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Розроблена методика дозволяє визначати наявність пристінних ефектів при течії 

розплаву полімерних матеріалів та, при їх наявності, визначити характер цих ефектів – за 

рахунок утворення низькомолекулярного пристінного шару або за рахунок ковзання основного 

матеріалу по стінці. 

 

Традиційно прийнято вважати, що швидкість потоку розплаву полімерного матеріалу на 

стінці переробного обладнання відсутня. Хоча у останній час деякі вчені намагаються 

врахувати вплив пристінних ефектів при моделюванні [1-4], але при цьому не враховується 

природа наявності цих ефектів у матеріалі, а створюється єдиний підхід, який не у всіх 

випадках демонструє прийнятну збіжність з практикою. 

Врахування ж природи матеріалу, його фізико-механічних властивостей та 

характеристик дозволяє моделювати течію такого матеріалу з урахуванням пристінних ефектів 

максимально точно, що значно спрощує подальше налаштування обладнання та його ввід у 

експлуатацію. 

За характером утворення пристінних ефектів полімерні матеріали можна розділити на 

три типи: 

 без наявності пристінних ефектів; 

 з наявністю пристінної швидкості за рахунок ковзання по стінці; 

 з наявністю пристінної швидкості за рахунок утворення пристінного 

низькомолекулярного шару. 

Відсутність пристінних ефектів визначається інваріантністю кривих течії при різних 

діаметрах каналів. 

За наявності пристінних ефектів криві течії при дослідженнях на різних діаметрах не 

співпадають між собою. 

Визначення характеру утворення пристінних ефектів можна здійснити за рахунок 

порівняння ефективних швидкостей зсуву при різних довжинах каналів однакового радіусу за 

виконання умови: 
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де  - напруження зсуву, Па; P  - перепад тиску; R  - радіус каналу; L  - довжина 

каналу. 

При цьому перепади тиску в обох випадках будуть відрізнятися. 

При наявності низькомолекулярного пристінного шару, який має властивості, близькі до 

ньютонівських, зміна тиску не буде впливати на швидкість зсуву. При ковзанні полімеру по 

стінці каналу зміна довжини каналу спричинить зміну ефективної швидкості зсуву, оскільки 

швидкість ковзання залежить від тиску. 

Аналізуючи отримані дані, можливі два варіанти: 

 при рівності швидкостей зсуву, тобто 1 2  , має місце утворення 

низькомолекулярного шару; 

 при 1 2   має місце ковзання полімеру по стінці. 
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Таким чином, розроблена методика дозволяє визначити характер утворення пристінних 

ефектів при течії полімерного матеріалу, що дозволяє при подальшому визначенні величини 

пристінних ефектів опиратися на характер виникнення цих ефектів.. 
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