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B мaruинoбy'Цyвaннi .Цля хapнoвoТ та пеpеpобнoT

пpoMислoBOстi вarкливoгo .знaченHЯ . 
нaбyвaс

pal.rioнaльrrий вибiр кoнстpyкцil"rних шtaтеpiaлiв. lх

iu.,o.y'un"' обмежене сattiтapнo - гlгl€нlЧниN,lи

o,*oгu*, i oб1,мoвленe,цoстyпнiстю та вapтiстю. ,(ля

експлyaтaЦii в хapнoвiй пpoМислoвoстi дoзвoлеltиЙ

вyзький aсoртиМеrtт мaтеpiaлiв' Bикоpистaння

кoлЬopовиx сплaвiв, jtегoвaних i висoкoлегoвaниx

с,гaлей не зat])rЦи екoнoмiчнсl oпpaв,цaне.

Biдoмo' щo знoсoстiйкiстЬ кoнстpyкцiйних

мaтеpiалiв в хapЧoвиx сepeдoвиЩaх ЧaсТo ЗyМoвленa

iх aнти коpoзi йн им и вЛaстивoстяlv,tи' a хapalсeристик}I

рriцнoстi не зaBжди МaЮTЬ ПеplllopЯдllе знaЧе[Iня [l].
Чеpез це зaсЛугot}уIoть нa yвaгу nолiмеpнi,

компoзитнi тa кеpaьliянi мaтеpiaли для в}lГoTоBле}ltIя

де,галей i вyз-пiв технoлогiчногo облaднaнt,Iя, в poботi

якoгo кaвiтaцiЙнi peжими с llopМaлЬниМи.

У хapнoвомy шlaшиIroбyлyвaннi кoнстpyкuiйнi

ьlaтеpiaли з пoiliмеpiв i кoмпoзитiв тa зaхиснi

nonр,,,, нa Тх oонoвi Bикopистoвyltlть-дaвtto- Bони

нелЬpoгi, зрyннi пpи меxaнi.rнoмy oбрoблеr.rнi, мaють

,,.onу кopoзiйну i дoстaтню aбpaзивну

знoсoстiйкiсть. Тaкi влaотивoсr.i зaбезпеvyють

пoлiмеpaм зaдoвiльн i експлу aтaЦiйн i хapaктеpистики

в технoлoгiчrtих середol]нщaх хapчoвих i пrэреpобних

виpoбництв. Пoлiмернi мaтеpiaли i компoзити

BикopистoByютЬ для виГoтoBлeHня. yшllЛьне}lЬ'

втyЛoк) шестеPеHЬ' зyбнaстих колiс, piзьбoвиx

дgгaлей piзнoгo пp}iзнaЧенHя тоЩo. Знoсостiйкiс'гь

полiмеpних мaтеpiaлiв i покриттiв в piзних

технoлoгiчrtих cеpедoвиЩaх ,toслiдженo дoситЬ

пoBнo, oднaк, лiтеpaтypнi вiдомoстi пpo кaвiтauiйну

стiйкiсть пoлiмеpних мaтеpiaлiв i кoмпoзитiв

oбмеженi Ta не.цocтaтнi. Зoкpемa, в [2] встaпoвленo,

щo пiд дiсю гiдрoдинaмiчнoi кaвiтaцii pyйнyвaння

.р**u з пoлiстipoлу llotlaЛoсЬ вже пiсля п'ятoi

хBили}lи дoслiДжень. Aнa.лoгiчнi pезy;lЬтaти

спостеpiгшrи пpи дoсЛiд)кеннi зpaзкiв з епоксиднoj

."o"", BiдoмЬ t3], Ц-lo кaвiтaцitltla стiйкiсть

пoлiмеpiв, зOкpеМa' пoлiхлopвiнiлy (ПХB)'

фтoрoплaс.гy знaЧнo вищe с,гiйкoстi aлюмiнiю, alle

пoстyflaстЬся зrlоUoстiйкoстi ЛеlювaнoТ ' "',1':
Кaвiiaцiйно.epoзiйнy стiйкiсть IIoЛlМерlв' Щo

склaДaloT'Ься з мar'риui нa oснoвi епoксидllol cМollи l

нaпoвнювaчiв, .Дoслi,rжyв,arrи в 3%o-ному Boдl]oМу

p".","i NaCl [a]. Bстaнoвленo, щo .jl]oсoстiйкiсть

пoлiмеpiв BиЗнaчaстьсЯ тaкo)к BлaстивoстяМи

nuno"йuunu. Тaк, тpивaлiсть iнкyбauiйнoго пеpio:lу

n|" nu.i'uшiйнoмy рyilнyвarlнi полiмеpiв (r.oбтo лo

nЬ"u'nу iнтенсивнoТ ерoзiТ) з нaпoвнюBaЧaYи 
l-

o".n"Дi кapбiдiв вa)I(кoпЛaвкиx мета-'liв з poЗMlpaми

20...l00МкIй стa}roвить 35...50xв' !.ля полiмеpiв з'

силiкoнoвим liaпoвнюBaЧем .. 30 xв, a для епоксидllol

смoли без наПoBнювачa - Лиlде 25 xв. oчевидllо' Щo

кaвiт.aцiйпa стiйкiсть зpaзкiв oбум<lвленa iх фiзикo.

механiчними влaсТивостЯМи.

Aвтopaми дoслiдженo кaвi.гaцiйнy стiйкiсть

Деяких полiмеpних кoнстpyкuiйни,х м.aтеpia.;liв у

вoлoпptlвiлнiй вoдi, теМгIеpaтypy якoТ пi,'Iтpимувaли

20 * 2.с. Ita yстaновЦi 3 \4aгнlтoсТPикцlи}lиМ

uiбp,,upo' (N4сB) при чaсто'гi кoЛивaнЬ 22 кГц

обpoоленню пiд.дaвaлн зрaзки з полiypетану'

пoлiе'гилену, епсlксиднoj сMo,ци тa кoмпoзицiй lra iJ

oсновi. iх знoсoстiйкiсть визнaчали tsaгoвиМ метoдoМ

Зa oб'смними втрaTaми Мaси зpaзкiв l1рoтяГol\,1

чoтиpЬoх гo.циtl.

B стaнoв;rенo, що н aй бiльIl.l вI,t aoкy з rloсoстi й кiс,l.ь

МaюTЬ зpазки з кoМпoзицiй ..eпoкcиднa сМoЛa +

силiкoн''. oб'смнi Bитpaтlr Тx п,taси зa чaс дослiджень

стaнoвлять 0,03...0,05 мм, зaJIе)к!to B|д вМlстy

IlaпoBнювaЧa, шio ts 2,5...4 paзи Менше втpaT Мaси

.|**i, з шолiypетatlу, ь 1'..10 paзiв _ зpaзкiв з

)БJ



Ю.l.. Cyxенко, o'А. Литвиненкo' o.I. Некoз, B.IO. Cyxеrrкo

гtо,,liетилену i мal-tже в 100 paзiв - зpaзкiв з a'rюмiнito

зl attaлогiчних yi\loв Дoс'ltiД;кень.
При дoслiдженнi стiйкoстi кoмпoзиЦiй

..епoксltДt;a сilloЛa + силiкoн'' з.piзrIим вмiстом

нalloв}lювaчa встaнoвЛенo, шlo ДoМlшки силlкoнy B

еtloксиднiй сьtoлi змitIюrоть jf МoдyЛЬ пpyжнoсз.i,

який lмсttшусгься зi збiльшенlrям вьtiст1 силiкоtt1'.

Bнаслiдt.lк цЬoГo кавiтaцil"tнa с.гiйlкiсть Taких

ко r Iсr.py кuiйни х м aтеpi arr i в п iдв иu.lyсться.

пЬpiвняльнi Дoслiдженrtя кaвiтaцil"rнoi стiйкoстi

елaстомеpiв пoкaзa;lи, Щo тpивaлiсть iltкубaцiйнoгo

пеpioлу iрaзкiв з ГуМи Мaйже B 10 paзiв бiльtпa зa

стiйкiсть стa'ri 45 в aналoгiчних yМoвaх дoсЛlджеl{Ь.

Приномy. зносостiйкiсrЬ Гyм визliaЧасгься iх фiзико-
мехaнiчними влacтивoстяN{и' зoкреМa' сTyllе}lеМ

IlaПoBllенtlя технiчниlt вyглецем. Aле, Через

нrдoстaтнЮ жоpсткiсть ГvМи зaсToсoвують

пеDевaх(ilo як зaхисt;i пoкpиl_гя i викоpистoвуЮтЬ длЯ

ЗaхисTy poбo.rих вузлiв теxtlo.ltогi.lного oбЛaДнariIlЯ)

Зoкlе\,'a, вiдцснтрoвих насoсiв.

11ерспек,гивниitll,l коl]стpyt(цiйними мaтеpiaлами

,цJlЯ вигo.гoвJIення детaлеii oб.паднання,'кl пpaцIоютЬ

B у]\loвaх кaвiтацiйно.еpoзiйнoгo зноltlyBaнtlя'

BвaкaЮTЬся ксpaмiннi мaтеpiaли. Boни вiДpiзriяютЬсЯ

J{осТaтнЬoю твеp;liсr.ю, гlитoМolo Мlцнlстю' хlivllЧHoЮ

irrертнiстiо тошo. 11pи Дослiдrкеннях тa з дoсвi.rly

ПpoМl,lслoвoГo Bикopистartня нaкoПиченo певнi Дaнi

upo Тх влuст,вoстi зa piзниx уьloв експлyaтauiТ [З,5J.

oo"un. вiдoьloстi ПPo кавiтaцiйнy стiйкiсть

кеpaмiнtlих мaтеpiaлiв oбмеженi. Зoкpемa,

встaнoBлеtlо' шto в кеpaмiнних мaтеpiaлaх,.. як i в

|vleTа-Гl6Х. вttaс.гti.цoк )дapilo.хBиJ,lьoBol .Цll

кoЛaпсyючих кaвir'aцiйних бyльбaruoк виHикaютЬ

пpужrri лефopмauii, якi спpининяюTЬ виниКненHя

Iloверхневих трiшtин на пoвеpхнi тa Тх гtост;'.iове

кpихке pуйlнyвaння tзl. Ексttеpимеtlтaльнi

дЬслiд*ення кaвiтaЦiйногo знouIyBaннЯ зpaзкiв з

керaivtiчних мa'теpialriв внaслi,'lок Тх pуйнувaнllя гriл

дiсю yЛЬТpaзвyкoвоi кaвiт.aцiТ ПoКaзуЮTЬ, Uto зa

знoсoстiйкiстю Boни пеpеBиl1lуютЬ тpaлиrriйнi

кoнстpyкЦiйrli мaт'ерiaли. Haйбiльrly знoоoс.гiйкiсть

'o.,i 
*.pu",iнrri мaтеpia.пи tla oснoвi кapбiлу бopa'

деt]]o Меl]шy -. нa ocнoвi ol(сидy aлrоr'liнiю [6]. oлнaк'

зBaI(aюЧи нa екoноlriчнi покaзники, BикopистaнHя

мaтеpiaлiв нa oснoвi oксltдiв aлюьtiнittl бiльш

paЦiоttaльнс'
Aвтoparrlи пpове,xенi tloшу.ковi дoслiltтtення

зносoс.гiйttoсr.i кеpамi.Ittих зpaзt<iв з вмiс.гoм оксиДy

aлюмirriю 92. ,.96% у волoпpoвiлнiй вoдl пpи

темпеpaтypi 20*2"С. !,ltя дuс..liджень

викоpllсТoвуBaли yсTalloвкy з МСB пpи .яaстo,гi йoгo

no,,,oun" 22 к1^ц' Bстaнoвлсно, tцo зi зменшенняttl

твеpДoстi зpaзкiв ,.lиLtlс нa 2j% швидкiсть lx

pyйuуou''n' збi:rьtшусться мaй;ке нa 129t,. 11pи uьotvty

удаpнa в,язкiсть зрaзкiв булa пpaк.гинHо oднaкoвою..

Bo.цнoчaс, B.гpa,ги Nlaси зpaзкlв з типoвol

кoнстpукuiйнoТ стaпi 45 зa aнaлoгiчних уМoB

дt.lслiджень в 7. ..8 paзiв бiльшli' нiж кеpaьltнних.

Ьд*pжaнi pезуЛЬTaти свiдчaть пpo мoжrrивiсть

BикopистatlLtЯ керaМlчнLlх кoнстpyкrtiйrIих мa.геpia.пiв

дЛя l]иГol.oBЛеl'll;Я детaлей технoлtlгiчttoгo

oблa*цнaння, як1 пpaцююTЬ B )'МoBaх кавiтaцiЙно-

еpозiГrнoгo знoiПувaння.
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Тhе геsults оfthе rеsеarсh oiоpегatiоn ofnсln.rnеtal сonstruсt.ional matсrials in thе сonditiоns oГсavitation and

егоsiоn rvеаr ргосеss оf wеaг aге deйonstratеd. Тhе polуmrriс and сеramjс matегials регspесtivе foг manufaсruring

of thе units оf tilе еnginееring еquipmеnt sеt foг thе surroundings in thе hуdrodynamiс сavitational dеviсеs аrе

displауеd.
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