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(57) Спосіб виготовлення виробів із полімерних
матеріалів, що включає нагнітання розплаву у фо-
рму, із наступним його охолодженням при регу-
льованих тиску і температурі, який відрізняється
тим, що створюють багатоосьову орієнтацію струк-
тури полімерного матеріалу шляхом обертання
частини форми, що переміщується.

Винахід відноситься до області переробки по-
лімерних матеріалів, і може бути використаний
для виготовлення товстостінних виробів.

Відомий спосіб виготовлення виробів із полі-
мерних матеріалів, по якому пластифікований і рі-
вномірно нагрітий матеріал під тиском нагнітають у
литтєву форму. У формі матеріал витримують пе-
вний час під тиском для ущільнення,  що трохи
знижує усадку виробу при охолодженні. Вироби з
полімерних матеріалів охолоджують до певної те-
мператури в залежності від їхньої конфігурації і
властивостей компонентів, а потім витягують із
форми [1].

Способом литтєвого пресування та литтям під
тиском можна виготовити якісні деталі з товщиною
стінок, що не перевищує 10-12 мм. Велика товщи-
на призводить до утворення тріщин, газових пухи-
рів і деформації виробу в результаті нерівномірної
усадки при отвердінні, а також до значних відхи-
лень від заданої геометрії.

Найбільше близьким до запропонованого по
технічній сутності і ефекту, що досягається є спо-
сіб виготовлення деталей із полімерних матеріа-
лів, по якому розплав нагнітають у форму, із на-
ступним його охолодженням при регульованих ти-
ску і температурі. Тиск розплаву у формі на стадії
нагнітання регулюють шляхом зміни її об'єму [2].
Зазначений спосіб дозволяє одержувати великі
вироби без пустот, тріщин і раковин, проте не за-
безпечує підвищення міцності виробів, тому що
при нагнітанні розплав рухається в одному напря-
мку - паралельно осі форми, що призводить до
одноосьової орієнтації структури полімерного ма-
теріалу у виробі.

В основу винаходу поставлена задача підви-
щення міцності виробів, що виготовляються.

Поставлена задача реалізується тим, що в за-
пропонованому способі виготовлення виробів із

полімерних матеріалів, що включає нагнітання
розплаву у форму, із наступним його охолоджен-
ням при регульованих тиску і температурі (тиск
розплаву у формі регулюють за рахунок перемі-
щення поршня), створюють багатоосьову орієнта-
цію структури полімерного матеріалу шляхом обе-
ртання частини форми, що переміщається.

На фіг. 1. зображено початок заповнення фо-
рми по запропонованому способу;

на фіг. 2 - процес заповнення форми з багато-
осьовим орієнтуванням полімерного матеріалу; на
фіг. 3 - охолодження й отвердіння виробу.

На початку заповнення матеріальний циліндр
1 підведений до кришки 2, усередині якої змонто-
ваний обернений клапан 3. Поршень 4 установле-
ний на відстані 2,5 - 3 мм від кришки 2. Поршень 4
підігнаний до форми 5 із зазором не більше 0,2мм.
Форма охолоджується холодоагентом за допомо-
гою оболонок 6.

При вмиканні матеріального циліндра 1 роз-
плав через обернений клапан 3 надходить у зазор
між поршнем 4 і кришкою 2, поступово заповнює
його, витискаючи повітря в зазори між формою 5,
кришкою 2 і поршнем 4.

Після повного заповнення щілини розплав по-
чинає переміщати поршень 4. Поршень 4 утриму-
ється силою, що створюється гідроциліндром (не
показаний), яка забезпечує потрібний тиск розпла-
ву. При цьому поршень 4 обертається навколо
своєї осі за допомогою окремого приводу (не пока-
заний).

Після закінчення заповнення форми 5 обер-
тання поршня 4 припиняється, матеріальний ци-
ліндр 1 відводять від кришки 2, обернений клапан
3 закривається, і починається період охолоджен-
ня. При цьому встановлений тиск розплаву у фор-
мі 5 підтримується шляхом подачі поршня 4 у на-
прямку до кришки 2.
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Після охолодження і затвердіння полімерного
матеріалу кришка 2 відокремлюється від форми 5,
і виріб видаляється шляхом осьового переміщення
поршня 4 у вихідне положення.
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