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Оптимізація ефективних режимних конструктивно-технологічних параметрів процесів, 

інструменту та обладнання для виробництва реактопластичних композиційно-волокнистих 
матеріалів (КВМ) базується на аналізі типового циклу їх формування. Останній, як правило,  
складається з наступних основних стадій (базових технологічних процесів) [1, 2]:  

1) приготування полімерної (епоксидної) композиції (ЕК) із складових компонентів та її 
модифікація наповнювачами, твердниками, розбавлювачами, пластифікаторами тощо (процес 
приготування вихідної ЕК);  

2) підготовка армуючого орієнтованого волокнистого наповнювача (ОВН);  
3) поєднання ЕК з армуючим ОВН і забезпечення певного вагового (процентного) 

співвідношення ЕК у структурі просоченого ОВН за допомогою формоутворювального і 
формуючого оснащення та устаткування (відповідно процеси просочування і дозованого 
нанесення);  

4) сушка просоченого армуючого ОВН (процес сушки);  
5) збирання заготівки; фіксація матеріалу або виробу з КВМ заданої форми і розмірів з 

подальшим твердінням зв'язуючого; механічна обробка виробу (процеси збирання, твердіння і 
формування). 

Також необхідно зазначити ефективність застосування ультразвуку (УЗ) при формуванні 
реактопластичних КВМ, зокрема, для процесів приготування рідкого полімерного зв’язуючого 
(ПЗ), просочення і дозованого нанесення ПЗ на просочений ВН. Це, у свою чергу, обумовлює 
необхідність оптимізації конструктивно-технологічних параметрів відповідного УЗ-обладнання 
та інструменту [3].   

На рис.1 показана загальна схема виробництва реактопластичних КВМ з використанням 
комплексної низькочастотної УЗ-обробки [1], а на рис.2, як приклад, показані складові 
елементи однохвильового УЗ-диспергатора [4] на базі складеного п’єзоелектричного 
перетворювача (ПЕП), що використовується для УЗ-обробки. 

Відповідно до цієї схеми, рис.1, попередньо, до стадії просочення, проводять УЗ-обробку 
рідкого ЕЗ в ємності 14 за допомогою УЗ-концентратора 12, що має кілька форм виконання 
твірної. УЗ-концентратор 12 підключений через магнітострикційний перетворювач або ПЕП, 
який, у свою чергу,  живиться від УЗ-генератора 13. 

Залежно від обраної геометрії, а також розмірів УЗ-концентратора 12 на виході (на торці) 
отримують певне значення амплітуди А та інтенсивності І УЗ-коливань, що вводяться в рідку 
ЕК. Контрольовані параметри УЗ-обробки при приготуванні ЕК такі: час τ, температура Т, 
амплітуда А, інтенсивність І.  

Після УЗ-обробки ЕК у ємності 14 з ємності 15 надходить твердник ЕС в ємність 14, 
відбувається змішування ЕК з її твердником за допомогою того ж УЗ-концентратора 12 
протягом декількох секунд, в результаті чого одержують вихідну просочувальну композицію 
(або ЕЗ). 

Далі відкривають кран 16 і просочувальну композицію подають у ванну 1. Після цього 
відбувається змотування з бобіни 5 сухого довгомірного ВН джгутового типу 4, який після 
проходження огинаючого валка 6 надходить у ванну 1, де він просочується рідким ПЗ 2, вже 
обробленим за допомогою УЗ (блок II на рис.1).  
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Рис. 1 – Принципова структурна
нанесення рідкого ПЗ на довгомірний

І – блок
ІІ –

ІІІ – блок дозованого
1 –

3  – огинаючі
4  – довгомірний ВН джгутового

віджимні валки
10  – приймальна

12  – хвилевід-концентратор (трансформатор
рідким ЕЗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 – Складові елементи

 
При цьому можливі кілька

перетині просоченого ОВН, що
просочення ОВН рідким ПЗ. 

Після виходу з просочувальної
нанесення ПЗ 2 на довгомірний

конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв

 
 
 
 
 

структурна схема приготування рідкого ПЗ, просочення
довгомірний ОВН джгутового типу з використанням

обробки [1]: 
блок приготування просочувального ПЗ;   
– блок просочування ОВН рідким ПЗ;  

блок дозованого нанесення рідкого ПЗ на ОВН
– просочувальна ванна; 2  – рідке ПЗ;  
огинаючі валки у просочувальній ванні 1;  

джгутового типу; 5  – бобіна з сухим ОВН; 6, 9 –
віджимні валки; 8  – сушильно-полімеризаційна камера

приймальна бобіна; 11 – робочі УЗ-інструменти
концентратор (трансформатор швидкості) УЗ; 13 - УЗ-генератор

рідким ЕЗ; 15  – ємність з твердником ЕЗ; 16  –  кран
17 –  терморегулюючий осередок 

елементи типового однохвильового УЗ-диспергатора
симетричним пакетним ПЕП [4]. 

можливі кілька структурних форм розміщення довгомірних
що відповідним чином впливають на кінетику

просочувальної ванни 1 забезпечується попереднє
довгомірний ОВН 4. Даний матеріал у зоні дозування

виробництв та пакувальної техніки» 

просочення і дозованого 
використанням комбінованої УЗ-

ОВН;  

 
– огинаючі валки;  7 – 

камера;  
інструменти;  

генератор; 14  – ємність з 
кран;  

диспергатора, виконаного з 

розміщення довгомірних волокон у 
кінетику процесу «вільного» 

попереднє неконтрольоване 
дозування (блок ІІІ на рис.1) 
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обробляють з обох сторін УЗ-інструментами 11, що мають індивідуальні приводи від УЗ-
генератора 13. Причому інструменти 11 можуть бути  розташовані зі зміщенням один щодо 
одного по довжині матеріалу 4, оброблюваного по обидва боки щодо нього. 

Варіювання вмісту рідкого ПЗ, рівномірність його розподілу в матеріалі і видалення 
надлишку зв’язуючого здійснюють зміною потужності (інтенсивності I1 і I2), що підводиться до 
перетворювачів робочих інструментів 11, і зусиль їх притискання до поверхні оброблюваного 
просоченого матеріалу. 

 Остаточний віджим зв’язуючого з просоченого матеріалу проводиться засобом віджиму 
матеріалу, виконаного у вигляді двох валків 7. Потім просочений і віджатий матеріал надходить 
у сушильно-полімеризаційну камеру 8, а після сушіння проходить через огинаючий валок 9 і 
намотується на приймальну бобіну 10. 

Також зазначимо, що у випадку використання ВН тканого типу використовують УЗ-
дозатори у вигляді прямокутної пластини, до основи якої кріпляться у регулярному порядку 
хвилеводи-концентратори, що живляться від УЗ-генераторів [1].   
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