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(57) Прес-форма для виготовлення підошов, яка
включає пуансон, матрицю, розташовану між ними
формотворну порожнину, литтєвий канал і голко-
вий клапан, яка відрізняється тим, що до формо-
творної порожнини підключені пневморозподілю-
вачі для дозованої подачі стисненого гарячого і
холодного повітря, відповідно перед її заповнен-
ням і після формування підошви.

Винахід відноситься до легкої промисловості,
а саме до прес-форм для виготовленню деталей
низу взуття.

Відома литтєва форма [1], що містить матри-
цю, пуансон, розташовану між ними формотворну
порожнину, литтєвий канал і грибковий клапан.
Указана прес-форма не дозволяє цілеспрямовано
впливати на структуроутворення полімерного ма-
теріалу для отримання виробів з заданими екс-
плуатаційними властивостями, а грибковий клапан
забезпечує виштовхування виробів лише з прос-
тою поверхнею.

Найбільш близькою до запропонованої по тех-
нічній сутності є прес-форма [2], яка містить мат-
рицю, пуансон, розташовану між ними формотво-
рну порожнину, литтєвий канал і голковий клапан.
Конструкція прес-форми забезпечує виштовхуван-
ня виробів з різноманітними поверхнями, але не
дозволяє отримати в них задану структуру поліме-
рного матеріалу.

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення прес-форми для виготовлення підошов, яка
забезпечує отримання виробів з заданими експлу-
атаційними властивостями та їх автоматичне ви-
штовхування після формування.

Поставлена задача реалізується за рахунок
того, що в прес-формі для виготовлення підошов,
яка включає пуансон, матрицю, розташовану між
ними формотворну порожнину, литтєвий канал і
голковий клапан, відповідно до винаходу, до фор-
мотворної порожнини підключені пневморозподі-
лювачі для дозованої подачі стисненого гарячого
та холодного повітря, відповідно перед її запов-
ненням і після формування підошви.

На кресленні (фіг.) зображена прес-форма для
виготовлення підошов.

Прес-форма для виготовлення підошов скла-
дається з пуансона 1, матриці 2, в якій в свою чер-
гу розташовані пластина 3, поршень 4 з голкою 5 і
пружина 6, зусилля якої регулюється пробкою 7.
Подача гарячого і холодного повітря дозується
пневморозподілювачими 8 і 9, з якими сполучені
відповідно канали 9 і 10. Подача матеріалу в фор-
мотворну порожнину 12 здійснюється по литтєво-
му каналу 13. Для забезпечення працездатності
прес-форми в матриці виконані вентиляційні кана-
ли 14.

Прес-форма для виготовлення підошов пра-
цює наступним чином.

Пуансон 1 і матриця 2 змикаються, утворюючи
формування порожнину 12. Пневморозподілю-
вач 8 підключає канал 10 до трубопроводу стисло-
го гарячого повітря. Це призводить до переміщен-
ня поршнів 4 з голками 5 вниз. Внаслідок чого в
формування порожнину 12 поступає гаряче повіт-
ря і виходить з неї через канал 11 в атмосферу.
При цьому стінки формотворної порожнини 12 на-
гріваються. Після чого пневморозподілювач 8 від-
ключає канал 10 від трубопроводу стисненого га-
рячого повітря, а пневморозподілювач 9 з'єднує
канал 10 з атмосферою. В результаті поршні 4 з
голками 5 переміщуються вгору. Після цього полі-
мерний матеріал заповнює формотворну порож-
нину 12 через литтєвий канал 13. Після затвердін-
ня полімерного матеріалу пуансон 1 і матриця 2
розмикаються, а пневморозподілювачи 8 і 9 під-
ключають, відповідно, канали 10 і 11 до трубопро-
воду стисненого холодного повітря. Внаслідок чого
поршні 4 з голками 5 переміщуються вниз і повітря
виштовхує готову підошву з прес-форми.

Умова опускання поршнів 4 з голками 5 забез-
печується регулюванням попереднього стиску пру-
жин 6 шляхом повороту пробок 7.
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Таким чином, дана прес-форма, за рахунок на-
грівання стінок формування порожнини 12 гарячим
повітрям, дозволяє зменшувати ступінь орієнтації
макромолекул полімерного матеріалу і внутрішні
напруження в виробах і, за рахунок цього, збіль-
шувати їх довговічність [3].
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