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ВПЛИВ ТИСКУ НА ПРОЦЕСИ ПРОСОЧЕННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ КОМПОЗИТІВ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра металургії
Композиційні матеріали з пористою матрицею одержують у результаті процесу
карбонізації вуглепластиків на основі фенолоформальдегідних в’яжуючих. Для таких
композиційних матеріалів характеристики пористої структури відповідають класифікації
М.М. Дубініна [1].
Підвищення щільності карбонізованих вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів
реалізують методом просочення. В цьому випадку диференційне рівняння підйому рідкого
імпрегнату в порі з середнім радіусом ri ñåð в умовах вакуумно-компресійного просочення
матиме вигляд [2]:
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поверхневе натягнення розплаву кремнію відповідно;  i – глибина проникнення розплаву
кремнію порою в i-му локальному максимумі; Pост – залишковий тиск вакуумування;  0 –
довжина пори; g – прискорення вільного падіння; θ – крайовий кут змочування;
–
тривалість просочення; Рвн – надмірний тиск над поверхнею рідини.
Вакуумно-компресійним методом реалізовано просочення фторопластовою
суспензією. Розмір мікрочасток фторопласту Ф4 в суспензії не перевищують 0,01 мкм, а
вміст Ф4 в суспензії складає 20-25 %.
Просочення реалізоване в гідростаті, що забезпечує тиск просочення до 700 МПа.
Відносну міру просочення змініють від 5,0 до 98,0 %.
Коефіцієнти
тертя
вуглецевих
композиційних
матеріалів,
просочених
фторопластовою суспензією, визначали на машині тертя СМТ-1М за системою «дискколодка». Коефіцієнти тертя залежно від міри просочення суспензією Ф4 змініються в межах
від 0,17 до 0,04.
З аналізу даних витікає, що коефіцієнти тертя просочених вуглецевих композиційних
матеріалів знижується у 6,8 разів.
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