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Запропоновано модернізацію механізму заперання  машини для лиття, що дозволяє 

підвищити швидкість запирання гідроциліндра за рахунок збільшення кількості масляних 

каналів, через які закачується мастило в гідроциліндр. 

 

Лиття полімерів широко застосовується в сучасній промисловості. Цей процес 

відбувається в машинах для лиття під тиском, що є універсальним обладнанням для отримання 

поштучних виробів з пластмас. До таких машин відносяться і ТПА 500, що має ряд недоліків, 

які впливають на ефективність їх роботи, одним з яких є тривалість циклу отримання одного 

виробу.  

Враховуючи постійно зростаючі вимоги , що до продуктивності виробництва, задача 

зменшити час отримання  одного виробу є надзвичайно актуальною. З метою вирішення 

поставленої задачі було проведено розширений патентний аналіз в різних пошукових системах: 

ФИПС, УКРПАТЕНТ та ЕРО. З багатьох розглянутих патентів з модернізації литтєвої машини 

було обрано 2 , які характеризуються найбільшою ефективністю ,US2015099030 [1] та 

KR20040084613(A) [2]. З цих двох ,після ретельного аналізу, був обраний - KR20040084613(A) 

[2]. Цей патент поєднує в собі ефективне та легке рішення поставленої тзадачі, з невеликими , 

порівняно з іншими патентами матеріальними затратами на впровадження. 

Запропоновано модернізацію механізму запирання у ТПА 500 згідно патенту 

KR20040084613(A) [2], яка полягає у підвищенні швидкість запирання 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. 

 

 
Рисунок 1 – Модернізований механізм запирання прес форми литтєвої машини 

  

В результаті модернізації досягається економія енергії за рахунок скорочення чачу 

роботи гідронасосів, та зменшується час формування одного виробу, а отже підвищується 

продуктивність роботи всієї установки. 

 

Література 

1. US2015099030 (A1)  -  Die Clamping Apparatus Of Injection Molding Machine With Platen 

Adjustment Mechanism / KIRIHATA HIROAK; опубл. 10.03.2014 

2. KR20040084613(A) [2] – Hight speed hydraulic clamping device having clamping cylinder 

with oil passages / HANGYEONG;JUN HAN SU;KIM DONG SEONG; опубл.10.06.2004 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20150409&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=2015099030A1&KC=A1&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20140220&DB=EPODOC&locale=ru_EA&CC=US&NR=2014048636A1&KC=A1&ND=5
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20150409&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=2015099030A1&KC=A1&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20150409&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=2015099030A1&KC=A1&ND=4

