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Розглянуто шляхи удосконалення механізму пресування револьверного пресу та 

запропоновано технічне рішення для механізму пресування револьверного пресу 
 
Однією із головних задач перед будівельною галуззю є створення комплексів 

автоматизованого технологічного обладнання та підвищення технічного рівня пресового 
устаткування для виготовлення силікатної цегли. Основним устаткуванням у комплексах 
даного типу є револьверний прес. Важливим елементом  револьверних пресів є механізм 
пресування, який містить: колінчастий вал, шатун, важіль, поршень. До кришки поршня 
механізму пресування болтами прикріплені дві пластини регулювання висоти цегли. Опорні 
поверхні пластин у процесі пресування контактують із відповідними опорними поверхнями 
ніжок штампів. Також револьверний прес містить пристрій очищення пластин, виконаний у 
вигляді шарнірно змонтованої на столі щітки з приводом від механізму, до складу якого 
входять закріплений на станині преса копір та зв'язаний із щіткою ролик [1]. 

Недоліками базової конструкції пресу є нестабільність якості цегли внаслідок 
негативного впливу накопичування просипу на вищеозначених пластинах регулювання, що в 
процесі пресування приводить до інтенсивного зношування стінок прес-форм, штампів та 
поршня механізму пресування. 

Проаналізувавши літературні джерела та провівши патентний пошук на сайтах 
Укрпатент, Фіпс та Google Patents, було запропоновано використати патент на корисну модель 
UA96026, винахідниками якої є Федоров Г. Д., Савченко О. Г., Болотських М. С., Крот О. Ю.  

Одним із шляхів вдосконалення є корисна модель, задачею якої є виконання пристрою 
очищення пластин у вигляді обдувачів, зв'язаних із системою подачі стисненого повітря, що 
допоможе запобігти негативному впливу просипу на якість цегли та підвищить строк служби 
лицювальних пластин, прес-форм та штампів. 

Згідно з корисною моделлю (Рисунок 1, 2) револьверний прес для формування цегли 
працює таким чином. Сировинна суміш завантажується у прес-форми 2 столу 1 пристроєм 
живлення. При повороті столу 1 сировинна суміш просипається крізь зазори між штампами 3 та 
прес-формами 2 на опорні поверхні 10 пластин 9. Поршень 7 кривошипно-шатунного механізму 
пресування разом із пластинами 9 під час завершення повороту столу 1 наближається до ніжок 
штампів 3. У цей час лижа 20, обертаючись разом із колінчастим валом 4, потрапляє у зону дії 
закріпленого до станини 18 безконтактного кінцевого вимикача 19, і цей датчик формує сигнал 
на відкриття клапана 17. Після відкриття клапана 17 стиснене повітря із системи 13 гнучким 
рукавом 14 подається в обдувачі 12. Можливі варіанти індивідуальної подачі гнучким рукавом 
14 у кожний обдувач 12 або підведення єдиним гнучким рукавом 14 до кришки поршня 7, 
розведення по кришці поршня 7 по каналах та подача в обдувачі 12 крізь отвори 15 у пластинах 
9. Отвори 15 подачі в обдувачі 12 стисненого повітря виконані в пластинах 9 у зоні між болтами 
8 кріплення пластин до кришки поршня 7. Струмені повітря, які сформовані отворами 
обдувачів 12 і направлені вздовж пластин 9, здувають просип з опорних поверхонь 10. 

Як свідчать випробування промислового зразка револьверного преса із запропонованим 
пристроєм очищення пластин, різниця у висоті двох сусідніх цеглин зменшується з 2÷4 мм до 
0,5 мм, різниця у міцності - на 20-40 %, строк служби лицювальних пластин прес-форм та 
штампів підвищується більш, ніж у півтора рази [2]. 
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Рисунок 1 – Механізм пресування з індивідуальним підведенням повітря до кожного обдувача 
 

 

 
Рисунок 2 – Вид зверху на поршень, пластини, обдувачі та болти їх кріплення 

 
Запропоноване вдосконалення сприяє підвищенню строку служби механізму та якості 

готової продукції.  
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