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(57) Пристрій для одержання металевих волокон 
пресуванням гранул, що містить контейнер, мат-
рицю, прес-штемпель, стрижень та діафрагму, 
який відрізняється тим, що стрижень виконано у 
вигляді зрізаного конуса, основою спрямованого 
назовні. 

 

 
Корисна модель відноситься до волокнової 

металургії, а саме до пристроїв для пресування 
волокон з металевих гранул, та може бути викори-
стана 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, стрижня з 
заокругленим торцем та  укороченим до діафраг-
ми [1]. 

Недоліком цього пристрою є те, що стрижень, 
який проходить крізь центральну зону контейнера 
має недостатню бокову площу поверхні, відповід-
но, недостатню силу тертя між стрижнем і конгло-
мератом гранул, що тече поруч зі стрижнем і, як 
наслідок, недостатню ступінь деформації гранул. 
Це призводить до того, що гранули, витягуються в 
волокна меншої довжини, ніж волокна в зовнішніх 
шарах (жгута трубчастого поперечного перерізу), 
які течуть поруч з матрицею і мають достатню сту-
пінь деформації. 

Метою корисної моделі є зменшення нерівно-
мірності довжини волокон, що отримуються, по 
поперечному перерізу їх витоку з пристрою. 

Поставлена мета досягається тим, що стри-
жень виконано у вигляді зрізаного конуса основою 
спрямованого назовні. 

Пристрій, що заявляється, схематично зобра-
жено на фіг. 1; на фіг. 2 зображено переріз А - А на 
фіг. 1. Пристрій, що заявляється, складається з 
контейнера 1, матриці 2, прес-штемпеля 3, стриж-
ня 4 у вигляді зрізаного конуса, основою спрямо-
ваного назовні та 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 назовні, крізь колоподібний 
проміжок між матрицею 2 та стрижнем 4 у вигляді 
зрізаного конуса, основою спрямованого назовні, 
який утримується в певному положенні за допомо-
гою діафрагми 5. Під час витоку конгломерат гра-
нул оминає стрижень 4 у вигляді зрізаного конуса 
основою спрямованого назовні і під дією розвину-
тих дотичних напружень, що викликані силами 
тертя між конгломератом гранул та поверхнею 
стрижня 4, а також внутрішніми поверхнями кон-
тейнера 1 і матриці 2, вісесиметричні гранули на-
бувають нерівновісної форми волокна. При цьому 
на виході з матриці 2 потік, уявляє собою жгут, 
трубчастого поперечного перерізу, що складається 
з довгомірних ниток стабільної довжини, що легко 
відокремлюється одна від одної. 

Запропонований варіант пристрою для одер-
жання металевих волокон пресуванням гранул зі 
стрижнем у вигляді зрізаного конуса основою 
спрямованого назовні, в порівнянні з відомим, до-
зволяє зменшити нерівномірність довжини воло-
кон, що отримуються, по поперечному перерізу їх 
витоку з пристрою. 

Джерела інформації 
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