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(21) Номер заявки: 
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(22) Дата подання заявки: 
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Медведєв Михайло 
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(73) Володілець: 
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(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТРУБ З АУСТЕНІТНИХ СТАЛЕЙ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб виготовлення труб з аустенітних сталей, що включає нагрів порожнистих заготовок, нанесення на 
зовнішню та внутрішню поверхні технологічного мастила, пресування в кільцевий зазор, утворений матрицею 
та голкою, і подальше охолодження у воді, який відрізняється тим, що температуру нагріву заготовок 

визначають за формулою: 








 


100

ln
11140T , де: 

T  - температура нагріву заготовок, °C; 
  - коефіцієнт витяжки при пресуванні труб, що дорівнює 5-30. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Державне підприємство 

«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи  
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». 

Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
0754310522 необхідно: 

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 

2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 

3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 

 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

01.06.2022   
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