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В статті розглянуті основні принципи проектування прес-форм для лиття під 
тиском. Особлива увага приділяється уточненню розмірів прес-форм.  
 

Пластмасові вироби при литті під тиском або пресуванні оформляються  в замкнуті 
порожнинні прес-форми. Порожнину прес-форми утворюють її формуючі деталі - матриці, 
пуансони, точніше, ті їх елементи, з якими стикаються розплав пластмаси, формований у 
вироби. Лінійні розміри цих поверхонь та міжосьові відстані необхідно заздалегідь розрахувати 
так, щоб їх величини враховували майбутні, після формувань, зміни відповідних розмірів 
пластмасового виробу, які обов'язково виникають через технологічні усадки матеріалу і 
коливання усадок, через знос формуючих деталей і похибку їх виготовлення і збирання. 

Відкориговані номінальні розміри вказують у робочих кресленнях формуючих деталей 
прес-форм, там же проставляють необхідні квалітети. Без робочих креслень не можна 
виготовити деталі і зібрати прес-форму. Для серійного і масового виробництва пластмасових 
виробів ретельна підготовка креслень особливо необхідна. Розрахунки виконавчих розмірів є 
обов'язковими. Це особливо відповідальний етап роботи проектувальника прес-форми, оскільки 
ціна помилки або неточності може виявитися чималою. Переважна більшість переробок, 
поправок в період контрольних випробувань прес-форми виникає, як правило, по причинах, 
пов'язаних з невідповідністю з розмірами.  

Рівень відповідальності і ціна можливої помилки тим вища, чим складніша або 
унікальніша конструкція пластмасового виробу, чим більш строгі вимоги пред'являє замовник 
до якості виробу взагалі та  до точності розмірних параметрів зокрема. 

Обчислювальна процедура розрахунку виконавчих розмірів вельми проста - це 
алгебраїчна сума декількох величин вихідних параметрів. Але складним для конструктора 
виявляється вибір цих параметрів: 

• усадки S пластмаси і відповідно встановлення граничних значень Sмакс і Sмін, 
коливання ∆S = Sмакс  та Sмін, середнього значення 

 
Sсер =  (Sмакс −  Sмін) / 2 =  Sмакс −  ΔS / 2 =  Sмін +  ΔS / 2 

 
• квалітету розміру  розраховуваної  формуючої деталі прес-форми, тобто величини 

допуску розміру Тзгиб ; 
• допустимої похибки від зносу розміру формуючої деталі при експлуатації прес-

форми, тобто величини Тзнос. 
Перераховані параметри для будь-яких елементів формуючих деталей прес-форм 

(гладких, різьбових, зі складною поверхнею) є обов'язковими і достатніми, щоб отримувати 
коректні результати. Однак слід зазначити, що геометрична специфіка і вимоги до точності 
розраховуються об'єктів можуть викликати необхідність компенсації додаткових параметрів, 
вони впливають в кінцевому рахунку на величину виконавчих розмірів відповідних елементів. 
Наприклад, компенсації похибки від технологічних ухилів (якщо вони створюються не за 
рахунок допусків розмірів), від координуючих положення осей формуючих або фіксуючих 
елементів та ін. Для різьбових елементів – це особлива методика компенсацій (для «Болта» і 
«гайки») похибок за середньому діаметру, кроку, куту профіля та ін. 

Вибір головного параметра - усадки, особливо складний. Справа у тому, що стандарти і 
технічні умови, норми на пластмаси (національні, галузеві, фірмові) містять відомості про 
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усадки, встановлені на зразках - стандартних або типових (за погодженням між виробником і 
споживачем), а конкретні пластмасові вироби, як правило, значно відрізняються від них за 
складністю, габаритами, масою; відмінні і технологічні умови виготовлення зразків і виробів, 
умови заповнення розплавом порожнини прес-форми і формування зразка та виробу. З 
конкретним виробом і окремими його елементами відбувається усадочна деформація, 
прогнозувати яку заздалегідь і враховувати результати прогнозу при розрахунку виконавчих 
розмірів прес-форм досить важко. З появою і розповсюдженням аналітичних програмних 
продуктів таких як Moldflow, такий прогноз став більш можливий, але до використання його в 
щоденній конструкторській практиці поки ще  далеко. 

Другий за значенням параметр Тзгиб, необхідний для розрахунку відкоригованих 
номінальних розмірів формуючих деталей прес-форм, конструктор може вибирати, наприклад, 
на підставі перевірених у промисловості та економічно доцільних співвідношень квалітетів 
розмірів пластмасового виробу і відповідних елементів формуючих деталей. 

Третій обов'язковий параметр Тзнос може призначатися, як правило, рівним Тзгин. / 2 
(така залежність добре відбиває відомий в інструментальному виробництві досвід слюсарного 
фінішного доведення розмірів, коли допуск Тзгин. виявляється використаним тільки 
наполовину). 

Для того щоб згадані вище ризики виникнення багаторазових припасувань і переробок 
прес-форм (через недоліки в процедурі вибору та призначення величин основних вихідних 
параметрів при розрахунку відкоригованих номінальних розмірів формуючих деталей) 
максимально зменшити або взагалі уникнути цього, треба застосовувати спеціальний 
методичний прийом - «розрахунок по базовому середньому розміру виробу», суть якого 
полягає в наступному. На розміри пластмасового виробу його конструктор призначає допуски 
(розташовані симетрично  або направлення «в тіло») або позначає вимоги до якості загальним 
написом, вказуючи квалітети (як правило, грубі- IT14 і більше). В будь-якому випадку є 
можливість визначити середній розмір виробу і використати його як базу для розрахунку. Це 
найбільш повно відповідає задачам масового і багатосерійного виробництва і насамперед - 
випуску високоякісних виробів. За базовим середнім розміром виробу найбільш раціонально не 
тільки розраховувати відкориговані номінальні розміри прес-форми, але і налаштовувати 
технологічний процес виготовлення виробів, контролювати його стабільність і вихідну якість 
продукції. 

Прес-форма це об'єкт взаємопов'язаних і взаємозалежних функціональних вузлів і 
деталей. Навіть коли виготовляється відносно простий виріб, прес-форма повинна бути 
ефективна  технічно і економічно, оскільки безпосередньо від неї залежить виконання 
конкретного замовлення кількісно і якісно, а продуктивність прес-форми повинна бути 
узгоджена з можливостями відповідного технологічного обладнання. 
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