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ВСТУП 

 

Дисципліна Формуючий інструмент вивчається студентами за 

спеціальністю 133 –Галузеве машинобудування у програмі підготовки магістрів за 

спеціалізацією «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування 

обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів». 

Дисципліна розкриває загальні принципи конструювання та розрахунку 

формуючого інструменту, а також основні теоретичні положення формування 

виробів з полімерних матеріалів. Вивчення курсу базується на широкому 

використанні фізичних уявлень та теоретичних положень фундаментальних і 

інженерних дисциплін, розкриваючи фізичну сутність процесів, які протікають 

під час формування виробів з полімерних матеріалів. 

Метою циклу лабораторних робіт з дисципліни є закріплення теоретичних 

знань, формування умінь визначати особливості конструктивного виконання 

формуючих інструментів, проектування їх деталей та вузлів, визначати 

особливості технологічних процесів формування. 



Лабораторна робота №1 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

ЗНІМНОЇ ПРЕСФОРМИ 

 

Теоретичні відомості 

Загальною технологічною особливістю процесу пресування є тісний 

взаємозв'язок деталі з формою. Розташування деталі, її складність, використання в 

конструкції металевої арматури, наявність піднутрень і т.д. впливає на характер 

розташування і кількість площин роз'єму форми і на вибір типу форми – для 

прямого пресування або прес-лиття, з верхньою або нижньою завантажувальними 

камерами [1, 5], (рис. 2.1-2.3). 

 
Рис. 1. Схема прямого пресування: 

1 – прес-матеріал; 2 – обойма матриці; 3 – пуансон до пресування; 4 – пуансон при 

пресуванні; 5 – пресований виріб; 6 – матриця; 7 - виштовхувачі 

 

Знімні форми, що періодично знімаються в ході техпроцеса для витягання 

деталі і завантаження матеріалів, застосовуються для виробництва деталей різної 

конфігурації із зниженими вимогами до точності і невеликою програмою випуску. 

Всі деталі, з яких складаються прес-форми, можна розділити на дві групи: 

1) Технологічного призначення (робочі або оформляючі деталі), безпосередньо 

дотичні з пресованим матеріалом і такі, що беруть участь у формуванні. 

2) Конструктивного призначення. Здійснюють взаємну фіксацію деталей 

форми, обігрів, пересування, зв'язок із пресом і т. д. 

До деталей технологічного призначення відносяться матриці, пуансони, 

деталі ливникової системи, вузла завантаження матеріалу, деталей виштовхуючої 

системи, деталей установки і пересування. 

До деталей конструктивного призначення відносяться такі, що 

підтримують, обігрівають, слугують для монтажу (пуансонотримачі, обойми), 

опорні, направляючі, кріпильні.  

Матриці – найбільш відповідальні деталі прес-форми, в яких вироби 

набувають необхідної форми і розміри. В основному є поєднанням двох 

елементів: власне матриці і завантажувальної камери. Можуть бути суцільними і 

складеними. Зовнішня форма, як правило, прямокутна або кругла (рис. 2). 

 



 

    а      б 

Рис. 2. Складені матриці: а – матриця з індивідуальною завантажувальною камерою 

як одне ціле (1 – формуюча вставка, 2 – обойма, 3 – виріб, 4 – знак-виштовхувач); б – складена 

конструкція із формуючими вставками (1 – формуюча вставка, 2 – завантажувальна камера, 3 – 

обойма) 
 

Для зменшення тертя завантажувальна камера повинна мати в верхній 

частині до половини її висоти ухил 15-20о на сторону. 

Розміри завантажувальних камер в плані не повинні перевищувати розміри 

формучої порожнини більш ніж на 10-12 мм, а площа пресування не повинна бути 

менше 60-65% площі завантажувальної камери. 

Пуансони застосовуються для передачі тиску на прес-матеріал і 

оформлення внутрішніх поверхонь деталей (рис. 3). 

Пуансони бувають суцільні і складені. 

 
       а     б 

Рис. 3. Схеми пресування: а – з суцільним пуансоном і роз'ємною по вертикалі 

матрицею (1 - суцільний пуансон, 2 - роз'ємна матриця, 3 – обойма, 4 - пресований виріб); б – із 

складеним пуансоном (1 – пуансон, 2 – пуансонотримач, 3 – матриця, 4 - пресований виріб) 

 

Мінімальний зазор між матрицею і пуансоном повинен складати 0,02 - 0,03 

мм на сторону. 

Формуючі знаки утворюють у виробах гладкі отвори і симетричні вікна. 

Деталі форми, створюючі поглиблення і отвори несиметричної конфігурації 

також називають вставками або вкладишами. Можуть застосуються також для 

формування різьбових частин (різьбові знаки і кільця). Знаки бувають рухомі і 



нерухомі. Висота посадочної частини отвору під знак повинна бути менше 

загальної висоти для полегшення посадки (рис. 4). 

 
Рис. 4. Нижні знаки: 1 - знак, 2 - матриця, 3 - знакотримач, 4 - плита нижня 

 

 

Порядок виконання роботи 

1. Дослідити конструкцію пресформи та її складових частин 

2. Визначити та записати принцип дії пресформи та послідовність її роботи 

3. Накреслити складальне креслення пресформи в розташуванні, вказаному 

викладачем згідно номеру бригади 

4. Накреслити ескіз деталі пресформи, вказаної викладачем згідно номеру 

бригади 

 



Лабораторна робота №2 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

СТАЦІОНАРНОЇ ПРЕСФОРМИ 

 

Теоретичні відомості 

Стаціонарні форми постійно закріплені в ході техпроцеса на обладнанні, що 

діє напівавтоматично або автоматично. На них виробляють детали різної 

конфігурації і розмірів з підвищеними вимогами до точності. 

Оформляючі гнізда 

По своїй конструкції оформляючі гнізда діляться на: 

1. Відкриті (формуюча порожнина є також і завантажувальною камерою, рис. 

1, а). 

2. Закриті або поршневі (формуюча порожнина є продовженням 

завантажувальної камери, а в плані їх розміри збігаються, рис. 1, б). 

3. Напівзакриті, або з перетіканням (у них є спеціальна кромка на стику 

пуансона і матриці із напрямом облоя вгору, рис. 1, в). 

Вертикальний облой легше обробляти. Для видалення газів передбачають 

не менш трьох лисок на поверхні пуансона або різницю радіусів закруглення 

пуансона і матриці. 

 
       а         б     в 

Рис. 1. Види завантажувальних камер: а – відкрита, б – закрита, в – 

напівзакрита 
 

Об'єм завантажувальної камери повинен вміщати необхідну кількість прес-

матеріалу і залишити 8-10 мм висоти для направлення пуансона. 

 Призначення конструктивних типів завантажувальних камер: 

Відкриті – для виробів невеликої товщини, простих конфігурацій, невисокої 

точності. 

Напівзакриті – для порошкоподібних або волокнистих прес-матеріалів, виробів 

різної конфігурації підвищеної точності. 

Закриті – для виробів із пластмас малої текучості, високій точності виготовлення. 

Закриті із зустрічними пуансонами – для виробів високої точності, складної 

конфігурації із шаруватих і волокнистих прес-матеріалів малої текучості. 



Розрахунок висоти порожнини завантажувальної камери 

Діаметральні розміри порожнин завантажувальних камер в плані є 

конструктивним елементом і задаються конструктором залежно від конфігурації 

та кількості формуючих порожнин (у прес-формах із спільною завантажувальною 

камерою). Тому збільшення об'єму порожнини завантажувальної камери 

здійснюється лише за рахунок збільшення її висоти. У свою чергу, висота 

порожнини завантажувальної камери залежить від наступних факторів: 

конструктивних ознак прес-форми (закрита або напівзакрита); числа формуючих 

порожнин (для напівзакритих прес-форм із спільною завантажувальною 

камерою); питомого об'єму прес-матеріалу; стану завантажуваного прес-матеріалу 

(нетаблетований, таблетований); об'єму формуючої порожнині, що бере участь в 

розміщенні прес-матеріалу (нетаблетованого, таблетованого); коефіцієнта 

заповнення порожнини камери (для таблеток). 

У прес-формах закритого і напівзакритого типів глибина порожнини 

завантажувальної камери визначається висотою деталі. У прес-формах закритого 

типу вона визначається і глибиною занурення пуансона. 

Об'єм порошкоподібного прес-матеріалу в мм3 на одну деталь визначається 

за формулою: 

nGvV = , 

де G – вага пресованої деталі з урахуванням облоя в г; vп – питомий об'єм прес-

матеріалу в мм3/г. 

Після визначення об'єму завантажуваного прес-матеріалу проводиться 

розрахунок висоти порожнини завантажувальної камери. 
Для нетаблетованих матеріалів розрахунок висоти камери проводиться за 

такими формулами. Для варіанту конструкції, коли горизонтальна проекція 
пресованої деталі є продовженням завантажувальної камери 
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де Н – висота оформляючого гнізда, мм; V і F – відповідно об'єм завантажуваного 

матеріалу і площа горизонтальної проекції пресованої деталі.  

Для варіанту конструкції, коли горизонтальна проекція пресованої деталі 

менше проекції завантажувальної камери 
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де H1 – висота завантажувальної камери; VН – об'єм деталі; F' – площа 

завантажувальної камери. 

Вибір виштовхуючої системи для видобування деталей із форми залежить 

багато в чому від конфігурації і габаритів пресованої деталі. Відомі такі 

конструктивні варіанти виштовхуючих систем: стрижньові, клинові, комбіновані 

(для видобування деталей складної конфігурації в стаціонарних прес-формах). 

У прес-формах стаціонарного типу виштовхувачі кріпляться в спеціальних 

плитах, які через хвостовик отримують рух від виштовхуючої системи преса. 

Проектування виштовхуючої системи треба починати з вибору способу 

виштовхування (рис. 2). 



 
       а           б        в 

Рис. 2. Варіанти зв'язку виштовхуючих систем гідравлічного преса і прес-форми:  
а – суцільний хвостовик (1 – хвостовик по ГОСТ 22559-77, 2 – плита виштовхуючого пристрою 

прес-форми, 3 – стіл преса); б – складений хвостовик (1 – наконечник по ГОСТ 22561-77, 2 – 

штовхач по ГОСТ 22560-77, 3 – плита виштовхуючого пристрою прес-форми, 4 – стіл преса); в 

– наконечник в блоці змінних прес-форм прямого пресування (1 – наконечник по ГОСТ 22561-

77, 2 – хвостовик по ГОСТ 22559-77, 3 – стіл преса). 

Знаки, що беруть участь у виштовхуванні, називають знак-виштовхувач. 

 
Рис. 3. Знак-виштовхувач: 1 – матриця, 2 – плита обігріву, 3 – плита виштовхувачів, 

4 – прокладка, 5 – плита хвостовика, 6 – знак-виштовхувач 

Установка і закріплення прес-форм проводиться з урахуванням розмірів і 

розташування пазів кріплення на базовому обладнанні (ГОСТ 16114-80, рис. 4). 

 
        а        б    в 

Рис. 4. Варіанти конструкцій закріплення стаціонарних прес-форм: а – проушини в 

основі форми і в пуансонотримачі; б – проушини в обоймі і в пуансонотримачі; в – прихвати з 

регулюючими опорами (1 – болт, 2 – різьбове гніздо, 3 –прихват, 4 – регульована опора) 
 



Системи центрування призначені для точного сполучення двох півформ і 

направлення руху пуансона при його заході в матрицю, а також для направлення 

руху виштовхуючої системи. У систему центрування входять колонки і втулки 

(рис. 5). Направляючі колонки і втулки – це деталі конструктивного призначення, 

за допомогою яких здійснюється взаємодія частин прес-форми. Довжину колонок 

слід визначати конструктивно, керуючись довжиною пуансона (з припуском 5 – 

10 мм) або величиною необхідного ходу виштовхування, товщиною плит і упору. 

Направляючі колонки півформ зазвичай встановлюються в рухомій (верхній) 

півформі.  

Розміри напрямних втулок до колонок залежать від останніх. Висота втулки 

повинна лежати в межах 1,5—2 її внутрішнього діаметру. 

 
Рис. 5. Система центрування 

Звичайно встановлюють колонки різних діаметрів для виключення 

можливості невірного складання. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Дослідити конструкцію пресформи та її складових частин 

2. Визначити та записати принцип дії пресформи та послідовність її роботи 

3. Накреслити складальне креслення пресформи в розташуванні, вказаному 

викладачем згідно номеру бригади 

4. Накреслити ескіз деталі пресформи, вказаної викладачем згідно номеру 

бригади 



Лабораторна робота №3 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

СТАЦІОНАРНОЇ ФОРМИ ДЛЯ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ 

 

Теоретичні відомості 

 

При роботі форм для лиття термопластичних полімерів під тиском 

відбуваються такі процеси: 

• Уприскування, в процесі якого фронт розплаву просувається, поступово 

кристалізуючись на периферії литникових каналів і формуючих порожнин. 

• Підживлення порожнини розплавом для компенсації усадки. 

• Охолоджування без тиску. 

• Виштовхування виробу з відкритої форми. 

Як правило, литтєва форма в зборці складається з набору плит, 

формотворних (матриць і пуансонів), литникової системи, системи 

виштовхування зформованих виробів, системи охолодження форми і набору 

напрямних елементів. В умовах сучасного промислового виробництва часто 

необхідно інтенсифікувати процес лиття пластмас. У цьому випадку 

виготовляють і використовують форми для одночасного виробництва декількох 

виробів. Такі прес-форми називають багатогніздовими (багатомісними).  

У формі, показаній на рис. 3.1, вироби скидаються разом з ливниковою 

системою як суцільний виливок, їх відокремлюють пізніше вручну або 

механізовано. Форми такого типу називають напівавтоматичними. 

Існують також ручні форми, де видобування виробів не автоматизовано, і 

автоматизовані форми, які забезпечують і виштовхування виливка, і 

відокремлення ливникової системи. В деяких випадках, коли виштовхування 

виливка утруднено, наприклад, із-за його великих габаритів або складної форми, 

застосовують спеціальні роботи-маніпулятори. 

Приклад конструкції форми і схема виштовхування показані на рис. 3.1 і 3.2. 

При литті виробів типу ковпачків або стаканчиків із тонким днищем 

звичайні виштовхувачі пробиватимуть його. Збільшення діаметру виштовхувача 

зменшує напруження зрізу, проте при цьому зменшується міцність пуансона і 

його охолоджування стає проблемним. В цьому випадку застосовують 

зіштовхування виробів по їх контуру зіштовхуючою плитою. 

На рис. 3.3 показані зіштовхування виробу з бортом за допомогою 

зіштовхуючих плит, які здійснюють зіштовхування виробів з пуансонів 1, і 

зкидачів 4, які витягують і скидають вироби з гнізд плити 6. 



à

 
 

Рис. 3.1. Конструкція типової двохгніздової форми для лиття під тиском 

кільцевої втулки із поліетилену: 
а – форма зімкнута; б – форма розкрита; I – рухома; II – нерухома півформа; III – виливок; 1 –  

рухома плита кріплення форми; 2 – упор; 3, 4 – плити виштовхувачів; 5 – пружина; 6 – 

хвостовик; 7 – виштовхувач; 8, 25 – направляючі колонки; 9, 26 – направляючі втулки; 10 – 

стійка; 11 – пуансон; 12 – гніздо прес-форми; 13 – обойма матриць; 14 – нерухома плита 

кріплення прес-форми; 15 – матриця; 16 – фланець; 17 – ливникова втулка; 18 – інжекційний 

циліндр; 19 – центральний виштовхувач; 20, 24 – втулки; 21 – обойма пуансона; 22 – канал 

охолоджування; 23 – поворотний штовхач; 27 – проміжна плита 



 
 

Рис. 3.2. Схема взаємодії форми для лиття під тиском термопласту з 

литтєвою машиною–автоматом: 1 – рухома півформа; 2 – нерухома півформа; 3 – плита 

рухомої півформи; 4 – плита нерухомої півформи; 5 – виріб; 6 – хвостовик; 7 – упор нерухомий; 

8 – ливниковий канал; 9 – пружина 

Як правило, в литтєвих машинах з гидромеханічним замиканням форм 

виштовхування відбувається за допомогою упору на задній плиті і хвостовика 

форми, а повернення виштовхуючої системи назад – пружиною або 

контрштовхачами 23 (рис. 3.1). У машинах з прямим гідравлічним замиканням 

для цього служить спеціальний гідроциліндр. 
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Рис. 3.3. Литтєва форма з подвійним зіштовхуванням виливків 



При виготовленні в автоматизованих формах виробів з різьбою необхідно 

не просто здійснювати виштовхування, але і згвинчувати при цьому з них різьбові 

знаки. Для вигвинчування різьбових елементів застосовують спеціальний привід 

або механічні передачі, що перетворюють поступальну ходу хвостовика в 

обертальний рух знаків (рис. 3.4). 

Форма, призначена для виготовлення виробу типу гайки з великим числом 

витків різьби, забезпечує автоматичне відокремлення ливника від виробу, 

вигвинчування різьбових знаків і скидання виробу. 
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Рис. 3.4. Литтєва форма з механічним згвинченням знаків 

Якість обробки і точність виготовлення деталей прес-форм 

Шорсткість по Rа для опорних площин роз'єму рекомендується – 0,8, для 

формоутворювальних поверхонь – 0,2, для резьб – 3,2.  

Зміщення контурів формоутворювальних поверхонь матриці і пуансона по 

площини роз'єму – не більше 0,05 мм. Формоутворювальні елементи 

виготовляють зазвичай по 8-9 квалітету, при цьому вироби виходять по 11-12 

квалітету. Нерухомі з'єднання типу пуансона з тримачем, матриці із знаком, 

виконують по посадці H7/k6. Рухомі з'єднання знаків-виштовхувачів з пуансоном 

і матрицею – по посадці Н9/f9. 

Орієнтовні значення шорсткостей різних поверхонь деталей приведені на 

розрізі типової форми, зображеної на рис. 3.5. 



 
Рис. 3.5. Розріз форми для лиття із вказаними шорсткостями 

 

Порядок виконання роботи 

1. Дослідити конструкцію форми та її складових частин 

2. Визначити та записати принцип дії форми та послідовність її роботи 

3. Накреслити складальне креслення форми в розташуванні, вказаному 

викладачем згідно номеру бригади 

4. Накреслити ескіз деталі форми, вказаної викладачем згідно номеру бригади 



Лабораторна робота №4 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

ЗНІМНОЇ ФОРМИ ДЛЯ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ 

 

Теоретичні відомості 

Впускні ливникові канали безпосередньо примикають до формуючої 

порожнини, будучи продовженням розвідного каналу. Їх виконують більш 

вузькими, ніж останні, для підвищення температури і текучості розплаву, а також 

для полегшення відокремлення виробів від ливникової системи. 

При обранні місця розташування впускних каналів необхідно зважати на 

низку умов. Впускні канали слід розташовувати так, щоб: 

1. при уприскуванні напрям руху потоку розплаву збігався з напрямом 

найбільших експлуатаційних зусиль, і при цьому не залишалося зварних швів; 

2. по можливості було забезпечене рівномірне заповнення й одночасне 

досягнення розплавом країв формуючої порожнини; 

3. виріб у цих місцях мав найбільшу товщину й максимально вилучений від 

ділянок з тонкими стінками. В іншому випадку підживлення товстостінних 

ділянок розплавом погіршується через швидке затвердіння тонкостінної ділянки і 

для виробів характерні раковини, утяжини й великий розкид розмірів. 

Порожнина повинна заповнюватись в напрямку потоку прямолінійним 

ламінарним фронтом, а не вільним струменем, краї якого охолоджуються на 

повітрі і потім погано зварюються між собою, а також захоплюють повітря з 

утворенням раковин.  

Площа перерізу каналу не повинна бути занадто мала, тому що це 

приводить до більших втрат тиску, утруднює заповнення форми й сприяє 

виникненню внутрішніх і зовнішніх усадочних дефектів і дефектів у зоні впуску 

(смуги, складки й ін.); крім того, можлива термічна деструкція матеріалу через 

його перегрів при проходженні з високою швидкістю через канал малого перерізу. 

Площа перерізу каналу не повинна бути занадто велика, оскільки це 

ускладнює відділення ливників і погіршує зовнішній вигляд виробу (помітні сліди 

від ливника), а також приводить до зайвого ущільнення розплаву, збільшенню 

ступеня орієнтації полімеру в деталі й виникненню більших внутрішніх 

напружень у зоні впуску. 

Для зниження гідравлічного опору перехід від розвідного до впускного 

каналу повинен бути досить різким, а довжина його повинна бути якомога 

меншою (0,5-0,8мм) максимально 1,2мм (рис. 4.1). 



 

 
Рис. 4.1. Види впускних ливників: 

а і б – прямокутні або круглі торцеві (а – гніздо і розвідний канал виконані в двох плитах 

форми; б – гніздо і розвідний канал виконані в одній плиті форми); в – похилий; г – накладній; 

д – и – щілинні і кільцеві; к – віяловий ; л – парасольковий 

 

Всі розглянуті типи ливникових систем мають такі недоліки: 

1) втрата тиску в каналах; 

2) втрата матеріалу на ливникову систему (при малих виробах і великій 

гніздності – до 70%); 



3) неоднорідність якості виливків. 

Суттєво усувають ці недоліки точкові ливникові системи. 

У них деталь відливається через циліндровий або конічний впускний канал 

мінімального діаметру. При цьому матеріал сильно розігрівається із-за дисипації і 

тертя об стінки. Тому зусилля, необхідне для його продавлювання, значно 

знижується. Тонкостінні вироби (до 3 мм) виходять без утяжин в місці 

уприскування. Ливник може автоматично відриватися при роз'ємі і 

виштовхуванні. Матеріал в ньому швидше застигає, що скорочує час циклу і 

зменшує внутрішні напруження у виробі. 

Залежно від конструкції точкові ливникові системи розділяються на 

наступні (рис. 4.2): 

1) З відривним ливником. Можуть використовуватися в багатогніздних 

формах. 

2) Безливникові. Застосовуються в одногніздних формах. Розплав до 

впускного каналу подається безпосередньо з сопла литтєвої машини. Добре 

працює при виготовленні деталей завтовшки до 2 мм. При використанні 

низьков’язких матеріалів необхідно застосовувати мундштук, що 

самозакривається. 

3) З передкамерою. Камера постійно заповнена розплавом, об'єм якого досить 

великий, щоб не застигати між вприскуваннями і не перешкоджати їм. 

Застосовується при переробці термостабільних полімерів. 

 
Рис. 4.2. Основні типи точкових впускних каналів: 

а – з відривним ливником; б – безливникові; в – з передкамерою для деталі типу стакана (справа 

з поглибленням навпроти ливника); г – з підпружиненою передкамерою (1 – мундштук; 2, 5 – 

передкамери; 3 – пружина; 4 – матриця). 

Тунельні ливникові канали є різновидом точкових і відрізняються тим, що 

розплав підводиться у оформляючу порожнину не по поверхні рознімання форми, 

а через тунель, виконаний у стінці матриці. Розміри тунелю, що рекомендують 

[3], дані на рис. 4.3 (для крихких матеріалів α   20°, для еластичних – α   50°).  



 

 
Рис. 4.3. Рекомендована конфігурація тунельних впускних ливників 

 

Розміри виготовлених виробів практично не обмежують застосування 

тунельних ливників, які можна використати при переробці майже всіх видів 

термопластів (полістирол, поліпропілен, поліаміди, у тому числі склонаповнені, 

поліформальдегід та ін.). При розкритті форми розвідні ливники значно 

деформуються, і ливник легко витягти з тунелю. 
 

Вентиляційні канали 
 

Виконуються на поверхні плит в площині роз'єму для відведення повітря з 

порожнини форми при уприскуванні, щоб уникнути утворення дефектів у виробі. 

Іноді можна обійтися без них, якщо виявляються достатніми зазори 

рухомих з'єднань і площини змикання. 

Площа поперечного перетину вентиляційних каналів визначається по 

емпіричній формулі, см2: 
VFb 05,0= , 

де V – об'єм деталі в см3. 

Ширина вентиляційних каналів повинна бути менше, ніж впускного, а 

глибина – 0,03-0,06 мм. 

Вентиляційні канали фрезерують алмазним інструментом після 

випробування форми при виявленні недостатності природної вентиляції. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Дослідити конструкцію форми та її складових частин 

2. Визначити та записати принцип дії форми та послідовність її роботи 

3. Накреслити складальне креслення форми  

4. Накреслити ескіз деталі форми, вказаної викладачем згідно номеру бригади 

 



Лабораторна робота  №5 

ДОСЛIДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГIЧНОСТI ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 

 

Мета роботи: виконати аналіз технологічності виробу з термопласту, 

виготовленого методом лиття під тиском. 

 

Теоретичні відомості 

Конструюючи виріб з пластмаси, слід аналізувати його технологічність, 

оскільки його якісні показники – це собівартість оснастки i вартість одного 

відливка. Помилки в конструюванні виробу часто неможливо виправити 

конструкцією форми.  

Вимоги до конструкції виробу із термопластiв: 

– допуски мають бути технічно обґрунтованими; 

– наявність технологічних ухилів; 

– відсутність пiднутрянних елементів (по можливості); 

– рiвнотовщиннiсть виробу; 

– повинно передбачатись місце для підведення  ливника,  розміщення 

виштовхувача, лінії рознімання форми. 

Допуски виробів з пластмас. Точність пластмасових виробів побутового 

призначення не може відповідати допускам металевих виробів у зв'язку з 

розкидом фізичних властивостей перероблюваних термопластiв у різних партіях 

сировини та існуючими відмінностям технологічних режимів переробки.  

Взаємозамінність деталей з пластмас економічно доцільна i забезпечується 

12-м квалітетом (11-м квалітетом для розмірів до 10...15 мм), недотичні елементи 

деталей можна виконувати за 14-м - 16-м квалітетами. Досяжну точність будь-

якого розміру H деталі з пластмаси визначають, виходячи з усадки матеріалу 

(табл. 1). 

 

 

Таблиця 1. Фізико-механічні властивості термопластів 

 

Матеріал 

 

Густина , 

кг/м3 

Усадка 

S, % 

Питома 

теплоємність 

С∙10-3, 

Дж/(кгград) 

 

Температуро-

провідність 

а∙107, м2/с 

Поліетилен ВГ 913...929 1,0...3,5 2,5 1,38 

Поліетилен НГ 935...959 1,0...4,0 2,9 1,22 

Поліпропілен 900...910 1,0...2,5 1,92 0,86 

Полістирол та 

співполімери: 
    

суспензійний 
1050...1080 

0,4...0,8 1,33 

0,88 

блочний 

емульсійний 1050...1100 

ударостійкий 1040...1060 0,4...1,2 1,8 

 

 



Оперативну оцінку досяжної точності виконують таким чином: 

( )
( )

,
100

8,2...3,2 minmax

T

SS −
=   

де T – оцінне значення технологічної похибки; Smax та Smin – відповідно 

максимальне i мінімальне значення усадки матеріалу (табл. 1). 

,УTП +=  

де П, Т, У – похибка відповідно повна, технологічна, на технологічні ухили 

(останню розраховують за формулою(1)). 

За значенням П обирають  найближче поле допуску на розмір H. 

Форма виробу. Конфігурація виробу повинна сприяти заповненню форми 

розплавом, тобто слід прагнути до максимального її спрощення, надання плавних 

образів, округлення кутів. Слід прагнути до того, щоб площина рознімання форми 

не проходила по декоративних елементах і збігалася з ділянками простої 

конфігурації виробу. Точність виконання площини рознімання впливає на 

наявність і полегшення видалення облою. 

Приливи i виступи. Необхідно передбачити наявність технологічних 

приливів i виступів для розміщення виштовхувачiв на тонкостінних виробах. В 

інших випадках слід зберігати рiвнотовщиннiсть виробу. Конструктивні виступи 

на бокових стінках складають пiднутрення, що перешкоджають його видаленню з 

форми i потребують рухомих елементів оформлення форми. У деяких випадках 

можна уникнути ускладнення форми незначним змінюванням конструкції виробу 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Оптимізація конструкції виступів: а – невірно, б – вірно 

Розміри пiднутрень, що не потребують спеціального обладнання для їх 

оформлення й допускають зняття виробу зiштовхуванням, розраховують так: 
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Тут розміри A1 i A2 визначаються з рис. 2, а значення  – з табл. 2. 
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Рис. 2. Елементи пiднутрень 

 

Таблиця 2. Допустимий відносний розмір пiднутрення 

Матеріал , % 

Полістирол загального призначення  1,0...1,5 

Полістирол ударостійкий                    2,0 

Полікарбонат                                1,0...2,0 

АБС  -  пластик                               3,0 

Полiамiд                                      3...4 

Поліетилен НТ                               7...8 

Поліетилен ВТ                               10...12 

Співполімери СН, МСН                        1,0...2,0 

 

Стінки та днища. Мінімально рекомендовану товщину стінок виробів з 

термопластiв наведено у табл. 3. Вироби малих розмірів простої форми можна 

виготовити з товщиною стінки майже до 0,3 мм. Рекомендована максимальна 

товщина стінки становить 3...4 мм. Для збільшення міцності виробу замість збіль-

шення товщини стінок слід виконувати ребра й iншi підсилювальні елементи, а 

також прагнути до конструювання рiвнотовщинних виробів, а у випадку 

неможливості цього рiвнотовщиннiсть не повинна перевищувати співвідношення 

1,5:1 (максимум 2:1), переходи слід виконувати плавно, конiчнi ділянки повинні 

мати конiчнiсть не менше 1:3. Жолоблення днищ можна уникнути змінюванням 

його форми (рис. 3) – потовщенням його центральної частини на 25%. 

 

Таблиця 3. Рекомендована мінімальна товщина стінки виробу 

Матеріал Товщина стінки h, мм 

Поліетилен 0,5 

Полістирол 0,75 

Полiамiд 0,7 

Полікарбонат 1,2 

Полiметилметакрилат 0,7 

Етрол 0,7 

 



Рис. 3. Зміна форми днища 

 

Технологічні ухили. Для забезпечення вільного без пошкодження зняття 

виробу необхідно передбачити технологічні ухили. Ухил знижує точність  виробу. 

α,2У tgH=                                                      (1) 

де У – похибка на технологічні ухили; H – висота елемента виробу, що 

розглядається;  –  кут конусності. 

На кресленнях вказують не кут конусності в градусах (рад.), а конусність: 

,
2

aA
e

−
=   

де А i а – відповідно найбільший i найменший розміри. 

У табл. 4 наведено мiнiмальнi допустимі значення кута конуса елементів 

виробу до 100...120 мм, а в табл. 5 – значення  e залежно вiд висоти H i кута . 
 

Таблиця 4. Мінімально допустимий кут конуса елементів виробу довжиною 120 мм 

 

Матеріал 

Товстостінні вироби Тонкостінні вироби 

внутрішні 

поверхні 

зовнішні 

поверхні 

внутрішні 

поверхні 

зовнішні 

поверхні 

Співполімери стиролу 11΄ 9΄ 35΄ 17΄ 

Полістирол ударостійкий 34΄ 34΄ 11΄ 17΄ 

Поліетилен - - 1o 30΄ 

Поліаміди, етрол 34΄ 11΄ 34΄ 17΄ 

Полістирол блочний 1o 30΄ 1o30΄ 30΄ 
 

Таблиця 5. Значення e залежно від висоти Н елементів виробу й кута конуса  

Н, 

мм 
Значення e , мм, при , що дорівнює 

6΄ 7΄ 9΄ 11΄ 17΄ 30΄ 34΄ 1° 1°30΄ 

10 0,017 0,020 0,026 0,032 0,049 0,087 0,099 0,174 0,262 

20 0,035 0,041 0,052 0,064 0,099 0,174 0,198 0,349 0,523 

30 0,052 0,061 0,079 0,069 0,148 0,262 0,296 0,524 0,786 

40 0,070 0,081 0,105 0,128 0,198 0,349 0,396 0,698 1,047 

50 0,087 0,101 0,131 0,160 0,247 0,436 0,494 0,872 1,309 

60 0,104 0,122 0,157 0,190 0,296 0,524 0,593 1,047 1,571 

70 0,122 0,143 0,183 0,224 0,346 0,610 0,692 1,222 1,833 

80 0,140 0,163 0,209 0,256 0,396 0,698 0,791 1,396 2,094 

90 0,157 0,183 0,236 0,288 0,445 0,785 0,890 1,570 2,356 

100 0,170 0,203 0,262 0,320 0,495 0,872 0,989 1,745 2,619 

120 0,210 0,244 0,314 0,384 0,593 1,047 1,186 2,095 3,142 

Неправильно Правильно

Рис. 1.3. Изменение формы днища



Ребра. Для правильного  конструювання  ребер  слід користуватися табл. 6 i 

рис. 4: 

( )SR 8,05,0 = ; Skt = ; Sh 3 , 

де R, t, h, S – позначенні на рис. 4 геометричні параметри ребер. 
 

Таблиця 6. Коефіцієнт k для визначення товщини ребер 

Матеріал 
Значення k 

при S  3 мм при S  3 мм 

Поліетилен 0,6 0,5 

Поліпропілен 0,5...0,6 0,3...0,4 

Полістирол 0,7...0,8 0,5...0,6 

Полiамiд 0,25..0,35 0,15...0,25 

Полікарбонат 0,6 0,4 
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Рис. 4. Схема до визначення розмірів ребер жорсткості 

 

Ребра жорсткості мають доходити до опорної поверхні плавно i не 

доходити до її краю на 0,5...1,0 мм. Максимальна товщина ребер не повинна 

перевищувати 1,3 товщини стінки. Товсті i тяжкі  ребра призводять до появи 

пухирів i стяжок в місцях дотику ребра зі стінкою. 

Бобишки, кути, отвори. Бобишки використовують як опорні з’єднувальні 

елементи, в яких розміщують арматуру. Розміри бобишок показано на рис. 5. 

 
Рис. 5. Розміри бобишок 

  

Гостри кути в місцях з'єднання стінок сприяють їх жолобленню в процесі 

охолодження. Мінімальний радіус закруглення для ненавантажених виробів неве-

ликих розмірів Rmin = 0,25 мм, для великих навантажень Rmin = 0,5...1,6 мм (рис. 6). 
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Рис. 6. Жолоблення гострих кутів 

 

Рельєф поверхні. Для покращення декоративних якостей тари з пластмас 

використовують накатування, рифлення, написи, глянець, шагрень, поверхню "під 

шкіру" i т. ін. В деяких випадках вдається приховати стяжки й усадку матеріалу в 

місцях різної товщини за допомогою шагрені, виконати потрібні інформаційні або 

декоративні написи або поліпшити експлуатаційні властивості рифленням. 

Інструмент і обладнання: штангенциркуль, зразки виробів. 

 

Порядок виконання роботи і обробки результатів 

1. Отримати завдання у викладача: виріб або креслення виробу, марку 

матеріалу. 

2. Виконати ескіз виробу (формат А4). 

3. Проаналізувати виріб з точки зору його технологічності, а саме: 

–  установити допуски на основні розміри (на ескізі) або проаналізувати 

допуски на кресленні; данi записати у табл. 7; 

 

Таблиця 7. Поля допусків основних розмірів виробу 

Матеріал 

Усадка, % 

Розмір 

Н, мм 

Кут 

конуса, 

ухил 

α, град 

Похибка, мм 

Поле 

допуску Smax Smin 

техно-

логiчна 

Т 

ухилу 

У 

повна 

П 

 

–  проаналізувати й описати форму виробу; 

–  описати приливи i  виступи,  розрахувати  пiднутрення; 

–  описати стінки i днища; 

–  наявність технологічних ухилів,  розрахунок їх похибок. 

–  наявність ребер, розрахунок їх розмірів; 

–  описати наявність бобишок, кутів, отворів, їх форму, мету використання; 

–  описати рельєф поверхонь. 

4. За п. 3 відобразити результати технологічності виробу в протоколі. 

5. Вiдкоректувати ескіз (п. 1) за результатами аналізу п. 3. 

6. За результатами роботи зробити висновки про технологічність виробу. 
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