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(73) Вінницький державний технічний університет
(57) Вібропресова формувальна машина, що
складається із встановленої на пружних опорах
станини, ударника, рухомого відносно станини
робочого стола з його пружними елементами, пре-
сового привода, упорів робочого стола, приводу
ударника, яка відрізняється тим, що робочий стіл
встановлено у станині на гнучких мембранах, а

пружні елементи робочого стола розташовані по
його обидві протилежні сторони у вертикальному
напрямку, упори ж робочого стола розташовані у
станині по протилежних його сторонах у вертика-
льному напрямку, при цьому пресовий привод за-
кріплено на робочому столі і з'єднано з рухомою
стійкою, на якій закріплено привод ударника, що
розташований над пресовою колодкою у вигляді
вертикально зорієнтованого одноштокового гідро-
циліндра, поршнева порожнина якого сполучена з
атмосферою, та плунжерної рідинної пружини,
плунжер якої упирається в поршень, а ударник
закріплено на штоку одноштокового гідроциліндра
і зцентровано відносно корпусу привода ударника
за допомогою гнучких мембран.

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

Відома пресово-стряхувальна формувальна
машина за а.с. СРСР № 1090489А, М. кл.
В22С15/30, Бюл. № 17 від 1984, яка містить робо-
чий стіл з хвостовиком, амортизатор та циліндр-
основу, які утворюють механізм страхування, та
розташований над робочим столом механізм пре-
сування.

Недоліком відомої пресово-стряхувальної фо-
рмувальної машини є обмежена кількість режимів
роботи складність конструкції та малорухомість
пресової колодки у процесі формовки.

Найбільш близькою по технічній суті є вібро-
пресова формувальна машина (див. Республикан-
ский межведомственный научно-технический сбо-
рник “Гидропривод и гидропневматика“, № 19 від
1983, с. 39-40), яка містить станину, робочий стіл,
ударники та привод ударників і пресовий привод.

Недоліком цієї машини є те, що ударники і
пресові колодки мають маси одного порядку за
величиною, що суттєво зменшує передачу вібра-
цій на формувальну суміш і погіршує якість фор-
мовки та збільшує енерговитрати.

В основу винаходу поставлено задачу ство-
рення формувальної машини, в якій за рахунок
зміни конструкції забезпечується виготовлення
складних за конфігурацією ливарних форм із знач-
ними масою та габаритами, а також зменшення
енерговитрат на процес формовки.

Вказана задача досягається за рахунок того,
що в вібропресовій формувальній машині, яка
складається із встановленої на пружних опорах
станини, ударника, рухомого відносно станини за
допомогою пружних елементів робочого стола,
пресового привода, упорів робочого стола та при-
воду ударника, робочий стіл встановлено на гнуч-
ких мембранах у станині, а пружні елементи, які
утримують робочий стіл, розташовані по його оби-
дві протилежні сторони у вертикальному напрямку.
Упори робочого стола знаходяться у станині на
протилежних сторонах робочого стола у вертика-
льному напрямку. Пресовий привод закріплений
на робочому столі і з'єднаний з рухомою стойкою,
на якій розміщено привод ударника. Привод удар-
ника розташовано над пресовою колодкою, який
являє собою вертикально зорієнтований одно-
штоковий гідроциліндр, поршнева порожнина яко-
го сполучена із зливною магістраллю, та плунжер-
ну рідинну пружину, плунжер якої упирається в
поршень. Ударник закріплено на штоку одношто-
кового гідроциліндру і зцентровано відносно кор-
пусу привода ударника за допомогою гнучких
мембран.

Винахід пояснюється кресленням (фіг.), на
якому показана напівконструктивна схема віброп-
ресової формувальної машини.

Вібропресова формувальна машина склада-
ється із встановленої на пружних опорах 1 станини
2 та робочого стола 3, який встановлено у станині
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2 на гнучких мембранах 4. Робочий стіл 3 рухаєть-
ся відносно станини 2 завдяки пружним елемен-
там 5. Пресовий привод містить розподільник пре-
сового приводу 6, що за допомогою магістралей 7
з'єднано з порожнинами пресового циліндра, який
є частиною стойки 8. Шток 9 пресового циліндра
закріплено на робочому столі 3. До стойки 8 жорс-
тко приєднано привод ударника, який виконано у
вигляді вертикально зорієнтованого одноштоково-
го гідроциліндра, у корпусі 10 якого із зазором за-
кріплено пресову колодку 11. Над пресовою коло-
дкою 11 розташовано ударник 12, який встановле-
но на штоку 13 гідроциліндра приводу ударника та
зцентровано у корпусі 10 приводу ударника за до-
помогою гнучких мембран 14. Штокова порожнина
15 гідроциліндра приводу ударника сполучена
через напорну магістраль 16 з гідропульсатором
17. До приводу ударника також входить вмонтова-
на рідинна пружина 18, плунжер 19 якої упираєть-
ся в поршень штока 13 гідроциліндра приводу
ударника. Опока 20 з моделлю 21 та формуваль-
ною сумішшю 22 закріплена на робочому столі 3.
На станині 2 по протилежних сторонах робочого
стола 3 у напрямку його руху встановлено регу-
льовані упори 23.

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

В режимі статичного пресування після запов-
нення опоки 20 формувальною сумішшю 22 робо-
ча рідина заповнює штокову порожнину пресового
циліндра стойки 8.  При цьому стойка 8  разом з
корпусом 10 привода ударника та пресовою коло-
дкою 11 переміщуються в напрямку робочого сто-
лу 3 ущільнюючи формувальну суміш 22. При
цьому режимі робочий стіл 3 залишається нерухо-
мим відносно станини 2.

В режимі вібраційного ущільнення робоча рі-
дина заповнює штокову порожнину 15 приводу
ударника. Шток 13 піднімається стискаючи через
плунжер 19 рідинну пружину 18. Коли тиск рідини,
який діє на поршень штока 13 перевищить тиск
спрацювання гідропульсатора 17, рідина з штоко-
вої порожнини 15 піде на злив. Розпрямлюючись,
рідинна пружина 18 через плунжер 19 та шток 13
переміщує ударник 12 вниз. Разом з цим за раху-
нок інерційності, а також під дією тиску робочої
рідини на корпус гідроциліндра корпус 10 із стій-
кою 8 переміщуються догори, а разом із стойкою 8
стискаючи пружні елементи 5 догори переміщу-
ються робочий стіл 3 з опокою 20. Після припи-
нення дії імпульсу рідинної пружини 18 ударник 12
сповільнює рух донизу, що призводить до закриття
гідропульсатора 17. Завдяки заповненню штокової
порожнини 15 приводу ударник 12 рухається знов
догори. Корпус 10 в цей час рухається донизу та
спричиняє коливання на пружних елементах 5 ро-
бочого столу 3 разом з опокою 20. Потім цикл по-
вторюється.

Залежно від настроювання машини можна
отримати віброударне ущільнення. В цьому режи-
мі ударник 12, рухаючись донизу, спричинює удар
по пресовій колодці 11. При комбінуванні вібрацій-
ного та віброударного ущільнення із статичним
пресуванням можна отримати наступні види ущі-
льнення: вібраційне без пресування, вібраційне з
пресуванням, віброударне з пресуванням. Кожен з
цих режимів може супроводжуватись ударами ро-
бочого столу 3 з регульованими упорами 23 в
трьох варіантах: з верхніми і нижніми упорами,
тільки з верхніми та тільки з нижніми упорами.
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