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(57) Вібропресова формувальна машина, яка міс-
тить стряхувальний поршневий привод, що вста-
новлено на штоці пресового поршневого привода,
при цьому поршень стряхувального приводу вико-
нано порожнистим, а в його порожнині розміщено
поршень привода для переміщення моделі, яка
відрізняється тим, що робочий стіл встановлено
у станині на гнучкій мембрані, а пружні елементи
робочого стола розташовані по його обидва про-

тилежних боки відносно напрямку руху робочого
стола, при цьому упори робочого стола регульо-
вані і встановлені у станині по протилежних сторо-
нах робочого стола у напрямку його руху, а пресо-
вий привод закріплено на робочому столі завдяки
зйомній прес-арці, що за допомогою пружних еле-
ментів контактує з робочім столом, крім того на
нижньому боці робочого стола закріплено ударник,
який встановлено на штоці гідроциліндра приводу
ударника, та через гнучкі мембрани – у корпусі
приводу ударника, до того ж привод ударника ви-
конано у вигляді одноштокового гідроциліндра,
поршнева порожнина якого сполучена з атмосфе-
рою, та плунжерною рідинною пружиною, плунжер
якої упирається в поршень, а корпус приводу уда-
рника закріплено на робочому столі пружними
елементами, що розташовані з протилежного від-
носно робочого стола боку.

Винахід відноситься до ливарного виробницт-
ва, зокрема - до формувальних машин.

Відома стряхувальна формувальна машина по
а.с. СРСР № 1091985 А, М. Кл. В22С15/30,
Бюл. № 18 від 1984 р., яка містить станину, ци-
ліндр, робочий стіл з хвостовиком та підпружине-
ний ударник.

Недоліком відомої стряхувальної формуваль-
ної машини є обмежена кількість режимів роботи,
складність конструкції, мала універсальність.

Найбільш близькою за технічною суттю є фо-
рмувальна машина по а.с. 569371, М. Кл.
В22С15/30, Бюл. № 31 від 1977 р., яка містить
стряхувальний поршневий привод, що встановле-
но на штоку пресового поршневого привода, при
цьому поршень стряхувального приводу виконано
порожнистим, а в його порожнині розміщено пор-
шень привода для переміщення моделі.

Недоліком цієї машини є те, що пресова коло-
дка малорухома у процесі вібропресування, а та-
кож те, що у неї обмежена кількість режимів робо-
ти, а це знижує продуктивність машини і в окремих
випадках робить неможливим формовку виробів
складної конфігурації.

В основу винаходу поставлено задачу ство-
рення вібропресової формувальної машини, в якій
за рахунок зміни конструкції досягається підви-
щення кількості режимів роботи, а також розши-

рення діапазону регулювання робочих режимів
машини.

Вказана задача досягається за рахунок того,
що в вібропресовій формувальній машині, яка міс-
тить стряхувальний поршневий привод, що вста-
новлено на штоку пресового поршневого привода,
при цьому поршень стряхувального приводу вико-
нано порожнистим, а в його порожнині розміщено
поршень привода для переміщення моделі, робо-
чий стіл встановлено у станині на гнучкій мембра-
ні, а пружні елементи робочого стола розташовані
по його обидва протилежних боки відносно напря-
мку руху робочого стола. Упори робочого стола
регульовані і встановлені у станині по протилеж-
них сторонах робочого стола у напрямку його руху.
Пресовий привод закріплено на робочому столі
завдяки знімній прес-арці, по один бік якої розта-
шовані між нею та робочим столом пружні елеме-
нти. На нижньому боці робочого стола закріплено
ударник, який встановлено на штоку гідроциліндра
приводу ударника, та через гнучкі мембрани – у
корпусі приводу ударника. Привод ударника вико-
нано у вигляді одноштокового гідроциліндра, пор-
шнева порожнина якого сполучена із зливною ма-
гістраллю та плунжерною рідинною пружиною,
плунжер якої упирається в поршень. Корпус при-
воду ударника закріплено на робочому столі пруж-
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ними елементами, що розташовані з протилежного
відносно робочого боку стола.

Винахід пояснюється кресленням, на фігурі
показана напівконструктивна схема вібропресової
формувальної машини.

Вібропресова формувальна машина містить
встановлену на пружних опорах 1 станину 2 та ро-
бочий стіл 3, який встановлено у станині 2 на гнуч-
кій мембрані 4. Робочий стіл 3 рухається відносно
станини 2 завдяки пружним елементам 5. На знім-
ній прес-арці 6, затисненої пружними вставками 7
на робочому столі 3, закріплено пресовий привод,
який містить розподільник пресового приводу 8 та
пресовий циліндр 9, шток 10 якого упирається у
пресову колодку 11. Опока 12 з моделлю 13 та
формувальною сумішшю 14 рухається відносно
робочого столу 3 по напрямних 15. На нижньому
боці робочого стола 3 розташований ударник 16,
який встановлено на штоку 17 гідроциліндра при-
воду ударника, та через гнучкі мембрани 18 – у
корпусі 19 приводу ударника. Привод ударника ви-
конано у вигляді вмонтованого одноштокового гід-
роциліндра, штокова порожнина 20 якого сполуче-
на через напірну магістраль 21 з гідропульсатором
22 та вмонтованої рідинної пружини 23, плунжер
24 якої упирається в поршень штока 17 гідроцилі-
ндра приводу ударника. Корпус 19 приводу удар-
ника закріплено на робочому столі 3 пружними
елементами 25, які розташовані з протилежного
відносно робочого стола боку. На станині 2 по
протилежних сторонах робочого стола 3 у напрям-
ку його руху встановлено регульовані упори 26.

Працює машина таким чином. Настроюванням
машини можна змінювати режими роботи.

В режимі чистого пресування після заповнення
опоки 12 формувальною сумішшю 14 знімна прес-
арка 6 закріплюється над опокою 12 і робоча ріди-
на заповнює поршневу порожнину пресового цилі-
ндра 8. При цьому шток 9 переміщує пресову ко-
лодку 10 в напрямку робочого столу 3, ущільнюю-
чи формувальну суміш 14. При цьому режимі ро-
бочий стіл 3 залишається нерухомим відносно
станини 2.

В режимі вібраційного ущільнення робоча рі-
дина заповнює штокову порожнину 20 приводу
ударника. Шток 17 опускається, стискаючи через
плунжер 24 рідинну пружину 23. Коли тиск рідини,
який діє на поршень штока 17, перевищить тиск
спрацювання гідропульсатора 22, рідина з штоко-

вої порожнини 20 піде на злив. Розпрямляючись,
рідинна пружина 23 через плунжер 24 та шток 17
переміщує ударник 16 вгору. Разом з цим за раху-
нок інерційності корпус 19 приводу ударника пе-
реміщується донизу, а разом з корпусом 19 стис-
каючи пружні елементи донизу переміщується ро-
бочий стіл 3 з опокою 12. Після припинення дії ім-
пульсу рідинної пружини 23 ударник 16 сповільнює
рух догори, що призводить до закриття пульсатора
22. Завдяки заповненню штокової порожнини 20
приводу ударника ударник 16 рухається знов до-
низу. Корпус 19 в цей час рухається догори та
спричинює коливання на пружних елементах 5 ро-
бочого столу 3 разом з опокою. Потім цикл повто-
рюється.

Одним з можливих варіантів ущільнення є віб-
ропресування з вільнолежачим пригрузом. При
цьому режимі шток 10 пресового циліндра відво-
диться догори від пресової колодки 11. Відмінність
цього режиму ущільнення від описаного вище в
тому, що коли робочий стіл 3 закінчує рухатись до-
гори, опока 12 та пресова колодка 11 продовжують
рухатись догори по напрямних 15 під дією сил іне-
рції. Після руху опоки 12 з пресовою колодкою 11
донизу здійснюється їх удар з робочим столом 3,
що спричинює додаткове ущільнення формуваль-
ної суміші 14.

Залежно від настроювання машини, можна
отримати віброударне ущільнення. В цьому режи-
мі ударник 16, рухаючись догори, спричинює удар
по робочому столу 3. При комбінуванні вібраційно-
го та віброударного ущільнення з чистим пресу-
ванням можна отримати наступні види ущільнен-
ня: вібраційне без пресування, вібраційне з пресу-
ванням, віброударне без пресування, віброударне
з пресуванням.

Кожен з цих режимів може супроводжуватись
ударами робочого столу 3 з регульованими упо-
рами 26 в трьох варіантах: з верхніми і нижніми
упорами, тільки з верхніми та тільки з нижніми
упорами. Таким чином, усього забезпечується 13
режимів роботи.

Вібраційні рухи здійснюють робочий стіл 3,
опока 12 з пресовою колодкою 11. Удари наносять
ударник 16, корпус 19 приводу ударника та робо-
чий стіл 3 по регульованих упорах 26. Вібрації з
накладанням багатьох гармонік сприяють покра-
щенню процесу ущільнення.
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