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Просочувально-сушильне обладнання широко застосовується при виготовленні 

реактопластичних армованих полімерних композиційних матеріалів, і, зокрема, препрегів [1‒4]. 

Оскільки основними структурними елементами будь-якого виду вищезазначеного обладнання є 

вузли для просочування і наступного сушіння,  виникає необхідність прогнозування параметрів 

технологічного процесу просочення. Останній в основному зумовлює продуктивність 

просочувальних ліній, а також якість полімерної продукції, що одержується.  

Просочування здійснюють для  надання  висушеним матеріалам, що просочилися,  

певних властивостей (міцності, волого- і вогнестійкості, пружності, забарвлення і т.п.). Власне 

процес просочування включає в себе наступні основні стадії [1‒4]: нанесення просочувального 

складу на поверхню армуючого волокнистого наповнювача (ВН) чи занурення ВН  у 

просочувальну ванну; проникнення просочувального складу в макропори ВН; дифузію 

просочувального складу до поверхні волокон; дифузію просочувального складу всередину 

волокон.  

Проте вказані стадії не мають чітких кордонів,  оскільки реальні ВН  володіють 

неоднорідною структурою. До того ж на різних дільницях вищевказані стадії просочування 

протікають з різною швидкістю, що нерідко приводить до їх поєднання. 

Не зважаючи на досягнуті успіхи у формуванні, переробці, а також одержанні армованих 

композитів, конструювання намотувальних виробів на базі орієнтованих і рулонних ВН і 

полімерних зв’язуючих (ПЗ), а також процеси та обладнання для їх виробництва до цих пір у 

більшості випадків базуються на евристичних началах і особистому досвіді розробників. Це 

призводить до нераціональних, і тим більше до нерентабельних конструкцій та виробів з таких 

композитів.  

Виходячи з вищенаведеного, використання геометричного та математичного 

моделювання  при проектуванні технологічного процесу просочування уявляється головною 

ланкою в підвищенні продуктивності проектування й техніко-економічних показників будь-

якого виду обладнання цього типу загалом.  Тому необхідно дослідити цю проблему більш 

детально. 

У загальному випадку структуру армованого полімерного композиту уявляють як 

капілярно-пористе середовище (тіло) [5]. Рушійними силами процесу просочування є саме 

капілярне всмоктування [5], а також сили, що впливають на розчин ПЗ і прискорюють його рух 

усередину ВН, або орієнтованого чи односпрямованого волокнистого наповнювача (ОВН).  

Цим силам перешкоджають опір течії розчину ПЗ у порах ВН і поверхневе натягнення 

розчину ПЗ. Оскільки просочування ВН розчином ПЗ можна розглядати як витіснення повітря з 

пор і капілярів ВН та заміну його розчином ПЗ [1], цей процес можна класифікувати як один з 

прикладів капілярних явищ [5]. 

Тривалість перебування ВН в просочувальному розчині (час просочування) визначається 

швидкістю руху полотна і розмірами просочувальної ємності (ванни). У роботі [1] 

пропонується опис процесу просочування ВН рідким ПЗ проводити за допомогою відомого 

рівняння Дарсі (1):  
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де V –  швидкість просочування (або збільшення вмісту ПЗ);  S   – площа поверхні ВН, 

що просочується;  kп    – експериментальна константа; εн –   пористість ВН; η –  в'язкість 

розчину ПЗ;  Р –  тиск при просочуванні; t   – час просочування. 

Рівняння (1), зокрема, показує, що для збільшення вмісту ПЗ (або швидкості V) у 

структурі ВН  вдвічі необхідно в чотири рази збільшити час перебування ВН у розчині ПЗ. У 

той же час уміст ПЗ (або швидкість V) є обернено пропорційним в'язкості розчину ПЗ, яка, як 

відомо, залежить від температури просочування [1]. 

Відомо [6‒8], що базовим питанням при детермінуванні параметрів кінетичного рівняння 

процесу просочування  є коректне знаходження характеристик геометричної (фізичної) моделі 

структури ОВН, на основі якої отримують це рівняння, а саме пористості ε, питомої 

внутрішньої поверхні Sпит та ефективного (гідравлічного) капілярного радіусу rеф того чи 

іншого типу використовуваного для просочування типу ОВН.  

Було досліджено, що при побудові геометричної (фізичної) моделі структури ОВН є 

доцільним використання структурного підходу (а саме мікроструктурного аналізу перетину 

композиту на основі ОВН) для визначення шуканих параметрів, зокрема, ефективного 

(гідравлічного) капілярного радіусу rеф  [8]. 

При цьому найбільш адекватним уявленням структури ОВН є структура капілярно-

пористого тіла. Остання  складається із системи паралельно-звивистих капілярів різних 

радіусів, яку для випадкової (стохастичної) величини їх розміщення можна адекватно описати 

за допомогою функції розподілу пор радіусу ρ по розмірах φ(ρ) [5]. 

Відповідно до використовуваного підходу в роботі [8], після затвердіння просоченого 

ОВН за визначеного зусилля натягнення ОВН при просочуванні роблять мікрошліф його 

перетину у поперечному до волокон напрямі. Далі у перетині мікрошліфу експериментально 

досліджують розподіл довжин екстхорд волокон (відстаней між суміжними волокнами), або 

функцію розподілу φ(ρ)= G(ℓ) випадкових пор за розмірами ℓ. При цьому екстхорди являють у 

нашому випадку еквівалентний (ефективний) діаметр (чи подвійний радіус rеф) пор, причому 

довжини  екстхорд носять випадковий характер. 

Детермінацію теоретичної кривої розподілу φ(ρ)= G(ℓ) проводять за умови найкращого 

наближення (тобто мінімального відхилення) теоретичної кривої розподілу до 

експериментальних ординат. Надалі за допомогою знайденої функції розподілу довжин 

екстхорд φ(ρ) = G(ℓ) обчислюють пористість ε, питому внутрішню поверхню Sпит та ефективний 

(або еквівалентний) капілярний радіус rеф шуканого ОВН як капілярно-пористого тіла. 
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