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ДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, ВИСОЦЬКИЙ ОЛЕК-
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ВІКТОРОВИЧ, ЛОМАКІН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ,
КОНОНЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(57) Пристрій для одержання металевих волокон
пресуванням гранул, який складається з контей-
нера, матриці, прес-штемпеля, стержня та діафра-
гми, який відрізняється тим,  що в центрі торця
прес-штемпеля виконано порожнину.

Корисна модель відноситься до волокнової
металургії, а саме до пристроїв для пресування
волокон з металевих гранул, та може бути викори-
станий для виробництва металевих волокон з по-
дальшим їх використанням в виготовленні порис-
тих волокнових виробів і насичених композиційних
матеріалів, що армовані волокнами.

Найбільш близьким за технічним вирішенням
до пристрою, що заявляється, є пристрій у вигляді
контейнера, матриці, прес-штемпеля, стержня з
заокругленим торцем та укороченим до діафрагми
[1].

Недоліком цього пристрою є те, що торець
прес-штемпеля при поступовому переміщенні в
контейнері упирається в торець стержня, що заок-
руглений. При цьому, стержень заважає подаль-
шому переміщенню прес-штемпеля і, водночас,
виштовхуванню конгломерату гранул з контейне-
ру, скрізь матрицю в процесі отримання гранул. В
зв'язку з чим, в контейнері залишається багато
невикористаного матеріалу гранул, що призводить
до його перевитрат.

Задачею цієї корисної моделі є зменшення ви-
трат матеріалу гранул в процесі отримання воло-
кон.

Поставлена задача досягається тим, що у
прес-штемпелі в центрі торця виконано порожни-
ну.

Пристрій, що заявляється, схематично зобра-
жено на графічних матеріалах. Пристрій, що заяв-
ляється, складається з контейнера 1, матриці 2,
прес-штемпеля 3 з порожниною у центрі торця,
стержня 4, діафрагми 5.

Пристрій працює наступним чином.
В контейнер засипаються гранули, що змішані

розділовою фазою від схоплювання, наприклад,
карбід кремнію. Під час поступового переміщення
прес-штемпелю 3, в порожнині контейнера 1, від-
бувається поступове збільшення тиску, що викли-
кає ущільнення, насипної маси гранул в контейнері
1.  Після стадії ущільнення починається витік ме-
талу з контейнера 1 на зовні, крізь колоподібний
проміжок між матрицею 2 та стержнем 4, який
утримується в певному положенні за допомогою
діафрагми 5. При цьому, прес-штемпель прохо-
дить більшу відстань, так як стержень не відразу
впирається у прес-штемпель, а проходить в поро-
жнину, завдяки чому прес-штемпель виштовхує
більше матеріалу гранул. Під час витоку, конгло-
мерат гранул оминає стержень 4 навколо заокруг-
леного торця і під дією розвинутих дотичних на-
пружень,  що викликані силами тертя між
конгломератом гранул і внутрішніми поверхнями
контейнера 1, матриці 2 та поверхнею стержня 4,
вісесиметричні гранули набувають нерівновісної
форми волокна. При цьому на виході з матриці 2
потік, уявляє собою джгут, трубчастого поперечно-
го перерізу, що складається з довгомірних ниток
стабільного розміру, що легко відокремлюється
одна від одної.

Запропонований варіант пристрою для одер-
жання металевих волокон пресуванням гранул з
прес-штемпелем з порожниною у центрі торця, в
порівнянні з відомим, дозволяє значно зменшити
кількість матеріалу, які уходять у відхід.
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