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Проведено літературний і патентний пошук, в результаті якого встановлено напрям 

модернізації механізму впорскування базової конструкції литтєвої машини, яка дасть  змогу 
зменшити час циклу роботи та покращити довговічність  роботи машини в цілому. 

 
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 [1], переміщення механізму впорскування здійснюється двома 
гідроциліндрами, що з'єднують передню плиту з механізмом запирання. 

Найближчим за технічним рішенням є механізм впорскування литтєвої машини [2], що 
містить: передню плиту з гідроциліндром інжекції та задню плиту, яка жорстко з'єднана із 
станиною литтєвої машини, гідроциліндри прижиму, напрямні колони по яких переміщується 
механізм впорскування. 

В основу запропонованої модернізації поставлено задачу вдосконалення механізму 
впорскування литтєвої машини шляхом розташування  гідроциліндрів 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'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 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 нерухомою плитою механізму запирання 
литтєвої машини (рис. 1). 
 З метою усунення недоліків машини був виконаний літературний і патентний огляд 
питання, по якому було переглянуто ряд винаходів і літературних джерел. Проведення 
патентного пошуку виконувалося по базах сайтів: ukrpatent.org; fips.ru; worldwide.espacenet.com; 
google.com/patents та freepatentsonline.com. 
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Рисунок 1. Конструкційне виконання механізму впорскування термопластавтомату 

 
Механізм впорскування складається з передньої плити 1 із закріпленим на ній 

пластикаційно-інжекційним механізмом 2, який містить шнек 3, з’єднаний з траверсою 4, на 
якій змонтований привід шнека 5, гідроциліндр впорскування 6, задньої плити 7, з'єднаної зі 
штоком 8. Задня плита 7 жорстко зв'язана колонами 9 і 10 з передньою плитою 1 за допомогою 
гайок 12 і 13. 

Колони 10 служать напрямними для рухомої траверси 4. У верхній колоні 9 і діагонально 
розташованій по відношенню до неї  колоні 10 виконані порожнини "а". Ці порожнини служать 
гільзами для гідроциліндрів прижиму. Штоки 13 гідроциліндрів прижиму 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 накопичення розплаву, переміщується в 
осьовому напрямі та відводить траверсу 4 по колонах 10 від передньої плити 1. Після 
закінчення набору дози припиняється обертання шнека і у порожнини "а" гідроциліндрів 
прижиму під тиском подається робоча рідина для підведення сопла до контакту з литтєвою 
формою. Після досягнення повного контакту сопла з формою робоча рідина подається під 
тиском у поршневу порожнину гідроциліндра інжекції 6, при цьому шнек 3 переміщується в 
напрямку сопла і здійснює впорскування розплавленого матеріалу в зімкнуту литтєву форму. 
При необхідності примусового відведення шнека, робоча рідина подається у штокову 
порожнину гідроциліндра інжекції. 

Використання описаної корисної моделі дозволить зменшити час циклу, підвищити 
центрування сопла,  що в свою чергу, збереже надійність, точність, покращить довговічність  
роботи машини в цілому. 
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