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РЕФЕРАТ 

Виконано магістерську дисертацію на тему «Машина для лиття під тиском з 

об’ємом з модернізацією вузла інжекції». 

Пояснювальна записка магістерської дисертації складається із вступу, 6 розділів, 

висновків, 25 таблиць, 20 рисунків. Загальний обсяг записки становить 84 сторінки. 

Графічна частина складається із 7 креслень формату А1. 

Актуальність дослідження полягає у доцільності процесу виробництва 

виробів  з пластмаси для споживачів чи переробці полімерів. 

Метою магістерської дисертації є модернізація вузла інжекції для збільшення 

якісних характеристик виробів і зменшення кількості браку. 

Об’єкт дослідження – технологічний процес переробки полімерів із 

вторинних матеріалів. 

Предмет дослідження – машина для лиття під тиском з модернізацією вузла 

інжекції. 

Під час виконання магістерської дисертації було знайдено технологічну схему 

для виготовлення виробів з пластмаси з використанням машини для лиття під 

тиском. 

Вивчено конструкцію та роботу машини для лиття під тиском. Виконано 

параметричні, теплові та розрахунки на міцність базової машини. Виконано 

розрахунок модернізованого вузла інжекції, що дало змогу визначити працездатність 

модернізованого вузла. 

З метою усунення недоліків базової конструкції машини для лиття під тиском 

було проведено літературно-патентний огляд для вибору її модернізації. Обрано 

вузол інжекції, що дає можливість покращити процес переробки і гомогенізації 

матеріалу і таким чином підвищити якість виробів і зменшити процес браку. 

Було розроблено розділ охорони праці, для безпечної роботи, стартап та розділ 

монтаж та експлуатація. За темою роботи було опубліковано 2 тези на XVI 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію ІХФ НТУУ «КПІ імені Ігоря 

Сікорського» 13-14 грудня 2022 р. 

Ключові слова:  МАШИНА, ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ, ВУЗОЛ, ІНЖЕКЦІЯ, 

ЦИЛІНДР.



ABSTRACT 

A master's thesis was completed on the topic "Volume injection molding machine 

with the modernization of the injection unit". 

The explanatory note of the master's thesis consists of an introduction, 5 chapters, 

conclusions, 25 tables, 20 figures. The total volume of the note is 83 pages. The graphic 

part consists of 7 drawings in A1 format. 

The relevance of the study lies in the expediency of the process of manufacturing 

plastic products for consumers or processing polymers. 

The goal of the master's thesis is to modernize the injection unit to increase the 

quality characteristics of the products and reduce the number of defects. 

The object of research is the technological process of processing polymers from 

secondary materials.  

The subject of the study is an injection molding machine with injection unit 

modernization. 

During the execution of the master's thesis, a technological scheme was found for 

the manufacture of plastic products using an injection molding machine. 

The design and operation of the injection molding machine have been studied. 

Parametric, thermal and strength calculations of the base machine were performed. The 

calculation of the modernized injection unit was performed, which made it possible to 

determine the efficiency of the modernized unit. 

In order to eliminate the shortcomings of the basic design of the injection molding 

machine, a literature and patent review was conducted to choose its modernization. An 

injection unit was chosen, which makes it possible to improve the process of processing 

and homogenization of the material and thus increase the quality of products and reduce 

the process of defects. 

A section on labor protection, for safe work, a start-up and a section on installation 

and operation was developed. On the topic of the work, 2 theses were published for the 

XVI All-Ukrainian scientific and practical conference of the IHF NTUU "KPI named 

after Igor Sikorsky" on December 13-14, 2022. 

Key words: MACHINE, DIE CASTING, UNIT, INJECTION, CYLINDER. 



ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 N – потужність, кВА;  

 П – продуктивність, т/год;  

n – частота обертання, об/ хв;  

τ – загальний час циклу, с;  

Т – температура, 0 С;  

р – тиск, Па;  

Е – модуль пружності, Па;  

σ – напруження, Па;  

Нш– хід шнека м;  

Мкр– крутний момент шнека, Н∙м; 

L – довжина, м;  

D – діаметр, м;  

Р – навантаження, Н;  

η – коефіцієнт корисної дії;  

μ – коефіцієнт Пуассона;  

λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/м 0С;  

α – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/м2 0С; 

 е – ширина гребня витка, мм;  

ср – швидкість, м/с;  

Q – теплота, Дж/м3 ;  

t  – крок гвинтової нарізки, мм;  

          V– oб’єм, м. 
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ВСТУП 

 

Пластмаси – самостійні матеріали з різними фізико-механічними 

властивостями. З усіх видів пластмас поліетилен знайшов найбільше 

використання для виготовлення виробів методом лиття під тиском [1]. 

Актуальність роботи полягає в завданні виготовлення виробів із 

пластмаси на основі машини для лиття під тиском. 

Лиття під тиском є найпоширенішим методом для виробів із пластмасс, 

гумових сумішей чи їх складових у процесі переробки. В машинах для лиття 

під тиском, розм’якшується матеріал до в’язкого стану та послідовно 

послідовно переходить у литтєву форму, в якій матеріал при охолодженні 

застиває. При процесі лиття матеріал через завантажувальну горловину 

переходить до вузла інжекції, де зазнає змін у ході нагрівання і гомогенізації. 

При переробці одна із основних частин – матеріальний циліндр зазнає 

нагрівання : для пластмас -  200-350 °С , для реактопластів - до 80-120 ° С. 

Потім матеріал транспортується до литтєвої форми з подальшим 

охолодженням до температури 20-40°С і застиганням до вже готового 

вигляду.  

Варто зауважити, що лиття під тиском – дискретний високовиробничий 

процес, який можна автоматизувати з використанням найпростіших серійних 

приладів і програмних блоків. Чималої популярності і застосування набув 

через можливість виготовлення матеріалів складної конфігурації, що мають 

малу товщину стінок і закриту форму. 

Об’єкт дослідження – технологічний процес створення виробів із 

полімерів у машині для лиття під тиском. 

Предмет дослідження – машина для лиття під тиском з модернізацією 

вузла інжекції. 

У магістерській дисертації розглянуті питання відповідно до теми: 

«Машина для лиття під тиском з модернізацією вузла інжекції». 
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАШИНИ 

ДЛЯ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ 

 

Машина для лиття під тиском (більш поширена назва – 

термопластавтомат) використовується з метою постійної роботи з 

гранульованими полімерами і перетворенням їх в однорідний розплав і 

пізніше в заданий виріб. 

Серед переваг термопластавтоматів можна виділити наступні: 

можливість спокійно змінювати прес-форму (для виробництва різних 

полімерних деталей), надійність конструкції, висока продуктивність. 

Серед недоліків машин для лиття під тиском спостерігаються такі: 

обмеженість при роботі з великогабаритними виробами, неоднорідність 

розплаву, висока вартість обслуговування, частка браку. 

Технологічний процес лиття виробів відбувається у сталій послідовності 

за визначеним циклом, що складається з наступних операцій [2]:  

- дозування, плавлення та гомогенізація матеріалу;  

- змикання форми;  

- підведення вузлу впорскування;  

- упорскування розплаву;  

- витримка під тиском та охолодження розплаву;  

- відведення вузлу упорскування;  

- розкриття форми, видалення виробу. 

Даний термопластавтомат (ТПА) призначений для виготовлення 

виробів чи переробки методом лиття під тиском пластмас з об’ємом 

нагнітання 200 см3 і температурою пластикації до 300 ° С. Найбільш 

доцільним матеріалом виступатиме поліетилен, або ж інші полімери зі 

схожими властивостями та характеристиками : полістирол , та інші. До таких 

матеріалів належать полістирол, полівінілхлорид та інші. Машина забезпечує 

передгвинтову пластифікацію матеріалу за рахунок шнека, який зазнає 

обертання від гідромотора і має можливість плавного регулювання. Привід, 



 

 

5 

 

що сполучений із ключовими вузлами – запірним і інжекторним є  

електрогідравлічним. Нагнітання матеріалу під час переходу до закритої 

форми здійснюється під тиском 130 МПа. Варто зауважити, що гранули, 

котрі піддаються переробці мають бути гранульовані і мати діаметр не 

більше 4 мм, а довжину – 5 мм. Усі отримані вироби мають побутове або 

спеціальне призначення, оскільки застосований матеріал може отримати не 

одну переробку із врахуванням технологічної лінії. 

 

1.1 Технічна характеристика базової конструкції машини для лиття 

під тиском 

 

Базові технічні характеристики машини для лиття під тиском наведені 

в таблиці 1.1 

 

Таблиця 1.1 – Базові характеристики машини для лиття під тиском 

№ Найменування Числове 

значення 

1 Найбільший об’єм впорскування, см3 200 

2 Номінальний тиск лиття, МПа 130 

3 Найбільша об’ємна швидкість впорскування, см3/c  110 

4 Номінальний діаметр черв’яка, м 0,05 

5 Частота обертів черв’яка, об/хв  70 

6 Номінальне зусилля запирання, кН 0,06 

7 Хід рухомої плити, мм 1000 

8 Висота інструменту, що встановлюється, м 0,32 

9 Найбільша відстань між рухомою та нерухомою плитами, м 0,64 
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1.2 Опис базової конструкції, її основних частин та принципу дії 

 

Машина для лиття під тиском (рис. 2.1) складається з таких робочих 

органів: корпус (виготовляється товстостінним і у вигляді циліндра) та 

черв’як (шнек), до яких потрапляє матеріал через завантажувальну горловину 

горловину. Під час роботи полімер переміщується за допомогою обертання 

черв’яка, що викликає інтенсивну деформацію і транспортування матеріалу 

[3]. 

Загалом виділяються три зони роботи у самої машини у напрямку руху 

полімеру: зона живлення (матеріал приймається та частково перероблюється, 

характеризується збільшеним об’ємом гвинтового каналу), зона плавлення ( 

матеріал ущільнюється та дегазується; спостерігається зменшення об’єм 

каналу за рахунок параметру глибини та/чи кроку нарізки), зона дозування 

(кінцеве змішування матеріалу та подача тиску для подальшого виходу через 

сопло до прес-форми). Самі зони розділяються перегородкою, а температура 

в них підтримується через систему охолодження та теплоізоляційний 

матеріал, яким обгортається корпус машини [4]. 

Корпус представляє собою завантажувальної горловину (товстостінний 

циліндр з отвором, зрідка з водяною рубашкою зі вставною гільзою) і 

частину плавлення. Все це закріплюється між собою за допомогою фланців 

та інших споріднених елементів. На частину корпуса, де відбувається 

плавлення, приєднуються нагрівники, а часткове охолодження 

спостерігається завдяки каналам складного корпусу [5].  

Черв’як, як основний елемент машини, має багато різних параметрів: 

ступінь тиску, заходи нарізки гвинтового каналу, профіль, крок , що впливає 

на діаметр, котрий загалом мінімально становить 20 мм. Саме ця частина 

суттєва нагрівається і тому встановлюється охолоджувальна система, з 

метою зменшення температури завантажувальної лійки, робочих органів і 

мастила [6, 7]. 
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Блок радіально-упорних підшипників приєднується через фланці до 

завантажувальної частини. Черв’як через шліцьове з’єднання сполучений з 

втулкою блоку підшипників, а той у свою чергу з валом тихохідного 

редуктора. Пресформа напряму через спецтримачі споріднена зі станиною і 

являє собою останню частину машини. 

 

Рис. 1.1. – Загальний вигляд машини для лиття під тиском 

1 – станина; 2 – кронштейн; 3 - вакуум-завантажник; 4 - місцеве 

освітлення;  5 – гідропривід;  6 - трубопривід; 7- бункер; 8 – сопло; 9 – 

гідроциліндр запирання; 10 - гідроциліндр вприску; 11 - командний апарат 

дозування та переміщення; 12 – масло охолоджувача; 13 – 

електрообладнання; 14 – електрошафи; 15 - направляючі черв’ячного 

пластифікатора; 16 - матеріального циліндру; 17 - гідроциліндр прижиму 

 

1.3  Опис технологічної лінії із застосуванням машини 

 

Технологічна лінія  (рис. 1.2) представлена і являє собою лінію 

виготовлення виробів, що цілком може бути розглянуто як лінія з переробки 

полімерних матеріалів через використання вторинних матеріалів. Машина 

для лиття під тиском (термопластавтомат) у даній схемі є наприкінці і сам 
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процес доволі легко автоматизується і зарахунок цього є поширеним і 

сучасним, причому дозволяє отримати різноманітну складку конструкцію з 

урахуванням малих затрат енергії та праці. 

З даної схеми зрозуміло наступне : транспортер 1 доставляє  пакети з 

матеріалом  до дробарки 2 (у першому випадку – вона двовалкова, а далі по 

лінії – одновалкова). Після роботи у дробарці подрібнені відходи 

промиваються та через пневматичний шляхопровід доставляються 

повітряний класифікатор 3, де близько 3% важких домішок відокремлюються 

від загальної маси матеріалу. Пізніше відбувається повторна переробка у в 

дробарці другого ступеня 2 (одновалкова) і проходження через магнітний 

класифікатор 4 з метою ліквідації металевого залишку. Далі подрібнені 

відходи промиваються водою і завдяки детергентам піддаються сушінню у 

відцентровій сушарці 7. Висушений матеріл завдяки перемішуванню у 

турбінному млині 8 уникає грудкування, що дає змогу потім його застосувати 

в останній машині технологічної лінії. Потрапляючи  в термопластавтомат 9 

відбувається формування виробів, при чому у разі виникненні браку є 

можливість ще одного застосування матеріалу, завдяки особливостям 

сформованої технологічної лінії.  
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2. ЛІТЕРАТУРНИЙ ТА ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ПИТАННЯ 

 

Було проведено літературно-патентний пошук з урахуванням переваг і 

недоліків машини для лиття під тиском.  

Серед переваг машини для лиття під тиском можна виділити наступне:  

- висока продуктивність (можливе виробництво сотні виливків за 

годину);  

- виготовлення тонкостінних виливків складної форми;  

- висока чистота поверхні (Ra 1,25…5 мкм);  

- одержання декількох деталей за один цикл.  

Було виявлено такі недоліки машини для лиття під тиском:  

- нерівномірність розподілу наповнювача в полімері, що впливало і 

збільшувало відсоток браку;  

- зниження технологічності збірки і ремонтопридатності механізму 

змикання.  

Для усунення цих недоліків машини для лиття під тиском проведено 

літературно-патентний огляд для вибору варіантів модернізації машини. 

Було знайдено 5 патентів. Розглянемо їх детальніше. 

Був і проведений літературно-патентний огляд, на основі вибраних 

патентів, серед яких для креслення було обрано перший: 

1) Авторське свідоцтво CN, №214773800U (2019) 

кл. B29K45/50 

Автори: Чжан Буцин 

Інжекційний вузол наведений у джерелі [8] відрізняється від звичайного 

тим, що додається бочка з матеріалом, яка забезпечена портом для 

впорскування матеріалу, один кінець бочки з матеріалом оснащений соплом, 

а нагрівальне кільце оточене зовні бочки з матеріалом між портом для 

упорскування матеріалу та соплом,  що дозволяє постійно змішувати 

матеріал і таким чином, створює високопродуктивний вузол, який загально 

зображено на рис. 2.1 та більш докладно на рис 2.2 та 2.3. 
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Рис. 2.1 - Загальний вигляд модернізованого вузла 

 

Рис. 2.2 – Конкретний вигляд модернізованого вузла 

 

Рис. 2.3 – Вид згори на корисну модель 

Сопло 13 забезпечено першою блокуючою пластиною 31 і другою 

пластиною 32, причому перша паралельна другій. Перша відбивна пластина 

розташована близько до сторони подачі шнека 2, в середині перша 

перегородки є отвори 34 і передбачено їх безліч випускних. Вони 

розташовані на другій відбивній пластині  у вигляді кільцевого масиву, центр 

круглого масиву випускних отворів розташований на осі напрямного отвору 

33, а між першою відбивною пластиною і другою перегородкою матеріалу 

приймає лійкоподібну структуру. Варто зауважити, що діаметр кульки 35 

клапана більше, ніж відстань між першою пластиною, що блокує матеріал, і 

другою пластиною, а вісь кулі  клапана і отвір  для направлення матеріалу 

співвісні, тільки куля  клапана може контактувати   одна з двох блокуючи 



 

 

12 

 

пластин.. Коли матеріал для лиття під тиском викидається з сопла, 

внутрішній тиск у циліндрі 1 збільшується, що виштовхує кульку клапана і 

відокремлює його від напрямного отвору  для матеріалу, тому матеріал для 

лиття під тиском може проходити через напрямний отвір  і випускатися через 

випускні отвори. Коли матеріал для лиття під тиском зберігається всередині 

циліндра , тиск на кінці циліндра  знижується в цей час під дією 

всмоктування. 

Коли матеріал впорскується, гідравлічний циліндр 17 

використовується для скорочення, щоб привести в рух рухому пластину 16, 

тим самим підштовхуючи двигун 15 зберігання і шнек 2, що подає, до 

переміщення щодо стовбура 1. Коли зворотне кільце 24 контактує з упорним 

кільцем 22, вони утворюють поршневу структуру, тому під час лиття під 

тиском матеріал, що зберігається на кінці стовбура, викидається з сопла і 

гідравлічний циліндр через двигун приводить в обертання подаючий шнек. У 

цей час шнек 2 обертається і витягує стовбур, забачаючи обертання і головці. 

Пояснення: 1 – стовбур; 2 – шнек; 12 – порт упорскування; 13 – 

форсунка; 14 – нагрівальне кільце; 15 – акумуляторний двигун; 16 – рухлива 

пластина; 17 – гідроциліндр; 21 – головка гвинта; 22 – обертове кільце; 23 – 

граничний виступ; 24 – стопорне кільце; 25 – напрямний стрижень; 26 – 

монтажний паз; 27 – поршневий блок; 28 – мішалка; 31 – перша блокуючи 

пластина; 32 – друга блокуючи пластина; 33 – направляючий отвір; 34 – 

випускний отвір; 35 – кульовий клапан; 41 – випускний отвір 

2) Авторське свідоцтво US, №2021402658A1 (2021) 

кл. B29C45/13; B29C45/54; B29C45/58 

Автори: Джетзінгер Вальтер, Ноф Клаус-Дітер, Зейдлхофер Гербер 

Сам вузол інжекції наведений у джерелі [9] відповідно до винаходу 

відрізняється тим, що для постачання інжекційного циліндра 

пластифікованою масою використовуються щонайменше два вузли 

пластифікації, які перед процесом упорскування подають пластифіковану 

масу в інжекційний циліндр з інжекційного сопла, що дає можливість 
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вприскувати більше матеріалу і загалом збільшити продуктивність машини з 

огляду зменшення часу виготовлення і затрат на вузол вприскування.  

З огляду на це, може бути використаний не тільки в машині для лиття 

під тиском, а і в загалом литтєвих машинах, литтєвих пресах, пресах та 

іншому.  

На рисунку 2.4 показаний один із варіантів здійснення інжекційного 

вузла 1 згідно з винаходом. Вузол 1 упорскування цього варіанту здійснення 

містить циліндр 2 упорскування, в якому поршень 3 упорскування 

встановлений з можливістю переміщення вздовж поздовжньої осі 11 вузла 1 

упорскування. 

 

Рис. 2.4 – Вигляд інжекційного вузла 

Через інжекційну форсунку 4 пластифікована маса може бути 

доставлена з інжекційного циліндра 2 в порожнину форми 5 формувального 

інструменту 6 з допомогою інжекційного поршня 3 . У цьому варіанті 

формувальний інструмент розташований 6 на нерухомій плиті 12 затиску 

форми . 

Для пластифікації матеріалу передбачені перший вузол 7 пластифікації 

та другий вузол 8 пластифікації. У цьому варіанті здійснення перший вузол 7 

пластифікації і другий вузол 8 пластифікації розташовані паралельно 

циліндру 2 упорскування. Перший вузол пластифікації 7 і другий вузол 

пластифікації 8 відповідно містять пластифікуючий шнек 13 , розташований 

в циліндрі, який пластифікує матеріал, що подається через пристрої 15 , і 
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може подавати його в інжекційний циліндр 2 через перший канал 9 і другий 

канал 10 подачі. 

3) Авторське свідоцтво US, №202117146943A (2021) 

   кл. B29C45/17; B29C45/53; B29C45/54; B29C45/60; B29C45/07 

Автори: Дірнедер Франц, Епіч Стефан, Штрасер Роберт, Хакл-Ленер 

Герхард, Балка Крістоф, Пернкопф Фрідріх, Бем Гернот, Пернкопф 

Фрідріх, Зейдлхофер Гербер 

Дана корисна модель [10]  може бути використана з дотриманням 

наступним принципів: зусилля передається передатним елементом від 

щонайменше двох лінійних приводів до опорного елемента і пізніше до 

інжекційного; між опорним елементом і передаточним елементом 

передбачено щонайменше один зазор, так що деформації опорного елемента 

не передаються на передавач або передаються меншою мірою. Внаслідок 

цього досягається те, що  зменшується деформація опорного елемента та 

запобігається заклинювання системи, що збільшує довговічність деталей.  

На рис. 2.5 показаний варіант виконання вузла 1 упорскування згідно 

винаходу в розрізі, причому він має два лінійні приводи. Лінійні приводи 

виконані у вигляді шпиндельних приводів 2 . Приводи 2 шпинделя 

відповідно з'єднані з передавальним елементом 4 щодо передачі руху за 

допомогою гайки 3 шпинделя.  Між елементом передачі і гайкоюшпинделя 

розташовані вимірювальні діафрагми 5 з допомогою яких можна вимірювати 

зусилля між приводом шпинделя і елементом передачі . Крім того, 

передавальний елемент має отвори 6 призначені для прийому шпинделів 

шпиндельних приводів в прибраному положенні (положенні пластифікації). 

Передавальний елемент з'єднаний з опорним елементом 8 за допомогою 

контактних поверхонь 7 і в цьому випадку зусилля може передаватися від 

шпиндельного приводу до опорного елемента через передавальний елемент. 

Впорскує елемент, виконаний у вигляді пластифікуючого гвинта 

прикріплений до несучого елемента 8 з можливістю передачі обертання і 

лінійного переміщення. Для забезпечення ступеня свободи обертання 
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пластифікуючий шнек 9 з'єднаний з несучим елементом за допомогою 

підшипників 10 . Шнек для пластифікації може приводитися в обертання з 

допомогою ремінного шківа 11 при цьому ремінний шків 11 може бути 

з'єднаний з обертальним двигуном за допомогою ременя. У цьому варіанті 

здійснення ремінна передача утворена ремінним шківом 11 і шестернею, 

з'єднаною за допомогою ременя (це не показано для простоти креслення). 

Цей передавальний елемент також додатково скріплений розтяжкою 12 , 

щоб мати можливість сприймати необхідні сили. Приводи шпинделя з'єднані 

з передавальним елементом і спираються на другу фіксуючу пластину 17 . 

Таким чином, несучий елемент може лінійно переміщатися за допомогою 

двох шпиндельних приводів за допомогою другої фіксуючої пластини 17 

щодо першої фіксуюча пластина 16 (масовий циліндр 15 , з'єднаний для 

передачі лінійного руху і фіксується пластиною). 

 

Рис. 2.5 – Вигляд вузла з двома лінійними приводами 

4) Авторське свідоцтво US, №201816180325A (2021) 

кл. B29C45/62; B29C45/17; B29C45/60 

Автори: Шот Гюнтер, Пород Флоріан 

У даній корисній моделі [11] розглянуто наступне: з метою зменшення 

витрат на виробництво і збільшення продуктивності виготовляється  

пластифікуючий циліндр з меншим діаметром; сам циліндр має  дві канавки 

для подавлення осьового переміщення 



 

 

16 

 

На рис. 2.6 показано варіант вузла вприскування, де пластифікуючий 

циліндр 21 показаний у положенні, відкритому несучою частиною 11, щоб 

забезпечити кращу візуалізацію. Пластифікуючий циліндр має щонайменше 

дві канавки, які з'єднані з напівоболонками 12 у змонтованому стані. Таким 

чином, ці напівоболонки  виконують функцію зачіпляючого елемента і 

входять в зачеплення щонайменше з двома канавками циліндра (більш 

докладно про самі розміри канавок і рекомендації відомо у роботі). 

Напівоболонки контактують з несучою частиною 11 лицьовою стороною і 

фіксуються від радіального зміщення притискними гвинтами 14 . Ці затискні 

гвинти 14 несуть притискну пластину 13. Таким чином, притискна пластина 

торкається пластифікуючого циліндра  і напівоболонки до несучої частини 11 

за рахунок сили, що прикладається затискними гвинтами через з'єднання 

канавки. 

 

Рис. 2.6 – Наочний вигляд модернізованого вузла 

5) Авторське свідоцтво US, №2021129402A1 (2021) 

кл.B29C45/00; B29C45/46; B29C45/53; B29C45/54; B29C45/58; B29C4

5/60; B29C45/62; B29C45/77 

   Автори: Екояма Коїті  

Дана корисна модель [12] пропонує зовсім інший вигляд інжекційного 

вузла (рис. 2.7) і може цілком застосовуватися до інжекційних машин з 

метою видалення газів , навіть повітря з формувального матеріалу. 
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Рис. 2.7  - Загальний вигляд інжекційного пристрою 

Пристрій 101 упорскування включає в себе пристрій 20 подачі 

матеріалу, пристрій 30 напрямку матеріалу і матрицю 40 і впорскує 

формувальний матеріал, що подається в камеру 16 упорскування корпусу 10 

пристрою, через порт 11 подачі матеріалу, утворений у пристрої корпуса до 

прес-форми m. Матриця розташована між пристроєм подачі матеріалу і 

пристроєм напрямку матеріалу, і має щонайменше один наскрізний отвір.  

Якщо необхідно нагріти формувальний матеріал, на усіх ділянках 

можуть бути пристрої для нагрівання, наприклад, нагрівач або труба, по якій 

тече теплоносій, необхідному місці. Крім того, якщо необхідно охолодити 

формувальний матеріал, може бути забезпечено охолоджувальний пристрій, 

такий як труба, по якій тече охолоджувальне середовище, в необхідному 

місці.  

Штовкач 23 переміщається вперед для видавлювання каучуку або 

силіконового каучуку , який є формувальним матеріалом, в циліндрі 22 

пристрій 30 напрямку матеріалу через матрицю 40 . Якщо швидкість 

переміщення штовхача  збільшується, швидкість подачі формувального 

матеріалу в циліндрі  пристрій напрямку матеріалу може бути збільшена. 

Пристрій напряму 30 матеріалу забезпечено впускним отвором 32 для 

матеріалу і випускним отвором 33 для матеріалу . Формувальний матеріал, 

що видавлюється з головки 40 , надходить всередину пристрою 30 напрямки 

матеріалу через вхід 32 для матеріалу , проходить через внутрішню частину 
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пристрою в напрямку матеріалу і направляється до порту 11 подачі матеріалу 

10 корпусу пристрою від випускного отвору для матеріалу. 

 Матриця 40 може бути встановлена між формувальним матеріалом, 

який вивантажується з пристрою 20 подачі матеріалу і надходить до 

пристрою 30 напрямку матеріалу . Матриця може бути передбачена у 

випускному отворі 21 і виконаною знімною для випуску матеріалу. 

Подавальний циліндр 12 виконаний з отвором 11 для подачі матеріалу і 

містить гвинт 13, що подає матеріал з можливістю обертання. Подавальний 

шнек 13 обертається для подачі формувального матеріалу, що направляється 

з порту  подачі матеріалу в інжекційний циліндр 17 через з'єднувальний 

канал 14, а гвинт 13, що подається, обертається пристроєм приводу 

подаючого гвинта. Повертаючий гвинт подає формувальний матеріал в 

напрямку від основи до кінчика. Якщо швидкість обертання шнека 

збільшується, швидкість подачі формувального матеріалу, що направляється 

з порту 11 подачі матеріалу в інжекційну камеру 16 може бути збільшена. 16 

упорскування у форму m через сопло 15 . "Рух вперед" відноситься до руху 

інжекційного плунжера 18 у напрямку форми m, а "рух назад" відноситься до 

руху в протилежному напрямку. 

Враховуючи проведений патентний пошук можна сформулювати таку 

мету: узагальнення переваг та недоліків машини для лиття під тиском з 

наступним усуненням їх через проведення і реалізацію двох патентів; 

збільшення якісних характеристик і зменшення кількості браку. Ключовими 

недоліками є недостатня гомогенізація і довговічність деталей вузла, як 

наслідок і продуктивність, що буде розглянуто у роботі. 
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3. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

Для усунення недоліку зниження якості отриманих полімерних виробів 

через розподіл наповнювача в полімері під час перемішування, що збільшує 

наявність браку і зменшує довговічність деталей вузла , обрано прототип 

інжекційного вузла в джерелі [8] (Рисунок 2.1 і Рисунок 2.2).  

Основний вузол наведений у джерелі [8] відрізняється від звичайного 

тим, що додається бочка з матеріалом, яка забезпечена портом для 

впорскування матеріалу, один кінець бочки з матеріалом оснащений соплом, 

а нагрівальне кільце оточене зовні бочки з матеріалом між портом для 

упорскування матеріалу та соплом,  що дозволяє постійно змішувати 

матеріал і таким чином, створити високопродуктивний вузол. 

Сопло 13 забезпечено першою блокуючою пластиною 31 і другою 

пластиною 32, причому перша паралельна другій. Перша відбивна пластина 

31 розташована близько до сторони подає шнека 2, в середині перша 

перегородка 31 отвором 34, і передбачено безліч випускних отворів 34. Вони 

розташовані на другій відбивній пластині 32 у вигляді кільцевого масиву, 

центр круглого масиву випускних отворів 34 розташований на осі 

напрямного отвору 33, а між першою відбивною пластиною і другою 

перегородкою матеріалу приймає лійкоподібну структуру. Коли діаметр 

кульки 35 клапана більше, ніж відстань між першою пластиною 31, що 

блокує матеріал, і другою пластиною 32, блокує матеріал, а вісь кулі 35 

клапана і отвір 33 для направлення матеріалу співвісні, тільки куля 35 

клапана може контактувати одна з першої блокуючої пластини або другої 

блокуючої пластини . Коли матеріал для лиття під тиском викидається з 

сопла 13, внутрішній тиск у циліндрі 1 збільшується, що виштовхує кульку 

35 клапана, щоб відокремити його від напрямного отвору 33 для матеріалу, і 

матеріал для лиття під тиском може проходити через напрямне отвір 33 і 

випускатися через випускний отвір 34. Коли матеріал для лиття під тиском 
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зберігається всередині циліндра 1, тиск на кінці циліндра 1 знижується в цей 

час під дією всмоктування. 

Технічним результатом обраної модернізації є покращення основного 

перемішувального процесу в машині для лиття під тиском. Поліпшення 

гомогенізації сприяє покращенню якості отримуваних полімерних виробів 

або ж гранул (при процесі переробки) і зменшенню кількості бракованих 

виробів/гранул,котрі можуть бути направлені на додаткову переробку в 

цьому ж циклі. Із застосуванням даного прототипу можна модернізувати 

будь-яку машину для лиття під тиском, що аналогічно до застосування 

прототипу джерела [9]. 

  Розглянувши докладно прототип джерела [9] можна сказати,що він 

застосовується з метою усунення недоліку меншої технологічності машини , 

часу виготовлення, ремонтопридатності.  

Відповідно до винаходу відрізняється тим, що для постачання 

інжекційного циліндра пластифікованою масою використовуються 

щонайменше два вузли пластифікації, які перед процесом упорскування 

подають пластифіковану масу в інжекційний циліндр з інжекційного сопла, 

що дає можливість вприскувати більше матеріалу і загалом збільшити 

продуктивність машини з огляду зменшення часу виготовлення і затрат на 

вузол вприскування. 

Згідно іншого прототипу (Рис. 2.3) вузол 1 упорскування містить 

циліндр 2 упорскування, в якому поршень 3 упорскування встановлений з 

можливістю переміщення вздовж поздовжньої осі 11 вузла  упорскування. 

Через інжекційну форсунку 4 пластифікована маса може бути доставлена з 

інжекційного циліндра 2 в порожнину форми 5 формувального інструменту 6 

з допомогою інжекційного поршня 3 . У цьому варіанті формувальний 

інструмент розташований 6 на нерухомій плиті 12 затиску форми . 

Для пластифікації матеріалу передбачені перший вузол 7 пластифікації 

та другий вузол 8 пластифікації. У цьому варіанті здійснення перший вузол 7 

пластифікації і другий вузол 8 пластифікації розташовані паралельно 
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циліндру 2 упорскування. Перший вузол пластифікації 7 і другий вузол 

пластифікації 8 відповідно містять пластифікуючий шнек 13 , розташований 

в циліндрі, який пластифікує матеріал, що подається через пристрої 15 , і 

може подавати його в інжекційний циліндр 2 через перший канал 9 і другий 

канал 10 подачі. 

Технічним результатом даного прототипу є збільшення продуктивності і 

ремонтопридатності інжекційного вузла шляхом збільшення введеної 

пластифікованої маси в матеріальний циліндр із сопла, але основна реалізація 

відображена в переході до прес-форми. Така створена модернізація збільшує 

величину гомогенізованої маси та її якість, що позитивно впливає на 

продуктивність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

4. РОЗРАХУНКИ, ЯКІ ПІДТВЕРЖДУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

МАШИНИ ДЛЯ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ 

 

 

4.1. Розрахунок параметрів черв'яка з умов забезпечення заданих 

параметрів лиття 

 

На рис. 4.1 наводиться розрахункова схема черв’яка. 

 

Рис.4.1 Розрахункова схема черв’яка 

Діаметр черв'яка рахується з умов забезпечення заданого об'єму 

закачування для циклу Vн, пластифікаційній здатності qпл і номінального 

тиску заливки Рл. Розрахунок діаметра черв'яка з умов забезпечення 

необхідного об'єму закачування для циклу Vн буде здійснюватись згідно з 

методикою [13]. 

1. Коефіцієнт для розрахунку діаметра черв’яка D1, що забезпечує 

необхідний об’єм вприску за цикл Vн: 

 

D1=√
𝑉н⋅𝐾

(0,785⋅𝐾1)
=

3
 √

175⋅10−6⋅1,2

(0,785⋅2,5)
=

3
 0,047 м, 

 

де Vн = 175*10-6 м3 – об’єм вприску за цикл,  

     K = 1,2 – коефіцієнт, що враховує витік і стиснення полімеру при 

вприску, 

     K1 =2,5 – коефіцієнт геометрії черв’яка. 
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2. Діаметр черв'яка з умови забезпечення пластифікаційної 

здатності можна розрахувати по формулах, що містять ряд параметрів, що 

ускладнюють розрахунок. Приблизні емпіричні або практичні 

співвідношення можуть бути корисними для цієї мети: 

 

D2= √
𝑞пл

0,7

2,5
⋅ 10−2= √

33

0,7

2,5
⋅ 10−2 = 0,0467 м, 

 

де qпл = 33кг/ч – пластикаційна здатність. 

3. Для розрахунку діаметра черв'яка Dн за умови заданого тиску 

лиття Рл визначають діаметр поршня гідроциліндру прижиму. По заданому 

тиску лиття Рл, тиску Ргу в системі і діаметру черв'яка D1 або D2 

визначаємодіаметр поршня гідроциліндра: 

 

Dн = √
𝑃л⋅𝐷1

2

𝑃гд
 = √

130⋅0,052

10
 0,18 м,  

 

де Pл = 130 МПа – тиск лиття, 

     D1 = 0,05 м – діаметр черв’яка, 

     Pгд = 10 МПа – тиск в гідросистемі. 

4. По знайденому значенню Pл, визначаємо діаметр черв’яка D3: 

 

D3 = √
𝑃гд⋅𝐷л1

2

𝑃л
 = √

10⋅0,182

130
 = 0,049 м, 

 

де Pл = 130 МПа – тиск лиття, 

     Dл1 = 0,18 м – діаметр поршня гідроциліндра вприску, 

     Pгд = 10 МПа – тиск в гідросистемі. 

З урахуванням значень діаметра D1, D2, D3 приймаємо номінальний 

діаметр черв’яка D1 = 0,05 м. 
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5. Хід черв'яка при розрахунковому діаметрі черв'яка Dн уточнюють 

по вираженню: 

 

Нш = 
4⋅𝑉𝑝

(𝑛⋅𝐷н
2)

 = 
4⋅2,1⋅10−4

(𝑛⋅0,052)
 = 0,11 м, 

 

де Dн = 0,05 м – номінальний діаметр черв’яка, 

Vp = Vм ⋅ K = 1,2 ⋅ 200⋅ 10-6 = 2,1 ⋅ 10-4 м3, 

де K = 1,2 – коефіцієнт, що враховує витік і стиснення полімеру при 

вприску, 

    Vм = 200⋅ 10-6 м3 – об’єм вприску за цикл. 

6. Визначаємо фактичний тиск лиття при номінальному діаметрі 

черв’яка [14] Dн і діаметрі поршня Dп : 

 

Рф = 
Ргд⋅𝐷п

2

𝐷н
2  = 

10⋅0,182

0,052  = 130 МПа, 

 

де Dп = 0,18 м – діаметр поршня гідроциліндра вприску, 

     Ргд = 10 МПа – тиск в гідросистемі, 

     Dн = 0,05 м – номінальний діаметр черв’яка. 

7.     Визначаємо довжину зони дозування: 

 

Lд = 0,3 ⋅ Lp = 0,3 ⋅ 1 = 0,3 м, 

де  

Lp  = Dн ⋅ 20 = 0,05 ⋅ 20 = 1 м. 

 

 

8. Визначаємо довжину зони завантаження: 

 

Lз = 0,55 ⋅ Lp = 0,55 ⋅ 1 = 0,55 м. 
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9. Знаходимо довжину зони пластикації: 

 

Lп = 0,15 ⋅ Lp = 0,15 ⋅ 1 = 0,15 м. 

 

Основні геометричні параметри черв’яка можна виразити через 

коефіцієнти К2, К3, К4:  

К2 = 0,133 – відношення глибини каналу черв’яка в зоні завантаження h1 

до діаметру D,  

К3 = 1 – відношення кроку черв’яка t до діаметру D,  

К4 = 0,11– відношення товщини витка каналу черв’яка до діаметру D. 

10.  Глибина нарізки черв’яка у зоні завантаження: 

 

h1 = D ⋅ K2 = 0,05 ⋅ 0, 133 = 0,0066 = 0,007 м. 

 

11. Діаметр стержня у зоні завантаження: 

 

d1 = D – 2 h1 = 0,05 – 2 ⋅ 0,007 = 0,036 м. 

 

12.  Крок нарізки: 

 

t = D ⋅ К3 = 0,05 ⋅ 1 =0,05 м. 

 

13. Товщина витка: 

 

e = D ⋅ К4 = 0,05 ⋅ 0,11 = 0,0055 м. 

14. Кут під’йому винтової лінії гребня черв’яка φ: 
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tg φ = 
𝑡

⋅𝐷
 = 

0,05

3,14⋅0,05
 = 0,318, 

 

де t = 0,05 м – крок гвинтової лінії, 

φ = arctg (0,318) = 17045’. 

15. Глибина каналу у зоні дозування приймається рівно h/К5, де К5 – 

відношення глибини каналу у зоні завантаження h1 до глибини його у зоні 

дозування h2, К5 приблизно визначається ступеня стиску черв’яка і, К5 = і = 

2,3: 

 

h2 = 
ℎ1

ℎ5
 = 

0,007

2,3
 = 3 ⋅ 10-3 м. 

 

16.  Діаметр черв’яка у зоні дозування: 

 

d2 = D – 2h2 = 0,05 - 2⋅0,003 = 0,044 м. 

 

17. Глибина нарізки у зоні пластикації дорівнює півсуми висоті 

каналів у зоні завантаження і дозування: 

 

h3 = 
ℎ1+ℎ2

2
 = 

0,007+0,003

2
 = 0,005 м. 

 

18. Діаметр черв’яка у зоні пластикації: 

 

d3 = D – 2h3 = 0,05 - 2⋅0,005 = 0,04 м. 

 

 

19.  Довжина частини хвостовика: 
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Lн = 2,1D = 2,1 ⋅ 0,05 = 0,105 м. 

 

20. Довжина хвостовика: 

 

Lx = (1…2)⋅D = 1,8⋅0,05 = 0,09 м. 

 

21. Діаметр хвостовика: dх = 0,045м. 

22. Довжина накінечника Lт= 0,12м. 

23. Зазор між корпусом та черв’яком: δ = 0,0001м. 

 

4.2 Розрахунок продуктивності 

 

Продуктивність термопластавтомата, що використовується в даній 

технологічній лінії, може бути виражена через продуктивність зони 

дозування. Таким чином розрахунок зони подачі, в якій знаходиться полімер 

у вигляді гранул, розраховано на теорії переміщення і саме на теорії 

переміщення об’ємних тіл, а теорія розрахунку зони стиснення досі не 

відома: 

 

Q = 2 ⋅ 𝑝 ⋅ 𝑛 (𝐷 − ℎ1)ℎ1
𝑡𝑔⋅ tg φ 

(𝑡𝑔+tg φ)
= 3,142 ⋅ 0,950 ⋅ 103 ⋅ 80 ⋅

10−3 (50 ⋅ 10−3 − 7 ⋅ 10−3) ⋅ 7 ⋅ 10−3 0,3⋅ tg 17,45 

(0,3+tg 17,45)
⋅ 60 = 95 кг/год, 

 

де 𝑝 = 0,950 т/м3 – густина полімеру (поліетилену) [15], 

     𝑛 = 20…180 об/хв. = 90 об/хв. – частота обертання черв’яка, 

     𝐷 = 50⋅10-3 м – діаметр черв’яка, 

     h1 = 7⋅10-3 м -  глибина нарізки черв’яка у зоні завантаження, 

     φ = 17045’ – кут тертя матеріалу о метал, 
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      𝑡𝑔 = f = 0,1…0,9 = 0,3 м [15] – коефіцієнт тертя матеріалу об 

холодну поверхню. 

 

4.3 Розрахунок ливникової системи 

 

Будь-яка ливникова система складається з трьох елементів: 

центрального каналу, розводящого каналу і впускного каналу.  

Центральний канал оформлений у спеціальній ливниковій втулці у виді 

усіченого конуса. Розрахунковий діаметр на вході в ливникову втулку 

визначаємо: 

 

d1p = 0,2⋅√
𝑉в.н


 = 0,2√

158⋅10−3

3,14⋅110⋅4
 = 3 мм, 

 

де     Vв.н. = m/p = 150/0,950 = 158⋅10-3 мм3 - обсяг чи упорскування сума 

обсягів виробів, що одночасно відливаються ( m = 150 г для 4 виливків – маса 

виробу;  

p = 0,950 г/см3 – густина поліетилену;  

V=110 мм/с [14] - середня швидкість плину матеріалу в ливниковій 

втулці;  

Т = 4 сек - тривалість упорскування). 

Діаметр d2 центральогоі ливникового каналу на виході  у залежності від 

кута φ конуса [14]. При φ =40 і d1p = 3 мм - d2 = 8 мм. Максимально 

припустиме значення d2max центральні ливникові канали на виході: 

 

d2max = е + 1,5 = 8 + 1,5 = 9,5 мм, 

 

де е = 8 мм – товщина виробу, що відливається. 

Оскільки d2max > d2 і центральний літник не примикає до виробу, то 

зупиняємося на цьому варіанті і приймаємо d1 = d1p = 3 мм, d2 = 8мм. 
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Розводящі ливникові канали є частиною ливникової системи, що з'єднує 

порожнини форми, що оформляють, з центральним літником. Форму 

розводящого каналу приймаємо трапеціїдальну, тому що вона більш 

технологічна і менш трудомістка при виготовленні. 

Розміри перетину розводящих каналів визначаємо з літератури [14] і 

приймаємо b = 4 мм, h = 2 мм, Fп.с= 26,8 мм2. Впускні канали являють собою 

останню ланку в змішувачі ливникових каналів, що підводять матеріал до 

порожнини форми, що оформляє.  

Площа перетину цього каналу визначається: 

 

Fв.н <= 
𝐹у.н

𝑛в.н
 = 

⋅𝑟2

𝑛в.н
 = 

3,14⋅(2,25⋅0,001)2

4
 = 3,976 ⋅ 10-6 м2, 

 

де 𝐹у.н - площа перетину вхідного отвору центрального каналу, 

     𝑛в.н = 4 - кількість впускних каналів. 

Приймаємо Fв.н = 3,5 ⋅ 10-6 м2. Діаметр впускного каналу дорівнює: d = 

2...2,5 мм, приймаємо d = 2 мм. Довжину L каналу приймаємо 316 мм. 

Ширину каналу b приймаємо 10 мм. 

Розрахунок ливникової системи завершуємо розрахунком вентиляційних 

каналів. Канали розташовуються в місцях, заповнюваних розплавом в 

останню чергу. 

Площа перетину вентиляційного каналу одного гнізда: 

 

F = f ⋅ Vт = 5 ⋅ 10-3 ⋅ 59,73 = 0,29 ⋅ 10-9 м2, 

 

де f = 5 ⋅ 10-3 мм2/см3 - площа питомого перетину вентиляційного каналу [14], 

    V = 59,73 см3 – обсяг гнізда форми. 

Глибину каналу h1, приймаємо в залежності від матеріалу. Т.як у форму 

заливається поліетилен, то h1=0,04 мм. Довжину вентиляційного каналу L 

приймаємо 2 мм. Він переходить у канал глибиною h2=2 мм, що з'єднуємо з 
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атмосферою. Ширину каналу приймаємо b=1,8 мм. Число каналів виходячи з 

конструкторських розумінь приймаємо 4 [14]. Канали виконуються у формі 

після її випробовування і тільки тоді, коли поперечний переріз зазорів у 

рухливій частині прес-форми виявляється менше за розрахункової величини 

Fв. 

 

4.4 Розрахунок системи охолодження прес-форми 

 

Для розрахунку системи охолодження прес-форми задамося даними:  

- розмірами форми - 360х316х316;  

- матеріалом для лиття - поліетилен з максимальною товщиною 8мм у 

формі колеса з розмірами 60х18;  

- температурою полімерного розплаву  tп=1350С;  

- температура навколишнього середовища   tн.с. = 200С; 

- температура води на вході tв.п. = 160С; 

- температура форми tф. = 57,50С; 

- температура готового виробу tд. = 600С; 

- маса виробу Gд. = 35г. 

 

Безрозмірна температура:  

 

 = 
𝑡ф−𝑡д

𝑡ф−𝑡п
 = 

57.5−60

57,5−135
 1. 

 

Час охолодження виробу: 

 

охл.= 
0,405 ( ⋅0,5)

𝑎
Ln (1,27⋅) = 

0,405 (8⋅10−3 ⋅0,5)

0,85∙10−7  Ln (1,27⋅1) = 46 c , 

де  а = 0,85 ⋅10-7 м2/с - коефіцієнт температуропровідности поліетилену 

в умовах переробки; 
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 = 8 м - максимальна товщина стінки.  

Повний час циклу: 

 

цикл = мех +  охл = 15 + 46 = 61 сек , 

 

де  мех = 15 с - час механічної роботи машини [14]. 

  Площа поверхні форми: 

 

F=(L1B1+L1H1+H1B1)+(L2B2+L2H2+B2H2) = (0,285⋅0,316+0,285⋅0,316+ 

+0,316⋅0,316) + (0,075⋅0,316+0,075⋅0,316+0,316⋅0,316) = 0,427 м2, 

 

де  L1 , B1 , H1 , L2 , B2 , H2 - лінійні розміри частин форми, що 

оформляють; 

L1 = 0,285 м, B1 = 0,316 м , H1 = 0,316 м, L2 = 0,075 м , B2 = 0,316 м,  

H2 = 0,316 м. 

 

  Витрата води: 

 

Gв = 
𝐺д𝐶д(𝑡п−𝑡д)+ф𝐺ф(𝑡ф−𝑡визн)

𝐶х(𝑡вк−𝑡вп)
 = 

0,035⋅1,92⋅103(135−60)+9⋅0,427(57.5−30,5)

4200(45−16)
 = 

0,042 кг/c, 

 

де Сд  = 1,92 кДж/кг ⋅ 0С - середня теплоємність полістиролу; 

     ф = 9 Вт/м2 ⋅ 0С - коефіцієнт тепловіддачі вільної конвекції від 

форми в навколишнє середовище; 

     𝐶х = 4200 Дж/кг ⋅ 0С - теплоємність охолоджуючої рідини при 

визначальній температурі, 

     tвизн = 0,5 ⋅ (tвп + tвк) = 0,5 ⋅ (45+ 16) =30,5 0C – визначальна 

температура. 
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Площа поверхні оформлення деталі пуансоном і матрицею: 

 

Fоп = 2R (R+H1) = 2 ⋅ 3,14 ⋅ 0,02 ⋅ (0,02 + 0,01) = 0,0037 м2, 

 

де      R = 0,02 м – радіус пуансона; 

H = 0,01 м – висота пуансона. 

 

Fом = 2R1 (R1+H1+) = = 2 ⋅ 3,14 ⋅ 0,03 ⋅ (0,03 + 0,018 + 0,008) = 0,0106 м2, 

 

де      R1 = 0,03 м – радіус матриці; 

H1 = 0,018 м – висота матриці; 

 = 8 мм – товщина стінки виробу. 

Перетин каналів пуансона і матриці: 

 

fп = 
𝐺п

𝑝в
 = 

0,018

103∙1
 = 0,018 ⋅ 103 м2, 

 

де 𝑝в = 103 кг/м3 – густина води, 

   = 1 – швидкість води в каналі віднесена до 1 мм за 1 с, 

 

𝐺п = 
2⋅𝐺д⋅𝐹оп

𝐹оп+𝐹ом
 = 

2⋅0,035⋅0,0037

0,0037+0,0106
 = 0,018 кг/c. 

 

fм = 
𝐺м

𝑝в
 = 

0,034

103∙1
 = 0,034 ⋅ 103 м2, 

 

де 𝑝в = 103 кг/м3 – густина води, 

   = 1 – швидкість води в каналі віднесена до 1 мм за 1 с, 

Gм = 2Gд – Gп = 2 ⋅ 0,035 – 0,018 = 0,034 кг/с. 

Діаметри каналів пуансона і матриці круглого перетину: 
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dп = √
4⋅𝑓𝑛


 = √

4⋅0,018⋅103

3,14
 = 4,79⋅10-3 м. 

dм = √
4⋅𝑓м


 = √

4⋅0,034⋅103

3,14
 = 6,58⋅10-3 м. 

 

Приймаємо dп = dм = 10 мм. 

Режим руху води в каналі: 

 

Re = 
 ⋅𝑑

𝑣
 = 

1⋅10⋅10−3

1,159⋅10−6 = 8628, 

 

де     v = 1,159⋅10-6 – кінематична в’язкість води. 

Значення критерію Рейнольдса відповідає перехідному режиму руху 

води[16], тому критерій Нусельта: 

Nu = 2,26 ⋅ 104 ⋅  Re1,3 ⋅ Pr0,43 = 2,26 ⋅ 104 ⋅  86281,3 ⋅ 8,270,43 = 73,34, 

де    Pr = 8,27 при tвизн = 30,5 0С. 

Коефіцієнт тепловіддачі: 

 

п = м = 
𝑁𝑢⋅𝜆

𝑑
 = 

73,34⋅58,65⋅10−2

10−2  = 4301 Вт/м2⋅с, 

 

де     𝜆 = 58,65⋅10-2 Вт/м2⋅с при tвизн = 30,5 0С. 

Площа поверхні теплообміну каналів пуансону та матриці: 

 

Fп = 
𝐺п𝐶в(𝑡хп−𝑡хк)

 (𝑡ф−𝑡опр)
 = 

0,018⋅4200⋅(45−16)

4301(57,5−20)
 = 1,4⋅10-2 м2, 

Fм = 
𝐺м𝐶в(𝑡хп−𝑡хк)

 (𝑡ф−𝑡опр)
 = 

0,034⋅4200⋅(45−16)

4301(57,5−20)
 = 2,6⋅10-2 м2. 

 

Загальна довжина каналів: 
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Lп = 
𝐹п

𝑑пр
 = 

1,4⋅10−2

3,14⋅10−2 = 0,446 м. 

Lм = 
м

𝑑пр
 = 

2,6⋅10−2

3,14⋅10−2 = 0,446 м. 

 

4.5 Розрахунок кількості гнізд прес-форми 

 

Розрахунок кількості гнізд прес-форми зв'язаний з вибором ливарної 

машини по наступним її параметрах: ваги упорскування, пластикаційній 

продуктивності, зусиллю змикання. 

Кількість гнізд n1, виходячи з ваги упорскування машини: 

 

n1 = 
𝐺𝑏

𝑘1𝐺𝑔
 = 

150

35⋅1,1
 = 4, 

 

де    𝐺𝑏= 150 г. [15] - вага упорскування машини; 

         𝑘1 = 1,1 - коефіцієнт, що враховує вагу ливникової системи щодо ваги 

однієї деталі, 

       𝐺𝑔 = 35 г. - вага однієї деталі. 

Кількість гнізд n2, виходячи з пластикаційної продуктивності 

матеріального циліндра машини: 

n2 = 
𝑄⋅(𝑇𝑏∙𝐺𝑔+𝑇𝑥)

3,6∙𝑘1∙𝐺𝑔
 = 

92⋅(1∙0,035+20)

3,6∙1,1∙0,035∙3600
 =23, 

 

де     𝑇𝑏 = 1 – тривалість витримки деталі у розрахунку на 1 г. ваги; 

         𝑇𝑥 =20 с. [18] - тривалість циклу, що включає час змикання форми 

підведення сопла, упорскування пластмаси, розмикання форми, 

виштовхування деталі та іншого. 

Кількість гнізд n3, виходячи з зусилля змикання машини: 
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n3 = 
𝑃

1,25∙𝑃0∙𝑘2∙𝐹
 = 

106

1,25∙60∙106∙1,1∙2,75∙10−3 = 4, 

 

де      𝑃 = 1000 кН - зусилля змикання форми;  

          𝑃0 = 60 МПа – тиск пластмаси в гнізді; 

          𝑘2 = 1,1 [18] - коефіцієнт, що враховує площу ливникової системи (у 

плані), 

          𝐹 =2,75 ⋅ 10-3 м2 – площа деталі (у плані). 

Приймаємо кількість гнізд n=4, виходячи з ваги упорскування машини. 

 

4.6 Розрахунок довжини рухливої частини прес-форми 

 

Орієнтовно хід рухливої частини форми Lx можна визначити із 

урахуванням для деталей, що вимагає застосування стрижневих 

виштовхувачів: 

 

Lx = l + с ≤  Lm = 18 + 60 = 78 ≤ 320 мм, 

 

де   l = 18 мм – висота деталі; 

с = 60 мм - величина, що враховує висоту центрального литника, 

просвіт, необхідний для видалення деталі та інші характеристики для зняття 

деталі; для форм, які застосовуються зі стрижневою і точечно-стрижневою 

системою беремо з довідника [14]. 

Для зручності можна остаточна прийняти величину довжини шляху 

рухливої частини форми Lx = 100 мм. 
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4.7 Розрахунок параметрів приводу обертового руху шнека 

 

Вихідні дані: 

- об’єм вприску V = 200 см3; 

- діаметр шнека D = 50 мм; 

- частота обертання шнека пср = 90 об/хв.; 

- тиск відходу черв’яка P = 5 МПа; 

1. Потужність приводу обертового руху черв’яка: 

 

Nвр = K (D ⋅ 103)K1 ⋅ 103 = 3,41 ⋅ 10-4 (50 ⋅ 10-3⋅103)2,5⋅103 = 6,03 ⋅ 103 Вт. 

 

2. Крутний момент Мкр шнека з частотою його обертання nср можна 

визначити за формулою:  

 

Мкр = 9,55 ⋅ 
𝑁вр

𝑛ср
 = 9,55 ⋅ 

6,03

70
 = 0,82 Н ⋅ м, 

 

де Nвр = 6,03 кВт - потужність приводу обертального руху черв’яка. 

3. За крутним моментом шнека Мкр розраховуємо момент на валу 

Мгд: 

Мгд = 
Мкр

𝑖⋅Хд
 = 

823

20⋅0,95
 = 43,3 Н ⋅ м, 

 

де і = 15 …25 = 20 – передаточне відношення; 

    Хд = 0,95 - ККД механічної передачі; 

Вибираємо модель гідродвигуна: Мгд = 50 Нм, nмах = 1500 об/хв. 

4. Визначаємо подачу насоса qн: 

 

qн = 
𝑞гд⋅𝑛гдо

60⋅Хоб.гд
 = 

90⋅10−6⋅1150

60⋅0,98
 = 1,25⋅10-3 м3/c, 
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де           𝑞гд = 90 ⋅ 10-6 об/хв - подача робочої рідини за один оберт вала; 

     𝑛гдо = nср ⋅ і = 90 ⋅ 15 = 1150 об/хв; 

     Хоб.гд = 0,98 - об’ємний ККД гідро двигуна. 

5. Потужність Nн насоса, що на основі гідродвигуна:  

 

Nн = 
𝑃⋅𝑞н

Хеф.гд⋅Хеф.н
 = 

50⋅106⋅1,25⋅10−3

0,8⋅0,7
 = 1,12 ⋅ 104 Вт, 

 

де 𝑃 = 5 МПа – номінальний тиск; 

     Хеф.гд = 0,8 - ефективний ККД гідродвигуна; 

     Хеф.н = 0,7 - ефективний ККД насоса. 

6. Фактична частота обертання вала гідродвигуна під 

навантаженням: 

nгд.ф = nгд.о (1- С) = 1050⋅(1-0,05) = 997,5 об/хв, 

де С = 0,05 - жорсткість механічної характеристики вала. 

7. Потужність Nгд передаваєма гідродвигуном шнеку:  

 

Nгд = 
𝑀гд⋅𝑛гд.ф

9,55
 = 

50⋅997,5

9,55
 = 5,22 ⋅ 103 Вт. 

8. По тиску Р = 5МПа і продуктивністю qн = 1,25 · 10-3 м3/с 

вибираємо лопасний насос типу 8Г12-25А. Його характеристика: qн = 1,67 · 

10-3 м3/с; Р = 6,5 МПа.  

9. Потужність електродвигуна обраного насоса : 

  

Nн = 
𝑃⋅𝑞н

Хеф.н⋅Хеф.гд
 = 

6,5⋅106⋅1,67⋅10−3

0,8⋅0,7
 = 1,94⋅104 Вт. 

 

10. Максимальна можлива частота двигуна за вибраним насосом:  
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nгд.д = 
𝑞н⋅Хоб.гд⋅60

𝑞гд
 = 

1,67⋅10−3⋅ 0,98⋅60

70⋅10−6  = 1400 об/хв. 

 

4.8 Розрахунок параметрів приводу поступового руху шнека 

 

Вихідні дані: 

- номінальний тиск лиття, Рл.н. – 120 МПа; 

- час вприску t = 4 с. 

Потужність приводу поступового руху шнека розраховуємо за умовами 

обеспечення необхідного для заповнення форми тиску і заданого часу 

вприску.   

Насос повинен розвивати тиск, яке забеспечить тиск лиття Рл, необхідне 

для заповнення системи сопло-форма і подолати втрати тиску в 

інжекційному вузлі ливарної машини. 

1. Об’ємна швидкість вприску:  

 

Qвпр= Кут1· Ксж · Q = 
К⋅𝑉н

𝑡
 = 

1,3⋅175⋅10−6

4
 = 0,56⋅10-4 м3/с, 

 

де 𝑉н = 175 ⋅ 10−6 м3 - об’єм вприску за цикл. 

2. Потужність приводу поступового руху шнека: 

 

Nвпр = 
𝐾пер⋅𝐾утч⋅𝑃л⋅𝑄впр

𝑋
 = 

0,75⋅1,05⋅120⋅106⋅0,56⋅10−4

0,9
 = 5,88 кВт, 

 

де 𝐾пер = 0,75 - коефіцієнт перевантаження; 

     𝐾утч = 1,05 - коефіцієнт втрати гідрорідини; 

     𝑋 = 0,85…0,9 = 0,9 = ККД насосу і гідросистеми вприску. 

3. Максимальний крутний момент: 
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Мкр = 
9550⋅𝑁д

𝑛
 = 

9550⋅19,4

1400
 = 132 Н⋅м, 

 

де n = 1400 об/хв. – частота двигуна. 

4. Осьове зусилля: 

 

Pос = 
2⋅Мкр⋅tg φ

𝐷
 = 

2⋅132⋅tg 17,45

0,05
 = 1689,6 Н, 

 

де D = 0,05 м - діаметр черв’яка, 

     φ = 17045’ – кут тертя матеріалу о метал. 

 

4.9 Розрахунок наконечника на міцність 

 

Для розрахунку наконечника задамося даними: матеріал і термообробка 

Сталь 38Х2МЮА, НВ 260…280;питомий тиск лиття- P=120 МПа; зовнішній 

діаметр контакту наконечника і компенсатора - D=30 мм; внутрішній діаметр 

контакту наконечника і компенсатора - d=21 мм.  

Напруга зняття в місці контакту наконечника і компенсатора: 

 

[см] = 
𝑃⋅𝐷2

𝐷2−𝑑2 = 
120⋅106⋅0,032

0,032−0,0212  = 235 МПа. 

 

Напруга зминання, що допускається: 

[см]2 = 240 МПа. 

 

4.10 Розрахунок черв`яка на міцність 

 

Вихідні дані: Матеріал черв`яка сталь 38ХМЮА, границя текучості  

т = 450 МПа , діаметр черв`яка 50мм. 

Розрахункова схема черв`яка зображена на Рис. 6.2.2. 
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Рис. 4.2. - Розрахункова схема черв’яка на міцність та жорсткість 

1. Полярний момент інерції: 

 

I = 
⋅𝑑1

4

64
(1-4) = 

3,14⋅0,0364

64
 (1-0,724) = 6 ⋅ 10-8 м4, 

 

де  = 0,72 - відношення діаметра стрижня черв`яка і внутрішнього 

охолоджувального каналу в небезпечному перерізі. 

2. Площа небезпчного перерізу: 

Fпер = 
⋅𝑑1

4

4
(1-4) = 

3,14⋅0,0364

4
 (1-0,724) = 0,49 ⋅ 10-8 м4. 

 

3. Радіус інерції: 

 

i = √
𝐼

𝐹
=√

6⋅10−8

0,49⋅10−3 = 1,11⋅10-2 м. 

 

4. Ступінь твердості черв`яка: 

 

𝛌 = 
⋅𝑙𝑝

𝑖
 = 

2⋅1

1,11⋅10−2 = 180, 
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де  = 2 - коефіцієнт способу закладення. 

Оскільки 𝛌 < 209, то черв`як вважається довгим і розраховується на 

твердість. 

5. Осьовий момент опору: 

 

W =  
⋅𝑑1

3

32
(1-4) = 

3,14⋅0,0364

32
 (1-0,724) = 1,7 ⋅ 10-6 м3. 

 

6. Дотичні напруження: 

 

 = 
Мкр

𝐹
 = 

132

1,7⋅10−6 = 78 МПа. 

 

7. Напруга стиску: 

 

с = 
𝑃ос

𝐹
 = 

1689,6

0,49⋅10−3 = 3,45 МПа. 

 

8. Результати напруги за 3-ьої теорією міцності: 

 

3 = √ 2 − 4 2= √3,452 − 4 ⋅ 782 = 156 МПа. 

 

9. Запас міцності: 

 

N = 
t

3
 = 

450

156
 = 2,8 
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4.11 Розрахунок черв’яка на жорсткість 

 

Вихідні дані: Матеріал черв`яка сталь 38ХМЮА,  діаметр черв`яка d = 

50мм, зазор між корпусом і черв`яком max= (0,002…0,003)D = 0,1 мм,  

Е - модуль пружності , Е = 2∙105 МПа.  

Максимальний прогин розраховується за формулою: 

 

 = 
1

𝐼𝐸
[

𝑞

𝑘2 (
1

𝑘2 +
𝑙𝑝

2
) −

1

𝑘
(

𝑞

𝑘2 + 𝐴 ⋅ 𝑙𝑝) 𝑐𝑜𝑠(𝑘 ⋅ 𝑙𝑝) −
1

𝑘2 (
𝑞⋅𝑙𝑝

𝑘
− 𝐴) ⋅

𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑙𝑝)] = 

 

= 
1

2⋅1011⋅2,4⋅10−7
[

5,53

0,3752 (
1

0,3752
+

1

2
) −

1

0,375
(

1

0,3752
+ 17,61 ⋅ 1) 𝑐𝑜𝑠(0,375 ⋅

1) −
1

0,3752 (
5,53⋅1

0,375
− 17,61) ⋅ 𝑠𝑖𝑛(0,375 ⋅ 1)] = 0,00042 мм, 

 

де  

k = √
𝑃ос

𝐸𝐼
 = √

1689,6

2⋅1011⋅6⋅10−8 = 0,375, 

 

 

A = 
𝑞 [𝑙𝑝−

1

𝑘
sin (𝑘𝑙𝑝]

𝑘⋅cos (𝑘⋅𝑙𝑝)
 = 

5,53 [1−
1

0,375
sin (1⋅0,375)]

0,375⋅cos (0,375⋅1)
 = 17,61. 

 

Прогин в межах допустимого. 
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5. ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗРОБЛЕНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ЛИТТЯ ПІД 

ТИСКОМ 

 

5.1 Монтаж та експлуатація 

 

5.1.1 Монтаж фундаментних болтів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

5.1.2 Монтаж механізму змикання 

 

Порядок дій під час монтажу механізму змикання: 

- застропити станину; 

- підняти станину разом із механізмом змикання; 

- встановити болти, що фіксують фундамент, у відповідні отвори 

станини; 

- одягнути шайби та повністю їх загвинтити; 

- опустити станину за місцем розташування на першій карті.   
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5.1.3 Монтаж інжекційно – пластикаційного вузла 

 

Порядок дій під час монтажу інжекційно-пластикаційного вузла: 

- застропити станину; 

- підняти станину разом із інжекційно-пластикаційним вузлом; 

- встановити болти, що фіксують фундамент, у відповідні отвори 

станини; 

- одягнути шайби та повністю їх загвинтити; 

- опустити станину за місцем розташування на першій карті.   
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5.1.4 Монтаж електричного шкафу 

 

Порядок дій під час монтажу електричного шкафу: 

- застропити станину; 

- підняти станину разом із кафом управління; 

- встановити болти, що фіксують фундамент, у відповідні отвори 

станини; 

- одягнути шайби та повністю їх загвинтити; 

- опустити станину разом із шкафом за місцем розташування на першій 

карті; 

- під’єднати усі наявні шланги гідросистеми до гідронасосу та двигуна; 

- виконати за схемою встановлення манометрів; 

- заземлити машину і підключити до джерела струму; 

- виконати пофарбування необхідних елементів і виконати пробний 

запуск для ідентифікації роботи.    
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5.1.5. Карта змащення 

 

Згідно карти змащення і нумерації слід використовувати наступні види 

мастила: 

1. Для (1 - проміжна плита) -  солідол М та мастило індустріальне 30; 

2. Для (2 – засувка) - солідол М та мастило індустріальне 30; 

3. Для (3 – салаки інжекційного механізму) - солідол М та мастило; 

4. Для (4 – рухома плита) - солідол М; 

5. Для (5 – вузол опорного підшипника) - мастило ТАП-15; 

6. Для (6 – опора валу) – УС-3. 
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5.2 Стартап 

Загалом весь розрахунок відносно модернізації наведеної в [8] 

здійснюється згідно методів наведених в [18] і поступово реалізовано в 

наступних розділах стартап-проекту з наведенням висновків по таблицям і 

загальних. 

Для більш коректного аналізу і заповнення таблиць взято до уваги дані 

та матеріал наведений в [19], [20], [21], [22] та [23]. 

 

5.2.1 Опис ідеї проекту 

Першим етапом є опис самого проекту та ідеї, яка в ньому закладена, 

представлено в таблиці 5.2.1 

 

Таблиця. 5.2.1 – Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Ідея полягає в 

спеціальному 

інженерному аналізі і 

редагуванні 

різноманітних 

конструкцій, деталей та 

систем (згідно роботи 

докладно удосконалено 

для машини лиття під 

тиском і частини 

інжекційного вузла).  

1.Інженерний-

конструкторський 

Покращення роботи в 

плані швидкості та якості 

для стандартизованих 

деталей, машин із 

створенням відповідного 

креслення 

2.Інженерно-аналізаційний Проведення аналізів 

вузла, деталі чи машини 

при заданому режимі 

роботи із можливістю 

заміни деяких елементів 

конструкції 

 

Враховуючи дані наведені в таблиці, стає зрозуміло наступне: 

- зміст ідеї; 

- імовірні напрямки застосування; 
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- вигоди для користувача. 

Для аналізу слід провести вивчення даних наведених у таблиці 5.2.2. 

 

Таблиця. 5.2.2 – Перелік різних характеристик ідеї проекту 

№ 

п/п 

Техніко-

економіч

ні 

характер

истики 

ідеї 

(Потенційні) 

товари/концепції конкурентів 

W 

(слабка 

сторона) 

N 

(нейтраль

на 

сторона) 

S 

(сильна 

сторона) Мій 

прое

кт 

Конкур

ент №1 

(ТОВ 

«Полім

еро») 

Конк

урен

т №2 

(ТО

В 

«Ма

шин

стіл) 

Конку

рент 

№3 

(ФОП 

«Атпо

лім») 

1. Відповід

ність 

нормам 

Висо

ка 

Середн

я 

Сере

дня 

Низьк

а 

- - + 

2. Глибина 

аналізу 

Сере

дня 

Висока Сере

дня 

Серед

ня 

- + - 

3. Різносто

ронність 

можливи

х 

проектів 

Сере

дня 

Низька Сере

дня 

Серед

ня 

- + - 

 

 

 

 

4. Ціна 

послуг 

Сере

дня 

Висока Низь

ка 

Серед

ня 

- + - 

 

Враховуючи дані наведені в таблиці, стає зрозуміло наступне: 

- сильно стороною виступає якість роботи, що зумовлено рівнем 

підготовки до роботи і кваліфікацією; 
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- нейтральними сторонами виступають глибина аналізу та 

різносторонність проектів, ціна послуг, адже не всі аналізаційні 

системи ( ANSYS, ABAQUS, VESNA, CATIA та інші) мають 

можливість обчислити необхідні параметри правильно, ціна обрана 

згідно цього. 

 

5.2.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

Наступним важливим етапом є проведення аудиту, котрий дає змогу 

показати ступінь реалізації проекту та формат реалізації, такі дані  наведено у 

таблиці 5.2.3. 

 

Таблиця 5.2.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 

Ідея 

проекту 

Технологія її 

реалізації 

Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 

1 Створення креслень та 

плакатів із аналізом 

відповідної частини 

машини чи конструкції 

Електронна Наявні Доступні 

2 Створення креслень та 

плакатів із аналізом 

відповідної частини 

машини чи конструкції 

Наочна Наявні Доступні 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: електронна. 

 

Враховуючи дані наведені у таблиці, можна сказати, що технологічна 

реалізація проекту можлива, навіть гарантована, а серед шляхів реалізації 

слід обрати  електронну форму, бо вона буде простіша у зв’язку з 

необхідністю перенесення результатів аналізаційних програм до формату 

креслень із наступним демонструванням для споживача і виконанням 

наступним редагувальних операцій.  
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5.2.3 Аналіз ринкових можливостей запуску проекту 

Наступним етапом аналізу є формулювання можливостей ринку, де 

бути запроваджено проект, попередні характеристики потенційного ринку 

винесено до таблиці 5.2.4. 

 

Таблиця 5.2.4 – Попередня характеристика потенційного ринку 

№ 

п/п 

Показники стану ринку 

(найменування) 

Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 2, небагато конкурентів згідно 

характеристик ідеї 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 80000 грн 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Стагнує 

4 Наявність обмежень для входу 

(вказати характер обмежень) 

Необхідність обізнаності серед 

споживачів для доступу до всього 

ринку 

5 Специфічні вимоги до стандартизації 

та сертифікації 

Відсутні, стандарти згідно ДСТУ і 

ГОСТ та законів України 

6 Середня норма рентабельності в галузі 

(або по ринку), % 

15% 

 

Враховуючи дані наведені у таблиці слід зазначити, що динаміка ринку 

на даний момент у стадії стагнації через воєнні дії та їх вплив на розвиток 

економіки, але із їх завершенням можна сміливо буде сказати за зростання із 

необхідністю відбудови всіх ланок галузі, у тому числі й галузевого 

машинобудування, незважаючи на це, ринок є привабливим , оскільки даний 

період можна використати для збільшення попиту та доступу до всього 

ринку. 

Потенційну характеристику клієнтів проекту наведено у таблиці 5.2.5. 
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Таблиця 5.2.5 – Характеристика потенційних клієнтів проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги споживачів 

до товару 

1 Конструкторська Інженерні 

компанії, 

споживачі 

Відповідність 

нормам щодо 

продукції та 

швидкість 

реалізації  

Виконання згідно 

конструкторських 

стандартів і 

специфіки завдання 

2 Аналізаційна Інженерні 

компанії 

Відповідність 

нормам щодо 

продукції, 

швидкість, 

обізнаність 

Виконання згідно 

поставленого 

завдання та 

специфіки заданої 

конструкції 

 

Наступним етапом є визначення факторів, що мають негативний, 

задано у таблиці 5.2.6. та позитивний вплив на впровадження проекту, 

представлено у таблиці 5.2.7. 
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Таблиця 5.2.6 – Фактори загроз 

№ 

п/п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція 

компанії 

1 Військові дії Зменшення попиту до 

заданої сфери полімерів і 

галузевого 

машинибудування 

Перенесення уваги 

аудиторії до розвитку 

галузі та можливостей 

2 Специфіка ринку 

галузевого 

машинобудування 

Неоднозначність створеної 

конструкції 

Спрощення вигляду чи 

надання всесторонньої 

оцінки 

3 Проблеми з 

енергетикою 

Відсутність стійкого 

електропостачання у 

робочий час 

Закупівля генераторів і 

оснащення ними 

важливих робочих груп 

 

Таблиця 5.2.7 – Фактори можливостей 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція 

компанії 

1 Планування 

відновлення 

економіки 

Можливість стрімкого залучення 

коштів до перспективної сфери 

полімерів і галузевого 

машинобудування із урахуванням 

переробки матеріалів  

Проведення рекламних 

компаній та залучення 

кваліфікованих 

працівників 

2 Робочі 

місця 

компанії 

Можливість залучити молоде 

покоління до реалізації власних 

проектів  

Проведення рекламних 

компаній та залучення 

кваліфікованих 

працівників 

 

Наступним етапом є проведенням багатостороннього аналізу, що 

закладено до таблиці 5.2.8. 
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Таблиця 5.2.8 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність підпри‐ 

ємства (можливі дії компа‐ 

нії, щоб бути конкуренто‐ 

спроможною) 

1- Монополістичне Стійкий продаж товару та 

збільшення  

Залучення кваліфікованих 

працівників 

2-Локальний Зайняти частину ринку Залучення кваліфікованих 

працівників і популяризація 

роботи компанії 

3-

Внутрішньогалузева 

Мати стабільність існування Збереження місць для 

кваліфікованих робітників 

4-Між бажаннями Специфіка завдань 

споживачів 

Залучення спеціалістів у 

різних галузях 

5-Цінова Доступність товару Відповідності якості та ціни 

6-Не марочна Залежність від попиту Стандартизованість 

 

Для  більш стійкого і повного уявлення про конкуренцію в галузі 

аналізуємо дані в таблиці 5.2.9. 

 

Таблиця 5.2.9 – Аналіз конкуренції в галузі за М.Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальники Клієнти Товари-

замінники 

Представлено 

як №1 і №2 

Дотримання 

якісних 

характеристик 

Незначний, 

викликаний 

впливом ринку 

Суттєвий, 

дає 

можливість 

роботи  

Майже 

відсутні 

Висновки Висока, задля 

збереження 

Можливість є, 

потенційні 

Особливо не 

диктують, але 

Диктують, 

широкий 

Обмежень 

поки 
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місця на 

ринку 

конкуренти 

можливі без 

строків 

виходу на 

ринок 

збереження 

характеристик 

продукції 

необхідне 

вплив 

якості та 

швидкості 

роботи 

немає 

Враховуючи результати аналізу можна сказати, що обов’язковими 

сильними сторонами проекту мають бути: якість, глибина аналізу, 

різносторонність можливих проектів, докладніше в таблицях 5.2.10 та 5.2.11. 

 

Таблиця 5.2.10 – Обгрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обгрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння 

конкурентних проектів значущим) 

1 Ціна Замовлення різної складності 

2 Ширина асортименту Спроможність до різноманітних завдань 

3 Глибина асортименту Обізнаність робітників в галузі 

 

Таблиця 5.2.11 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін  

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів у 

порівнянні з 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 Ціна 15  1,2      

2 Ширина асортименту 14   1   2  

3 Глибина асортименту 18 2    1   

Примітка: 1 – Конкурент №1 (ТОВ «Полімеро») та Конкурент №2 (ТОВ 

«Машинстіл») 

Враховуючи результати конкурентного аналізу можна сказати, что 

сильною стороною проекту є вцілому невисока ціна за послуги та глибина 

асортименту, що відображає підхід до популяризації компанії, залученні 
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нових споживачів та високу обізнаність робітників у своїй справі, а слабкою 

стороною виступає те, асортимент загалом не дуже широкий, бо компанія 

нова на ринку, а на ринку існує необхідність зв’язків з іншими компаніями, 

які є спорідненими чи безпосередньо стосуються галузі. 

Фінальним ринковим аналізом виступає складання SWOT-аналізу, 

наведений у таблиці 5.2.12. 

 

Таблиця 5.2.12 – SWOT‐ аналіз стартап‐проекту 

Сильні сторони:Невисока ціна послуг 

та продукції; глибина асортименту, 

відповідність нормам 

Слабкі сторони:Ширина асортименту, 

зв'язок з іншими компаніями, недостатня 

глибина аналізу та різносторонність 

можливих проектів 

Можливості: Планування 

відновлення економіки, робочі місця 

компанії 

Загрози: Військові дії, специфіка ринку 

галузевого машинобудування, проблеми з 

енергетикою 

 

Враховуючи результати аналізу постає необхідність у наявності 

запасного варіанту реалізації, альтернативі впровадження проекту на ринку, 

представлено у таблиці 5.2.13. 

 

Таблиця 5.2.13 – Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива 

(орієнтовний 

комплекс заходів) 

ринкової поведінки 

Ймовірність отримання 

ресурсів 

Строки реалізації 

1 Заощадження Середня складність та 

ймовірність 

3 місяці 

2 Залучення коштів Висока складність та низька 

ймовірність 

Тиждень 
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Враховуючи альтернативу, серед отримання ресурсів простіше і 

ймовірніше обрати «заощадження» , а серед строків реалізації  - «залучення 

коштів». 

 

5.2.4 Розробка ринкової стратегії проекту 

 

Урахування груп споживачів покладено в основу таблиці 5.2.14.  і  

показує те, що обрано стратегію диференційованого маркетингу, як частину 

розробки ринкової стратегії. 

 

Таблиця 5.2.14 – Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис 

профілю 

цільової 

групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачі

в 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний попит 

в межах цільової 

групи (сегменту) 

Інтенсивні

сть 

конкуренці

ї в сегменті 

Простота 

входу в 

сегмент 

1 Провідні 

інженерні 

компанії 

Висока Середній (сильно 

залежить від якості 

виконаної роботи) 

Середня Середня 

2 Окремі 

фізичні 

особи 

Висока Висока Середня Низька 

3 Спеціальні 

державні 

інженерні 

компанії 

Середня Середній (сильно 

залежить від якості 

виконаної роботи) 

Висока Середня 

Які цільові групи обрано: 1 і 2 
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Враховуючи результати таблиці можна сказати, що цільовими групами 

обрано провідні інженерні компанії та окремі фізичні особи (зможуть окремо 

роботи замовлення), а не спеціальні державні інженерні компанії, де 

присутня висока конкуренція. Для того, щоб повноцінно обрати сегменти 

ринку для роботи та розвитку складено таблицю 5.2.15. 

 

Таблиця 5.2.15 – Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Обрана 

альтернатива 

розвитку  

проекту 

Стратегія охоп

лення ринку 

Ключові конкуренто‐спро

можні позиції відповідно 

до обраної  альтернативи 

Базова ст

ратегія ро

звитку 

1 Створення 

інженерних 

проектів і їх 

редагування з 

урахування 

матеріалу 

Популяризація 

шляхом 

співпраці з 

провідними 

інженерними 

компаніями 

Створення проекту з 

урахуванням замовлення; 

Редагування проекту з 

урахуванням 

можливостей виробника і 

наступного використання 

деталі/машини 

Стратегія 

диференц

іації 

З урахуванням наведених даних у таблиці видно, що обрано стратегія 

диференціації з ціллю створення інженерних проектів і їх редагування 

відповідно до доцільного матеріалу. У разі необхідної конкуренції 

створюється план дій, його представлено таблицю 5.2.16. 

 

Таблиця 5.2.16 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є прое

кт «пер‐ 

шопрохід

цем» на  

ринку? 

Чи буде компанія  

шукати нових спо 

живачів, або заби

рати існуючих у  

конкурентів? 

Чи буде компанія  

копіювати основні  

характеристики  

товару конкурента, і

 які? 

Стратегія конку‐ 

рентної поведінки 
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1 Ні Пошук нових 

споживачів 

Копіювання 

характеристик 

якості та швидкості 

з можливістю 

удосконалення 

проекту 

Стратегія заняття 

конкурентної ніші (з 

переходом до 

стратегії 

наслідування 

лідера) 

 

Враховуючи дані таблиці, то для базової стратегії конкурентної 

поведінки обрано ціль пошуку нових споживачів і якісне виконання роботи 

згідно інженерних норм, тобто вибір стратегії конкурентної ніші. 

Під час загального ринкового циклу проект має власний комплекс 

асоціацій, для ідентифікації серед споживачів та користувачів даної галузі, 

відомості про це надано в таблиці 5.2.17. 

 

Таблиця 5.2.17 – Визначення стратегії позиціювання 

№ 

п

/п 

Вимоги до 

товару 

цільової 

аудиторії 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції власного 

стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту 

(три ключових) 

1 Високі 

технічні і 

технологічні 

характеристи

ки, 

надійність 

Стратегія 

диференціації 

Показники надійності 

і технологічності, 

технічні 

Відповідність 

нормам, 

технологічність, 

технічність 

2 Високі 

технологічні 

характеристи

Стратегія 

диференціації 

Показники економічні, 

технологічні, 

надійності 

Відповідність 

нормам, 

технологічність, 
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ки, 

надійність і 

економічніст

ь 

економічність 

 

Враховуючи останні чотири таблиці цілком визначено система рішень 

згідно ринкової поведінки компанії. 

 

5.2.5 Розроблення маркетингової програми проекту 

 

Для повноцінного розроблення маркетингової програми необхідно 

визначити маркетингову концепцію, що відома для споживача, представлено 

у вигляді таблиці 5.2.18.  

Більш докладно маркетингова модель розглядається у  вигляді 3 рівнів 

із уточненням її властивостей і характеристик на різних етапах, розглянути у 

таблиці 5.2.19. 

 

Таблиця 5.2.18 – Визначення переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 

Потреба Вигода, яку пропонує товар Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі чи які 

треба створити) 

1 Підбір 

матеріалу 

моделі 

Зменшення витрат на проект Доцільність вибору, 

популяризація підходу до 

проектів 

2 Реалізація 

моделі 

проекту 

Редагування моделі Швидкість створення, підбір 

властивостей з урахуванням 

задач споживача і мети 
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Таблиця 5.2.19 – Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

1. Товар за задумом Опис базової потреби споживача, яку задовольняє т

овар (згідно 

концепції), її основної функціональної вигоди: 

редагування моделі споживача і підбір ймовірного 

матеріалу для виготовлення деталі/машини з 

урахуванням специфіки використання і фінансових 

можливостей 

2. Товар у реальному 

виконанні 

Властивості М/Нм Вр/Тх /Тл/Е/Ор 

Представле

но в 

електронно

му вигляді 

- - 

Якість: виконано за всіма інженерними нормами і з 

можливістю надання креслення, тестування 

моделей за певних режимів робіт у спеціальних 

програмах. 

Пакування:з урахуванням діючих інженерних 

стандартів. 

Марка: назва компанії – OLT, назва товару – 

створення раціонального і сучасного інженерного 

проекту ( в тому числі і модернізацій на прикладі 

машини для лиття під тиском). 

3. Товар із 

підкріпленням 

До  продажу: ймовірна модель проекту 

Після продажу: товарний знак, креслення, підбір і 

редагування параметрів моделі. 

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: захист ідеї 

товару (цільової особливості проекту) 
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Наступним етапом є визначення деяких цінових меж, які 

допомагатимуть встановити ціну на товар, наведено у таблиці 5.2.20. 

 

Таблиця 5.2.20 – Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-

аналоги 

Рівень 

доходів 

цільової 

групи 

споживачів 

Верхня та нижня 

межі 

встановлення 

ціни на 

товар/послугу 

1 4000-10000 6000-10000 30000 3000-8000 

 

Враховуючи обрані цінові межі можна сказати, що вони загалом 

встановлені на середньому рівні, з незначною знижкою задля залучення 

споживачів. , саме тому обирається коректна робоча Система збуту для 

заданого ж товару представлена у таблиці 5.2.21. 

 

Таблиця 5.2.21 – Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції 

збуту, які має 

виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина 

каналу збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 Невеликі компанії і 

фізичні особи, які 

зацікавлені в збереженні 

частини коштів від 

проекту і гарній його 

реалізації 

Підбір 

матеріалу і 

реалізація 

готового 

проекту 

споживачу 

Широка Залучена 
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Враховуючи дані таблиці можна сказати, що специфіка поведінки 

цільових  клієнтів полягає у збереженні частини коштів і реалізації проекту з 

урахуванням можливості підбору матеріалу і наступному продажі готового 

проекту споживачу. 

Маркетингова програма із її комунікаціями спирається в першу чергу 

на специфіку споживачів і наводиться у вигляді таблиці 5.2.22. 

 

Таблиця 5.2.22 – Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові 

клієнти 

Ключові 

позиції для 

позиціювання 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Пошук 

необхідне об 

дешевого 

редагування 

стартового 

проекту 

Соціальні 

мережі, 

невеликі 

інженерні 

компанії 

Виконання за 

стандартами, 

необхідні 

інженерні 

матеріали і 

модернізація 

загальної 

концепції 

проекту 

(деталі, 

машини) 

Донесення 

цільвої 

особливості 

стартар-

проекту 

Швидкість і 

відповідність 

нормам 

 

З урахуванням усіх таблиць наведених у розділі було представлено 

ринкову стратегію проекту, із урахування ринку, споживачів та 

маркетингової концепції. 

 



 

 

64 

 

5.2.6. Висновки 

 

Проведений стартап-проект можна проаналізувати наступним чином: 

- є можливість ринкової комерціалізації проекту (незважаючи на 

стагнуючу нині динаміку ринку через воєнні дії; попит на зовнішньому 

ринку є можливістю реалізацій нових проектів; рентабельність дає 

змогу для роботи); 

- є перспективи впровадження з огляду на споживачів (бар’єр входження 

невисокий, хоча і потребує кваліфікованих працівників; конкуренція є, 

але оскільки конкурентоспроможність проекту висока, то реалізація 

допустима і має життя на ринку); 

- для ринкової реалізації доцільно залучити кошти інвесторів за рахунок 

одного із варіантів модернізації, що є найбільш перспективним у плані 

коштів і реалізації); 

- подальша імплементація проекту доцільна. 
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5.3 Охорона праці 

 

Розроблена інженерна машина представляє собою термопластавтомат, 

метою якого є виготовлення виробів із термопластичних матеріалів через 

застосування  методу лиття під тиском. Машина для лиття під тиском 

зазвичай застосовується при помірному чи холодному кліматі, причому з 

урахуванням 4-й категорії розміщення. Варто зауважити , що за один цикл на 

таких машинах можна зробити від одного до десяти виливків, залежно від 

наступних параметрів: 

- об’єм; 

- конфігурація; 

- площа лиття (базовий об’єм впорскування гомогенізованої маси за 

цикл становить 200 см3); 

- тиск лиття (у даній машині 130 МПа); 

- температура пластифікації (здійснюється процес за температури до 

3500С). 

Матеріали, що застосовуються при роботі в машинах для лиття під 

тиском і придатні до переробки при заданому методі роботи, наступні: 

- полістирол і його похідні (співполімери); 

- поліетилен низької густини; 

- поліетилен високої густини; 

- полівінілхлорид та інше. 

В процесі роботи (лиття під тиском) полімер, що знаходиться в 

гранульованому стані поступово переходить до матеріального циліндра 

інжекційного вузла машини для лиття під тиском, де зазнає нагрівання і 

надходить через обертання шнека до наступної стадії переробки. Сам же 

черв’як після даної дії поступово відходить у попереднє положення. За 

даного процесу більшість матеріалів (термопластів) переробляється за 

температури до 200-350 °С, а за іншого типу (реактопластів) - до 80-120 ° С. 

Пізніше (як завершальна стадія) пластифікований матеріал через 
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поступальний рух надходить до литтєвої форми, де зазнає охолодження за 

температури до 20-40 °С і витримується під тиском до стадії надання 

необхідної форми та вигляду. 

Лиття під тиском – один із базових методів переробки полімерів , що 

застосовується в промисловості, адже  дає змогу надати виробам високої 

якості із урахуванням невеликих затрат, що в свою чергу, дає змогу 

виробництву мати велику продуктивність. . 

Машини для лиття під тиском зазнають модернізації з метою 

збільшення надійності конструкції та її елементів, швидкохідності, більш 

простого рішення за рахунок універсальності серед обраних технологій. 

Перспективне рішення щодо створення покращених елементів інжекційного 

вузла та його конструкції через різну потужність, котру можна суттєво 

варіювати. 

Багато виробів складно виготовляти тільки одним із методів, тому 

варто зауважити, що метод лиття під тиском є одним із універсальних серед 

тих, що стосуються  переробки полімерних матеріалів. Дані вироби мають 

складну конфігурацію і загальний вигляд через малу товщину стінки, 

конструкцію, що помітно в зміні товщини стінок, що не дає змогу робити 

виготовлення у відкритих формах. 

 

5.3.1 Шкідливі фактори 

 

Модернізована спроектована машина, як і всі інші, має вплив на 

персонал, що її обслуговує та середовище оточення.  

У зв’язку з цим слід виділити наступні шкідливі фактори, що 

представляють собою комплекс травмонебезпечних і просто шкідливих 

впливів: 

- шум; 

- загазованість; 

- повітря робочої зони; 
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- освітлення; 

- електронебезпека; 

- пожежонебезпека. 

 

5.3.2 Шум 

 

Основними джерелами шуму під час роботи машини є: 

- гідродвигуни; 

- вентилятори охолодження; 

- електродвигуни; 

- механізм підводу сопла; 

- механізм запирання. 

З урахуванням процесу пероробки можна виділити в машині наступні 

шумові шкідливі фактори: вузькополісні, непостійні механічні, 

аеродинамічні шуми та гідродинамічні шуми з L=95 дБА, що з урахуванням  

базових стандартів по ДСН 3.3.6.037-99 не повинні перевищувати L=80 дБА. 

Внаслідок цього приймаються наступні дії з метою обмеженням і 

захисту від виробничого шуму: 

-  змащування всіх поверхонь, що зазнаються тертя та прокладочних 

матеріалів, що беруть участь у даному процесі;  

- застосування кожухів для захисту конструкції. 

Окрім базового робочого шуму вплив має і вібрація,що виникає 

внаслідок неточності встановленням обертових деталей і нещільності 

корпусного з’єднання деталей між собою і самої конструкції корпуса з 

фундаментом. 

Внаслідок усього цього технологічна вібрація надходить поступово до 

ключових опорних поверхонь і оператора (робітник). Через те,що робітник 

перебуває біля панелі керування – далеко від основи машини і вібраційного 

впливу – вібрація здійснює лише незначний вплив. Оскільки рівень 

технологічної вібрації під час процесу переробки в виробничому приміщенні 
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не перевищує 90 дБ, що відповідає ДСН 3.3.6.039 – 99, слід виконати лише 

незначні зміни. 

Зниження вібрації , що досягає оператора, здійснюється прийманням 

наступних рішень: 

- встановлення амортизаторів; 

- застосування додаткових ребер жорсткості; 

- переміщення на застосування конструкційного екрану. 

Сумарний час роботи під взаємодією шкідливого впливу вібрації не 

перевищує 2/3 процесу роботи (зміни). Внаслідок цього слід виділити, що  

неперервна дії вібрації не перевищує 5 – 10 хв., що зумовлює застосування 

режиму роботи з  обідньою перервою, як мінімум в 40 хвилин. 

 

4.3.3. Загазованість 

 

Шкідливим фактором при роботі з ливарною машиною також є вплив 

на навколишнє середовище газів, котрі виникають внаслідок процесу 

пероробки та руйнування основних елементарних конструкцій полімерів. 

Переробка полімерів – шкідливий процесс, що існує паралельно  

технологічному процесу знищення полімерів. 

Враховуючи спосіб боротьби з газами, прийнятий зазвичай, що 

виділяються при руйнуванні полімеру, для усунення шкідливого впливу 

даного фактору можна виділити наступні процесові дії:  

- використання вентиляційного системи; 

- застосування витяжки (розташовується зверху матеріального 

циліндру інжекційного вузла під час процесу пластифікації полімеру 

і його наступної переробки); 

У тих випадках, коли мають застосовуватись особливі різновиди 

полімерів, при яких відбувається знищення високотоксичних сполучень та 

виділення більш шкідливих частинок у навколишнє середовище 
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використовують різні засоби захисту згідно заданих стандартів ГОСТ 

12.1.005-88/98-ГДК. 

Серед шкідливих речовин можна виділити наступні види: 

- гази (під час переробки термопластів і реактопластів); 

- пил (під час додавання матеріалу до виробничого процесу). 

Серед засобів захисту , для уникнення ускладнень із органами дихання, 

застосовують індивідуальні підхід через наступні рекомендовані 

збережувальні «механізми»: 

- респіратор ШБ-1; 

- респіратор протипиловий “Пульс-М”. 

 

4.3.4. Мікроклімат 

 

Диференціація через урахування категорій праці здійснюється  за 

тяжкістю і з урахуванням основних сумарних енергетичних витрат організму 

під час стандартизованого режиму роботи і кількості годин. 

У даному випадку можна виділити те, що робота оператора (робітника)  

підпадає під категорію 1b, що відображено наступними чинниками: 

- робота, яка виконується в положенні сидячи; 

- робота, яка виконується в положенні стоячи; 

- робота,  пов’язана частково з ходьбою і лише в деякій мірі 

супроводжується фізичними навантаженнями зі споживанням енергії 

організму в межах 121..150 ккал / г (140..174 Вт).  

Для нормалізації робочого середовища та мікроклімату виходячи з 

умови того, що ТПА представляє собою термічний пристрій, варто його 

раціонально розмістити серед робочих зон , причому  під аераційним 

ліхтарем, щоб усі теплові потоки від сусідніх робочих механізмів і машин не 

перетиналися і не знаходилися в межах одного робочого місця.  

Також слід передбачити і застосування наступних покращувальних дій 

у сфері загального мікроклімату:  
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- правильне розміщення вентиляції; 

- опалення; 

- раціональне кондиціювання робочого повітря. 

Для даного обладнання серед машин для лиття слід також використати 

методи теплоізоляції та захисних екранів . 

Суттєвий негативний вплив має і інфрачервоне випромінювання серед 

машин даного класу в процесі роботи, що виникає внаслідок взаємодії з 

опорними нагрівачами, котрі розташовані в трьох ключових зонах і з такими 

характеристиками: 

- потужність становить 1,5 кВт; 

- робоча температура приблизно 3500С.   

На екранування та ізоляцію зон, які використані під час опалення від 

навколишнього середовища, зменшення кількості радіації суттєвий вплив має 

також система охолодження, що є базовим елементом і частиною системи 

термостабілізації. 

 

4.3.5. Освітлення 

 

Для забеспечення якісного робочго освітлення приміщення, в якому 

розміщено термопластавтомат використовуються наступні світильники серії 

HB: 

- Світильник HBD 250 M – ртутна лампа типу ДРЛ; 

- H – металогалогенна лампа типу ДРИ; 

- S – натрієва лампа типу ДНаТ. 

Через те, що існує ризик раптового відключення мережі слід 

розмістити блок аварійного живлення. Саме ця частина конструкції 

вмонтована до світильника із застосовуванням ламп з такими 

характеристиками потужності: від 13 Вт до 58 Вт. 

Варто зауважити, що рівень освітлення відповідає нормам СНіП ΙΙ-4-

79, бо як Ен=150лк, а Еф=200лк. Еф>Ен. 
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4.3.6. Електробезпека 

 

Для забезпечення доцільної електробезпеки визначено клас робочого 

приміщенням – ПУЕ. 

У зв’язку з цим у даній машині для лиття під тиском мають бути 

застосовані підвищені електричні вимоги до безпеки, що реалізовані через 

встановлення енергетичного обладнання із застосуванням автоматики 

живленням від трифазного змінного струму із вказаною рекомендованою 

напругою U=220/380В. 

Причини електрокорекції  полягають в тому, що система автоматики 

зумовлена застосуванням майже усього, окрім доцільної  системи захисту від 

перевантажень. У зв’язку з цим від короткого замикання виконують наступні 

дії: 

- заземлення інженерної машини для лиття під тиском за допомогою 

шини; 

- застосування ізоляції до усіх дротів; 

- використання екранування до дротів; 

- збереження і обвід захисною оболонкою усіх наявних дротів.  

Окрім базових рекомендацій до самої машини є і ті, що стосуються 

робітника та режиму роботи: 

- робота оператора з утеплювачем риштування; 

- при роботі машини в обох режимах (робочому і аварійному) 

застосовувати дистанційне керування ; 

- при роботі машини в обох режимах (робочому і аварійному) мати 

можливість виконати аварійне відключення. 
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4.3.7. Пожежна безпека 

 

В машині для лиття під тиском згідно нормам по ДЕ 3330.Ф1 

основними факторами пожежі можуть бути так чинники: 

-  недотримання правил технології обробки матеріалу ( як 

термопластів, так і реактопластів); 

-  несправність електрообладнання (через перепади напруги і якість 

дротів); 

-  нехтування і недотримання правил пожежної безпеки на 

виробництві, в межах обох зон. 

Якщо звернути увагу причин виникнення пожежі, то видно такі: 

- коротке замикання; 

- поява великого перехідного опору при роботі; 

- перевантаження мережі чи її аварія та інше. 

У випадку загоряння пожежі на автоматиці порядок дій наступний: 

- вимкнути систему живлення; 

- розпочати гасіння пожежі ( за класифікацією пожежа належить до 

класу В – горіння рідких горючих речовин). 

Для гасіння пожежі варто зауважити і виділити наступні види 

вогнегасників: 

- для використання типажі такі - вуглекислий, холодноагентний, 

порошковий, вуглекислотно-бромментильний; 

-  недоцільно застосовувати вуглекислотно-бромметиловий тип 

вогнегасники через збільшенням таким чином токсичного заряду на 

місці пожежі. 

Варто зауважити, що приміщення має бути оснащене 2 еваковиходами 

відповідно до нормам в документі СНіП 2.09.02-85. 

Приміщення являє собою цех,який доцільно розташувати на першому 

поверсі з метою покращення фундаментальних властивостей конструкції і 

поступовому зменшенню шумового і вібраційного впливу при роботі. 
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Ширина шляхів евакуації має бути нормованою і становити не менше 

одного метра, причому самі двері,що встановлені на шляху евакуації – не 

менше 0,8 м [19]. 
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6. МОДЕРНІЗАЦІЯ І РОЗРАХУНОК ВУЗЛА ІНЖЕКЦІЇ В ANSYS 

 

Для виконання ключового розрахунку необхідно визначитися із 

деталлю, яка сприймає основні навантаження після модернізації. 

Враховуючи креслення базового і модернізованого інжекційного вузла, 

такою деталлю виступає матеріальний циліндр, більш докладно його видно 

на частині креслення, що представлено на рис. 6.1 та рис. 6.2. 

 

Рис. 6.1 – Частина креслення базового інжекційного вузла 

 

Рис. 6.2 – Частина креслення модернізованого інжекційного вузла 
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6.1  Розробка ключової деталі інжекційного вузла 

 

Враховуючи специфіку деталі інжекційного вузла необхідно буде 

виконати «умовний розріз» на частини: 3– для базового, 5 – для 

модернізованого. Він необхідний буде для правильного навантаження деталі. 

На рис. 6.3 представлено загальний вигляд деталі із урахуванням 

базового вузла. 

На рис. 6.4 представлено загальний вигляд деталі із урахуванням 

базового вузла. 

 

Рис. 6.3 – Вигляд базового товстостінного циліндра 

 

Рис. 6.4 – Вигляд модернізованого товстостінного циліндра 
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6.2 Розрахунок модернізації і визначення ключових параметрів 

 

Виконаємо базовий розрахунок із урахуванням навантажень і 

закріплень із наступним визначенням запасу міцності, ключового параметру, 

котрий дасть змогу оцінити працездатність деталі і вузла загалом. 

На рис. 6.6 представлено базову деталь із навантаженнями та 

закріпленнями, а на рис. 6.7. – значення запасу міцності для базової деталі. 

 

Рис. 6.6 – Базовий циліндр із навантаженнями та закріпленнями 

 

Рис. 6.7 – Запас міцності для базового циліндра 
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На рис. 6.8 представлено модернізовану деталь із навантаженнями та 

закріпленнями, а на рис. 6.9. – значення запасу міцності для модернізованого. 

 

Рис. 6.8 – Модернізований циліндр із навантаженнями та 

закріпленнями 

 

Рис. 6.9 – Запас міцності для модернізованого циліндра 
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6.3   Аналіз розрахунку і результатів 

 

Враховуючи результати розрахунків можна сказати, що обидві деталі 

робочі і модернізована дозволила суттєво збільшити запас міцності. 

У зв’язку із додаванням до системи другої пластини і клапану може 

спостерігатися перепад тиску, тому доречно буде провести додаткові 

розрахунки із збереженням базового тиску на одній із зон, центральній із 

клапаном та боковій. 

У таблиці 6.1. представлено дані розрахунку при яких змінювався тиск 

у боковій зоні із збереженням сталого у центральній, а у таблиці 6.2 - із 

збереженням у боковій. 

 

   Таблиця 6.1. Запас міцності при перепаді із сталим у центральній зоні 

Значення зміненого  тиску, МПа Запас міцності 

80 1,6982 

82 1,6043 

85 1,4234 

90 1,089 

91 1,0023 

92 0,9892 

 

Таблиця 6.2. Запас міцності при перепаді із сталим у боковій зоні 

Значення зміненого  тиску, МПа Запас міцності 

80 1,6982 

85 1,4523 

90 1,158 

92 1,092 

94 1,018 

95 0,997 



 

 

79 

 

 

Із урахуванням проведених розрахунків для наочності побудовано 

графіки, які винесено як рис. 6.10 і рис. 6.11 

 

Рис. 6.10 – Графік залежності запасу міцності деталі при перепаді тиску у 

боковій зоні 

 

Рис. 6.11 – Графік залежності запасу міцності деталі при перепаді тиску у 

центральній зоні 
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Враховуючи проведені розрахунки очевидно, що модернізація 

дозволила збільшити запас міцності і загальну довговічність вузла, для 

розглянутої деталі з 1,44 до 1,6982. 

Проведення розрахунку з урахуванням перепаду тиску показує, що 

орієнтовним тиском для поломки буде 92-95 МПа. 

Було також проведено додатковий розрахунок іншої деталі 

модернізованого вузла, наведено в Додатку Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

ВИСНОВКИ 

 

Виконано магістерську дисертацію на тему «Машина для лиття під 

тиском з модернізацією вузла інжекції». 

Відповідно до мети магістерської дисертації було виконано 

дослідження призначення, конструкції та загального принципу дії машини 

для лиття під тиском, описано технологічну схему виробництва виробів з 

пластмас, цілком може застосовуватися і для переробки, що прийнято до 

уваги як специфіку технологічної схеми. Проведено було літературно-

патентний огляд з метою узагальнення переваг та недоліків машини для 

лиття під тиском з наступним усуненням їх через проведення і реалізацію 

двох патентів. 

Аналізуючи варіанти покращення роботи машини було вирішено 

обрати модернізацію, що має в собі дві пластини і клапан для перерозподілу 

тиску і подальшої кращої гомогенізації і збільшення довговічності вузла. 

В магістерській дисертації було виконано розрахунки, як параметричні 

і теплові, так і ті, що стосуються міцності базової конструкції машини для 

лиття під тиском, в тому числі для модернізованої проведені у програмному 

забезпеченні ANSYS, що показали те, що модернізація має сенс і конструкція 

витримує навантаження. 

Магістерська дисертація також має наступні розділи для підтвердження 

розробки та її доцільного застосування у галузевому машинобудуванн, як 

машини для лиття під тиском з модернізацією вузла інжекції: монтаж та 

експлуатація, старптап та охорона праці. 

Написані і опубліковані 2 тези за темою магістерській дисертації у 

збірнику XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції ІХФ 

«Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної 

техніки» 13-14 грудня 2022 р. 
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Додаток А 

специфікації 



Фо

р- 

мат 

Поз.           Позначення        Найменування Кіл. Приміт. 

      
   Документація   
      
А1  ЛП11мп.057243.001-70ВЗ Загальний вигляд   
      
   Складальні одиниці   
      
 1 ЛП11мп.057243.001.70 Корпус 1  
 2 ЛП11мп.057243.002.70 Оглядове вікно 1  
 3 ЛП11мп.057243.003.70 Блок управління 1  
А1 4 ЛП11мп.057243.004.70 Матеріальний циліндр зі шнеком 1  
 5 ЛП11мп.057243.005.70 Стійка 1  
А1 6 ЛП11мп.057243.006.70 Привід рухомої форми 1  
 7 ЛП11мп.057243.007.70 Бункер 1  
 8 ЛП11мп.057243.008.70 Привід прицезіонного вприску 1  
      
   Стандартні вироби   
      
 9 ЛП11мп.057243.009.70 Гідроаккумуляторна система 1  
   ГОСТ Р 2479-79   
 10 ЛП11мп.057243.010.70 Лопасний насос типу 8Г12-25А 1  
   ГОСТ 1284.1-89   
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
     

ЛП11мп.057243.002-70ВЗ      

Зм. Арк.    №докум. Підпис Дата 

Розроб. Качура Р.О.   

 Машина для лиття під 

тиском 

   Літ. Аркуш Аркушів 

Перев . Нестеров В.Г.      1 1 

Керівник     
НТУУ „КПІ” 

ІХФ 
Н.контр.    

Затверд. Нестеров В.Г.   

 



Фо

р- 

мат 

Поз.           Позначення        Найменування Кіл. Приміт. 

      
   Документація   
      
А1  ЛП11мп.057242.004-70  Складальне креслення   
      
   Складальні одиниці   
      
 1 ЛП11мп.057242.001.70 Пресформа 1  
 2 ЛП11мп.057242.002.70 Закріплювач пресформи 1  
 3 ЛП11мп.057242.003.70 Випускний канал  6  
 4 ЛП11мп.057242.004.70 Обертове кільце  1  
 5 ЛП11мп.057242.005.70 Циліндр 1  
 6 ЛП11мп.057242.006.70 Нагрівне кільце 8  
 7 ЛП11мп.057242.007.70 Сопло 1  
 8 ЛП11мп.057242.008.70 Перша пластина 1  
 9 ЛП11мп.057242.009.70 Випускний отвір 4  
 10 ЛП11мп.057242.010.70 Змішувальний стержень 1  
 11 ЛП11мп.057242.011.70 Поршневий блок 1  
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
     

ЛП11мп.057242.003-70 СК      

Зм. Арк.    №докум. Підпис Дата 

Розроб. Качура Р.О.   

Базовий інжекційний 

вузол 

   Літ. Аркуш Аркушів 

Перев . Нестеров В.Г.      1 1 

Керівник     
НТУУ „КПІ” 

ІХФ 
Н.контр.    

Затверд. Нестеров В.Г.   

 



Фо

р- 

мат 

Поз.           Позначення        Найменування Кіл. Приміт. 

      
   Документація   
      
А1  ЛП11мп.057242.004-70  Складальне креслення   
      
   Складальні одиниці   
      
 1 ЛП11мп.057242.001.70 Пресформа 1  
 2 ЛП11мп.057242.002.70 Закріплювач пресформи 1  
 3 ЛП11мп.057242.003.70 Випускний канал  6  
 4 ЛП11мп.057242.004.70 Обертове кільце  1  
 5 ЛП11мп.057242.005.70 Змішувач 1  
 6 ЛП11мп.057242.006.70 Обмежувальний виступ 4  
 7 ЛП11мп.057242.007.70 Головка гвинта 1  
 8 ЛП11мп.057242.008.70 Черв'як  1  
 9 ЛП11мп.057242.009.70 Циліндр 1  
 10 ЛП11мп.057242.010.70 Нагрівне кільце 8  
 11 ЛП11мп.057242.011.70 Сопло 1  
 12 ЛП11мп.057242.012.70 Перша пластина 1  
 13 ЛП11мп.057242.013.70 Випускний отвір 4  
 14 ЛП11мп.057242.014.70 Вісь клапана 1  
 15 ЛП11мп.057242.015.70 Друга пластина 1  
 16 ЛП11мп.057242.016.70 Змішувальний стержень 1  
 17 ЛП11мп.057242.017.70 Поршневий блок 1  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
     

ЛП11мп.057242.004-70 СК      

Зм. Арк.    №докум. Підпис Дата 

Розроб. Качура Р.О.   

 Модернізація 

інжекційного вузла 

   Літ. Аркуш Аркушів 

Перев . Нестеров В.Г.      1 1 

Керівник     
НТУУ „КПІ” 

ІХФ 
Н.контр.    

Затверд. Нестеров В.Г.   

 



Фо

р- 

мат 

Поз.           Позначення        Найменування Кіл. Приміт. 

      
   Документація   
      
А1  ЛП11мп.057242.004-70  Складальне креслення   
      
   Складальні одиниці   
      
 1 ЛП11мп.057242.001.70 Порт вприску 1  
 2 ЛП11мп.057242.002.70 Черв'як 1  
 3 ЛП11мп.057242.003.70 Акумуляторний двигун 1  
 4 ЛП11мп.057242.004.70 Рухома пластина 1  
 4 ЛП11мп.057242.005.70 Гідроциліндр 1  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
     

ЛП11мп.057242.005-70 СК      

Зм. Арк.    №докум. Підпис Дата 

Розроб. Качура Р.О.   

 Модернізація 

завантажувального 
вузла 

   Літ. Аркуш Аркушів 

Перев . Нестеров В.Г.      1 1 

Керівник     
НТУУ „КПІ” 

ІХФ 
Н.контр.    

Затверд. Нестеров В.Г.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б 

Розрахунок обертового кільця 



Для початку необхідно створити креслення деталі, яка сприймає основні 

навантаження при роботі (на основі вузла, що підлягав модернізації – деталь 

4 – обертове кільце). Оскільки деталь порівняно складна, то для початку 

потрібно створити певне тіло обертання і виконати повний «поворот», 

оскільки половина недоцільна через наявність отворів і складність 

моделювання навантажень і закріплень при їх половині.  

Наступним кроком необхідно створити отвори в самій деталі, для цього 

створюємо ескіз і «видавлюємо» їх через вже наявну деталь. Після 

проведення цих операцій отримуємо деталь згідно креслення. Розміри деталі 

беремо звідти ж.  

 

Рис.1 – Скріншот частини креслення 

   

Рис. 2 – Скріншоти до тіла обертання деталі 

Після проведення всіх операцій отримаємо такий вигляд деталі: 



 

Рис. 3 – Скріншот готової деталі з сіткою 

Наступним необхідно задати навантаження і закріплення згідно режиму 

роботи вузла. Для цього необхідно закріпити його за допомогою Cylindrical 

Support і виконати розподілене  навантаження по певним областям за 

допомогою команди Pressure.  

Після проведення даних розрахунків виконуємо загальний аналіз за 

допомогою Safety Factor. 

 

Рис. 4 – Скріншот задання навантаження і закріплення 

 

Рис. 5 – Скріншот запасу міцності при даному режимі роботи 



Наступним кроком виконаємо дослідження відносно максимальних 

напружень, котрі можуть бути застосовані до деталі, до тих пір, поки вона не 

зламається.  

Величина навантаження, МПа Запас міцності 

20 3,02 

30 1,4355 

35 1,1355 

38 1,0087 

39 0,97249 

Таблиця 1.1. Відношення і зв'язок між навантаженням і запасом міцності 

Для цього відповідно поступово будемо збільшувати навантаження і 

робити перерахунок відносно запасу міцності до величини меншої одиниці. 

 

Рис.6 – Графік залежності запасу міцності від основного навантаження 

Було виконано розрахунок обертового кільця інжекційного вузла, таким 

чином, було підтверджено доцільність вибраних розмірів і матеріалу деталі, 

підтверджена роботоздатність деталі, навантаження цілком можна збільшити 

з 20 МПа початкових (загалом розрахованих) до 37-38 МПа критичних, після 

досягнення яких деталь зламається. 
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Додаток В 

тези 



Модернізація вузла інжекції машини для лиття під тиском 

 

Борщик С.О., ст.викл.; Качура Р.О., студент, 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м.Київ 

 

Мета роботи – модернізація конструкції інжекційного вузла термопластавтомату для 

збільшення продуктивності. 

 

Лиття під тиском застосовується є одним із найпоширеніших методів формування виробів 

із пластмас та їх сумішей. В литтєвих машинах розм’якшений матеріал переходить  до 

в’язкотекучого стану й потім переміщується до литтєвої форми, де набуває вигляду виріб [1].  

Основними перевагами даної машини є висока продуктивність, можливість виготовлення 

тонкостінних виливків складної форми, можливість одержання декількох деталей за один цикл. 

Основними недоліками є те що, після закінчення набору дози гомогенізованого матеріалу перед 

шнеком відбувається зупинка приводу обертання інжекційного механізму, внаслідок чого 

порушується стабільність процесу гомогенізації перероблюваного матеріалу, нерівномірність 

розподілу наповнювача в полімері та як наслідок виникає високий відсоток браку.  

Для вилучення останнього недоліку було прийнято рішення [2], яке представлено загально 

на рисунку 1. 

Коли матеріал впорскується, гідравлічний циліндр 17 використовується для скорочення, 

щоб привести в рух рухому пластину 16, тим самим підштовхуючи двигун 15 зберігання і 

гвинт, що подає шнек 2 до переміщення щодо стовбура 1. Коли головка гвинта на кінці подає 

шнека  рухається, верхнє назад переміщається у бік завзятого кільця 22. Коли зворотне кільце 

24 контактує з завзятим кільцем 22, вони утворюють поршневу структуру, і лиття під тиском 

матеріал, що зберігається на кінці ствола , викидається з сопла 13, і коли матеріал зберігається, 

гідравлічний циліндр в той же час двигун 15 зберігання приводить в обертання головку шнека 

21.  

 
Рисунок 1– Загальний вигляд удосконаленого вузла інжекції: 1 – стовбур; 2 – шнек;12 – 

горловина ;13 – сопло ;14 – обігрівальний елемент;15 - двигун ; 16 – рухома пластина; 17 – 

гідравлічний циліндр;  21 – головка шнека  

 

Також із удосконалень є вигляд головки шнека та його взаємодія з вузлами, що 

представлено на рисунку 2. 



 
Рисунок 2 – Доскональний вигляд головки шнека: 

22 – завзяте кільце; 23 – обмежувальний виступ; 24 – стопорне кільце; 25 – перехідник;  

26 – наставна канавка; 27 – направний отвір; 28 – товщина стержня; 41 – випускний отвір 

 

Зовнішня сторона стопорного кільця 24 розташована близько до внутрішньої бічної стінки 

стовбура 1. Відстань між обмежувальним виступом 23 і бічною стінкою бочки 1 більше 

товщини стрижня, що перемішує 28. Випускні отвори 41 відповідно передбачені з обох боків 

зворотного кільця , а випускні отвори обмежені настановною канавкою 26, через яку і 

відбувається вивантажування ливарної суміші. 

Висновки: Таким чином запропонована конструкція удосконаленого вузла інжекції 

машини для лиття під тиском дозволить поліпшення перемішування матеріалу і загалом 

створить високопродуктивний вузол.  

Перелік посилань 

1. Шварц О., Эбелинг Ф.В., Фурт Б. Переработка пластмасс / Под. Общ. Ред. А. Д. 

Паниматченко. СПб. : Профессия, 2005. 320с. 

2. Високопродуктивний блок інжекції  машини для лиття під тиском/ Патент 

№202023253984U  Китай, МПК B29C45/50/ Чжан Буцин - Опубл. 19.11.2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модернізація інжекційного вузла машини для лиття під тиском 

 

Борщик С.О., ст.викл.; Качура Р.О., студент, 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м.Київ 

 

Мета роботи – модернізація конструкції інжекційного вузла термопластавтомату для 

збільшення довговічності деталей і загальної продуктивності.  

 

Процес лиття полімерних матеріалів є ефективним способом отримання готових виробів в 

багатосерійному виробництві. Проте, на його якість впливає купа факторів, серед яких – 

контроль температури, довговічність деталей, перемішування матеріалу та інше [1]. 

  Для ліквідації суттєвих недоліків обрана корисна модель [2] зображена на рисунку 1 і 

суть роботи якого описана нижче. 

Вузол 1 упорскування цього варіанту здійснення містить циліндр 2 упорскування, в якому 

поршень 3 упорскування встановлений з можливістю переміщення вздовж поздовжньої осі 11 

вузла упорскування. Через інжекційну форсунку 4 пластифікована маса може бути доставлена з 

циліндра  в порожнину форми 5 формувального інструменту 6 з допомогою поршня . 

Формувальний інструмент розташований 6 на нерухомій плиті 12 затиску форми . Для 

пластифікації матеріалу передбачені перший вузол 7 пластифікації та другий вузол 8 

пластифікації, які розташовані паралельно циліндру упорскування. Обидва вузла містять 

пластифікуючий шнек 13 , розташований в циліндрі, який пластифікує матеріал, що подається 

через пристрої 15 , і може подавати його в інжекційний циліндр через перший канал 9 і другий 

канал 10 подачі. 

 
Рисунок. 1  – Вигляд вузла інжекції: 

1 – вузол; 2 - циліндр; 3 – поршень; 4 – інжекційна форсунка; 5 – порожнина форми; 

6 – формувальний інструмент; 7 – перший вузол; 8 – другий вузол; 9 – перший канал 

подачі; 10 – другий канал подачі; 11 – поздовжня вісь; 12 – нерухома плита; 13 – шнек;  

15 - пристрій  

Висновки: Таким чином запропонована конструкція удосконаленого вузла інжекції машини 

для лиття під тиском дозволить збільшити продуктивність за рахунок збільшення об’єму 

вприску та зменшення деформацій. 
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