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Розглянуто шляхи удосконалення інжекційного механізму машини для лиття під 

тиском, та запропоновано технічне рішення для інжекційного механізму литтєвої машини 

 

Перед машинобудівною галуззю стоїть завдання по забезпеченню випуску сучасних 

термопластавтоматів  для переробки полімерних матеріалів у вироби. Одним із головних 

елементів термопластавтомата є інжекційний механізм для лиття під тиском який містить: 

завантажувальну горловину, споряджену заслінкою для регулювання подачі перероблюваного 

матеріалу; корпус, всередині якого розташований з можливістю переміщення відносно 

повздовжньої осі; шнек, який кінематично зв'язаний із заслінкою за допомогою механізму 

регулювання зворотнопоступального переміщення[1]. 

Недоліками базових конструкцій інжекційних механізмів  є те, що в більшості випадків 

привід обертового руху шнека працює в режимі "увімкнено-вимкнено", тоді як час циклу в 

багатьох випадках більший від часу набору дози, що зменшує час, відведений на гомогенізацію 

матеріалу та якість його підготовки перед заповненням форми, внаслідок чого знижується 

якість одержуваних виробів. 

Одним із шляхів вдосконалення інжекційного механізму є корисна модель, задачею якої 

є регулювання завантаження матеріалу та покращення якості  його підготовки[2]. 

Суть такого удосконалення корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено 

приклад конструктивного виконання інжекційного механізму машини для лиття під тиском, 

який містить завантажувальну горловину споряджену заслінкою для подачі перероблюваного 

матеріалу, корпус всередині якого розташований з можливим переміщенням відносно 

поздожньї осі шнек, який відрізняється тим, що він кінематично зв'язаний із заслінкою за 

допомогою механізму регулювання зворотно-поступального переміщення заслінки. 
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Рисунок 1 – Інжекційний механізм машини для 

лиття під тиском 

 

Рисунок 2 – Переріз інжекційного 

механізму машини для лиття під тиском 

 

Запропоноване вдосконалення сприяє  підвищенню якості підготовки полімерних 

матеріалів перед заповненням форми та якості кінцевих виробів. 
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