52, що включає 

електромагніт 45. Включений електромагніт 45 переміщає 

чотирьохпозиційний золотник 11 униз, і рідина надходить у поршневу 

порожнину гідроциліндра 20 приводу заслонки переміщаючи її в робоче  

положення, а потім під правий торець золотника 15, переміщаючи його вліво. 

Заслонка в крайнім положенні впливає на кінцевий вимикач 56, що включає 

електромагніти 46 й 50. Включений електромагніт 50 переміщає 

чотирьохпозиційний золотник 38 униз і роз'єднує верхню порожнину клапана 

40 зі зливом, навантажуючи два плунжери насоса 41; потік рідини через 

проточки золотника 15 надходить у поршневу порожнину головного 

циліндра 18, і форма остаточно замикається. Включений електромагніт 46 

переміщає золотник 10 униз, і рідина надходить у поршневу порожнину 

гідроциліндра 35 підведення механізму упорскування. Сопло притискається 

до литникової втулки форми. 

Після досягненні в порожнині головного циліндра встановленого тиску 

закривається зворотний клапан 42 і спрацьовує электроконтактний манометр 

57, що включає електромагніти 47, 49 і реле часу витримки під тиском. 

Включений електромагніт 47 переміщає чотирьохпозиційний золотник 6 

униз і рідина надходить під правий торець золотника 12, переміщаючи його 
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вліво. При включенні електромагніта 49 навантажується насос 4 - 

складаються три потоки від насосів 4, 5 і чотирьох плунжерів насоса 41. 

Сумарний потік через проточки  

золотника надходить у гідроциліндр упорскування 34. Відбувається 

упорскування  

розплаву у форму. У міру зростання опору у формі, зростає тиск і 

потоком насоса 41 закривається зворотний клапан 42. Одночасно рідина під 

тиском надходить під нижній торець напірного золотника 1. Золотник 

переміщається нагору й розвантажує насос 4. Закінчення упорскування й 

витримка під тиском здійснюються чотирма плунжерами насоса 41. Тиск у 

системі упорскування  

регулюється клапаном 43. По закінченні витримки під тиском спрацьовує 

реле  

часу й відключаються електромагніти 47 й 49, включаються реле часу 

охолодження виробу й електродвигун приводу черв'яка. При відключенні 

електромагніта 49 розвантажується насос 4, а при відключенні 

електромагніта 47 реверсується золотник 12 і з'єднується поршнева 

порожнина гідроциліндра упорскування з баком через напірний  золотник  

13. 

Електродвигун 30 через редуктор 33 і змінні колеса 31, 32 обертає 

черв'як 26. Гранульований матеріал з бункера 28 захоплюється черв'яком, і 

переміщаючись уздовж нагрітих стінок циліндра 27, пластикується й 

накопичується перед черв'яком. 

Об’єм  необхідної дози розплаву встановлюється клапаном 29, що який 

діє на кінцевий вимикач 51, що відключає електродвигун 30. 

По закінченні встановленого часу охолодження спрацьовує реле часу  

охолодження   виробу й відключаються   електромагніти 45 й 46. 

З відключенням електромагніта 45 золотник 11 переміщається нагору й 

рідина надходить у штокову порожнину гідроциліндра 20. Заслонка 

виводиться. Одночасно рідина надходить під правий торець золотника 15. 
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Золотник реверсирує, і рідина під тиском від насоса 41 надходить у штокову 

порожнину головного циліндра 18, відводячи плунжер у вихідне положення. 

При відключенні електромагніта 46 золотник 10 переміщається нагору й 

рідина надходить у штокову порожнину гідроциліндра 35, відводячи сопло 

до упору, що  обмежує переміщення вузла. 

Заслонка у вихідному положенні впливає на кінцевий вимикач 54, що 

відключає електромагніт 47. Золотник 8 переміщається нагору, і рідина 

надходить  

під правий торець золотника 16. Золотник реверсує і через його 

проточки рідина надходить у штокові порожнини гідроциліндрів 19, форма 

розкривається. Після звільнення кулачком 25 кінцевого вимикача 52 

відключається електромагніт 50 і розвантажуються два плунжери насоса 41. 

Наприкінці  ходу розмикання куркуль 23 впливає на кінцевий вимикач 53, що 

відключає електромагніті. Золотник 14 реверсує, у результаті чого 

защіпається зливальна магістраль. Рідина до насоса 41 подається 

шестеренним насосом 39. За допомогою золотника з ручним керуванням 37 

можна відводити черв'як 26 для налагоджувальних цілей. Тиск у ланцюзі 

керування й упорскування контролюється манометром за допомогою 

золотника 2. 

Виштовхування виробу при розкритті форми відбувається за рахунок 

переміщення центрального штовхальника 21, розташованого по осі штанги 

22. Переміщається штовхальник від регульованого упору 17. 
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Рис.3.1. Загальний вигляд  ЛМ 400 
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Рис.3.2. Гідрокінематична схема  ЛМ-400 
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1.2. Технічна характеристика обладнання 

 

 Технічні характеристики машини ЛМ – 400                             Таблиця 3.1  

с Значення 

Максимальний об’єм виливка, 
3см  400 

Зусилля запирання прес-форми, кН  1600 

Пластикаційна продуктивність, кг
год

 45 

Діаметр черв’яка впорскування, мм  55 

Відношення довжини нарізної частини черв’яка до його діаметру, L
D

 15 

Найбільший хід черв’яка впорскування, мм  110 

Швидкість впорскування черв’яка, мм
с

 70 

Час впорскування, с  1 

Тиск в гідросистемі впорскування, 
2

МН
м

 16 

Тиск Інжекції МПа 160 

Потужність обігріву, кВт  11 

Швидкість обертання черв’яка , об
хв

 20-100 

Потужність приводу черв’яка, кВт  10 

Зусилля розкриття форми, кН  200 

Тиск в гідросистемі запирання, 
2

МН
м

 16 

Хід рухомої плити, мм  400 

Відстані між колонами в світлі по вертикалі та горизонталі, мм  500х400 

Діаметр колон, мм  100 

Потужність електродвигуна гідроприводу, кВт  30 

Габарити машини, мм  5150×1200×2025 

Маса машини, кг  7500 
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2. Літературно-патентний огляд 

2.1 Огляд конструкцій 

В [1] винахід стосується екструзійно- затискного пристрою, який направляє 

рухому плиту і задню плиту затискного пристрою за допомогою 

гідравлічного направляючого пристрою в литтєвий машині. 

Таким чином, завдання цього винаходу полягає у підвищенні 

швидкості заперання прес форми за рахунок збільшення кількості каналів 

вприску мастила до механізму запирання і розмикання.  Це забезпечує 

більшу швидкість ходу гідроциліндрів, а отже зменшується час змикання і 

розмикання прес форми, що призводить до підвищення продуктивності 

процесу лиття. 

Конституція:  Литтєва машина складається з зажимного циліндра (22) і 

затискного ОЗУ (26). Гідро циліндр має велику кількість каналів для подання  

нафти. Усередині зажимного ОЗУ декілька камер: передня камера і задня 

камера з поршнем. Гідравлічне масло тече з передньої камери до задньої 

камери або із задньої камери в передню камеру через проходи нафти в 

проході блоку відповідно до напрямку подачі рухомої плити (14). Перший 

порт (7) і другий порт (8) утворюються при проходженні блоку каналів і без 

проходження блоку, відповідно. Положення блоку детектування (18) 

визначає положення рухомого плити(14).; Через блок зв'язку пари затискної 

рами  до рухомої плити, коли прес-форма досягає закритого положення, 

мастило подається до гідроциліндру запирання де створюється тиск , що 

забезпечує зусилля затискання на прес-формі. 
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Рис 2.1. Механізм змикання термопласти автомату 

У [2] винахід відноситься до області верстатобудування, а саме до приводних 

машин, зокрема термопластавтоматів. Воно може бути використано для 

переміщення рухомої плити в положення зімкнутих полуформ. При 

спрощенні конструкції підвищується надійність замикання полуформ під час 

формування виробів, підвищується стабільність роботи в цілому. Даний 

замикання полуформ містить одноплечі важелі, встановлені на нерухомій 

плиті, кінематично пов'язані з приводом. Одноплечі важелі з'єднані з 

двоплечими, другим плечем пов'язаними допомогою проміжних ланок з 

приводом, при цьому двуплечего важелі дзеркально встановлені в опорах на 

рухомий плиті, причому з віссю обертання в кожній, що лежить в одній 

площині з віссю обертання відповідного одноплечі важеля, в положенні 

замкнених полуформ розташованої між його осями. Крім того, через 

відсутність одноплічних важелів перед напівформах покращені і умови їх 

експлуатаційно-технічного обслуговування. 

 

Рис 2.2. Механізм змикання напівформи 

 

 

 

В [3] литтєва машина містить першу плитуі другу плиту, перша плита 

переміщує ться щодо другої плити в осьовому напрямку між відкритим і 
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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 2.7. Машина для лиття 

 

 

 

 



 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
 

Відповідно до [4] механізм регулювання довжини сили передачі (5) 

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

важелів (1) та утворює частину основних важелів. 

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. 
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Рис 2.2. Механізм регулювання 

 

Згідно з [5] 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 2.9. Механізм змикання напівформи 

 

Згідно з [6] в змішувально-диспергувальна секція черв'яка 

екструдера містить корпус у вигляді циліндричної втулки з центральним 

шліцьовим отвором, на зовнішній поверхні якої виконано поздовжні пази, 

що сходяться нанівець і відкриті по черзі з одного боку й закриті з іншого, 
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з утворенням між сусідніми пазами розміщених по черзі штовхальних і 

бар'єрних витків, при цьому діаметр кола, описаного навколо вершин 

штовхальних витків, більший за діаметр кола, описаного навколо вершин 

бар'єрних витків. Бар'єрні витки розміщено паралельно осі циліндричної 

втулки, а штовхальні - під нахилом до осі циліндричної втулки з тим 

самим напрямом, що і нарізка черв'яка екструдера. 

 

 

 

 

                                                      

 

          Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на 

Фіг. 1 - змішувальна секція, загальний вигляд; на Фіг. 2 - розріз за А-А на 

Фіг. 1; на Фіг. 3 - змішувальна секція, вигляд з торця. 

Змішувально-диспергувальна секція черв'яка екструдера містить корпус у 

вигляді циліндричної втулки 1 з центральним шліцьовим отвором 2, на 

зовнішній поверхні якої виконано поздовжні пази 3, що можуть бути 
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виконані різного поперечного перерізу, сходяться нанівець і відкриті по черзі 

з одного боку й закриті з іншого, з утворенням між сусідніми пазами 3 

розміщених по черзі штовхальних 4 і бар'єрних 5 витків, при цьому діаметр 

кола D, описаного 55 навколо вершин штовхальних витків 4, більший за 

діаметр кола d, описаного навколо вершин бар'єрних витків 5. Бар'єрні витки 

5 при цьому розміщено паралельно осі 6 циліндричної втулки 1, а штовхальні 

витки 4 - під нахилом до осі циліндричної втулки з тим самим напрямом, що і 

нарізка 7 черв'яка екструдера (Фіг. 1-3).  

Секція черв'яка екструдера працює в такий спосіб.  

Після потрапляння перероблюваної композиції з робочого каналу черв'яка в 

пази 3, відкриті з боку нарізки черв'яка, вона через бар'єрні витки 5 

циліндричної втулки 1 у вигляді тонкої плівки перетікає в сусідні пази 3, 

відкриті з боку наконечника черв'яка (лив. Фіг. 1). Завдяки формі пазів 3 

композиція в них не затримується, а вчасно виходить із секції і далі 

потрапляє до формувальної головки (не показано). 

 

2.2.Вибі і обґрунтування напряму модернізації 

 

Для модернізації машини для лиття було обрано патент [1], який полягає 

в  модернізації механізму запирання  , що дозволяє підвищити швидкість 

запирання гідроциліндра за рахунок збільшення кількості масляних 

каналів, та заміни насосу на більш потужний, який закачуватиме більшу 

кількість мастила за той самий час. Покращується плавність ходу за 

рахунок подавання мастила спочатку в гідроциліндр змикання ,а потім в 

гідроциліндр запирання.  Це забезпечує більшу швидкість ходу 

гідроциліндрів, а отже зменшується час змикання і розмикання прес 

форми, що призводить до підвищення продуктивності процесу лиття.  

Також дана модернізація має значно простішу конструкцію, що 

забезпечує більш просте обслуговування та більшу надійність при роботі, 
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за рахунок меншої кількості робочих вузлів. Має менші габарити  та 

меньшу вагу 

 

 

Рис 2.1.1. Механізм змикання термопласти автомату 

 

 

В результаті використання даного механізму в базовиз машинах 

досягається спрошення конструкції, економія енергії за рахунок скорочення 

чачу роботи гідронасосів, та зменшується час формування одного виробу, а 

отже підвищується продуктивність роботи всієї установки. 

Для модернізації червяку був обраний патент №10, згідно зяким [6] в 

змішувально-диспергувальна секція черв'яка екструдера містить корпус у 

вигляді циліндричної втулки з центральним шліцьовим отвором, на 

зовнішній поверхні якої виконано поздовжні пази, що сходяться нанівець і 

відкриті по черзі з одного боку й закриті з іншого, з утворенням між 

сусідніми пазами розміщених по черзі штовхальних і бар'єрних витків, при 

цьому діаметр кола, описаного навколо вершин штовхальних витків, більший 

за діаметр кола, описаного навколо вершин бар'єрних витків. Бар'єрні витки 

розміщено паралельно осі циліндричної втулки, а штовхальні - під нахилом 

до осі циліндричної втулки з тим самим напрямом, що і нарізка черв'яка 

екструдера. 
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          Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на 

Фіг. 1 - змішувальна секція, загальний вигляд; на Фіг. 2 - розріз за А-А на 

Фіг. 1; на Фіг. 3 - змішувальна секція, вигляд з торця. 

Змішувально-диспергувальна секція черв'яка екструдера містить корпус у 

вигляді циліндричної втулки 1 з центральним шліцьовим отвором 2, на 

зовнішній поверхні якої виконано поздовжні пази 3, що можуть бути 

виконані різного поперечного перерізу, сходяться нанівець і відкриті по черзі 

з одного боку й закриті з іншого, з утворенням між сусідніми пазами 3 

розміщених по черзі штовхальних 4 і бар'єрних 5 витків, при цьому діаметр 

кола D, описаного 55 навколо вершин штовхальних витків 4, більший за 

діаметр кола d, описаного навколо вершин бар'єрних витків 5. Бар'єрні витки 

5 при цьому розміщено паралельно осі 6 циліндричної втулки 1, а штовхальні 

витки 4 - під нахилом до осі циліндричної втулки з тим самим напрямом, що і 

нарізка 7 черв'яка екструдера (Фіг. 1-3).  
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Секція черв'яка екструдера працює в такий спосіб.  

Після потрапляння перероблюваної композиції з робочого каналу черв'яка в 

пази 3, відкриті з боку нарізки черв'яка, вона через бар'єрні витки 5 

циліндричної втулки 1 у вигляді тонкої плівки перетікає в сусідні пази 3, 

відкриті з боку наконечника черв'яка (лив. Фіг. 1). Завдяки формі пазів 3 

композиція в них не затримується, а вчасно виходить із секції і далі 

потрапляє до формувальної головки (не показано). 
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Висновки: 

В дипломній роботі зроблена модернізація машини для лиття під 

тиском. Висновком патентного огляду є рішення , що найбільш 

оптимальною є модернізація машини винаходом  Пат. 1020040084613 KR. 

Додатковою модернізацією , для покращення якості виробу є 

модернізація шнеку , що  основується на Пат. u 201204891,Україна.   

Здійснено параметричні розрахунки, кінематичні розрахунки, 

розрахунки на міцність деталей робочих органів. 

Параметричні, міцнісні розрахунки підтвердили працездатність 

конструкції. Машина в повній мірі забезпечує потрібну продуктивність.    

За рахунок модернізації механізму змикання пів-форм , збільшилась 

швидкість змикання плит, збільшилась плавність ходу, з’явилась 

можливість кращого регулювання замикання пів-форм, зменшився час 

циклу, а, отже,  збільшилась продуктивність машини. Також дана 

модернізація має значно простішу конструкцію, що забезпечує більш 

просте обслуговування та більшу надійність при роботі, за рахунок 

меншої кількості робочих вузлів. 

Модернізація шнеку забезпечує  краще змішування матеріалу , а 

отже зменшується кількість браку і підвишується якість продукції. 

 

 

 


