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РЕФЕРАТ 

 

          Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Інженер 

специаліст» на тему: «Литтєвий автомат з модернізацією пластикаційно-

інжекційного механізму».  

Проект складається з вступу, десяти розділів, висновків, переліку 

умовних позначень і  додатків.  

Робота містить опис технологічного процесу, в якому приймають 

участь литтєвий автомат. 

Метою дипломного проекту є вибір модернізації пластикаційно-

інжекційного мехнізму з літературних джерел. В даній роботі запропонована 

модернізація пластикаційно-інжекційного механізму з метою зменшення 

часу циклу і підвищення змішувальної ефективності, що дозволяє скоротити 

кількість бракованої продукції. 

При конструюванні литтєвого автомату було зроблено патентний 

пошук. Креслення були зроблені за допомогою програми КОМПАС та 

програми «VESNA», розрахунки – за допомогою обчислювальної техніки. 

Результати розрахунків зведені в розрахунково - пояснювальну записку. До 

складальних креслень додаються специфікації. Наведено список 

використаної літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Diploma project educational qualification of "Engineer  specialist " on " 

Automatic moulding machine  with the modernisation of plasticizing injection 

mechanism."  

The project consists of an introduction , ten chapters, conclusion, list of  

symbols applications.  

The paper contains a description of the process, which involved injection 

moulding machine. 

The aim of the diploma project is to modernize choices plasticizing injection 

mechanism with the literature. It makes upgrading work the plasticizing injection 

mechanism to reduce cycle time and improve the mixing efficiency, which reduces 

the number of defective products. 

The design was done termoplastavtomatam patent search. The drawings were 

made using the Compass and the program «VESNA», calculations - using 

computer technology. The calculation results are summarized in cash - an 

explanatory note. Before assembly drawings accompanying the specification. 

Shows the list of references. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект образовательно-квалификационного уровня 

"Инженер , специалист " на тему : "Литьевой автомат с модернизацией 

пластикационно-инжекционного механизма".  

Проект состоит из введения, десяти глав, заключения, списка условных 

обозначений и приложений.  

Работа содержит описание технологического процесса, в котором 

принимают участие литьевой автомат.  

Целью дипломного проекта является выбор модернизации 

пластикационно-инжекционного механизма из литературных источников. 

 В данной работе предложена модернизация пластикационно-

инжекционного механизма с целью уменьшения времени цикла и повышения 

смесительной эффективности, что позволяет сократить количество 

бракованной продукции. 

При конструировании литьевого автомата было сделано патентный 

поиск. Чертежи были сделаны с помощью программы КОМПАС и 

программы «VESNA», расчеты—с помощью вычислительной техники. 

Результаты расчетов сведены в расчетно-объяснительную записку. К 

сборочным чертежам добавляются спецификации. Приведен список 

использованной литературы. 
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ВСТУП 

 

Лиття під тиском є одним з основних методів переробки полімерів у 

промисловості пластичних мас. Цей процес дозволяє виготовляти 

високоякісні вироби з високим ступенем точності з усіляких видів 

пластичних матеріалів, при порівняно незначних витратах і високій 

продуктивності праці. 

Ще не дуже давно лиття під тиском розвивалося тільки інтуїтивно, 

скоріше як мистецтво, тому що для теоретичного рішення багатьох дуже 

складних проблем, що зустрічаються в цій області, було потрібно 

проведення великих і тривалих досліджень. Однак отримані в даний час 

експериментальні дані дозволяють краще зрозуміти суть процесу і трохи 

уточнити існуючі теоретичні представлення. 

Лиття під тиском застосовують для переробки термопластів і 

реактопластів. Це дискретний, високопродуктивний і автоматизований 

процес. 

Литтєві машини удосконалюють у напрямку підвищення 

бистрохідності й надійності, рішення універсальності у виборі 

технологічних прийомів і режимів, впровадження автоматичного контролю і 

регулювання процесу по заданих параметрах. Перспективне створення 

уніфікованих вузлів замикання форми й інжекції різної потужності, якими 

можна комплектувати в різноманітних сполученнях. 
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1  ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАШИНИ 

 

Литтєві машини призначені для виготовлення відкритої форми шляхом 

заповнення попередньо зімкненої прес-форми з великою швидкістю та 

величезним тиском і послідовного охолодження виробу та розмикання форми 

з метою розвантаження.  

В залежності від базових механізмів, їх конструктивних виконань та 

взаємного розміщення, литтєві машини мають широкий різновид. В 

більшості випадків вони мають 3 базових вузли: 

–пластикаційно –інжекційний вузол ( черв’ячний, плунжерний, 

комбінований та ін. ); 

–механізм запирання форми (ГП колонного або щелепного типу, з 

гідравлічним або важільно – гідравлічним приводом). 

–вузол переміщення інжекційно – пластикаційного вузла. 

Для отримання виробів без дефектів на поверхні і зберігання іх розмірів 

при осіданні  необхідно в процесі охолодження зберегти в порожнині форми 

постійний тиск . 

Велику кількість виробів отримують методом лиття під тиском. 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
ЛП41с.167244.000- 70ПЗ 

 



2  ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОЇ МАШИНИ 

 

Таблиця  2.1 – Технічна характеристика базової машини 

Найменування параметру, розміру Значення 

1 Об’єм впорскування, см3  

2 Діаметр шнека, мм 

3 Частота обертання черв’яка, об/хв. 

4 Тиск лиття, МПа 

5 Швидкість лиття, см3/с 

6 Пластикаційна спроможність за полістиролом, кг/год 

7 Потужність нагрівачів, кВт 

7 Зусилля запирання, кН 

8 Хід рухомої плити вузла запирання, мм 

9 Висота встановлюваного інструменту, мм 

10 Хід виштовхувача, мм 

11 Відстань між колонами, мм 

     –  горизонтальна 

–  вертикальна 

12 Робочий тиск, МПа 

13 Потужність електродвигуна, кВт  

14 Габаритні розміри, мм: 

–  довжина 

–  ширина 

–  висота 

15 Маса, кг 

500 

60 

40-315 

150 

273 

238 

16,26 

2500 

500 

350-500 

150 

 

500 

500 

17 

30 

 

5650  

       1400  

 1990 

10000 
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3 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ЛИТТЄВОГО АВТОМАТА, ЙОГО 

СКЛАДОВИХ ЧАСТИН І ПРИНЦИПУ ДІЇ 

 

Загальний вигляд литтєвого автомата зображено на Рисунок Ошибка! 

Текст указанного стиля в документе отсутствует..1, а її технічні 

характеристики (див.Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

 

1 – механізм інжекції;  2 – редуктор;  3 – механізм переміщення вузла 

інжекції;  4 – механізм змикання пресформи; 5 – пластикатор;  6 – 

електородвигун; 7 –бункер; 8 – сопло. 

Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе 

отсутствует..1– Загальний вигляд литтєвого автомата 

Опис конструкції машини. 

Гранульований полімерний матеріал з бункера 7 надходить в 

матеріальний циліндр пластикатора 5, захоплюється обертовим шнеком  і 

транспортується у напрямку сопла 8. При цьому гранульований матеріал 

нагрівається, ущільнюється в пробку і під дією тепла від тертя об поверхню 

гвинтового каналу черв'яка і поверхня циліндра, а також за рахунок тепла від 

зовнішніх зонних електронагрівачів  пластикується, тобто розплавляється під 
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тиском, і, пройшовши через зворотний клапан , накопичується в зоні 

дозування матеріального циліндра. Під дією  виникаючому  при цьому тиску  

черв'як відсувається вправо, зміщуючи плунжер механізму інжекції 1.Після 

спрацьовування кінцевих вимикачів обертання черв'яка припиняється - 

необхідна доза розплаву підготовлена. Далі, за допомогою механізму 

притискання інжекційний вузол зсувається вліво до змикання сопла з 

ливниковою втулкою, до цього моменту завершує змикання частин 

пресформи 4 пресовий вузол ЛМ. Він являє собою, по суті, горизонтальний 

важільно-гідравлічні прес. Після приведення всіх блоків в початковий стан 

створюється тиск в гідроприводі осьового руху черв'яка, який, діючи 

аналогічно поршню, інжектується розплав полімеру з матеріального циліндра 

в прес-форму, де і утворюється виріб. У період формоутворення виробу 

черв'як приводиться в обертання для підготовки наступної порції. Після 

охолодження розплаву до заданої температури форма розкривається, і виріб 

за допомогою виштовхувачів видаляється з робочої зони литтєвої машини. 

Цикли повторюються. 
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4 ЛІТЕРАТУРНИЙ ТА ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ПИТАННЯ, 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

В даному дипломному проекті була проведена модернізація, яка дозволяє 

підвищити техніко-еконономічні показники інжекційно-пластикаційного 

вузла, за рахунок зміни черв’ка. Це здійснено на основі нижче наданих 

джерел.  

В основу корисної моделі [10] поставлена задача спрощення конструкції 

пластикаційного вузла шляхом розділення механізмів обертового та 

зворотно-поступового переміщення робочих органів. Корисна модель 

пояснюється кресленням (рис. 4.1.), де показано схему. 

 

 

 

1 – станина-каретка; 2 – напрямні; 3 – матеріальний циліндр;  

4 – завантажувальна горловина; 5 – система терморегулювання; 6–сопло;  

7 – черв'як; 8 – зворотний клапан; 9 – механізм осьового переміщення 

черв'яка; 10 – привід; 11 – лопаті. 

Рисунок 4.1. Пластикаційний вузол машини для лиття під тиском 

 

В основу корисної моделі [11] поставлено задачу вдосконалення 

інжекційного механізму машини для лиття під тиском шляхом кінематичного 
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поєднання осьового руху шнека із заслінкою, що регулює подачу матеріалу 

за допомогою механізму регульованого перетворення переміщень заслінки і 

забезпечує високу стабільність процесу гомогенізації перероблюваного 

матеріалу. Сутність конструкції корисної моделі представлена на (рис. 4.2.). 

 

 

1 – корпус; 2 – шнек; 3 – завантажувальна горловина; 4 – заслінка; 5 – 

упори на шнеку; 6 –  механізм регулювання зворотно-поступального 

переміщення заслінки; 7 – привід ; 8 – гідроциліндр; 9 – зворотний 

клапан; 10 – наконечник; 11 – сопло. 

 Рисунок 4.2. Інжекційний механізм машини для лиття під тиском 

 

В основу корисної моделі [12] покладено задачу вдосконалити машину 

для лиття під тиском, у якій її нове конструктивне виконання забезпечує 

компактність конструкції, а отже і невелику матеріалоємність машини в 

цілому за умови якісного виконання всіх технологічних операцій циклу лиття 

під тиском. Сутність корисної моделі пояснюється кресленням (рис. 4.3.), на 

якому зображено поздовжній розріз машини для лиття під тиском. 
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1 – матеріальний циліндр; 2 – пластикаційний шнек; 3 – інжекційний 

циліндр; 4 – нагромаджувальна камера; 5 – випускне сопло; 6 – плунжер;  

7 – гідроциліндр. 

Рисунок 4.3. Машина для лиття під тиском 

В основі запропонованого винаходу [13] лежить завдання створення 

такого вузла впорскування і такого способу лиття під тиском, які 

дозволили б усунути відомі з рівня техніки недоліки і забезпечити, 

зокрема, більш короткий час циклу і високий тиск лиття на виході сопла 

навіть при великому обсязі уприскування. Це завдання вирішується за 

допомогою охарактеризованого у формулі винаходу вузла вприскування 

і заявленого способу лиття під тиском. 

 

 

 

Рисунок 4.4. Cхематичний вигляд збоку вузла вприскування в 

частковому розрізі. 
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В основу корисної моделі [14] покладено задачу вдосконалити 

машину для лиття під тиском, у якій нове виконання вузла підготовки 

розплаву забезпечує високоякісну підготовку останнього при од- 

ночасному зменшенні довжини машини. Поставлена задача вирішується 

тим, що в машині для лиття під тиском, що містить корпус 1 із 

завантажувальним 2 і розвантажувальним отворами 3, накопичувальний 

циліндр 4 і співвісний з ним плунжер 5, встановлений з можливістю 

зворотно- поступального руху, а також вузол підготовки розплаву, згідно 

з корисною моделлю, що пропонується, новим є те, що вузол підготовки 

розплаву виконано у вигляді дискового екструдера 6,  диск 7 якого має 

осьовий отвір, а плунжер розміщено в зазначеному отворі. 

 

 

Рисунок 4.5. Машина для лиття під тиском 

 

Технічною задачею даного винаходу [15] є спрощення конструкції і 

зменшення часу технологічного циклу змикання півформ. 

Гідромеханічний пристрій змикання півформ литтєвої машини, 

наприклад термопластавтомата, складається з порожнистого корпусу 1 

(рис.4.6), закріпленого на нерухомій плиті 2, в якій розташований 

гідроциліндр 3 запирання півформ 4. Гідроциліндр 3 з порожнинами 5 і 6 

має поршень 7, який при замиканні півформ 4 взаємодіє з силовою 
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гайкою 8. Силова гайка 8 встановлена на силовий втулці 9, з'єднаній з 

ходовою гайкою 10, різьбовим з'єднанням з кроком S пов'язаної з 

ходовим гвинтом 11. Різьба на силовий втулці 9 виконана 

крупнопрофільною з кроком S1, що забезпечує передачу великих 

осьових зусиль рухомий плиті 12, на якій силова втулка 9 жорстко 

закріплена. Ходовий гвинт 11 встановлений в кришці 13 порожнистого 

корпусу 1, на якій розташований привід 14 швидкого переміщення 

рухомої плити 12 і встановлена шестерня 15, що з'єднує зубчасте колесо 

16 внутрішнього зачеплення із зубчастим колесом 17 зовнішнього 

зачеплення, встановленим на ходовому гвинті 11. Зубчасте колесо 16 

внутрішнього зачеплення обечайкою 18 жорстко з'єднане з силової 

гайкою 8. При цьому зубчасте колесо 17 зовнішнього зачеплення має Z 

зубів, а зубчасте колесо 16 внутрішнього зачеплення - Z1, які 

вибираються з умови забезпечення силової втулці 9 однієї лінійної 

швидкості V як за рахунок обертання ходового гвинта 11, так і її 

синхронного супроводу силовий гайкою 8. 

 

 

 

Рисунок 4.6. Поздовжній розріз пристрою у вихідній позиції рухомої 

плити 

 

В основу корисної моделі [16] поставлено задачу вдосконалити 

машину для лиття під тиском, у якій її нове конструктивне виконання 
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забезпечує одночасність виконання операцій зворотного ходу плунжера 

з операцією набору потрібної порції розплаву, а отже і безперервність 

підготовки розплаву в машині і, таким чином, підвищення її 

продуктивності. Машина для лиття під тиском містить матеріальний 

циліндр 1, споряджений завантажувальним отвором 2 та випускним 

соплом 3. У матеріальному циліндрі 1 розташовано 45 з можливістю 

обертання порожнистий пластикаційний шнек 4, порожнина якого 

містить нагромаджувальну камеру 5 та інжекційну камеру 6, у яких 

розміщені з можливістю зворотно- поступального руху і з'єднані між 

собою плунжер 7 і поршень 8. Інжекційна камера 6 і плунжер 7 

споряджені гідросистемою 9 і 10 руху плунжера 7. (рис. 4.7.) 

 

 

Рисунок 4.7. Машина для лиття під тиском 

За рахунок такої модернізації конструкції [17] зворотного кільцевого 

клапана інжекційного вузла машини для лиття під тиском, досягається 

суттєве підвищення змішувальної ефективності за умов запобігання втрат 

тиску при заповнені прес- форми. Таким чином може бути модернізована 

будь-яка машина для лиття під тиском із шнековою підготовкою полімеру. 

Витрати на модернізацію мінімальні і пов'язані з виготовленням втулки і 

вдосконалення конструкцій наконечника та циліндра. Такі роботи, як 

правило, виконуються на звичайному універсальному металообробному 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
ЛП41с.167244.000- 70ПЗ 

 



обладнанні і не викликають труднощів. На (рис. 4.8.) зображено 

змішувально-інжекційний вузол в двох положеннях: в верхній половині 

креслення зображено вузол в режимі набору порції полімеру, в нижній - в 

режимі впорс- кування полімеру. 

 

 

Рисунок 6.8. Змішувально-інжекційний вузол машини для лиття під 

тиском 

На (рис. 4.9.)  відображено варіант конструктивного оформлення, коли 

зовнішній діаметр упора  наконечника  та внутрішній діаметр циліндра  

однакові. При цьому торцева та конічна поверхні наконечника з'єднані 

наскрізними кана- лами, в формі поглиблень  та/або отворів. 

 

 

1 –циліндр; 2 – шнек; 3 – втулка; 4 – наконечник; 5 – упор; 6 – паз ;  

7,8 – поглиблення; 9 – поглиблення; 10 – отвори; 11 – мундштук. 

 

Рисунок 4.9. Змішувально-інжекційний вузол машини для лиття під 

тиском 
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5   ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМУ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАШИНИ 

 

Лиття під тиском - це основна технологія виробництва виробів з 

пластмас. На даний момент, третина всіх термопластичних матеріалів 

переробляється литтєвим формуванням й половина всього обладнання для 

переробки пластмас це обладнання для лиття. 

В даному дипломному проекті за допомогою програми Vesna буде 

розроблено поршень литтєвої машини марки ЛМ - 500, 2D та 3D моделі.  

Основними напрямами модернізації машини є: 

- підвищення продуктивності устаткування і праці робітників; 

- підвищення рівня механізації і автоматизації; 

- збільшення експлуатаційної надійності; 

- розширення технологічних можливостей устаткування. 

Завданням дипломної  роботи є вдосконалення конструкції литтєвої 

машини ЛМ - 500 та його основних складових частин. 

В даній дипломній роботі розглядається литтєва машина з об’ємом 

вприску 500см3.  

Недоліком даної машини є те, що інжекційний вузол малоефективний, не 

забезпечує необхідну якість змішувальної дії, низька продуктивность, 

надійність машини та якість отримуваних виробів,  великий час витримки 

матеріалу а також великі габарити машини, що є неекономічно в цілому. 

Тому метою роботи є модернізація пластикаційно-інжекційного 

механізму, що приведе до усунення наведених недоліків. 

Корисна модель належить до обладнання для переробки полімерів і 

пластичних мас, зокрема до обладнання для лиття під тиском.  

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити машину для 

лиття під тиском, у якій її нове конструктивне виконання забезпечує 

одночасність виконання операцій зворотного ходу плунжера з операцією 

набору потрібної порції розплаву, а отже і безперервність підготовки  

розплаву в машині і, таким чином, підвищення її продуктивності. 
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Машина для лиття під тиском містить матеріальний циліндр 1, 

споряджений завантажувальним отвором 2 та випускним соплом 3. У 

матеріальному циліндрі 1 розташовано з можливістю обертання 

порожнистий пластикаційний шнек 4, порожнина якого містить 

нагромаджувальну камеру 5 та інжекційну камеру 6, у яких розміщені з 

можливістю зворотно- поступального руху і з'єднані між собою плунжер 7 і 

поршень 8. Інжекційна камера 6 і плунжер 7 споряджені гідросистемою 9 і 10 

руху плунжера 7. 

Машина для лиття під тиском працює в такий спосіб.  Полімерний 

матеріал у вигляді гранул або частинок довільної форми надходить у 

завантажувальний отвір матеріального циліндра 1, де потрапляє у гвинтовий 

канал пластикаційного шнека 4, розплавляється, гомогенізується і 

транспортується в напрямку порожнини сопла 3 та нагромаджу вальної 

камери 5, виштовхуючи плунжер 7 у напрямку інжекційної камери 6. При 

цьому робоча рідина з порожнини інжекційної камери 6а  виштовхується 

поршнем 8 за мінімального тиску Р1. Після набору потрібної порції розплаву 

в нагромаджу вальній камері 5, гідросистема руху плунжера 9 перемикає 

подачу робочої рідини в порожнину 6а з тиску Р1 на тиск інжекції Р2, що 

забезпечує переміщення поршня 8 з плунжером 7 у напрямку сопла 3. При 

цьому нагромаджена порція розплаву виштовхується крізь сопло із заданим 

тиском лиття. Для зменшення енергетичних втрат процесу лиття порожнина 

6в сполучена з атмосферою (Р0), наприклад рухомою трубкою 10. У такий 

спосіб готується чергова доза розплавленого матеріалу. Після цього цикл 

повторюється. 
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Рисунок 7.1. Машина для лиття під тиском 

 

Поставлена задача вирішується тим, що в машині для лиття під тиском, 

що містить матеріальний циліндр із завантажувальним отвором і випускним 

соплом, розміщений у матеріальному циліндрі з можливістю обертання 

порожнистий пластикаційний шнек, у порожнині якого з можливістю 

осьового руху розташовано плунжер, а також гідросистему руху плунжера, 

новим є те, що плунжер з боку завантажувального отвору матеріального 

циліндра споряджено поршнем, а гідросистему руху плунжера сполучено з 

порожниною пластикаційного шнека. У найприйнятнішому прикладі 

виконання машини порожнину пластикаційного шнека виконано 

ступінчастою, при цьому поршень виконано діаметром більшим за діаметр 

плунжера. 
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ВИСНОВКИ 

 

Метою дипломного проекту було проведення модернізації литтєвого 

автомата. Для цього були проведені наступні етапи виконання роботи: 

- спочатку було виконано детальне ознайомлення з базовою конструкцією. 

- інформація, що була отримана вході розгляду була використана при 

виборі шляхів модернізації. 

Проведено огляд літератури та патентів. Було переглянуто  різноманітні 

способи вдосконалення різних вузлів та механізмів, які входять до ЛМ. 

Внаслідок цього було обрано із запропонованих найбільш вдалі внесення 

змін у конструкцію та остаточно обґрунтовано напрямки модернізації. У 

базову конструкцію при цьому було внесено наступне вдосконалення: 

модернізований пластикаційно-інжекційний механізм. 

Отже виконавши дану модернізацію, машина набуде значних переваг: 

- суттєве підвищення змішувальної ефективності, досягається істотне 

поліпшення гомогенізації набраної дози матеріалу, що сприяє 

покращенню якості полімерних виробів і зменшену кількість бракованої 

продукції; 

- компактність конструкції, а отже і невелику матеріалоємність машини в 

цілому за умови якісного виконання всіх технологічних операцій циклу 

лиття під тиском 
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