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Корисна модель належить до галузі машинобудування, зокрема до обладнання для 
ливарного виробництва з полімерних матеріалів. 

Відомий спосіб виготовлення деталей з полімерного матеріалу способом литтям під тиском 
в металеву форму, де вихідний матеріал використовується у вигляді окремих заготовок, гранул 
або крихти, з подальшим нагріванням його та переміщенням у плавильний циліндр для 5 
здійснення процесу формування деталі з отриманням монолітного з'єднання заданої форми. 

Недоліком відомого способу є те, що у виготовлених деталей з полімерного матеріалу 
спостерігається неоднорідність структури матеріалу, газові пухирі та інші плавильні дефекти, 
що погіршують якість виготовленої деталі та знижують експлуатаційні властивості. 

Задачею даної корисної моделі є покращення якості виготовлених деталей та підвищення їх 10 
триботехнічних характеристик. 

Поставлена задача вирішується завдяки тому, що у процесі формування деталі 
розплавлений полімерний матеріал піддається дії ультразвукових коливань. 

Виготовлення підшипників ковзання з одночасним введенням ультразвукових коливань 
полягає в наступному. Полімерний матеріал у вигляді гранул з вологістю не більше 0,2 % 15 
засипається зваженими дозами у забезпечений обігрівачем плавильний циліндр, коли поршень 
знаходиться у крайньому верхньому положенні. В зоні обігріву плавильного циліндра полімер 
переходить у в'язко-пружний пластичний стан. Прес-форма для виготовлення деталей 
підводиться до сопла ливарної машини і запирається. Після прогріву матеріалу до температури 
плавлення включається ультразвуковий генератор і вводяться ультразвукові коливання у 20 
плавильний циліндр з розплавленим полімерним матеріалом. Під дією ультразвукових коливань 
розплавлений полімер формується і утворює однорідну, щільну структуру деталі. 

Отже накладення ультразвукових коливань при литті полімерних матеріалів під тиском 
дозволяє отримувати якісні деталі з високими триботехнічними характеристиками.
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

  
Спосіб виготовлення підшипників ковзання, який включає використання полімерного матеріалу 
у вигляді окремих заготовок, гранул або крихти, з нагріванням їх та переміщенням у плавильний 
циліндр для здійснення процесу формування деталі з отриманням монолітного з'єднання 30 
заданої форми, який відрізняється тим, що у процесі формування деталі розплавлений 
полімерний матеріал піддається дії ультразвукових коливань. 
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