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Kilökődési szögek alkalmazása, a szintek közötti relatív magasságok
korlátozása és a közbenső szakaszok oldalirányú vagy végére történő
elmozdítása csökkenti a szerszámköltséget, és a tömörítési műveletet
erősebbé teszi, mert ezáltal elkerülhető a bélyegek további felosztása
és a kilökés során a bélyegek relatív mozgása. Az alábbi paramétereket javasoljuk, amik bizonyos esetekben ennél szigorúbbak lehetnek.
L3 < 0.15·L1
α > 10º β > 12º
L2 < 0.2·L1
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A külső és belső hornyok, a tömörítési irányra merőleges nyílások,
menetek és rovátkák/recék nem teszik lehetővé az alkatrész kilökését a tömörítő matricából. Ezeket a geometriai formákat további
megmunkálással vagy egyéb kiegészítő műveletekkel lehet elérni, illetve helyettesíthetők alternatív formákkal, mint például tengelyirányú
bemélyedésekkel, hosszirányú hornyokkal vagy élcsiszolással.
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3 Alacsonyabb bélyegek

Lépcsőzetes alkatrészeknél javasolt a belső átmérőket a külső átmérők
méretéhez igazítani a bélyegek számának, következésképp a szerszám
komplexitásának és a vele járó költségek csökkentése érdekében. Ebben az esetben a falvastagság 2 mm-nél nagyobb legyen a mechanikai
szilárdság javítása és a törések megakadályozása érdekében.
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A külső és a belső peremeknél alkalmazott minimális vastagság és lekerekítési iv kellő mechanikai szilárdságot kölcsönöz a sajtolt alkatrésznek,
ami ezáltal problémamentesen kilökhető a szerszámból és manipulálható a további folyamatokban. A minimális vastagság 2 és 3 mm között
van, bár bizonyos esetekben a kisebb vastagság is megvalósítható.
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Vak lyukaknál a mélység és átmérő aránya feleljen meg az alábbi kritériumoknak: Felső oldalon: L/D < 2 Alsó oldalon: L/D < 5.
Ezek a paraméterek mechanikailag erősebbé teszik a szerszámot és
megelőzik a töréseket.

A lyukak és a külső fal közötti falvastagság legyen nagyobb 1,5 mmnél, hogy a porbetöltés a matricákba megfelelő legyen. Bizonyos esetekben van lehetőség ennél kisebb vastagsággal is dolgozni. A lyukak
átmérője legyen nagyobb, mint 1,5 mm, D> 0.15·L átmérő-magasság
arány mellett, hogy ezáltal kellő mechanikai szilárdsággal rendelkezzen a tüske, és elkerülhetővé váljon annak meghajlása vagy törése.
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A mély és keskeny bemetszések a szerszámot törékenyebbé teszik. A
következő határértékeket javasoljuk, bár egyes esetekben ezek lehetnek szigorúbbak is ennél:
a > 2,0 mm
a/b > 0,2
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A perselyeket összekötő kar csatlakozása nem lehet tangenciális, mivel ez hegyes élekhez vezet, amik igen törékenyek.
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A hegyes élek nehezebbé teszik a szerszám porral történő kitöltését,
és a szerszámok csúcsai és a tömörített részek törékenyebbé válnak.
Ajánlott lekerekítéseket és a minimális falvastagságok alkalmazása,
amelyek bizonyos esetekben lehetnek szigorúbbak:
a > 2,0 mm
a/b > 0,3
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A ráhelyezett kiugró alakzatok tegyék lehetővé a tömörítő matricából
az alkatrészt kilökhetőségét, másrészt kivitelezhető legyen robosztus
fejű bélyeggel (elkerülve az éles hegyeket). Speciális sajtóval és szétszedhető matricákkal kivitelezhetőek ezek a formák, de lehetőség van
utólagos megmunkálás alkalmazására is. A por megfelelő tömörülése
érdekében a belső és külső kúpok maximális szöge 20 ° legyen. Utólagos megmunkálással nagyobb szögek érhetők el.
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Kerülni kell a préselés tengelyére merőleges hengeres alakzatokat,
mert a bélyegek éles hegyei túl törékenyek lennének. Javasoljuk a forma megváltoztatását és szélsőséges esetben a forma megmunkálással történő előállítását.

Az élek lecsapásának alkalmazása lehetővé teszi a sorják felületi sík
alatti visszaszorítását, a bélyegek mechanikusan erősítését, és csökkenti az anyagveszteségeket a préselt alkatrészek kezelése során. Javasoljuk, hogy 0,1 és 0,5 mm közötti szélességű rövid síkot helyezzen
a letörés végére, és a lecsapásnál az alábbi szögek javasoltak:
α = 30º-45º
β = 45º-60º
γ > 25º
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A belső és külső profiloknak mindig legyen egy egyenes lekerekített része, ami lehetővé teszi a bélyeg és a matrica egymáshoz igazítását, ezáltal
megakadályozható a bélyegtörés és a sorják megjelenése.
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A szerszámüreg megfelelő feltöltése érdekében az egyenes és bordás
fogak modulja 0,5 mm-nél nagyobb legyen. A szerszám elkészítéséhez 0,25 mm-nél nagyobb foggörbére van szükség.
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A ferde fogak fogferdeségi szöge általában 30°-nál kisebb szokott lenni,
ezáltal korlátozzuk a bélyegre nehezedő oldalsó nyomást. Nagyobb
ferdeségi szög külön vevői kérésre megvalósítható.

Kerülendő forma

Preferált forma

α

A távolság a fogárok és a központi tengelytáv között legyen d>3 mm,
ez erősítést ad a szerszámnak. A felső nyaknál alkalmazott α> 5 °-os
kiejtési szög lehetővé teszi a szerszámköltség csökkentését.
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A teljes profil mentén alkalmazott lecsapás, vagy ami még jobb, az lekerekítés biztonságos megoldás a fogcsúcsok védelme érdekében, mert az
eredeti tervek szerint magas lenne a bélyeg törésének kockázata.

