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(57) Матриця для гарячого пресування, що містить
корпус з центральним отвором, який має послідо-
вно розташовані вхідний і формуючий конічні по-
яски з рівномірно розміщеними по колу канавками
для пластичного пророблювання поверхневих ша-
рів пресованого матеріалу, а також калібруючий
поясок, яка відрізняється  тим, що вона обладна-
на додатковим конічним пояском, який розташова-
ний між вхідним та формуючим поясками, а суміж-
ні канавки по своїй довжині виконані прилеглими
одна до одної і мають в поперечному перерізі фо-
рму хвильових гофрів.

Корисна модель відноситься до обробки ме-
талів тиском, а саме, до інструментів для гарячого
пресування, і може бути використана в різноманіт-
них галузях машинобудування при виготовленні
профільних виробів та труб.

Відома матриця для гарячого пресування (МП)
металевих виробів, яка містить циліндричний кор-
пус з центральним отвором, який має гладкі вхід-
ний і формуючий конічній та калібруючий цилінд-
ричний пояски [А.с. СССР №1810158, В21С25/02,
1993].

Недолік цієї МП полягає в тому, що вона за-
безпечує низьке пластичне пророблювання повер-
хневих шарів пресуємого матеріалу внаслідок гла-
дкої форми поверхонь вхідного і формуючого
поясків, що знижує його механічні властивості, а
отже, і якість виробів.

Найбільш близькою до корисної моделі за
технічною суттю та досягаємим ефектом є прийня-
та за прототип МП, яка містить циліндричний кор-
пус з центральним отвором, який має послідовно
розташовані вхідний і формуючий конічні пояски з
дискретно розташованими на них по колу спіраль-
ними прямокутними канавками для пластичного
пророблювання (ущільнення, подрібнення, пере-
мішування) поверхневих шарів пресуємого матері-
алу, а також гладкий колібруючий поясок [А.с.
СССР №776692, В21С25/02, 1980].

Недолік відомої МП полягає також у відносно
низькій ефективності пластичного пророблювання
поверхневих шарів пресуємого матеріалу, що зни-

жує його механічні властивості і погіршує якість
виробів.

Вказаний недолік обумовлений дискретним
розташуванням канавок на робочих поверхнях
поясків, що зменшує об'єм пророблюваного ними
матеріалу та рівномірність пророблювання (по
периметру) поверхневих шарів.

В основу корисної моделі поставлена задача
вдосконалення МП, в якій шляхом зміни розташу-
вання канавок та їх форми в поперечному перерізі
забезпечується збільшення об'єму пророблювано-
го ними матеріалу та рівномірність пророблювання
його поверхневих шарів з одночасним усуненням
різних змін деформацій, що поліпшує механічні
властивості матеріалу (міцність, твердість, тріщи-
ностійкість) і приводить до зростання якості виро-
бів.

Поставлена задача вирішується тим, що в МП,
яка містить корпус з центральним отвором, який
має послідовно розташовані вхідний і формуючий
конічні пояски з рівномірно розміщеними по колу
канавками для пластичного пророблювання пове-
рхневих шарів пресуємого матеріалу, а також ка-
лібруючий поясок, згідно корисної моделі новим є
те, що вона обладнана додатковим конічним пояс-
ком, який розташований між вхідним та формую-
чим поясками, а суміжні канавки по своїй довжині
виконані прилеглими одна до іншої і мають в по-
перечному перерізі форму хвильових (хвильоподі-
бних) гофр.
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Вказані відмітні ознаки забезпечують безпере-
рвне розташування канавок на робочих поверхнях
поясків, що збільшує об'єм пророблюваного ними
матеріалу та підвищує рівномірність пророблю-
вання його поверхневих шарів по периметру і при-
водить до зростання механічних властивостей, а
отже, і якості виробів.

На Фіг.1 зображена заявляема МП, розріз; на
Фіг.2 - вигляд зверху на Фіг.1; на Фіг.3 - переріз А-А
на Фіг.2.

МП містить циліндричний корпус 1 з централь-
ним отвором 2, який має послідовно розташова-
ний вхідний 3 і формуючий 4 пояски з рівномірно
розміщеними на них по колу канавками 5, 6 для
пластичного пророблювання поверхневих шарів
пресуємого матеріалу, а також калібруючий поясок
7. Для усунення перетинання канавок 5, 6 МП об-
ладнана додатковим гладким конічним пояском 8,
який розташований між вхідним 3 та формуючим 4
пояскам. Суміжні канавки кожного з поясків 3, 4,
наприклад канавки 5, по своїй довжині 9 виконані
прилеглими одна до іншої і мають в поперечнім

перерізі (Фіг.3) форму хвильових гофр. Аналогічне
виконання мають канавки 6 пояска 4. По своїй до-
вжині канавки 5, 6, крім показаної на кресленнях
прямолінійної форми, можуть мати спіральну або
іншу відому форму чи їх комбінації, а наявність між
ними пояска 4 - усуває перетинання канавок.

Працює МП наступним чином.
При проходженні через отвір 2 гарячий метал

(не показано) деформується та пластично проро-
блюється і виходить з калібруючого пояска 7  у
вигляді готового виробу. При цьому, поверхневі
шари металу затікають в канавки 5, 6 і додатково
пророблюються (ущільнюється, подрібнюється,
перемішується) в них, що підвищує механічні вла-
стивості виробу.

Так як канавки 5, 6 на робочих поверхнях ма-
ють безперервне розташування, то об'єм пророб-
люваного ними металу суттєво зростає, а рівномі-
рність пророблювання його поверхневих шарів (по
коловому периметру) підвищується, що приводить
до зростання механічних властивостей, а отже, і
якості виробів.
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