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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Технологія та устаткування 

переробки полімерів» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки спеціаліста напряму (спеціальності) 6.051301 «Хімічна технологія» 

(7,8.05130108 «Хімічні технології високомолекулярних сполук»). 

Предмет навчальної дисципліни «Технологія та устаткування переробки 

полімерів» охоплює наступні основні об’єкти:  

- устаткування та технологія переробки термопластів;   

- устаткування та технологія переробки реактопластів;  

- методи переробки композицій полімерів, армованих пластиків;  

- розрахунки устаткування для переробки полімерів. 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Технологія та устаткування 

переробки полімерів» викладається після вивчення дисциплін професійного 

напрямку такими як «Технологія виробництва ВМС», «Устаткування заводів з 

виробництва ВМС». Викладання дисципліни «Технологія та устаткування 

переробки полімерів» проводиться паралельно з іншими дисциплінами 

професійного спрямування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Переробка пластмас на основі термопластів.  

2. Переробка пластмас на основі реактопластів. 

 

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія та устаткування 

переробки полімерів» є одержання знань щодо технології переробки полімерів і 

методів переробки, а також устаткування, що використовується при переробці 

термопластів та реактопластів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія та 

устаткування переробки полімерів» є навчити студентів розуміти основні 

принципи переробки полімерів, особливості технологій переробки 

термопластів і реактопластів, роботи устаткування, яке використовується на 

різних технологічних стадіях переробки полімерів.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

1.1 ЗНАТИ: 

1.1.1 Закони, принципи, правила, формули: 

     – реологічні закони розплавів полімерів; 

     – загальні принципи твердження, плавлення та деструкції полімерів; 

     – правила вибору полімерних композицій для конкретного виробу. 

1.1.2 Поняття, визначення, терміни: 

     – терміни і поняття, що використовуються при вивченні режимів переробки 

термопластів та реактопластів; 

     – закономірностей складу полімерних композицій, надмолекулярних 

структур. 
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1.1.3 Основні поняття та принципи технологічних процесів переробки 

пластмас. 

1.1.4 Основні принципи зв’язку хімічної структури та механічних показників 

виробів із даних ВМС. 

1.1.5 Основні методи переробки полімерних композицій. 

1.1.6 Основні характеристики вітчизняного устаткування для переробки 

полімерів. 

1.1.7 Основні методики технологічних розрахунків процесів переробки 

полімерів. 

1.2 ВМІТИ: 

1.2.1 Визначатись із вибором методу переробки конкретної полімерної 

композиції. 

1.2.2 Визначатись із вибором марки полімерної композиції для виготовлення 

конкретного виробу. 

1.2.3 Визначатись із конструкцією та характеристикою основного та 

допоміжного устаткування для процесу переробки полімерів. 

1.2.4 Виконувати технологічні та теплові розрахунки для вибраного методу 

переробки полімерних композицій. 

1.2.5 Виконати технологічну схему конкретного методу переробки. 

1.2.6 Користуватись довідковою та спеціальною літературою при виконанні 

технологічних і теплових розрахунків. 
 

Відповідно до ОПП та чинного навчального плану формою підсумкового 

контролю з навчальної дисципліни «Технологія та устаткування переробки 

полімерів» є екзамен. 

 

2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 – Переробка пластмас на основі термопластів  

 

Тема 1.1 – Вступ. Значення пластмас в різних галузях промисловості. 

Класифікація устаткування та методів переробки полімерів. 

Тема 1.2 – Пластмаси, як багатокомпонентні системи. Основи полімерних 

композицій, домішки, їх класифікація. Наповнювачі, пластифікатори, 

стабілізатори, вимоги до них. Антипірени, антіради. 

Тема 1.3 – Технологічні властивості пластмас. Густина, насипна густина, 

гранулометричний склад, вміст вологи та летких, таблетованість, усадка, 

швидкість тверднення. 

Тема 1.4 – Підготовка полімерних композицій до переробки. Оцінка 

якості змішування, устаткування для змішування. 

Тема 1.5 – Виготовлення виробів із пластмас методом екструзії, суть 

процесу, матеріали, які переробляються екструзією. Класифікація екструдерів, 

схема одночерв’ячного екструдера, технологічні параметри екструдера. 

Функціональні та конструктивні зони шнека, регулювання температурного 

режиму. 



 5 

Тема 1.6 – Закономірність процесу екструзії. Рівняння матеріальних 

потоків в одночерв’ячних  екструдерах. Усунення мінливості течії розплаву. 

Ефект Барруса, критична частота обертання шнека. Фізико хімічні процеси, які 

мають місце при екструзії. Технологічні параметри екструзії. Характеристика 

оснастки. 

Тема 1.7 – Теплові та матеріальні розрахунки екструдера. 

Тема 1.8 – Дискові екструдери, принцип Вайзенберга, 2-х шнекові 

екструдери, області використання, агрегати на базі екструдерів. 

Тема 1.9 – Переробка полімерних композицій методом лиття під тиском, 

суть методу, устаткування, принцип роботи литтєвої машини, основні вузли, 

технологічні розрахунки, оснастка, циклограма. 

Тема 1.10 – Виробництво об’ємних виробів із термопластів, матеріали, 

технологічна схема, форми. 

Тема 1.11 – Переробка листових матеріалів, пневмо-, вакуум-формування, 

характеристика устаткування, матеріали. 

 

Змістовий модуль 2 – Переробка пластмас на основі реактопластів 

 

Тема 2.1 – Метод переробки композицій реактопластів пресуванням. Суть 

методу, матеріали для переробки, основне та допоміжне устаткування. Пряме 

та литтєве пресування реактопластів, вимоги до матеріалів. 

Тема 2.2 – Класифікація прес-форм, розрахунки оснастки, характеристика 

устаткування методу, циклограма пресування, технологічні параметри процесу, 

методи їх розрахунку. 

Тема 2.3 – Переробка реактопластів методом лиття під тиском, матеріали, 

їх вибір, вимоги. Оснастка методу, основні характеристики та конструктивні 

особливості оснастки. 

Тема 2.4 – Методи переробки армованих пластиків. Асортимент, 

матеріали та устаткування для переробки армованих пластиків. Характеристика 

процесів переробки армованих пластиків, їх класифікація. 

Тема. 2.5 – Устаткування для завершальної обробки виробів з пластмас. 

Устаткування для механічної обробки та опорядження виробів з пластмас. 

Устаткування для зварювання. Устаткування для склеювання. Устаткування 

для нанесення покрить. 

 

3 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Практичні заняття передбачені навчальними планами як для денної, так і 

для заочної форм навчання. Мета проведення практичних занять полягає у 

тому, щоб на прикладах закріпити лекційний матеріал, ознайомити студентів з 

основними матеріальними і технологічними розрахунками потужності і 

підбором необхідного устаткування для переробки полімерів і полімерних 

композиційний матеріалів на кожній стадії технологічного процесу і для 

технологічної лінії в цілому. 
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3.1 Завдання при проведені практичних занять 

 

– виконати розрахунки необхідної кількості різноманітного устаткування, 

його потужності (за стадіями технологічного процесу); 

– на підставі проведених розрахунків вміти вибрати типове устаткування 

для виконання окремих технологічних операцій і технологічного процесу в 

цілому. 

3.2 Перелік тем практичних занять 

 

Практичне заняття № 1 

Пластмаси, як багатокомпонентні системи. Основи полімерних композицій, 

домішки, їх класифікація 

Тема даного практичного заняття потребує від студента вивчити 

матеріали лекцій та рекомендованої за темою літератури, при цьому особливу 

увагу звернути на наступні моменти:  

– розглянути різницю між полімерами та пластмасами на їх основі;  

– відмітити найбільш поширені полімерні компоненти композицій  

полімерів (пластмас) та їх роль в композиції при переробці та експлуатації 

виробів із пластмас (наповнювачі, пластифікатори, стабілізатори, 

структуроутворювачі, мастила, барвники, антистатики, антисептики тощо). 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які основні типи наповнювачів пластмас ви знаєте, їх класифікація та 

роль в пластмасах? 

2. Типи пластифікаторів, їх роль та механізм дії при переробці пластмас в 

вироби. 

3. Основні типи стабілізаторів, антипіренів, барвників, антиоксидантів, 

які використовуються в композиціях пластмас. 

 

Практичне заняття № 2 

Технологічні властивості пластмас 

При вивченні цієї теми треба чітко уяснити роль технологічних 

властивостей пластмас в виборі методу виготовлення виробів. Необхідно 

визначитись з технологічними властивостями, які характерні як для 

реактопластів, так і для термопластів, а також з властивостями, які окремо 

характеризують реактопласти або термопласти. Із матеріалів лекцій та 

рекомендованої літератури вивчити методи визначення технологічних 

властивостей (сипучість, текучість, усадка, швидкість затвердіння та інші), 

конструкцію відповідних машин і пристроїв, що при цьому використовуються. 

Питання для самоконтролю 

1. Чим відрізняється текучість за Рашигом для реактопластів від текучості 

термопластів? 

2. Що характеризує текучість за Рашигом для реактопластів і показник 

текучості розплаву термопластів? 
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3. Як впливає текучість полімерів на вибір методу переробки пластмас? 

Навести конкретні приклади. 

4. Яка конструкція форми Рашига та ротаційного віскозиметра для 

визначення текучості розплаву пластмас? 

 

Практичне заняття № 3 

Виготовлення виробів із пластмас методом екструзії 

Вивчення цієї теми треба починати з усвідомлення того, що екструзія – це 

метод переробки термопластів у погонажні вироби безперервним методом. При 

цьому звернути увагу на технологічні властивості термопластів, які 

рекомендуються для переробки в вироби методом екструзії, на вимоги до 

композицій пластмас, які можна переробляти за допомогою екструзії. 

Користуючись конспектом лекцій, відповідними підручниками та 

посібниками, вивчити конструкцію та роботу основних вузлів екструдера, 

особливу увагу при цьому звернути на конструкцію шнека для переробки 

композицій на основі конкретних полімерів, розглянути вимоги до конструкції 

формуючої головки, характеру течії розплаву по окремим зонам формуючої 

насадки, розглянути особливості конструкції робочого циліндра екструдера, 

системи відведення тепла та фіксації форми виробу та способів калібровки 

виробів, отриманих методом екструзії, ознайомиться з асортиментом виробів, 

які виготовляють методом екструзії. 

Питання для самоконтролю 

1. Які термопласти рекомендуються для переробки методом екструзії? 

2. Основний асортимент виробів із пластмас, які можна одержати 

методом екструзії. 

3. Які основні вимоги пред’являються до формуючих насадок при 

екструзії? 

4. Які основні зони течії розплаву мають місце в формуючих насадках? 

5. Які основні принципи конструкції профілюючих насадок? 

6. Технологічні особливості виробництва плоских плівок методом 

екструзії. 

7. Які особливості виробництва рукавних плівок ви знаєте? 

8. Які типи браку характерні при виготовленні плівок і труб методом 

екструзії? 

9. Які основні параметри екструдера визначають його продуктивність? 

10. Що представляє собою аутогенний режим роботи екструдера? 

 

Практичне заняття № 4 

Устаткування для екструзії: шнекові, дискові екструдери. Розрахунок 

продуктивності екструдера. Екструзій ні агрегати 

Вивчення цього питання треба розпочинати з історії розвитку методів 

пластикації пластмас в робочому циліндрі (поршнева, шнекова, дискова 

пластикація).  
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Використовуючи підручники та матеріали лекцій, ознайомитись з 

конструкціями агрегатів для виготовлення труб, рукавних і плоских плівок, 

листів тощо, при цьому слід звернути увагу на конструктивне рішення з 

фіксації (охолодження) форми виробу (профіль), на способи досягнення 

однорідності показників розплаву композиції при проходженні формуючого 

пристрою (температура, в’язкість, швидкість руху), на конструкцію формуючої 

насадки залежно від виробу (кільцева, плоскощілинна насадки), на способи 

калібровки труб, на способи розміщення елементів плівкових агрегатів 

(горизонтальний роздув, роздув рукава вниз, роздув рукава вгору). 

Використовуючи матеріали лекцій та рекомендовані до цієї теми 

підручники, вивчити конструктивні відмінності шнекових і дискових 

екструдерів, областей їх використання, переваги та недоліки дискових 

екструдерів по відношенню до шнекових, а також ознайомитись з розрахунком 

продуктивності екструдера. 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть пристрої екструдера, які відводять надлишок тепла при роботі 

екструдера. 

2. Яка функція пакету фільтруючих сіток екструдера? 

3. Визначитесь з методом калібровки труб. 

4. Які основні елементи трубного агрегату ви знаєте? 

5. Які матеріали можна переробляти на дискових екструдерах? 

6. Які технологічні стадії характеризують процес екструзії? 

7. Які основні параметри екструдера та властивості пластмас визначають 

матеріальні потоки в екструдері? 

8. Які основні параметри шнека використовують в розрахунках 

продуктивності екструдера? 

 

Практичне заняття № 5 

Переробка полімерних композицій литтям під тиском 

При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на те, що литтям під 

тиском отримують вироби не тільки із термопластів, а й з деяких композицій на 

основі реактопластів. Ці обставини вносять корективи не тільки в особливість 

температурного режиму переробки, а й потребують спеціальних вимог до 

композицій пластмас та оснастки процесу лиття. Також виникає необхідність 

ознайомлення з асортиментом матеріалів, які можна переробити даним 

методом. 

Після цього необхідно ознайомитись з конструкцією та принципом 

роботи литтєвої машини, а також по матеріалам лекцій та рекомендованої до 

цієї теми літератури вивчити режими роботи литтєвої машини (класичний 

режим, інтрузійний, пресовий) та випадки їх використання. 
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Питання для самоконтролю 

1. Які технологічні стадії лиття під тиском ви знаєте? Дайте цим стадіям 

характеристику. 

2. Які вимоги пред’являються до матеріалів, що переробляються литтям 

під тиском? 

3. Які технологічні та машинні параметри характеризують роботу 

литтєвої машини? 

4. Назвіть основні вузли литтєвої машини. 

5. Як ви охарактеризуєте зміну тиску розплаву полімерної композиції при 

заповненні литтєвої форми? 

6. Як змінюється температура розплаву композиції від пластикації до 

упорскування розплаву термопласта? 

7. Які особливості лиття під тиском реактопластів? 

8. Які види браку при литті під тиском ви знаєте? 

 

Практичне заняття № 6 

Конструкція литтєвих машин, литтєві форми, теплові розрахунки 

литтєвих форм 

Розгляд цього питання треба починати з уявлення основних стадій 

режиму переробки пластмас литтям під тиском, а для цього треба за 

матеріалами лекцій та підручників вивчити функціональне призначення вузлів 

литтєвої машини та зв’язок їх роботи з циклограмою лиття, вивчити 

особливості конструкції шнека литтєвої машини для переробки конкретної 

композиції, вивчити конструкції литтєвих форм, способи нагрівання чи 

охолодження литтєвої форми, ознайомитись з методикою підбору типорозміру 

литтєвої машини, розрахунком продуктивності литтєвої машини, вивчити 

тепловий розрахунок литтєвої форми. 

Питання для самоконтролю 

1. Як змінюється конструкція шнеку литтєвої машини в залежності від 

характеристики полімерного зв’язуючого? 

2. Яким чином проводиться дегазація литтєвої форми? 

3. Які елементи ливникової системи ви знаєте? 

4. Чим відрізняється лиття під тиском термопластів і реактопластів? 

5. Чим відрізняються холодноканальні форми від гарячеканальних? 

6. Чим викликана необхідність використання литтєвих машин в 

інтрузійному режимі? 

7. Чим відрізняється пресовий режим роботи литтєвої машини? 

8. Як ви охарактеризуєте конструкція та принцип роботи вузла запирання 

литтєвої форми? 

9. Назвіть послідовність кроків теплового розрахунку литтєвої форми.  
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Практичне заняття № 7 

Виробництво об’ємних виробів із термопластів 

Для формування виробів із замкнутим внутрішнім об’ємом (пляшки, 

каністри, діжки тощо) використовують методи з «нетрадиційним» пуансоном 

для формування внутрішньої поверхні. Це, в основному, стиснене повітря або ж 

відцентрова сила, яка діє на матеріал, що знаходиться у формі. 

До цих методів відносять екструзію з наступним роздуванням 

екструдованої заготовки (екструзійне видування), метод литтєвого видування 

та метод відцентрового (ротаційного) формування. 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте екструзій ний метод видування  

2. Охарактеризуйте технологію формування методом литтєвого 

видування  

3. Охарактеризуйте технологію ротаційного формування виробів 

4. Які види браку можуть виникати при одержанні порожнистих виробів 

екструзією з роздувом. Поясніть їх причини та шляхи усунення. 

 

Практичне заняття № 8 

Переробка листових матеріалів 

Перед тим, як вивчити методи переробки листових матеріалів, треба 

згадати, що пластмаси переробляються не тільки у в’язкотекучому, а й у 

високоеластичному стані. Способи переробки листових термопластів 

економічно вигідно використовувати при виготовленні дрібносерійних партій 

виробів внаслідок дешевизни оснастки і малих енерговитрат при роботі на 

нескладному обладнанні. При проведенні практичних занять по даній темі 

треба досконально вивчити методи пневмо-, вакуумформування, механо-

пневмовакуумформування, методи нагрівання листових матеріалів, асортимент 

термопластів та виробів, які можна виготовляти із листових матеріалів. Крім 

того, треба ознайомитись з методами позитивного та негативного формування, 

штамповки, виготовлення форми та процесами, які мають місце при переробці 

листових матеріалів. Окремо треба вияснити вплив швидкості витяжки, 

температури листа та форми на якість готових виробів. 

Питання для самоконтролю 

1. Яку роль виконує повітря під тиском (атмосферним) при переробці 

листових матеріалів? 

2. Які методи нагріву листа до необхідної температури ви знаєте? 

3. Чому переробка листових матеріалів обмежена товщиною листа? 

4. В яких випадках використовується позитивне, а в яких негативне 

пневмоформування?  

5. Назвіть недоліки та переваги вільного видування. 

6. Які переваги пневмо-вакуумного формування? 

7. Які переваги механо-пневмовакуумного формування? 

8. Як швидкість витяжки листа впливає на якість виробу? 
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Практичне заняття № 9 

Метод переробки композицій реактопластів пресуванням та литтям під 

тиском  

На цих практичних заняттях треба розглянути та закріпити лекційні 

матеріали за даними темами з використанням рекомендованої літератури. Для 

цього потрібно ознайомитись перш за все зі складом прес-композицій (прес-

порошки, волокніти, армовані пластики). Особливу увагу необхідно приділити 

складу прес-порошків, призначенню всіх елементів композиції, технологічним 

стадіям процесу пресування, звернути увагу на методи пресування 

(компресійне, інжекційне). На практичних заняттях обов’язково буде 

розглядатись кожна технологічна стадія, її повна характеристика (підготовка 

прес-матеріала, дозування, таблетування, формування виробу, витримка, 

підпресовка, охолодження виробу та вилучення його з форми, механічна 

обробка і таке інше), циклограма пресування, технологічні параметри та 

методики їх визначення.  

Практичні заняття передбачають також вивчення конструкції прес-форм, їх 

класифікацію, застосування та інше. 

Питання для самоконтролю 

1. Які пресматеріали використовують для компресійного пресування, а 

які – для литтєвого? 

2. Які технологічні стадії процесу пресування ви знаєте? 

3. Які вимоги пред’являються до пресматеріалів? 

4. Назвіть основні типи зв’язуючих для пресматеріалів. 

5. Які компоненти та їх функції в пресматеріалах визнаєте? 

6. Які основні вузли преса ви знаєте? 

7. Які принципи положено в основу класифікації пресів? 

 

Практичне заняття № 10 

Переробка армованих пластиків 

На практичних заняттях по переробці армованих пластиків потрібно 

вивчити поняття композиційних матеріалів, їх склад, типи волокнистих 

наповнювачів, зв’язуючих, оснастки (намотка, м’яка діафрагма, жорсткий 

пуансон та інше). 

Питання для самоконтролю 

1. Які матеріали використовуються в армованих пластиках? 

2. Назвіть основні типи зв’язуючих для армованих пластиків. 

3. Чим відкриті методи переробки армованих пластиків відрізняються від 

закритих? 

4. Назвіть методи переробки армованих пластиків в вироби. 

 

Практичне заняття № 10 

Устаткування для завершальної обробки виробів з пластмас  

На практичних заняттях з устаткування для завершальної обробки 

виробів з пластмас потрібно вивчити основні методи та особливості конструкції 
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устаткування, що необхідно для придання полімерним виробам закінченого 

виду. Призначення цих методів – це придання готовим виробам визначеного 

зовнішнього виду, створення нероз’ємного з’єднання окремих елементів 

виробу. Найважливішими з цих методів є механічна обробка виробів, 

зварювання та склеювання, нанесення декоративних покрить. 

В результаті технологічних операцій обробки виріб, попередньо 

виготовлений пресуванням, литтям під тиском, екструзією та інше, отримує 

зовнішній вигляд, якість поверхні, форму, що передбачені технічними умовами 

на поставку готової продукції.    

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте устаткування, призначене для обробки та зачищення 

виробів з полімерних матеріалів. 

2. Які процеси протікають при зварюванні розплавом полімерів? 

3. Охарактеризуйте устаткування для нанесення покрить на полімерні 

матеріали. 

4. Які види клейових композицій для склеювання виробів з пластмас ви 

знаєте? 

 

4 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ І КОНТРОЛЬНІ 

ЗАВДАННЯ 

 

4.1 Питання до екзаменаційних білетів 

1. Пластмаси, як багатокомпонентні системи. Характеристика зв’язуючих, 

наповнювачів і функціональних добавок  

2. Основні види зв’язуючих полімерних композиційних матеріалів 

3. Основні види наповнювачів та армуючих елементів композиційних 

матеріалів 

4. Класифікація методів переробки пластмас. Підготовка полімерних 

композицій до переробки  

5. Технологічні властивості пластмас і виробів з них 

6. Методи визначення основних технологічних властивостей виробів з пластмас 

7. Технологія формування погонажних виробів методом екструзії. Загальні 

поняття та характеристика екструзії 

8. Основні вузли екструдера, їх характеристика та призначення 

9. Будова, принцип роботи профілюючих насадок (головок) екструдера та 

вимоги до них 

10. Двошнекові екструдери 

11. Дискові екструдери, будова основних вузлів, принципи роботи 

12. Розрахунок продуктивності екструдера. 

13. Технологія формування плівок екструзійним методом  

14. Виготовлення комбінованих (двошарових) плівок (дублювання)  

15. Види браку при екструзії плівок, його причини і способи усунення  

16. Технологія одержання листів методом екструзії  

17. Технологія виробництва полімерних труб методом екструзії  
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18. Технологія та умови формування погонажних виробів методом 

вальцювання 

19. Технологія та умови формування погонажних виробів методом 

каландрування  

20. Технологія формування порожнистих виробів із замкнутим об’ємом  

21. Метод екструзійного видування  

22. Технологія формування методом литтєвого видування  

23. Технологія ротаційного формування виробів 

24. Види браку при одержанні порожнистих виробів екструзією з роздувом, їх 

причини та шляхи усунення 

25. Технологія формування методом лиття під тиском  

26. Різновидності процесів лиття під тиском  

27. Вироби, які виготовляються литтям під тиском  

28. Матеріали. Вимоги до пластмас, які переробляються литтям під тиском  

29. Технологія лиття під тиском термопластів  

30. Технологічні параметри лиття під тиском термопластів  

31. Вплив технологічних параметрів на якість виробів і продуктивність 

технологічного процесу 

32. Види браку при литті під тиском та шляхи його усунення  

33. Будова литтєвої машини. Характеристика вузлів. Режими роботи литтєвих 

машин 

34. Технологічні та машинні параметри литтєвих машин. 

35. Технологічні розрахунки параметрів лиття під тиском  

36. Технологія формування виробів з листових матеріалів. Вимоги до 

матеріалів та заготовки. Фізико-хімічні основи процесу 

37. Пневмоформування, принципи методу, його застосування 

38. Вакуумформування, принципи методу, його застосування 

39. Механопневмовакуумформування як метод переробки листових матеріалів. 

40. Переробка листових термопластів методом штамповки 

41. Метод переробки композицій реактопластів пресуванням. Матеріали, умови 

переробки. 

42. Компресійне пресування  

43. Литтєве пресування  

44. Пряме пресування з декоруванням та двоколірне пресування  

45. Циклограма пресування, роль вологи при переробці реактопластів 

46. Будова пресу, характеристика пресів. Технологічні розрахунки 

47. Особливості лиття під тиском реактопластів. Основні стадії лиття РП і 

технологічні параметри  

48. Види браку при литті під тиском реактопластів  

49. Основи технології переробки та використання полімерних композиційних 

матеріалів  

50. Класифікація армованих пластиків 
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51. Технологія виготовлення виробів з армованих пластиків. Методи 

формування виробів і стадії технологічного процесу переробки армованих 

пластиків  

52. Склопластики. Методи їх переробки  

53. Вуглепластики. Методи їх переробки 

54. Технологія відливання (лиття безтисневе). Формування виробів на основі 

епоксидних композицій  

55. Формування виробів з композицій на основі ненасичених поліестерних смол  

56. Методи полімеризаційного формування виробів з термопластів. 

Формування полімеризаційне з поліуретанів  

57. Технологічний процес формування виробів з поліуретанів  

58. Формування полімеризаційне з поліаміду 

59. Зварювання та склеювання виробів з пластмас 

 

4.2 Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання 

 

Варіант Питання Варіант Питання 

1 

2 

3 

4 

5 

15 

14 

13 

12 

11 

30 

29 

28 

27 

26 

45 

44 

43 

42 

41 

60 

59 

58 

57 

56 

16 

17 

18 

19 

20 

15 

14 

13 

12 

11 

30 

29 

28 

27 

26 

45 

44 

43 

42 

41 

60 

59 

58 

57 

56 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

9 

8 

7 

6 

25 

24 

23 

22 

21 

40 

39 

38 

37 

36 

55 

54 

53 

52 

51 

21 

22 

23 

24 

25 

10 

9 

8 

7 

6 

25 

24 

23 

22 

21 

40 

39 

38 

37 

36 

55 

54 

53 

52 

51 

11 

12 

13 

14 

15 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

19 

18 

17 

16 

35 

34 

33 

32 

31 

50 

49 

48 

47 

46 

26 

27 

28 

29 

30 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

19 

18 

17 

16 

35 

34 

33 

32 

31 

50 

49 

48 

47 

46 
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