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Дисертаційна робота присвячена удосконаленню технології 

дробоструминного очищення внутрішніх поверхонь корпусних виробів типу тіл 

обертання з низьковуглецевої сталі шляхом дослідження впливу ударної дії дробу на 

стан очищеної поверхні, встановлення раціональних режимів і розробки нових 

технічних та технологічних рішень, які забезпечують істотне підвищення рівня 

механізації і автоматизації підготовки поверхонь під неметалеве захисне покриття. 

З огляду на результати експериментально-теоретичних наукових досліджень 

багатьох вчених розроблені нові підходи до аналітичного описання динамічної 

взаємодії абсолютно жорсткої сферичної дробинки з площиною нерухомої 

деформівної металевої перепони і на їх основі залежно від вихідних режимів 

процесу очищення (швидкості і кута атаки, діаметру дробу) визначено характер 

контактного руху окремої дробинки в атакованому матеріалі, розміри сліду в 

результаті зіткнення та наслідкові технологічні параметри. 

На основі рішення побудованої системи диференціальних рівнянь вперше 

встановлено функціональний зв'язок між технологічними параметрами 

дробоструминного очищення, фізико-механічними властивостями поверхневого 

шару оброблюваного виробу і стійкістю технічного дробу, що дозволяє більш точно 

розраховувати час на проведення відповідальної операції поповнення системи 

живлення технічним дробом. Отримано аналітичну залежність для визначення 

ступеню шаржування обробленої поверхні, як важливого критерію якості поверхні, 

оскільки осколки дробу, які застрягли в поверхневому шарі оброблюваної поверхні 

створюють серйозну небезпеку для захисного покриття, як осередки точкової 
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корозії. Встановлено граничну швидкість атаки ( 1 60 v  м/с), яка призводить до 

істотного зниження довговічності технічного дробу і таким чином до збільшення 

витрат, і економічно вигідну швидкість ( 80...120v   м/с). 

Експериментально-теоретичним шляхом встановлено: ефект поглинання 

контактного тангенціального переміщення дробинки нормальним у формуванні 

довжини сліду при великих кутах атаки 70   , що дозволяє в таких випадках 

нехтувати тангенціальним переміщенням при визначені об’єму сліду; раціональні 

вихідні технологічні режими даного процесу, якими є швидкість атаки, яка при 

використанні дробоструминних апаратів нагнітальної дії з абсолютним тиском 

стислого повітря 0,6р МПа  і циліндричних сопел з діаметром сопла 10сd   мм 

сягає 120 м/с і більше, кут атаки 55 ...65     та фракційний склад сталевого дробу 

0,8...1,4 мм , які забезпечують якісну підготовку поверхонь для нанесення на них 

корозійностійкого захисного неметалевого покриття. 

Розроблено принципово нове технічне рішення на конструкцію самохідного 

модуля для дробоструминного очищення внутрішніх циліндричних поверхонь 

корпусних виробів типу тіл обертання, що дозволяє покращити умови праці, 

збільшити продуктивність очищення, підвищити якість обробки і, як наслідок, 

надійність і експлуатаційну довговічність великогабаритних дорогих промислових 

виробів. Розроблено і апробовано новий спосіб руху відбитку повітряно-

абразивного факела по оброблюваній криволінійній порожнині виробу (по спіралі 

Архімеда при обробці еліптичних днищ і по гвинтовій спіралі при обробці 

циліндричної обичайки) з використанням самохідного модуля або автоматичного 

маніпулятора й побудовано відповідну технологічну карту рівномірного якісного 

очищення порожнин хімічних апаратів. Розроблено покроковий алгоритм 

(18 кроків) визначення і ув’язки взаємозалежних технологічних параметрів для 

досягнення збалансованої технології якісної очистки хімічних апаратів. 

Ключові слова: дробоструминне очищення, швидкість і кут атаки, параметри 

сліду, дріб, шорсткість поверхні, ступінь шаржування, продуктивність, самохідний 

модуль, корпусні вироби. 
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ABSTRACT 

Brykun O. Improving the technology of shot blasting cleaning of internal surfaces of 

hull products such as bodies of rotation. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

The thesis for scientific degree of candidate of technical sciences in specialty 

05.02.08 – technology of mechanical engineering. Poltava State Agrarian Academy, 

Poltava; Lutsk National Technical University, Lutsk, 2021. 

The dissertation is devoted to improvement of technology of shot blasting cleaning 

of internal surfaces of case products like bodies of rotation from low-carbon steel by 

research the influence of shock action of a shot on a condition of the cleaned surface, 

establishment of rational modes and development of new technical and technological 

solutions that provide a significant increase in the level of mechanization and automation 

of surface preparation for non-metallic protective coating. 

Taking intoaccount the experimental and theoretical investigations of many 

scientists, new approaches to the analytical description of the dynamic interaction of 

absolutely rigid spherical pellets with the plane of a fixed deformable metal barrier have 

been developed. Based on them, depending on the initial modes of the cleaning process 

(velocity and angle of attack contact, diameter of the fraction), movement of an individual 

pellet in the attacked material, the size of the trace as a result of the collision and the 

resulting technological parameters have been determined. 

Based on the solution of the constructed system of differential equations, the 

functional connection between technological parameters of shot blasting, physical and 

mechanical properties of the surface layer of the processed product and stability of 

technical fraction has been established for the first time. An analytical dependence was 

obtained to determine the degree of charging of the treated surface as an important 

criterion of surface quality, because the fragments of the shot stuck in the surface layer of 

the treated surface pose a serious danger to the protective coating as zones of spot 

corrosion. The maximum attack speed ( 1 60 v m/s) has been set, which leads to a 

significant reduction in the durability of the technical fraction and thus to an increase in 

costs, and a cost-effective speed ( 80...120v   m/s). 
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The experimentally and theoretically established: the effect of absorption of contact 

tangential displacement of the pellet normal in the formation of the length of the track at 

large angles of attack 70   , which allows in such cases to neglect the tangential 

movement when determining the volume of the track; rational initial technological modes 

of this process, which are the attack speed, which when using shot blasting devices with 

absolute compressed air pressure 0,6р MPa  and cylindrical nozzles with a nozzle 

diameter of 10 mm  reaches 120 m/s and more, the angle of attack 55 ...65     and 

fractional composition of steel shot 0,8...1,4 mm , which provide quality preparation of 

surfaces for application of corrosion-resistant protective non-metallic coating. 

A fundamentally new technical solution has been developed for the design of a self-

propelled module for shot blasting of internal cylindrical surfaces of body products such as 

rotating bodies, which allows to improve working conditions, increase cleaning 

productivity, improve processing quality and, consequently, reliability and durability of 

large expensive industrial products. A new method of moving the imprint of an air-

abrasive torch on the processed curved cavity of the product (according to the Archimedes 

spiral in the processing of elliptical bottoms and on the screw spiral in the processing of a 

cylindrical shell.) and using a self-propelled module or automatic manipulator has been 

developed and introduced into production. The corresponding technological map of 

uniform qualitative cleaning of cavities of chemical devices has been constructed. A step-

by-step algorithm (18 steps) for determining and linking interdependent technological 

parameters to achieve a balanced technology for high-quality cleaning of chemical devices 

has been developed. 

Key words: shot blasting, speed and angle of attack, trace parameters, fraction, 

surface roughness, degree of charging, productivity, self-propelled module, hull products. 
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ВСТУП 

Великогабаритні корпусні вироби широко використовуються в хімічній, 

нафтохімічній, мікробіологічній, медичній та харчовій промисловості, що зумовлює 

жорсткі вимоги до чистоти і якості підготовки внутрішніх поверхонь такого 

обладнання для забезпечення міцності зчеплення з нанесеним у подальшому на них 

корозійностійким захисним неметалевим покриттям. Адже надійність і 

довговічність експлуатації порожнистих металевих виробів, поряд з фізико-

механічними властивостями матеріалів основи і покриття, у більшій мірі залежать 

саме від стану очищеної металевої поверхні, як показника міцності контакту метал-

ґрунт. 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Найбільш ефективним і 

екологічно безпечним технологічним процесом для очистки сталевих поверхонь є 

дробоструминна обробка, яка порівняно з іншими способами очистки (фізичні, 

хімічні, термічні та інші) характерна простотою, гнучкістю і порівняно низькими 

експлуатаційними затратами. Такий спосіб обробки отримав найбільше поширення 

в машинобудуванні, як основна технологічна операція підготовки порожнин 

великогабаритних металевих виробів типу тіл обертання, для яких струминна 

обробка вільними металевими гранулами залишається, мабуть, єдино прийнятним 

технологічним процесом підготовки важкодоступних місць складної замкнутої 

форми для нанесення на них стійких неметалевих покриттів. 

Не дивлячись на широке використання в різних галузях машинобудівельного 

виробництва дробоструминне очищення, в силу складності процесу і 

різноманітності технологічних критеріїв, залишається найменш вивченим способом 

обробки вільним абразивом, що негативно впливає на розвиток такого 

розповсюдженого технологічного процесу та рівень його механізації й 

автоматизації. Удосконалення технологічних рішень потребує подальшого 

глибшого вивчення цілої низки закономірностей процесу взаємодії абразиву 

(дробинок) з оброблюваною металевою поверхнею. Це і механізм руйнування 

поверхневого шару оброблюваного виробу, і взаємозв'язок технологічних 
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параметрів, і вплив технологічних режимів на якість обробленої поверхні, і 

методика визначення оптимальних технологічних режимів, і стійкість дробу та інші. 

Такий комплексний підхід до розв’язання поставлених задач звужує у певних межах 

прогалину, що склалася в удосконалені технології дробоструминного очищення 

порожнин металевих ємнісних виробів. З’являється можливість вибору 

раціональних технологічних режимів дробоструминного очищення об’єктів 

машинобудування, розробки і застосування нових технологій виконання низки 

трудомістких і відповідальних операцій процесу обробки поверхонь. 

Таким чином удосконалення технології дробоструминного очищення 

внутрішніх металевих поверхонь ємнісних виробів під неметалеве покриття, 

підвищення її ефективності шляхом дослідження і розробки нових технологічних і 

технічних рішень, є актуальною науково-практичною технологічною задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності до тематики науково-дослідних 

робіт кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної 

академії у рамках тем: «Визначення параметрів процесу дробоструминного 

очищення на основі моделювання ударної взаємодії пружно-пластичних тіл» (№ ДР 

0113U004987, 2014-2017 р.); «Оптимізація параметрів і розробка засобів механізації 

дробоструминного очищення порожнин металевих великогабаритних циліндричних 

виробів» (№ ДР 0117U004517, 2017-2020 р.). Автор був безпосереднім, 

відповідальним виконавцем цих робіт. Робота пов’язана з госпдоговірною темою:  

«Дослідження експлуатаційного ресурсу трибунної споруди стадіону «Ворскла» в 

м. Полтава» (Шифр № 9-04/17) у частині підготовки поверхонь металевих елементів 

несучих конструкцій при відновленні їх технічного стану. 

Мета і завдання дослідження. 

Метою дисертаційної роботи є удосконалення технології дробоструминного 

очищення внутрішніх поверхонь корпусних виробів типу тіл обертання з 

низьковуглецевої сталі шляхом експериментально-теоретичного дослідження, 

встановлення раціональних технологічних режимів та розробки нових 

технологічних і технічних рішень для якісної підготовки поверхонь під 
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корозійностійке неметалеве покриття. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- розглянути особливості та принципи застосування способу 

дробоструминного очищення; 

- розробити наукові підходи до описання одиничної косої ударної взаємодії 

сферичної жорсткої дробинки із деформівним металевим півпростором та визначити 

на їх основі характер контактного руху дробинки в атакованому матеріалі, розміри 

сліду в результаті зіткнення та технологічні параметри процесу очищення; 

- розробити методику та провести експериментально-теоретичні 

дослідження впливу динамічної дії, як окремої дробинки, так і дробино-повітряного 

факелу залежно від заданих режимів (швидкості і кута атаки та діаметру дробу) на 

наслідкові параметри технології очищення (продуктивність, часові й швидкісні 

показники) та на критерії якості поверхонь (шорсткість, структура та ступінь 

шаржування); 

- запропонувати технічне рішення на конструкцію автоматичного 

маніпулятора для механізованого очищення внутрішніх поверхонь 

великогабаритних корпусних виробів типу тіл обертання; 

- визначити основні характеристики руху відбитку факела по оброблюваній 

криволінійній внутрішній поверхні виробу та розробити технологічну карту 

очищення хімічного апарата; 

- розробити алгоритм визначення взаємопов’язаних параметрів технології 

очищення хімічного апарату для досягнення вимог, що висуваються до якості 

очищених поверхонь; 

- на основі отриманих результатів розробити рекомендації щодо 

використання результатів дослідження. 

Об’єкт дослідження – технологія дробоструминного очищення внутрішніх 

сталевих поверхонь великогабаритних корпусних виробів типу тіл обертання. 

Предмет дослідження – закономірності впливу технологічних режимів 

дробоструминного очищення та характеристик руху повітряно-абразивного факелу 

на показники стану очищених поверхонь корпусних великогабаритних виробів типу 
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тіл обертання. 

Методи дослідження. 

За основу дослідження було покладено загальні положення технології 

машинобудування, теорії струминно-абразивної обробки, теорії пружності і 

пластичності, методи планування експерименту і математичної статистики для 

проведення експериментальних досліджень та аналізу й оброблення результатів. 

Аналіз отриманої математичної моделі здійснено за допомогою прикладного 

програмного забезпечення засобами математичного редактора Maple. 

Розгін технічного дробу (кульок) здійснювали за допомогою промислового 

дробоструминного аппарату DBS-100 та пневматичного пістолета ИЖ-53М. Для 

визначення швидкості дробу використовували оптоелектронний вимірювальний 

комплекс ИБХ-731. Дослідні зразки перед очищенням піддавали термічній обробці в 

електропечі СНЗ-6,3х13. Дослідження показників стану поверхневого шару вивчали 

на зразках за допомогою: оптичного металографічного мікроскопа МИМ-7; 

універсального електронного мікроскопа УЕМВ-100К; профілометра ПМ-210; 

твердомірів ТШ-2 та ПМТ-3. Параметри сліду дробинки міряли мікроскопом МПБ-2 

та мікрометром. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

У ході виконання дисертаційної роботи отримано такі основні результати, що 

мають наукову новизну: 

- розроблено і апробовано нові наукові підходи до описання одиничної 

ударної взаємодії абсолютно жорсткої сферичної дробинки з площиною 

деформівного півпростору та встановлено параметри контактного руху дробинки з 

визначенням його характерних значень; 

- побудовано нові методики визначення параметрів технології та 

характеристик стану оброблених поверхонь (шорсткість, структура та шаржування) 

залежно від вихідних (заданих) режимів дробоструминного очищення (швидкості 

атаки, кута атаки і діаметру дробу); 

- встановлено економічно вигідну швидкість атаки оброблюваної поверхні 

залежно від показників собівартості та граничну швидкість атаки з умов міцності 
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використовуваного технічного дробу; 

- вперше одержано аналітичну залежність між технологічними параметрами 

дробоструминного очищення, фізико-механічними властивостями поверхневого 

шару оброблюваного виробу і стійкістю технічного дробу; 

- експериментально встановлено і теоретично обґрунтовано ефект 

поглинання контактного тангенціального переміщення дробинки нормальним за 

великих кутів атаки при утворені форми сліду, що дозволяє в таких випадках 

нехтувати тангенціальним переміщенням при визначені продуктивності процесу; 

- визначено основні характеристики руху відбитку повітряно-абразивного 

факела по оброблюваній криволінійній порожнині виробу та побудована 

технологічна карта рівномірного якісного очищення порожнини хімічного апарата. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості в 

заводських (виробничих) умовах визначати раціональні технологічні режими 

дробоструминного очищення металевих поверхонь виробів різного призначення, 

підвищити рівень механізації і автоматизації процесу підготовки поверхонь 

порожнин великогабаритних хімічних апаратів. 

Запропоноване нове технічне рішення на конструкцію самохідного 

маніпулятора дозволяє істотно розширити технологічні можливості очищення 

порожнин металевих великогабаритних циліндричних виробів (корпуси апаратів, 

труби великих діаметрів, цистерни та інші). 

Одержані результати знайшли практичне застосування на ПАТ «Полтавський 

автоагрегатний завод» (м. Полтава), а також у Багатогалузевому науково-технічному 

центрі «Віра» при розв’язанні технічних задач, пов’язаних із очисткою металевих 

поверхонь виробів і конструкцій (Акт про впровадження результатів дисертаційної 

роботи від 12.01.2021 р.). 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес 

Полтавської державної аграрної академії при підготовці фахівців за спеціальністю 

«Галузеве машинобудування» (Акт від 17.11.2020 р.). 

Отримані результати дослідження можуть бути використанні для підвищення 

надійності виробів машинобудівної, хімічної, сільськогосподарської, оборонної та 
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інших галузей промисловості. Запропоноване технічне рішення на самохідний 

модуль може бути запровадженим на заводі хімічного машинобудування ПрАТ 

«Полтавхіммаш» (м. Полтава) для удосконалення технології очищення і емалювання 

внутрішніх поверхонь хімічних апаратів (Акт від 19.01.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. 

Положення і результати теоретичних та експериментальних досліджень, що 

виносяться на захист дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. При 

проведенні науково-дослідних робіт, результати яких опубліковані у співавторстві, 

автором виконані теоретичні дослідження, проведений аналіз результатів, 

сформульовані висновки і розроблені рекомендації щодо визначення раціональних 

технологічних режимів дробоструминного очищення внутрішньої поверхні корпусу 

хімічного апарату. Автор брав участь у плануванні і проведенні експериментальних 

досліджень, обробці та аналізі отриманих результатів, а також у впровадженні 

результатів роботи у навчальний процес та виробництво. 

Апробація результатів дисертації. 

Основні положення та результати роботи доповідалися та обговорювалися на: 

ІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Динаміка та міцність енергетичних 

і сільськогосподарських машин та біотехнічних систем» (м. Полтава, ПДАА, 

2015 р.); виїзній науковій сесії Наукової ради з проблеми «Механіка деформівного 

твердого тіла» при Відділенні механіки НАН України (м. Кременчук, ПрАТ 

«АвтоКрАЗ», 2016 р.); III, IV та VII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми інженерної механіки» (м. Одеса, ОДАБА, 2016, 2017 та 

2020 р.); ХIII Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Состояние 

современной строительной науки - 2015» (м. Полтава, 2016 р.); XVII Міжнародній 

науковій конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (м. Суми, СНАУ, 

2016 р.); XV Міжнародній науково-технічній конференції «Вібрації в техніці та 

технологіях» (м. Полтава, ПДАА, 2016 р.); III Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу 

сільськогосподарських машин і знарядь» (м. Житомир, ЖНАУ, 2017 р.); XI 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми конструювання, 
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виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (м. Кропивницький, 

ЦНТУ, 2017 р.); II Всеукраїнській інтернет-конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку сільськогосподарського машинобудування» (м. Полтава, ПДАА, 2019 р.); 

II Міжнародній науково-технічній конференції «Динаміка, міцність та моделювання 

в машинобудуванні» (м. Харків, ІПМаш НАНУ, 2020 р.). У повному обсязі 

дисертація доповідалася і отримала позитивні відгуки на регіональному постійно 

діючому науковому семінарі «Проблеми механіки деформівного твердого тіла» 

відділення механіки НАН України (м. Полтава, ПДАА, 2019 р.); на науковому 

семінарі Полтавського осередку всеукраїнського Наукового товариства з механіки 

руйнування (м. Полтава, ПДАА, 2020 р.). 

Структура та обсяг дисертації. 

Дисертаційна робота викладена на 196 сторінках машинописного тексту, 

складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

та 3 додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 161 сторінок друкованого 

тексту. Робота ілюстрована 68 рисунками, 6 таблицями. Список використаних 

джерел містить 173 найменування. 
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РОЗДІЛ 1.  

СТАН ПИТАННЯ, ЦІЛЬ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Аналіз способів очищення металевих поверхонь 

Багато технологічних процесів і окремих вузлів та деталей машин хімічної, 

нафтохімічної, мікробіологічної, медичної та харчової промисловості здійснюються 

в хімічно агресивному робочому середовищі при підвищеній температурі (до 

300 C ) і підвищеному тиску (до 20 ат) й при великому поверхневому силовому і 

абразивному впливах [70]. Тому їх виготовляють з конструкційних матеріалів, які 

могли б протистояти високим температурам, тиску, швидкостям, агресивному 

середовищу, зношуванню тощо. 

Перспективним напрямом в цьому плані є використання для виготовлення 

деталей і зварних вузлів, особливо великогабаритних ємнісних апаратів, таких як 

корпуса, кришки, мішалки та ін., не дорогих низьковуглецевих сталей, на поверхню 

яких на стадії напівфабрикатів наносять захисні неметалеві покриття (склоподібні, 

керамічні, полімерні, склокристалічні, гумові) та передбачають поверхневе 

зміцнення і нанесення зносостійких покриттів [137], які за хімічною та 

зносостійкістю помітно перевершують відомі нержавіючі сталі і спеціальні сплави 

[150]. Такі способи виготовлення є економічно вигідними і технічно виправданими, 

оскільки дозволяють економити дорогі метали: нікель, молібден, титан та інші і 

підвищують експлуатаційний ресурс технічних систем [109]. 

Тому така технологія виготовлення ємнісних апаратів і окремих деталей 

виробів інтенсивно розвивається в даний час. Однак захисні неметалеві покриття 

вимагають дуже ретельної підготовки поверхні сталевих виробів перед їх 

нанесенням. 

Підготовлена до нанесення захисного покриття поверхня підлягає контролю за 

такими показниками [166]: ступінь знежирення і знепилювання; ступінь очищення 

від оксидів та іржі; шорсткість поверхні; шаржування; вміст солей. При цьому в 

технологічних документах повинно бути описано як стан вихідної поверхні, так і 

стан поверхні підготовленої до нанесення захисних покриттів. 
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Вибір раціонального способу підготовки поверхні дозволить формувати 

покриття високої якості і стабільно отримувати високі значення адгезійної міцності 

зчеплення покриття із підкладкою. В зв’язку з цим виникає необхідність проведення 

аналізу існуючих способів очищення і оцінки їх ефективності. 

Існуючі способи очищення металевої поверхні від окалини, іржі, пригару і 

забруднень різного походження можна умовно розділити на окремі групи: хімічні, 

електрохімічні; фізичні; механічні, а також комбіновані різновиди цих способів 

обробки [84, 85, 117, 144], що наведені на рис. 1.1 [100]. 

 

Рис. 1.1. Класифікація способів очищення металевої поверхні 

 

Хімічні методи передбачають знежирення в лужних розчинах або органічних 

розчинниках з наступним травленням у розчинах мінеральних кислот, промивку, 

нейтралізацію і сушку виробів [159]. Для їх здійснення застосовують водні розчини 

лугів, кислот і органічних розчинників різного складу. Хімічні способи дозволяють 
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повністю автоматизувати процес очищення металевих виробів [149]. Однак вони 

мають істотні недоліки. Необхідно працювати з вогненебезпечними, легко 

летучими, отруйними органічними рідинами і з агресивними розчинами кислот і 

лугів, що небезпечно і призводить до забруднення навколишнього середовища. Це 

вимагає додаткових заходів з техніки безпеки, очисних споруд для стічних вод, а 

також спеціальних конструкційних матеріалів для ванн травлення. Тому, як в нас, 

так і за кордоном, спостерігається стійка тенденція по заміні хімічних способів 

очищення більш екологічно прийнятними. 

Фізична сутність електрохімічних методів полягає в анодному розчиненні 

металу оброблюваної деталі в електроліті. Застосування електроліту, який є 

агресивним середовищем, обумовлює аналогічні недоліки хімічного методу й 

стримує його поширення у виробництві. Травлення в агресивних середовищах – це 

усунення з поверхні виробів окалини, слідів корозії та окисної плівки, що 

виконується з використанням агресивних водних розчинів на базі азотної, сірчаної й 

соляної кислот, лужних розчинів. Для отримання рівномірного очищення по всій 

поверхні в агресивні розчини кислот й лугів додають різноманітні інгібітори корозії, 

які гальмують процес окислення вже очищених ділянок металу, проте не знижують 

швидкість усунення корозії. Інгібітори корозії вибирають безпосередньо для певних 

агресивних розчинів [100]. 

Фізичні методи очищення засновані на використанні ультразвукових 

коливань, електричного поля, спрямованих вібрацій, підвищеної температури, 

високого тиску. Вони, як правило, передбачають обробку в малоагресивних 

травильних розчинах [136], що є перевагою перед хімічними способами. А ось 

недолік фізичних способів полягає в тому, що вони вимагають наявності 

спеціального технологічного устаткування, вельми дорогого і складного в 

експлуатації. У більшості своїй фізичні способи потребують наявності інструменту, 

тому вони більш складні в автоматизації і застосовуються, головним чином, для 

очищення поверхні виробів з важкооброблюваних конструкційних матеріалів [79]. 

Хімічні, електрохімічні і фізичні способи підготовки поверхні металевих 

виробів перед нанесенням захисних неметалевих покриттів дозволяють сумістити 
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операції знежирення і очищення. Проте вони не можуть забезпечити рівномірну 

шорсткість очищеної поверхні. 

Механічні способи очищення поверхні вимагають попереднього знежирення 

металевих виробів і полягають у знятті шару металу і окисних забруднень з 

оброблюваної поверхні механічним шляхом. До них відносять: точіння, галтування, 

голкофрезерування, крацювання, шліфування, очищення металевими щітками, 

дробоструминне очищення, дробометання, віброочищення, гідроабразивна обробка 

та інші [22, 59, 145]. З причини своєї простоти механічні способи набули найбільш 

широкого поширення. До того ж вони дають можливість досить просто досягти 

рівномірної і необхідної шорсткості оброблюваної поверхні. Механічні способи 

очищення не приводять до забруднення навколишнього середовища. У цьому 

полягає їх велика перевага перед хімічними і фізичними способами. Недолік 

механічних методів – трудність операції очищення при обробці виробів складної 

замкнутої форми і необхідність проведення операції попереднього очищення. 

Одним із представників даного способу являються абразивні еластичні круги, 

шкурки, абразивні стрічки, інструменти на основі металевих і неметалевих волокон, 

які широко використовуються для обробки товстолистового прокату, литих 

заготовок, зварних виробів [86]. Даний метод має ряд переваг порівняно з обробкою 

металу травленням, однак має декілька істотних недоліків. Головними з них є 

невисока продуктивність та втрати високоякісного металу при обробці. 

Очищення також здійснюють за допомогою механізованого інструмента, 

наприклад, металевих щіток, які обертаються, кругів для обробки шліфувальними 

стрічками, пристроїв для обробки абразивними стрічками, кругів із пелюстками зі 

шліфувальної стрічки, молотків із електричним або пневматичним приводами та 

багато ін., які полегшують роботу шліфувальних пристроїв. Зачищення круглими 

металевими щітками досить ефективне у процесі підготовки поверхонь для 

зварювальних швів, проте неефективне у випадку видалення окалини, оскільки 

оброблювана поверхня, не очищається повною мірою від корозії. Також істотним 

недоліком є обмежене використання при обробці важкодоступних і складно 

профільних поверхнях, через що вони повинні піддаватися попередній обробці 
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вручну. 

Незважаючи на певну ефективність застосування механізованого інструменту 

порівняно з очищенням ручним інструментом, все-таки найбільш прогресивною є 

обробка потоком абразив. Оскільки обробка ручним та механізованим інструментом 

приводить до отримання більших значень показників шорсткості й відхилення від 

правильної геометричної форми оброблюваних поверхонь [100]. 

Процеси, що використовують ефект удару абразивних частинок по 

оброблюваній поверхні виробів, здійснюються наступними способами [148]: удар 

власне абразивною частинкою (піско- дробоструминна, дробометна); удар 

абразивно-рідинним струменем (струминна гідроабразивна обробка); вплив на 

оброблювану поверхню абразивних частинок, що знаходяться під підвищеним 

статичним тиском (ультразвукова, магнітоабразивна, турбоабразивна 

віброабразивна). 

Віброабразивна обробка здійснюється внаслідок низькочастотних коливань 

робочої камери, що викликає інтенсивне взаємне переміщення деталей, що 

обробляються, і робочого середовища, що рухаються зі змінними за знаком 

прискореннями [132]. Очищення поверхні відбувається внаслідок ковзання частинок 

робочого середовища по поверхні деталей з певним тиском. Під час мікроударів 

спостерігається часткове вдавлювання металу і поверхневе зміцнення. 

Основними недоліками даного методу обробки є: значна тривалість 

зміцнення; складність в реалізації ефективної віброобробки великогабаритних 

деталей; обмежені енергетичні можливості (установки можуть працювати при 

прискоренні не більше 15g та віброшвидкості 1,0...1,2 м/с); можливість появи 

еліпсності оброблених поверхонь тонкостінних деталей, що перевищує допуск на 

розміри; низька стійкість робочих середовищ. 

Спосіб турбоабразивної обробки заснований на використанні техніки псевдо 

зрідження сипучих матеріалів і полягає в створенні абразивного киплячого (псевдо 

зрідженого) шару, в який занурюють оброблювану заготовку, задаючи в залежності 

від її форми різні види руху (планетарний, обертальний). Успішно може 

застосовуватися при обробці легкодеформівних, нежорстких деталей. Проте 



 22

інтенсивність знімання металу невисока внаслідок малої величини контактного 

тиску. Обмежена також можливість збільшення швидкості відносного переміщення 

виробу і абразиву. Тому цей спосіб обробки отримав обмежене застосування при 

високих вимогах до якості поверхні, особливо загартованих деталей [99]. 

У процесі магнітоабразивної обробки деталь розташовують між двома 

полюсами електричного магніту. В зазор між полюсами подається абразивний 

порошок, який має магнітні властивості. Матеріал оброблюваного виробу, як 

правило, не повинен мати магнітних властивостей. Феромагнітні абразивні 

частинки, притягаючись до полюсів електромагніту й один до одного, орієнтуються 

вздовж магнітних ліній найбільшим розміром, завдяки чому їх найбільші гострі 

вершини повернені в бік поверхні, що обробляється. У цьому випадку створюються 

передумови для ефективного обробітку. Проте сили, що утримують зерна за рахунок 

створення магнітного поля в бажаній позиції, достатньо малі, тому даний метод 

використовується під час полірування циліндричних поверхонь. Очищення від 

окалини з листового прокату та інших виробів, потребує значно більших зусиль, ніж 

це може створити магнітне поле. У зв'язку із цим, сила притискання абразивного 

порошку до оброблюваної поверхні забезпечується механічним притисканням, а 

магнітні сили забезпечують щільний стан абразивного порошку. Недоліком даного 

способу видалення окалини є орієнтація абразивних зерен відносно оброблюваної 

поверхні тупими вершинами [23, 25]. 

При порівнянні способів очищення поверхні потоком абразиву виявилося, що 

самі процеси дробоструминного (ДО), піскоструминного очищення (ПО) і 

гідроабразивної обробки (ГО) дуже схожі, відмінність полягає тільки в тому, що ГО 

– безперервної дії, а ДО і ПО – періодичної дії. Частинки в струминно-абразивному 

потоці переміщуються з різною щільністю та з нерівномірністю заповнення в об’ємі 

струменя. В обох випадках робота з видалення металу проводиться за рахунок 

кінетичної енергії абразивних частинок [132]. 

Ультразвукове очищення [23, 101] поверхні засноване на ефекті збільшення 

ерозійної і кавітаційній активності звукового поля при додаванні в рідину дрібних 

абразивних зерен, розмір яких можна порівняти з радіусом дії ударної хвилі, що 
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виникає при закритті кавітаційної порожнини (1...100 мкм). Крім чисто 

кавітаційного руйнування найбільш слабких ділянок деталей відбувається додаткова 

їх обробка абразивними зернами. 

Основний недолік ультразвукового способу обробки – істотне зменшення 

продуктивності процесу в міру збільшення глибини обробки, великий знос 

обладнання і мала продуктивність при обробці заготовок з твердих сплавів. 

Основні параметри різних видів обробки вільним абразивом подані в табл. 1.2. 

Таблиця 1.1 

Основні параметри способів очищення вільним абразивом 

Способи очищення 
Дробо- 

піскоструминний Гідроабразивний Ультразвуковий 

Абразив 
Пісок 

кварцовий, дріб

Порошки 
електрокорунду, 
карбіду кремнію, 
кварцовий пісок 

Карбід бору, 
карбід кремнію, 
електрокорунд 

Розмір абразиву до 4 мм до 3,5 мм 3…200 мкм 

Робоче середовище 
Стиснуте 
повітря 

Вода і стиснуте 
повітря 

Повітря, вода і 
водні розчини 

Робочий тиск  
(частота для УО) 

0,6…1,2 МПа 0,1…300 МПа 
0,2…0,5 МПа 
(16…30 кГц) 

Швидкість потоку до 400 м/с 50…100 м/с – П
ар
ам
ет
ри

 о
чи
щ
ен
ня

 

Кут атаки потоку 45…90° 25…40° – 
Шорсткість 
поверхні 

0,56…90 мкм 0,16…1,25 мкм 0,14…0,25 мкм 

Зносостійкість 
абразивного 
інструменту 

40-100 циклів 1…10 циклів 1…2 цикла 

Зносостійкість 
обладнання 

8…1000 год 300…1000 год високе 

Т
ех
но
ло
гі
чн
і п
ок
аз
ни
ки

 

Продуктивність 
обробки 

до 37 м2/год до 15 м2/год до 5 м2/год 

Літературне джерело 
[13, 27, 36, 101, 
107, 108, 132] 

[83, 111, 118, 126, 
154, 157, 167] 

[23, 85, 101, 132, 
158] 

 

Серед різних способів обробки деталей різної конфігурації, особливо складної 

(ємнісних апаратів, штампів, прес-форм, тощо), струминно-абразивна, особливо 

дробоструминна, знаходить все більш широке застосування в авіаційній, 
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автомобільній, хімічній, інструментальній, ремонтній галузях машинобудування; 

прокатному і ливарному виробництві і електротехнічній промисловості. Широко 

використовується в тих випадках, коли необхідно з невеликими витратами, якісно й 

ефективно виконати обробку поверхні з метою очищення від окалини, пригару, 

слідів корозії, зварювальних швів та ін. [154], і має значні технологічні переваги 

перед іншими способами обробки вільним абразивом (див. табл. 1.1). 

Струминно-абразивна обробка не має альтернативи при обробці внутрішніх 

поверхонь або фасонних поверхонь з важкодоступними елементами. У цьому 

випадку даний метод абразивоструминної обробки стає хорошою заміною 

шліфуванню, хонінгуванню або суперфінішуванню [15, 16]. 

Аналіз зазначених способів очищення металевих поверхонь вільним 

абразивом дозволяє зробити висновок про те, що дробоструминна їх обробка є 

найбільш технічно прийнятним й економічно вигідним процесом очищення від 

окалини і забруднень різного походження внутрішніх поверхонь корпусів 

циліндричних виробів, оскільки володіє широкими технологічними можливостями 

[25, 100, 155]: 

- обробки різних деталей складної конфігурації, а також деталей з різних 

матеріалів без переналагодження; 

- легкого і плавного регулювання інтенсивності процесу; 

- поєднання видалення задирок з видаленням окалини, окисних відкладень, 

старих покриттів та інших механічних забруднень; 

- багаторазового використання абразиву; 

- простого поділу оброблюваних деталей і абразивного матеріалу; 

- обробки деталей у важкодоступних місцях, видалення задирок і округлення 

гострих кромок і радіусів; 

- досягнення заданої шорсткості поверхні; 

- підготовка поверхні під гальванічні й лакофарбові покриття; 

- видалення окалини й нагару, гальванічних і лакофарбових покриттів, 

формувальної землі і залишків зварного флюсу та видалення дефектного 

поверхневого шару. 
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Завдяки унікальним технологічним можливостям дробоструминне очищення 

металевих поверхонь одержує все більше застосування в різних галузях 

промисловості. Цей метод дозволяє не тільки очищати металеву поверхню від 

окалини, а й одночасно формувати на ній рівномірну шорсткість, що дуже важливо 

для забезпечення міцного зчеплення ґрунту захисного покриття з металевою 

основою. 

1.2. Сутність та основні закономірності дробоструминного очищення 

Дробоструминне очищення – це процес масового швидкісного впливу потоку 

металевих гранул (дробинок) на оброблювану поверхню, в результаті якого 

руйнується (зношується) поверхневий шар вибору. 

Потік металевих гранул розганяється до необхідної швидкості за допомогою 

енергоносія – стислого газу (переважно повітря) через спеціально спрофільовані 

канали – сопла і направляється на оброблювану поверхню у вигляді повітряно-

абразивного факела. Характер імпульсної дії дробу на оброблювану поверхню 

залежить від багатьох чинників: форми і розміру гранул; фізико-механічних 

властивостей (в першу чергу міцності і твердості матеріалу дробинок, і 

оброблюваного матеріалу); технологічних режимів дробоструминного очищення; 

параметрів енергоносія та багатьох інших факторів [55]. 

Дробоструминна обробка поверхонь має тривалу історію розвитку і 

знаходиться в полі активної уваги дослідників. В основу таких досліджень 

покладена теорія удару (взаємодії) твердих тіл, зокрема, в роботах В. Гольдсміта 

[39], Н.А. Кильчевського [72], І. А. Клейса [74], Я. Х. Пановко [112] та інших. 

Викладені результати багаторічних теоретичних роздумів і 

експериментальних спостережень за процесом дробоструминного очищення 

сталевих виробів дають можливість уявити енергетичну систему з атакуючої 

дробинки і оброблюваної поверхні у вигляді нерухомого деформованого 

півпростору, обмеженого площиною, який володіє пружними, в’язкими (внаслідок 

високої контактної температури) і пластичними властивостями. На підставі такого 

підходу вагомий внесок в розвиток теорії і практики абразивної і струминно-
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абразивної обробки виробів внесли: Абрамов Ю. І. [21], Анділахай А. А. і його 

наукова школа [25 - 27, 100], Білик Ш. М. [30], Виноградов В. Н. [35], Горик О. В. 

[44, 45, 53-55, 57], Дрозд М. С. [61], Крагельський І. В. [82], Kirk D. [10], Матлін 

М. М. [107, 108], Непомнящий Є. Ф. [98], Пічко А. С. [114-115], Проволоцький А. Е. 

[122-126], Саверин М. М [128], Сичук В. А. [134], Солових Є. К. [137], Стефанович 

Т. О. [147], Стоцько З. А. [148], Тамаркін М. А. [15, 16, 154], Цигановський А. Б. 

[162], Чернявський А. М. [163-165], Spencer L. [13] та багато інших. 

В основі вивчення процесів абразивного зношування, механічної обробки 

поверхонь виробів масовим потоком (струменем) робочих твердих частинок для 

зміцнення або очищення поверхневого шару лежить та чи інша теоретична модель 

взаємодії окремого сферичного тіла (дробинки) з деформівним плоским тілом 

(перепоною), що створює пластичний опір проникненню атакуючої дробинки. 

Інтерес в цьому випадку викликають напруження в контактній зоні і деформації у 

вигляді залишеного окремою дробинкою сліду в формі лунки, параметри якого 

приймають в основу визначення якості (стану) оброблених струминно-факельним 

методом металевих поверхонь. 

Вирішенню таких питань присвячено багато наукових робіт, які націлені, як 

на опис ударного контакту з перешкодою окремої частки [2, 6, 21, 35, 53, 61, 75, 81, 

93, 98, 104], так і масового струминного потоку частинок з виходом на зміцнення 

поверхневого шару [89, 108, 169], очищення поверхонь [4, 12], руйнування 

поверхневого шару [1, 45] і оптимізації різних технологічних процесів [69, 100, 121]. 

З огляду на складність аналітичного визначення картини опору виробів ударній 

атаці твердої сферичної частинки багато робіт в цьому напрямку присвячено 

чисельному моделюванню динамічної взаємодії тіл [3, 11, 78]. 

Більшість авторів в аналітичних дослідженнях схиляються до пружно-

пластичного опору атакованої сталевої перепони індентором [6, 81, 89, 93, 100, 103] 

з експериментальним обґрунтуванням. Зміна динамічної твердості в розрахунках 

враховують коефіцієнтом динамічності [61, 108], який потребує додаткових 

досліджень. 

Вагомий внесок у розвиток теорії дробоструминного очищення металевих 
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виробів вніс Пічко А. С. В роботі [114], він дав тлумачення технологічним режимам 

дробоструминного очищення, а саме: швидкості атаки v , під якою розуміють 

початкову швидкість контакту атакуючої дробинки з оброблюваною поверхнею; 

кута атаки  , як кута між віссю дробоструминного факела і оброблюваної 

поверхнею; швидкості подачі – швидкості пересування відбитка дробоструминного 

факела відносно оброблюваної поверхні; дробоструминний факел, під яким 

розуміють певний об’єм повітряно-абразивної суміші, що вилітає з 

дробоструминного сопла і який має конічну форму довжиною l , що розширюється в 

міру віддалення від сопла з кутом розкриття 2   (рис. 1.2). 

Дробоструминний факел направляють 

під певним кутом атаки   на оброблювану 

поверхню, на якій він утворює відбиток, на 

площі якого відбувається взаємодія з певною 

швидкістю v  атакуючих дробинок з 

оброблюваної поверхнею. 

В роботі [113], досліджуючи параметри 

шорсткості поверхні виробів з 

низьковуглецевих сталей, які пройшли 

дробоструминну очистку із використанням 

дробоструминних сопел циліндричної форми, 

встановлено, що на технологічних режимах 

80...160v   м/с при куті атаки 60    висотний 

показник шорсткості zR  дробоструминної 

поверхні на порядок менше гранулометричного складу використовуваного 

технічного дробу, який характеризується діаметром сфери d , описаної навколо 

дробинки. 

Також, вивчаючи вплив технологічних режимів на якість обробленої поверхні 

і продуктивність дробоструминного очищення виробів з низьковуглецевих сталей, 

зроблено висновок, що з економічних міркувань товщина припуску, що знімається з 

поверхні очищеного металу не повинна перевищувати параметр шорсткості zR  

 

Рис. 1.2. Схема взаємодії факела 
з поверхнею: 1 – сопло;           

2 – дробоструминний факел;      
3 – оброблювана поверхня 
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обробленої поверхні, що є сумнівним висновком з точки зору міцності контакту 

грунт-метал. Пічко А. С. першим висловив припущення про те, що мікрорізання не 

повністю характеризує процес руйнування поверхневого шару оброблюваного 

виробу при дробоструминному очищенні. 

Вельми корисними для практичної діяльності і для пізнання сутності 

струминно-абразивної обробки деталей машин є роботи [122 - 125] професора 

Проволоцького О. Є. Він вивчав стан металевих поверхонь, оброблених 

гідроабразивним струменем, методами електронної мікроскопії та прийшов до 

висновку, що характер знімання матеріалу можна розглядати як одночасну дію 

декількох механізмів руйнування: мікрорізання; крихке втомне руйнування; 

мікропластичне деформування; гідромолекулярне. 

Ним приведена формула для визначення максимального заглиблення 

абразивних частинок в площину пружного півпростору, яка має вигляд: 

   2 5
2 2 2

max 05 1 sin 4h R v E      , (1.1) 

де R  – радіус частинки;   – щільність матеріалу частинки;   – коефіцієнт Пуассона 

оброблюваного матеріалу; 0v  – швидкість частинок;   – кут атаки; E  – модуль 

пружності оброблюваного матеріалу. 

Процес мікрорізання, як основний вид руйнування поверхневого шару при 

струминно-абразивній обробці, настає тоді, коли абразивна частинка заглиблюється 

в матеріал більш ніж на половину радіуса округлення різальної кромки. Автори 

робіт [82, 94, 125] приводять наступні співвідношення: процес мікрорізання 

відбувається при 0,5h r  ; процес пластичного відтискування – при 0,01 0,5h r  ; 

а пружне деформування оброблюваної поверхні – при 0,01h r  . 

Також установлено, що зернистість абразиву необхідно вибирати залежно від 

вихідної шорсткості поверхні. В прямій залежності від зернистості абразиву і тиску 

повітря перебуває і якість поверхонь [122]. З рис. 1.3 видно, що зі збільшенням 

тиску повітря до значень 0,7 – 0,8 МПа  параметр шорсткості різко зменшується, а 

потім – збільшується. Цим підтверджується те, що формування мікрорельєфу 

поверхні протягом часу 60t c , відбувається спочатку в результаті знімання 
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найбільших виступів нерівностей, у тому числі гострих кромок і задирок, а вже 

потім наступає другий етап, який полягає в рівномірному інтенсивному зніманні 

матеріалу по всій поверхні, що обробляється. 

Рис. 1.3. Зменшення шорсткості 

поверхні aR  в залежності від тиску 

струменю p  і зернистості абразиву 

карбіду кремнію ( 40l мм ; 40   ) 

Рис. 1.4. Графіки залежності 

отриманих шорсткостей aR  від тиску 

основного потоку p  (кут атаки не 

вказаний) 

 

В роботі [155] представлені результати експериментальних досліджень 

параметрів якості поверхневого шару для пневмо- і гідродробоструминної обробок. 

Гідродробоструминній обробці піддавали зразки із сталі 40ХН2МА-Ш. 

Використовували кульки діаметром 1 мм. Було встановлено, що шорсткість 

поверхні aR  при зміні тиску пульпи (повітря) від 0,3 до 0,6 МПА збільшується 

відповідно від 0,85 мкм до 1,5 мкм для гідродробоструминної обробки і від 0,8 мкм 

до 1,21 мкм – для дробоструминної обробки. 

Автор роботи [134] експериментально досліджуючи абразивоструминне 

оброблення внутрішніх поверхонь водолічильника КВБ-10 для усунення приливів, 

іржі, пригарів встановив (рис. 1.4), що при різних змінних технологічних параметрах 

таких як: фракційний склад абразивних частинок (лінія 1, 2 – від 0,2 мм до 0,315 мм; 

інші – 0,1 мм до 0,2 мм ), тиск суміші основного потоку абразивних частинок і 

повітря, час оброблення поверхні (лінія 2, 4 – 15 с, інші – 5 с), шорсткість поверхні 

зі збільшенням тиску спочатку збільшується досягаючи екстремуму при тиску 

0,6 МПа, після чого спостерігається зменшення. Така залежність спостерігається і в 
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роботі [26], де зі збільшенням тиску стисненого повітря до 0,57 МПа знімання 

металу зростає пропорційно, після чого вміст робочої камери вихром піднімається 

над зоною роботи струменів і процес обробки порушується. 

Необхідно зауважити, що висока швидкість абразиву призводить до 

інтенсивного зношування каналів абразивоструминних сопел, через які надходить 

абразивний матеріал. Стійкість сопел із інструментальної сталі не перевищує 8-10 

годин [100]. 

У роботі [124] Проволоцький О. Є., досліджуючи процес очищення деталей 

від пригару, установив, що за високої швидкості руху абразивні частинки 

пронизують плівку пригару і, зустрівшись із металевою основою, подрібнюються на 

більш дрібні гранули. Масовим подрібненням абразиву пояснюється різке зниження 

інтенсивності знімання матеріалу в процесі обробки. Експериментально 

встановлено, що продуктивність обробки (знімання матеріалу) значно залежить від 

тиску стисненого повітря та зернистості абразиву. 

При аналізі технологічних можливостей струминної обробки вивчався вплив 

кута атаки на якість і продуктивність обробки. Відомі результати досліджень авторів 

[35, 115, 160, 161] не містять конкретної інформації щодо оптимізації кута атаки для 

досягнення найбільш прийнятних результатів очищення абразивом (дробом) 

металевих поверхонь. 

У роботі [123] продуктивність обробки запропоновано оцінювати зніманням 

металу з оброблюваних контрольних зразків. Це обґрунтовується відносною 

простотою й універсальністю визначення даного параметра. На рис. 1.5 наведені 

експериментальні графіки, на яких проілюстровано як змінюється кількість знятого 

матеріалу від кута атаки факелу і зернистості абразиву. Із них видно, що зона 

ефективних кутів атаки струменя під час обробки перебуває в межах 25…50° 

незалежно від зернистості мілкого абразиву. 

У роботі [30] встановлено, що максимальне знімання матеріалу відбувається 

при куті атаки 45°, тобто зміщення максимуму в сторону збільшення кута. На думку 

Проволоцького О. Є. [121], при малих кутах атаки, коли абразивні частинки 

недостатньо занурюються в оброблювану поверхню, справджується відношення 
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глибини заглиблення зерна h  до радіуса r  округлення його різальної кромки 

/ 0,5h r   і продуктивність процесу обробки зменшується. 

У роботі [69] експериментально встановлено, що якщо при обробці свинцю з 

твердістю HV 300  абразивом А50 зі швидкістю атаки 42,4 /v м с  максимум 

знімання металу досягається при куті атаки 10   , то при обробці сталі 45 

( HV 4000 ), чавуну ( HV1370 ) і скла максимум досягається при куті атаки 90    

(рис. 1.6). Разом із тим, як зазначає автор в цій роботі, у науково-технічній 

літературі [121, 167] приводяться досить суперечливі дані про кути атаки  , які 

відповідають максимуму знімання металу для різних металів, що обробляються. 

 

Рис. 1.5. Залежність продуктивності Q  від 

кута атаки   та від зернистості абразиву:  

1 – 80 мкм; 2 – 60 мкм; 3 – 40 мкм 

 

Рис. 1.6. Вплив кута атаки   на 

відносну масу видаленого металу m : 

1 – сталь 45; 2 – сталь ШХ15;          

3 – чавун СЧ12; 4 – скло М4 

 

В роботі [118] для оцінки ефективності методу струмино-абразивної обробки 

для очищення поверхні деталей сільськогосподарської техніки встановили, що 

продуктивність очистки в більшій мірі залежить від кута атаки та зернистості 

матеріалу, а шорсткість поверхні залежить в основному від зернистості матеріалу та 

тривалості обробки. Найбільш оптимальні значення   знаходяться в межах 40…60  

при наступних параметрах обробки: тиск повітря – 6,2 бар; діаметр сопла – 12 мм; 

час обробки – 5…15 с; зернистість 10. Хоча для обробки дробом фракцією 0,8 мм  

шорсткість поверхні стабілізується після певного часу очищення. 
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З наведеного слідує, на сьогодні немає однієї думки дослідників, а в деяких 

випадках зустрічаються і протиречиві висновки стосовно оптимальних параметрів 

технології дробоструминного очищення металевих поверхонь. 

Шорсткість поверхні залежать від кута атаки. Найменші її значення aR  при 

обробці мілким абразивом досягаються при зміні кута атаки в межах 25…50°. Така 

закономірність, на думку автора роботи [121], справджується під час обробки 

пластичних матеріалів. В разі обробки крихких матеріалів (скла), було встановлено, 

що найбільш інтенсивне утворення мікрорельєфу поверхні відбувається при кутах 

атаки струменя в межах 60 … 90 . Це свідчить про те, що під час обробки металів, 

їхніх сплавів та інших матеріалів, які характеризуються пластичними 

властивостями, слід використовувати косе зіткнення струменя з поверхнею, а в 

процесі обробітку крихких матеріалів – пряме зіткнення, на підтвердження думки 

про те, що пластичні метали руйнуються переважно за рахунок мікрорізання й 

повторного пластичного відтискування, а крихкі матеріали – за рахунок 

інтенсивного розвитку крихких тріщин. 

Експерименти приведені в роботі [100] підтверджують вище приведене і 

дають підставу думати, що під час абразивної обробки кольорових металів і сплавів, 

а також обробки незагартованих сталей для досягнення невеликої шорсткості 

поверхні ( aR =0,5…0,1 мкм) необхідно призначати 4-5 технологічних переходів, 

зменшуючи зернистість використовуваного абразиву для кожного наступного 

переходу в 1,5…2 рази. 

У загальному випадку підвищення продуктивності обробки призводить до 

збільшення висоти мікронерівностей. Тому дослідникам доводиться розв'язувати 

оптимізаційну задачу одержання максимальної продуктивності при заданій 

шорсткості. У роботі [37] показано, що збільшення швидкості руху абразивних 

частинок призводить до погіршення якості поверхні за показником шорсткості aR . 

У зв'язку із цим схеми обробки, які характеризуються невисокою швидкістю руху 

абразивних частинок, але мають інші важливі переваги, можуть бути більш 

ефективними. 

Аналіз приведених рис. 1.7 і рис. 1.8 [37] не дають повної однозначної 
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відповіді про отриману шорсткість, оскільки за однакових умов, наприклад, 

швидкості атаки – 50 м/с і радіуса абразивних зерен – 51,5 мкм, відповідно до 

графіка (рис. 1.8) шорсткість поверхні за показником aR  становить 0,7 мкм, а 

відповідно до графіка на рис. 1.7, за цих же умов – 1,4 мкм. 

 

Рис. 1.7. Залежності шорсткості 

поверхні aR  від радіуса зерен r  та 

швидкості їх руху v  

 

Рис. 1.8. Залежності шорсткості поверхні 

aR  від швидкості руху зерен v  та радіусу 

r  при куті атаки 45    

 

Із приведеного випливає, що кут атаки істотно впливає на продуктивність 

обробки й шорсткість поверхні. На продуктивність процесу та шорсткість 

обробленої поверхні неоднозначно впливає також довжина струменя [26] і час 

абразивної обробки. Так, відповідно до експериментально встановлених 

залежностей [67], зі збільшенням часу обробки значення шорсткості поверхні 

спочатку збільшується, а потім зменшується, причому їхня залежність відрізняється 

від лінійного закону. Автор це пояснює тим, що в процесі обробки відбувається 

зминання мікронерівностей, внаслідок чого утворюється нова поверхня із меншою 

шорсткістю та пластично деформованим поверхневим шаром. У кожному 

конкретному випадку необхідно виконувати експериментальну перевірку. 

Значний інтерес становить очищення поверхні від окалини. У роботі [123] 

було встановлено, що за струминного очищення окалини оптимальним кутом атаки 

  факела є кут, близький до 90° (рис. 1.9). Крихка й тверда окалина при малих 

кутах атаки майже не руйнується. При цьому необхідно враховувати швидкість 

переміщення заготовки відносно струминного апарата. В наведених даних у роботі 
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[121] встановлено взаємозв’язок між необхідним тиском повітря p  та швидкістю 

подачі листової заготовки. Так, якісне очищення листів від окалини для 

забезпечення високої продуктивності очищення зі швидкістю 18 м/хв необхідно 

виконувати за тиску 0,8 МПа, що не завжди вдається у виробничих умовах. 

Значний інтерес становлять результати експериментальних досліджень 

швидкості руху абразивних зерен у різних середовищах (1 – на повітрі; 2 – у воді; 3, 

4, 5 – у суспензіях з різним об’ємним співвідношенням) [162], у тому числі й у 

повітрі, як основного енергоносія при дробострумінні (рис. 1.10). Вони є особливо 

цінними для даної роботи, тому що дають можливість порівняти результати 

вимірювань швидкості в розроблюваному методі дробоструминної обробки. 

Рис. 1.9. Вплив кута атаки   

струменя на інтенсивність 

руйнування окалини Q  

Рис. 1.10. Залежність швидкості абразиву 

v  від тиску повітря p  у різних 

середовищах 

 

Із графіка, наведеного на рис. 1.10, видно, що швидкість руху абразивних 

частинок у повітрі в діапазоні тиску 0,4 – 0,5 МПа, на 30 % більша від швидкості 

руху в середовищі води. Проте не дають відповіді про швидкість абразиву в повітрі 

при тиску повітря більше ніж 0,5 МПа, що доцільно використовувати при 

дробоструминній обробці згідно [40, 54, 108, 134]. 

Аналіз технологічних можливостей і фізичної сутності дробоструминного 

очищення металів показує, що такий технологічний процес можна широко 

використовувати на підприємствах і можливості його можна розширювати [15]. 
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1.3. Аналіз конструкцій установок для дробоструминного очищення 

габаритних виробів 

Завдяки універсальності, простоті технологічного обладнання, економічній 

ефективності, високої продуктивності, простоті утилізації відходів, а також 

перерахованих вище переваг, технологія дробоструминне очищення металевих 

виробів від окалини, іржі, пригару, формувальної землі та механічних забруднень 

перед нанесенням захисних покриттів отримала найбільш широке поширення в 

різних галузях промисловості, особливо в машинобудуванні при виготовленні 

великогабаритних корпусних виробів типу тіл обертання та інших об’єктів техніки. 

Очищення поверхні під нанесення захисного неметалевого покриття 

здійснюють за допомогою дробоструминних апаратів. Сьогодні існує цілий арсенал 

дробоструминних установок, призначених для виконання найрізноманітніших 

операцій – від обробки стін будинків з метою видалення старих покриттів до 

оздоблювальної обробки деталей приладів з метою надання їм товарного вигляду. 

Принцип дії дробоструминного апарату заснований на перетворенні енергії 

стиснутого повітря в кінетичну енергію потоку абразивних частинок (дробинок) 

[105, 114]. На рис. 1.11 наведено структурну схему класифікації струминно-

абразивних пристроїв [100]. 

 

Рис. 1.11. Класифікація струминно-абразивних пристроїв 
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В даний час в машинобудівній галузі використовуються, переважно, 

дробоструминні апарати двох типів: всмоктуючі і нагнітальні [40, 58, 102]. Пристрої 

нагнітального типу мають вищий коефіцієнт корисної дії  70%   і швидкість 

вильоту дробинок з сопла 0 30 /v м с , тоді як пристрої всмоктуючого типу мають 

40%  і швидкість вильоту дробинок з сопла меншу 0 30 /v м с . 

Застосування того чи іншого пристрою диктується техніко-економічними 

міркуваннями і необхідними технологічними параметрами для створення певного 

мікрорельєфу на поверхні оброблюваної деталі (виробу). 

Принципові схеми основних способів обробки дробом, їх конструктивні 

особливості, переваги та недоліки, приклади застосування наведені в [155]. 

Сучасні машини для дробоструминної обробки мають великий вибір 

типорозмірів (від ручних, до встановлюваних на базі вантажного автомобіля), в 

залежності від поставлених завдань [168]. Провідними світовими виробниками 

дробоструминної техніки є компанії BLASTRAC (Канада), SAPI (Німеччина), 

Airblast (Нідерланди), C.M. SURFASE TREATMENT S.p.A (Італія), які протягом 

багатьох років успішно постачають обладнання по всьому світу [40]. 

Зручність сучасних машин пов'язано з тим, що в них застосовується 

замкнутий принцип роботи. Дріб, який потрапляє з бункера на дробоструминне 

колесо, спрямовується з великою швидкістю до оброблюваної поверхні. Після удару 

об поверхню, за рахунок рикошету, дріб відскакує в сепаратор, де очищається від 

частинок з поверхні, і знову потрапляє в бункер. Таким чином, витрата дробу на 

одиницю поверхні стає гранично малою. А завдяки тому, що з підключенням 

пилососа система стає закритою, виключається утворення пилу в повітрі. 

Приведена установка рис. 1.12 може виконувати не тільки очищення або 

підготовку сталевих поверхонь, а й очищення або підготовку бетонних поверхонь 

під нанесення полімерів. Проте установки такого типу можна використовувати 

тільки для плоских поверхонь (як горизонтальних, так і вертикальних). 

Для криволінійних циліндричних порожнистих виробів випускається 

вакуумна дробоструминна установка фірми Blastrac, що приведена на рис. 1.13. 

Вона також має замкнутий цикл абразиву і очищення проходить в обмеженому 
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просторі струминної насадки. Проте операція очищення здійснюється вручну для 

зовнішніх криволінійних поверхонь виробів. 

З метою підвищення продуктивності, точності позиціонування деталі в зоні 

обробки та керування параметрами процесу, використовують дробоструминні 

камери для очистки поверхні виробів, що мають малий і середній розмір або 

складну просторову форму. Вони обладнанні системами збору, очистки і 

накопичення абразиву, фільтрації і вентиляції повітря, транспортування виробів. 

Рис. 1.12. Принципова схема 

дробоструминної машини  

 

 

Рис. 1.13. Вигляд вакуумної 

дробоструминної установки 

 

Інший відомий спосіб обробки поверхні великогабаритних металевих виробів 

в цехових умовах отримав назву «Жила камера» (рис. 1.14) [138]. 

 

Рис. 1.14. Жила камера типу АКН-О: 1 – корпус камери; 2, 3 – поздовжній і 

поперечний скребкові транспортери; 4 – елеватор; 5 – гравітаційний сепаратор;        

6 – накопичувач дробу; 7 – напірний апарат; 8 – промисловий фільтр 
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Фактично це ізольоване приміщення, в якому оператор з використанням 

засобів індивідуального захисту вручну піддає виріб дробоструминній обробці.  

Даний підхід зручний при очищенні складно-фасонних металевих виробів, таких як 

обичайки, литі деталі зі складним рельєфом та ін. Продуктивність обробки може 

досягатися зміною діаметра і форми сопла, а також може збільшуватися за рахунок 

збільшення кількості постів обробки. Розміри камери визначаються розмірами 

оброблюваних виробів. У корпусі виконуються необхідні підключення припливно-

витяжної вентиляції і входи для абразивних рукавів та шлангів для дихання [130]. 

Для збору абразиву в камерах АКН-О в залежності від їх розміру 

застосовуються 2 схеми: скребкова підлога і вакуумний збір. 

Недолік зазначеного способу при обробці внутрішніх поверхонь пов'язаний з 

невисокою продуктивністю за рахунок використання одного сопла для подачі 

стисненого повітря і його ручного переміщення уздовж оброблюваної поверхні. 

Присутність оператора в зоні обробки не в повній мірі задовольняє вимогам техніки 

безпеки. 

Для підвищення продуктивності і економічності абразивно-струминної 

обробки внутрішніх циліндричних поверхонь великогабаритних заготовок 

запропонована нова схема [143] (рис. 1.15). Її відмінна риса полягає в тому, що 

всередині оброблюваної циліндричної поверхні на частини заготовки 1 створюють 

герметичну робочу зону за допомогою двох заслінок 2, всередину якої поміщають 

абразивний матеріал, а подачу стисненого повітря здійснюють через сопла 3, 

розміщених на стержні 5, який через штуцер 6 з’єднаний із шлангом 7. Утворена 

абразивно-повітряна суміш 4 постійно циркулює всередині робочої зони і здійснює 

обробку поверхні заготовки 1. Обробку циліндричної поверхні по довжині 

виконується переміщенням герметичної ущільненнями 8 робочої зони вздовж 

оброблюваної поверхні. 

Таким чином забезпечуються норми екологічної безпеки, так як оператор не 

знаходиться безпосередньо в зоні обробки. Дана схема може використовуватися 

тільки для очищення нафтових і газових трубопроводів, і для її реалізації потребує 

вирішення проблеми – забезпечення заданого об’єму матеріалу, що знімається, в 
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одиницю часу і його утилізація. 

Таке ж призначення і недолік, що і вище приведений, отримав пристрій [20], 

корпус 1 якого виконаний із гнучкого матеріалу (рис. 1.16) і має очисні елементи: в 

задній частині – пружинний скребок 8 і в передній частині – сопла 9, до яких через 

канал 10 під тиском подається робочий агент. 

 

Рис. 1.15. Пристрій для струминно-

абразивної обробки внутрішніх 

поверхонь циліндричних виробів 

 

Рис. 1.16. Схема пристрою для очищення 

внутрішньої поверхні трубопроводу 

 

Автори пропонують пристрій [9] (рис. 1.17), який легко встановлюється в 

центральний отвір, що розміщений у верхній частині вагона-цистерни. Система 

важелів і розпірок дають можливість розташовувати сопла (форсунки), що 

обертаються в різних положеннях по внутрішній довжині ємності для 

максимального видалення твердих частинок, що відклалися у цистерні. Механізація 

процесу дозволила скоротити час гідроочищення цистерни. Проте цей пристрій 

ефективно використовується тільки для очищення цистерн після зберігання товарів 

загального призначення, наприклад, рослинних масел, нафтопродуктів і т. п. 

Інший пристрій [14], схема якого наведена на рис. 1.18, здатний очищати 

внутрішню поверхню ємностей для зберігання, і має ротор, що шарнірно 

прикріплений до вузла стріли, що містить засіб розпилювальної штанги для 

струминної обробки поверхні резервуара і потребує вертикального розміщення на 

горизонтальній платформі дна резервуару. 

Як бачимо, приведені винаходи механізовані, але не мають самохідних 
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механізмів для пересування. 

Рис. 1.17. Пристрій для внутрішнього очищення 

цистерн 

Рис. 1.18. Пристрій для 

обробки резервуару 

 

Відомий винахід DE 19617613 A1 опубл. 24.07.1997, що має напрямну стрілу, 

через згинальний шарнір зв'язану з поворотним важелем. На поворотному важелі 

через обертальний шарнір встановлено кілька оснащених змивними соплами 

поворотних маніпуляторів. Пристрій може бути введений через отвір всередину 

резервуара і зафіксований біля отвору на зовнішній поверхні резервуара. Завдяки 

наявності поворотних елементів із висувними штангами може бути очищена майже 

кожна ділянка внутрішньої обшивки чи дна резервуара від радіоактивних залишків. 

Однак на практиці пристрій громіздкий і не маневрений. 

Цей недолік вирішений у пристрої [120], виконаному у вигляді транспортного 

засобу з приводом, здатного вільно пересуватися всередині резервуара (рис. 1.19). 

Його ходова частина оснащена гусеницями і виконана з можливістю переведення із 

складеного неробочого положення (меншого від розміру отвору резервуара) в 

розкладене робоче положення, в якому пристрій має велику ширину колії. 

Розбризкувальне сопло 34 може бути підведене в безпосередню близькість до 

ділянки резервуара, що значно підвищує продуктивність її очищення. Транспортний 

засіб оснащений камерою, завдяки чому обслуговуючий персонал може з безпечної 

відстані контролювати процес, а також насосом 36, за допомогою якого можуть бути 

видалені з резервуара текучі складові залишків. 
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Відомий і інший рухомий пристрій для видалення відкладень із утвореного 

бічними стінками, дном і верхнім перекриттям чи кришкою вмістища, такого як 

цистерна [141]. Занурювальний транспортний засіб (рис. 1.20) виконаний з 

можливістю переміщення на відкладеннях за допомогою рушійних гусениць 76, 

кожна з яких обертається навколо зірчастих коліс 78, 80, що мають пневматичний 

привід, зокрема від пластинчастого двигуна. За допомогою сопел 92 і 94, в які 

подають рідину, здійснюється розпушування чи розчинення відкладень. Через 

відсмоктувальний елемент 118 насосом відкачують рідину з частинами відкладень. 

 

Рис. 1.19. Пристрій для очищення 

резервуара 

 

 
 

Рис. 1.20. Транспортний засіб для 

видалення відкладень із цистерни 

 

Приведені вище самохідні пристрої не здатні рухатися по бічній поверхні 

резервуарів і цистерн. Мобільний робот [97] для механічного очищення корпусу 

судна може нерухомо утримуватися на поверхні корпусу за допомогою магнітів. 

Розробкою нових емалевих захисних покриттів, розробкою обладнання з 

неметалевими захисними покриттями, конструюванням хімічного обладнання і 

вдосконалення технологій його виробництва займався науково-дослідний і 

конструкторсько-технологічний інститут «Емальхіммаш» (м. Полтава), який був 

створений на базі виробничого об'єднання «Полтавемальхіммаш» (1971 році). 

«Полтавемальхіммаш» вперше в СРСР освоїв серійне виробництво емальованих 

вертикальних і горизонтальних збірників ємністю від 10 м3 до 50 м3 для харчової, 
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хімічної, медичної, мікробіологічної та інших галузей промисловості. Завод був 

одним з провідних підприємств в галузі, його продукція поставлялася замовникам в 

100 містах СРСР і багатьох  закордонних держав. 

Вченими та інженерами НДІ «Емальхіммаш» було розроблено ряд пристроїв 

[18, 19] для дробоструминного очищення внутрішніх поверхонь порожнистих 

виробів типу тіл обертання, якими є корпуси хімічних апаратів, виконаних у вигляді 

циліндричної обичайки з привареними еліптичними днищами. Але ці пристрої не 

позбавлені певних недоліків, вони мають складну конструкцію, що знижує не тільки 

їх надійність, а й ефективність очищення поверхні. 

Відомий інший пристрій [92], 

яким пропонується проводити 

трудомістку і важку операцію 

дробоструминної обробки 

внутрішньої поверхні суцільно-

зварних корпусів хімічних апаратів 

автоматичними маніпуляторами 

(рис. 1.21). Маніпулятор складається 

з вертикальної стійки 1, з надітою 

обоймою, яка утворює поступальну 

пару з горизонтальною штангою 3, 

що несе механічну руку 4, виконану у 

вигляді штока з нарізаною зубчатою 

рейкою, який утворює з штангою двох рухливу кінематичну пару обертально-

поступального пересування. 

Поєднання обертального руху оброблюваного виробу 6 і поступального 

переміщення дробоструминного сопла разом з механічною рукою 4 по 

еквідистантній кривій з певними швидкостями дозволяє послідовно очистити всю 

внутрішню поверхню порожнини ємності 6, починаючи від глухого днища 8, 

продовжуючи на обичайці 7 і закінчуючи відкритим днищем 9. 

Проте цей маніпулятор, як і його попередники, мають складну конструкцію, 

 

Рис. 1.21. Структурна схема автоматичного 

маніпулятора 
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матеріаломісткі і передбачають наявність на одному із торцевих днищ корпусу 

апарату центрального люка. 

Аналіз існуючих сучасних машин для дробоструминного очищення показав, 

що є лише окремі спроби автоматизувати процес очищення внутрішніх поверхонь 

великогабаритних циліндричних ємностей. Операція очистки характеризується 

важкими, небезпечними і шкідливими для здоров’я людини умовами праці: велика 

запиленість повітряного простору (більше 10 мг пилу в 31м  об’єму оброблюваного 

виробу), підвищений рівень шуму 90 дБ, швидкість дробинки від рикошету досягає 

100 м/с (рис. 1.22). 

  

Рис. 1.22. Ручна технологія очищення внутрішніх поверхонь 

великогабаритних циліндричних виробів 

 

Особливо несприятливими стають умови праці, коли людині доводиться 

працювати в порожнині оброблюваного виробу, наприклад корпусі циліндричної 

ємності. Чистильники металу проводять дробоструминне очищення в спеціальних 

захисних скафандрах, куди подають свіже повітря для дихання. Тому розробка 

пристроїв для механізації та автоматизації дробоструминного очищення є досить 

актуальною роботою. 

1.4. Особливості підготовки сталевих поверхонь 

Перед нанесенням захисного шару необхідно провести ретельну обробку 

поверхні з метою отримання найкращого зчеплення неметалевого покриття з 

очищеною поверхнею. Багаторічна практика обробки поверхонь виробів свідчить, 
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що навіть найкраще антикорозійне покриття не може уберегти погано очищену 

сталеву поверхню від руйнувань [131]. За даними проведених досліджень [116] 

захист від корозії на 80% забезпечується належною підготовкою металевої поверхні 

й тільки 20% якістю використовуваних покрівельних матеріалів і способом їх 

нанесення. 

Підготовка поверхні металевого виробу під антикорозійне покриття це 

комплексний технологічний процес, який включає наступні операції: видалення 

дефектів листового прокату; знежирення; очищення від механічних і окислених 

забруднень і створення необхідної шорсткості; видалення пилу; сушка; контроль 

якості [42]. 

При визначенні точного ступеня видалення іржі та очистки сталевої поверхні 

перед фарбуванням використовується міжнародний стандарт ISO 8501-1:2007, що 

описує наступні рівні окалини та іржі, які зазвичай утворюються на поверхні 

непокритих сталевих конструкцій: А – сталева поверхня більшою мірою вкрита 

міцно прилеглою прокатною окалиною, але майже не має іржі; B – поверхня сталі 

почала іржавіти, від неї починає відшаровуватися прокатна окалина; C – поверхня 

сталі, з якої в результаті іржавіння майже повністю зникла прокатна окалина або з 

якої прокатна окалина може бути видалена; на сталевій поверхні при візуальному 

огляді спостерігаються невеликі прояви корозії; D – поверхня сталі, з якої в 

результаті іржавіння прокатна окалина зникла і на якій спостерігається виразкова 

корозія на всій поверхні під час візуального огляду (найважча ступінь ураження 

іржею). 

Що ж стосується визначення візуальної чистоти після обробки, то згідно з [64] 

вона позначається буквами Sa і арабськими цифрами та підрозділяється на групи: 

Sa 1 – легке дробоструминне очищення. При огляді без збільшення поверхня 

повинна бути вільною від видимих плям масла, мастила і бруду, а також від слабо 

прилиплих окалини, іржі і сторонніх частинок; 

Sa 2 – ретельне дробоструминне очищення. При огляді без збільшення 

поверхня повинна бути вільною від видимих плям масла, мастила і бруду, а також 

від більшої частини прокатної окалини, іржі і сторонніх частинок. Будь-які 
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забруднення, що залишилися, повинні прилипати до поверхні міцно; 

Sa 2 1/2 – дуже ретельне дробоструминне очищення. При огляді без 

збільшення поверхня повинна бути вільною від видимих плям масла, мастила і 

бруду, а також від прокатної окалини, іржі і сторонніх часток. Будь-які сліди 

забруднень, що залишилися, повинні виглядати тільки як легке фарбування у 

вигляді плям і смуг; 

Sa 3 – очищення до візуально чистої сталі. При огляді без збільшення 

поверхня повинна бути вільною від видимих плям масла, мастила і бруду, а також 

від прокатної окалини, іржі і сторонніх часток. Поверхня повинна мати однорідний 

металевий відтінок. 

При визначенні ступеня очищення необхідно користуватися еталонними 

зразками на фотографіях. Підготовку металевих поверхонь перед нанесенням 

захисного неметалевого покриття виконують в залежності від ступеня забруднення 

різними способами, які приведені в п. 1.1. 

Термін експлуатації  лакофарбового покриття залежить від способу очистки 

поверхні таким чином (в % від максимально можливого): без підготовки – 5…10%, 

очищення щітками – 10…15%, хімічне травлення – 60-80%, дробоструминне 

очищення – 100%. 

Розглянемо основні вимоги до підготовлених дробоструминною обробкою 

поверхонь великогабаритних ємнісних апаратів виконаних у вигляді порожнистих 

тіл обертання, зокрема обладнання хімічних виробництв, для нанесення на них 

лакофарбового чи іншого захисного покриття. Фарбують їх здебільшого у 

складеному вигляді після проведення приймальних випробувань і усунення 

виявлених дефектів. Процес фарбування зазвичай складається з трьох основних 

етапів: підготовки поверхні, її фарбування й сушіння, а також оздоблення [96]. 

Підготовка поверхні складається з її очищення, вирівнювання, ґрунтування і 

шпаклювання з наступним шліфуванням. На поверхнях виробів, що підлягають 

підготовці до фарбування, не допускаються задирки, гострі кромки радіусом менше 

2,0 мм, зварювальні бризки, напливи пайки, пропали, залишки флюсу. 

Струминно-абразивну очистку проводять при товщині металу не менше 3 мм. 
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Після механічної обробки проводять обдування поверхні стисненим повітрям згідно 

ГОСТ 9.010. Очищена металева поверхня повинна бути сухою, вільною від пилу, без 

забруднень маслами і повинна не мати нальоту вторинної корозії і мати рівномірну 

шорсткість. 

Шорсткість [63] очищених поверхонь сталевих виробів зазвичай оцінюють 

двома параметрами zR  і mS  ( zR  – висота нерівностей профілю по десяти точках, mS  

– середній крок нерівностей профілю). Згідно [54], ці параметри пропорційні 

діаметру сфери d , описаної навколо дробинки 

 zR d  , (1.2) 

де   – коефіцієнт пропорційності, який залежно від швидкості атаки для 

низьковуглецевих сталей змінюється у межах 0,06...0,1, а при великих швидкостях 

атаки (до 200 /м с  ) сягає і більшого значення, 

 mS d  , (1.3) 

де   – коефіцієнт пропорційності, який дорівнює ~ 0,5...1,0 для низьковуглецевих 

сталей. 

Між параметрами шорсткості металевої поверхні і товщиною шару ґрунту, що 

наноситься, повинна дотримуватися певна пропорційна залежність типу: 

 z ш грR k  , (1.4) 

де гр  – товщина сухого (запеченого) ґрунтового шару; шk  – коефіцієнт 

пропорційності (шорсткості). 

Для поверхонь сталевих виробів при максимальній висоті мікронерівностей 

max 1,5 zR R  коефіцієнт пропорційності шk  можна брати в межах 0,2...0,4. 

Таке значення коефіцієнту пропорційності шk  при товщині ґрунтового шару, 

що має місце для неметалевих покриттів, дозволяє повністю заповнити западини 

мікронерівностей і досить надійно перекрити з необхідною суцільністю виступаючі 

гребінці профілю підготовленої поверхні. 

Слід зауважити, що при призначенні параметрів шорсткості zR  і mS  

визначальним є товщина гр  ґрунтового шару захисного покриття, за якою 
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визначають, використовуючи залежність (1.4), висотний параметр zR , а потім вже 

гранулометричний склад дробу, тобто, діаметр d  із формули (1.2). 

Згідно ДСТУ ГОСТ 25142:2009 рекомендована шорсткість поверхні maxR  для 

дробоструминної обробки при нижній межі допуску товщини неметалевого 

покриття 120гр мкм   повинна мати висоту нерівностей профілю 45...100 мкм . 

Після очищення на поверхню, що підлягає фарбуванню, наносять ґрунтовку, а 

потім – шпаклівку. Товщина шару шпаклівки має бути мінімальною: у разі великої 

товщини шару знижується міцність покриву. 

Систему покривів і лакофарбових матеріалів для захисту обладнання 

вибирають залежно від умов експлуатації, категорії розміщення, транспортування, 

габаритів та інших умов згідно з чинними нормативними документами. 

При зберіганні великогабаритних виробів на відкритому повітрі інтервал між 

підготовкою поверхні і фарбуванням не повинен перевищувати 8 год. 

Стан поверхні виробів контролюють не пізніше ніж через 6 годин після 

підготовки поверхні, і, додатково, безпосередньо перед фарбуванням при терміні 

зберігання понад 6 годин. 

Необхідно відзначити, що критерії для оцінки якості підготовки сталевих 

поверхонь під захисні антикорозійні покриття на зварних вузлах і деталях ємнісних 

апаратів в міжнародних стандартах явно не достатньо. 

Розглядаючи перелічені вимоги, які обумовлюються надійністю зчеплення 

захисних покриттів до сталевої поверхні, слід розширити критерії, що 

характеризують якість підготовки металевої основи для нанесення на неї захисного 

неметалевого покриття з метою підвищення ресурсу машинобудівних виробів. 

Внаслідок ударного зношування оброблювана поверхня шаржується, тобто, 

насичується осколками технічного дробу, матеріал якого має, як правило, інший 

хімічний склад ніж оброблювана стальна поверхня. У подальшому при експлуатації 

пофарбованих виробів, таке насичення осколками призводить до виникнення в 

локальних об’ємах поверхневого шару виробу гальванічних пар, які утворюють 

осередки електрохімічного руйнування захисного покриття [44]. Тому в першу 

чергу при оцінці якості підготовки сталевої поверхні звертають увагу на ступінь 



 48

шаржування обробленої поверхні осколками технічного дробу. На жаль, до цього 

часу на шаржування дробоструминно обробленої поверхні не звертали належної 

уваги. 

1.5. Висновки до розділу 1 

1. Показано, що перспективним напрямом підвищення ефективності 

сталевих корпусних виробів є застосування дробоструминного очищення з подачею 

дробу за допомогою дробоструминних апаратів нагнітального типу через сопла під 

високим тиском. Цей метод дозволяє виконувати ряд трудомістких технологічних 

операцій, до яких належать: очищення поверхонь від окалини, іржі, пригару, 

формувальної землі, зварювального флюсу, старого покриття, окисних і механічних 

забруднень; округлення гострих кромок; видалення задирок і зачистки зварних швів; 

зняття зі всієї поверхні або локально дефектного шару; підготовки поверхні під 

неметалеве покриття. Така підготовка дозволяє забезпечити належне зчеплення 

захисного покриття з металевою основою, необхідну суцільність і якість захисного 

шару. 

2. Проведено аналіз сутності технології дробоструминного очищення 

металевих поверхонь та виявлено важливі технологічні параметри, які впливають на 

якість та продуктивність даного виду оброблення. Визначено переваги та недоліки 

застосування дробоструминної обробки. 

3. Показано, що машинобудування має арсенал технологічних прийомів і 

можливостей, спрямованих на вирішення завдань, пов'язаних із досягненням високої 

якості й продуктивності обробки, дробоструминне очищення внутрішніх поверхонь 

порожнистих виробів типу тіл обертання залишається немеханізованим, часто 

здійснюється вручну й потребує нових технологічних рішень. 

4. Існуючі нормативні показники якості оброблених поверхонь не завжди 

дають повну відповідь на питання, пов’язані з міцністю зчеплення з ними захисних 

неметалевих покриттів і надійності самих виробів. Особливо це стосується очистки і 

покриття внутрішніх поверхонь порожнистих великогабаритних корпусів 

біологічних, хімічних, харчових та інших апаратів, де стійкість захисного шару має 
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визначальне значення. 

Метою дисертаційної роботи є удосконалення технології дробоструминного 

очищення внутрішніх поверхонь корпусних виробів типу тіл обертання з 

низьковуглецевої сталі шляхом експериментально-теоретичного дослідження і 

встановлення раціональних технологічних режимів та розробкою нових 

технологічних і технічних рішень для якісної підготовки поверхонь порожнин під 

корозійностійке неметалеве покриття. 

Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні завдання: 

- розробити наукові підходи до описання одиничної косої ударної взаємодії 

сферичної жорсткої дробинки із деформівним металевим півпростором та визначити 

на їх основі характер контактного руху дробинки в атакованому матеріалі, розміри 

сліду в результаті зіткнення та технологічні параметри процесу очищення; 

- розробити методику та провести експериментально-теоретичні 

дослідження впливу динамічної дії, як окремої дробинки, так і дробино-повітряного 

факелу залежно від заданих режимів (швидкості і кута атаки та діаметру дробу) на 

наслідкові параметри технології очищення (продуктивність, часові й швидкісні 

показники) та на критерії якості поверхонь (шорсткість, структура та ступінь 

шаржування); 

- запропонувати технічне рішення на конструкцію автоматичного 

маніпулятора для механізованого очищення внутрішніх поверхонь 

великогабаритних корпусних виробів типу тіл обертання; 

- визначити основні характеристику руху відбитку факела по оброблюваній 

криволінійній внутрішній поверхні виробу та розробити технологічну карту 

очищення хімічного апарата; 

- розробити алгоритм взаємної ув’язки параметрів технології очищення 

хімічного апарату для досягнення вимог, що висуваються до якості очищених 

поверхонь; 

- на основі отриманих результатів розробити рекомендації щодо 

використання результатів дослідження. 
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РОЗДІЛ 2.  

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ДРОБОСТРУМИННОГО ОЧИЩЕННЯ 
 

Завданням теоретичних досліджень є встановлення аналітичних залежностей 

між технологічними режимами, якістю обробленої поверхні і техніко-економічними 

показниками технології дробоструминного очищення металевих виробів [88]. 

Під дробоструминним очищенням розуміється процес оздоблювальної 

обробки поверхні металевого виробу, в результаті проведення якого з оброблюваної 

поверхні видаляється окалина, іржа, пригар, залишки зварювального флюсу і 

формувальної землі та інші окисні і механічні забруднення, а на очищеній поверхні 

формується рівномірна шорсткість заданих параметрів. 

Якість обробленої дробоструминним факелом металевої поверхні 

характеризується чистотою і параметрами шорсткості, ступенем шаржування 

осколками дробу і фізико-механічними показниками поверхневого шару, якими є 

структура, мікротвердість, залишкові напруження і наклеп т. д. [80]. 

Техніко-економічні показники дробоструминного очищення поверхонь виробів 

визначаються: продуктивністю при раціональних режимах процесу, стійкістю 

технічного дробу та ін. 

2.1. Моделювання взаємодії сферичної дробинки із оброблюваною 

поверхнею 

2.1.1. Загальні положення взаємодії та допущення 

Розглядаючи взаємодію абразивних частинок з металевою поверхнею при 

шліфуванні та зносі, дослідники пов’язують, і не безпідставно, вплив абразивних 

гранул на поверхню, що обробляється, з механізмом руйнування поверхневого 

шару. Одні автори вважають, що переважаючим механізмом руйнування є 

мікрорізання [90, 94] , інші надають перевагу втомному зносу [31, 71, 74, 98, 153], 

треті схильні до ударно-абразивного впливу [35]. 

Звичайно, що такий стан справ є стримуючим фактором для успішного 
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розвитку досить широко поширеного в різноманітних галузях машинобудування 

технологічного процесу дробоструминної очистки. Для глибшої уяви фізичної суті 

силової дії жорсткої кулеподібної частинки 2др дрd r  (рис. 2.1), контакт дробинки з 

металевою поверхнею умовно поділимо на фази: атака і рикошет. 

Стикнувшись з оброблюваною поверхнею у точці a  зі швидкістю v  під кутом 

 , дробинка поступово вдавлюється вздовж осі Y  в поверхневий шар на глибину 

слh  і переміщається з ліва на право в тангенціальному напрямі вздовж осі X  на 

відрізок 1x  (фаза атаки). Досягнувши у точці к  максимального занурення на 

глибину слh , величина якого визначається механічними властивостями матеріалу 

оброблюваної деталі, дробинка продовжує рух у тангенціальному напрямі на 

відрізок 2x  і змінивши напрям руху сягає нульового рівня оброблюваної поверхні в 

точці в , з якої рикошетує в атмосферу зі швидкістю u  під кутом   (фаза рикошету). 

Умовно прийнято, що кут атаки   рівний куту рикошетування   [52]. 

 

Рис. 2.1. Схема взаємодії дробинки з металевою поверхнею 

 

Після атаки дробинка залишає на оброблюваній поверхні вм'ятину у вигляді 

подовженої лунки (сліду) довжиною слl , глибиною слh  і шириною слb . При цьому в 

поздовжньому перерізі, тобто в площині пересування дробинки XOY , яка 

перпендикулярна оброблюваній поверхні, лунка має форму сегмента (сферичного, 
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біля точок г і б, циліндричного – посередині), що визначається траєкторією 

переміщення дробинки 1 2 3O O O , а у поперечному перерізі – сегмента радіусом r  

(рис. 2.1). Такі припущення стосовно руху дробинки і геометричних розмірів її сліду 

на оброблюваній поверхні, добре узгоджуються з отриманими нами 

експериментальними даними. Слід відмітити, що в реальності точки г і б практично 

збігаються. 

Швидкість атаки v  у процесі взаємодії з оброблюваною поверхнею можна 

розділити на дві складові: нормальну до оброблюваної поверхні в вздовж вісі Y , nv  

при атаці і nu  при рикошеті дробинки; тангенціальну – в напрямі вісі X , v  при 

атаці і u  при рикошеті дробинки. 

Нормальна складова швидкості атаки nv  зменшується від деякого початкового 

значення до нуля на фазі атаки, потім дробинка переходить на фазу рикошету, 

змінюючи напрям свого руху, а нормальна складова швидкості при цьому 

збільшується від нуля до деякого значення nu  в момент виходу за межі площини. 

Тангенціальна складова швидкості руху дробинки в процесі взаємодії з 

поверхневим шаром не змінює свого напряму, а тільки зменшується від деякого 

початкового значення v  до деякого кінцевого значення u  при переміщенні центру 

маси дробинки на величину x . 

Приймемо наступні припущення відносно форми і характеру руху дробинок 

після зіткнення з поверхнею деталі із низьковуглецевої сталі: 

 дробинка здійснює в процесі взаємодії з оброблюваною поверхнею 

(рис. 2.1) плоский рух в прямокутній системі координат XOY (OY нормальна до 

оброблюваної поверхні); 

 кожну окрему дробинку в процесі взаємодії з оброблюваною поверхнею 

вважаємо абсолютно твердим тілом, геометрична форма якого характеризується 

діаметром описаної навколо нього сфери; 

 дробинка взаємодіє з металевою площиною виробу, яка обмежує умовний 

півпростір, матеріал якого має пружні, в'язкі і пластичні властивості; 

 дробинки в процесі контакту з оброблювальною поверхнею здійснюють 
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плоско-паралельний рух по траєкторії, залежній від параметрів процесу 

дробоструминного очищення; 

 основна частка кінетичної енергії атакуючих дробинок витрачається на 

формування на очищеній поверхні необхідних параметрів шорсткості, часткою 

пружного деформування оброблюваної поверхні в окремих випадках нехтуємо. 

На основі викладеної суті взаємодії твердої сферичної дробинки з площиною 

деформівного півпростору приймаємо ту чи іншу фізичну модель взаємодії й 

отримуємо відповідні аналітичні співвідношення. 
 

2.1.2. Пружно-пластична модель деформування поверхневого шару 

Розглядаємо взаємодію окремої частинки (дробинки) з оброблюваною 

поверхнею, як взаємодію сферичного індентора з пружно-пластичним півпростором 

[53]. Деформаціями дробинки під час удару нехтуємо. 

Під час впливу дробинки на оброблювану поверхню в деякому об’ємі її 

поверхневого шару починає розповсюджуватись пружна хвиля стиску. Матеріал при 

цьому слідує закону Гука до тих пір, поки зростаючі контактні напруження не 

перевищують динамічну межу пружності матеріалу. Після цього настає його 

пластичне деформування [7]. 

Динаміка взаємодії тіла з півпростором опишемо відомим векторним 

рівнянням: 
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де ( )r t


– радіус-вектор положення центра ваги тіла в заданій системі координат; 
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 – сума сил опору руху тіла. 

Рівняння (2.1) в скалярній формі записується у вигляді системи: 
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де ( ( ), ( ))yiF y t x t , ( ( ), ( ))xiF y t x t  – проекції сил опору деформівного півпростору на осі 

обраної системи координат. 

Система рівнянь (2.2) описує загальний випадок взаємодії, коли вектор 

швидкості v


 утворює з поверхнею півпростору кут 0 90    . При 0  тіло 

рухається поступально по поверхні півпростору, при цьому опір руху відсутній. А 

при 90    горизонтальна складова сил опору та інерції будуть відсутні, а рух тіла 

описується тільки першим рівнянням (2.2). 

Визначення сил опору руху атакуючої дробинки в (2.2) пов’язане з прийнятою 

фізичною моделлю контактного деформування залежно від реальних умов (режимів) 

технологічного процесу обробки. Оскільки при вирішенні цього завдання слід 

враховувати визначальні чинники такого процесу, виникає необхідність в деяких 

спрощеннях функціональних залежностей зазначених сил, а отже у використанні 

різних підходів до формування рівнянь (2.2). Зокрема, в даній моделі не 

враховувалося взаємовплив тангенціальної і нормальної складових сил опору, 

внаслідок чого їх функціональні залежності набувають вигляду:   

       ,  ni nF y t x t F t ;       ,  iF y t x t F t  , (2.3) 

а система рівнянь (2.2) стає незв'язаною. 

При проникненні сферичного тіла в поверхневий шар півпростору характерно 

безперервне збільшення площі його контакту з основою, що, в свою чергу, 

призводить до зростання сил опору переміщенню атакуючого тіла. Таким чином, 

має місце залежність ( ) ( ( ))nF t f y t . 

Приймаємо, що нормальна складова сили опору ( )nF t  в процесі активної фази 

удару (фази заглиблення) являє собою комбінацію сил опору пружної та пластичної 

місцевих деформацій. При чисто пружній контактній взаємодії залежність між 

заглибленням індентора y  та величиною опору деформації описується рівнянням 

Герца [61]: 

 3 2
1nF k y , (2.4) 

де 1k  – стала, що залежить від радіусу індентора та пружних властивостей 

півпростору; F  – сила, діюча на індентор. 
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Врахуємо пружно-пластичні властивості матеріалу півпростору. За 

результатами теоретичних досліджень [146] залежність між межею текучості s  

півпростору та твердістю за Брінеллем HB  має вигляд: 

 s aHB  , (2.5) 

де a  – деяка стала, що залежить від діаметру штампа і для пружно-пластичних 

матеріалів практично рівна 0,346. Враховуючи, що HB F Dy  , отримаємо: 

  s a F Dy   . (2.6) 

Звідки залежність між силою вдавлювання сферичного штампу та глибиною 

його занурення з врахуванням пружно-пластичних властивостей матеріалу: 

 2
s

n

D
F y k y

a

 
  . (2.7) 

Залежності (2.4) та (2.7) представляють собою степеневі функції, в які входять 

коефіцієнти пропорційності в межах пружного та пластичного півпростору. Ці 

залежності можна узагальнити до виду: 

 c
nF ky , (2.8) 

де k , c  – шукані коефіцієнти пропорційності, що залежать від співвідношення 

пружних та пластичних властивостей матеріалу.  

Невідомі коефіцієнти, що входять в дане співвідношення визначаються 

дослідним шляхом при випробуваннях по визначенню динамічної твердості. 

Зокрема, як показують досліди, показник степені для сталі різних марок практично 

не залежить від діаметру штампу і близький до одиниці [61]. 

Запропонувавши 1c   в рівнянні (2.8), при вертикальному (нормальному) 

динамічному характеру взаємодії дробинки з оброблюваної поверхнею вираз для 

нормальної сили опору в першому рівнянні системи (2.2) набуває вигляду: 

    nF t ky t , (2.9) 

де k  – коефіцієнт пропорційності (далі пружно-пластичний коефіцієнт). 

Тангенціальне переміщення тіла, вже заглибленого на елементарну величину, 

викликає зім’яття фронтальної частини поверхні контакту, тобто, переважно 

пластичну деформацію зони контакту, яка супроводжується виникненням значних 
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сил тертя. Сила опору ( )F t тангенціальному переміщенню в цьому випадку також 

залежить від площі поверхні контакту, яка збільшується разом із заглибленням і, як 

наслідок, із зростанням нормальної складової сили опору. При прийнятих 

припущеннях вираз тангенціальної складової сили опору у другому рівнянні 

системи (2.2) запишеться в такому вигляді: 

      s y sF t F t ky t     , (2.10) 

де s  – приведений коефіцієнт тертя при пластичній деформації оброблюваної 

поверхні. 

З урахуванням (2.9) та (2.10) система рівнянь (2.2) пружно-пластичної моделі 

запишеться так: 

 

   

   

2

2

2

2

0;

0.s

d y t ky t

dt m

d x t ky t

dt m


 


  

 (2.11) 

Розв’язок першого рівняння системи (2.11) для прийнятих початкових умов 

 0 0y t  ,  0 0ndy t dt v  , отриманий у вигляді: 

      0 sinny t v q qt  , (2.12) 

де 2k m q ; 0nv  – абсолютне значення нормальної складової початкової швидкості 

тіла. 

В момент ht t  максимального заглиблення дробинки по нормалі її швидкість 

буде дорівнювати нулю. Тоді застосувавши до розв’язку (2.12) умову   0hdy t dt  , 

отримаємо співвідношення для визначення часу занурення та максимального 

значення глибини проникнення дробинки в оброблювану поверхню на фазі її 

заглиблення по нормалі: 

 max 0 , 0,5n hy h v k m t k m    . (2.13) 

Нормальна складова максимальної сили удару, буде такою: 

  1 2

max 0 02n nF ky kT v km   , (2.14) 

Загальний розв’язок другого рівняння (2.11) з використанням прийнятих 
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початкових умов  0 0x t  ,  0 0dx t dt v   та з урахуванням      0 sinny t v q qt : 

     0
0sins nv

x t qt qt v t
q 


   ,  (2.15) 

де 0v   – абсолютна тангенціальна складова початкової швидкості тіла. 

Підставивши в (2.15) час 0,5ht k m  , отримаємо тангенціальне 

переміщення атакуючої частки на фазі атаки при абсолютних значеннях швидкостей 

 max 1 0 01
2 2s n

m
x x v v

k 
            

. (2.16) 

Ширина сліду слb  (рис. 2.1) дорівнює діаметру сліду, який залишає дробинка 

на оброблюваної поверхні при атаці по нормалі  

 22 2сл др сл сл др слb d h h d h   . (2.17) 

За умови 0,1сл дрh d  можна використовувати приблизний вираз. 

Таким чином, повна довжина сліду, який залишає дробинка на оброблюваної 

поверхні, дорівнює (рис. 2.1): 

 сл слl x b  , (2.18) 

де 12x х  – повне тангенціальне переміщення центру мас дробинки вздовж 

оброблюваної поверхні. 

В результаті визначили геометричні параметри сліду, що залишає дробинка на 

атакованій поверхні, силу удару і швидкісні параметри контактного руху дробинки. 

Пружно-пластичний коефіцієнт k  в (2.11) залежить від фізико-механічних 

властивостей півпростору і характеризує інтенсивність його опору пружно-

пластичній деформації при нормальному динамічному заглибленні дробинки 

діаметром дрd  як жорсткого сферичного тіла. На підставі експериментально-

аналітичних досліджень для коефіцієнта k  було отримано такий вираз: 
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, (2.19) 

де д  – динамічний коефіцієнт, який залежить від швидкості зіткнення тіл; 
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2

0 0 2T mv  – кінетична енергія дробинки масою m  і швидкістю атаки 0 0nv v  в 

початковий момент часу. 

Отриманий вираз може бути записано через пластичну твердість плHD  або 

динамічну твердість дHD , враховуючи відомі співвідношення: д д плHD HD  , 

0,891,96 плHB HD  і 1,120,469плHD HB  [107]. 

Коефіцієнт динамічності д , що фігурує в співвідношенні (2.19) залежить від 

швидкості удару і матеріалу півпростору. За даними, наведеними в [61], для 

конструкційних сталей в діапазоні швидкостей 1 10v м с   він змінюється в межах 

1 2д   . З іншого боку, відповідно до даних Ю. Я. Волошенко-Клімовицького 

збільшення швидкості понад 5 8м с  не призводить до істотної зміни твердості і 

межі текучості матеріалу тіла, яке відчуває пружно-пластичну деформацію при 

ударному навантаженні. Таким чином, при швидкостях удару понад 10 м с  можна 

чекати незначного зростання коефіцієнта динамічності в межах 2,0 2,4д   . 

 

2.1.3. В’язко-пружна модель деформування поверхневого шару 

Приймаємо для формування вільних членів (2.2) з врахуванням (2.3) такі 

фізичні моделі [35] контактної взаємодії: в’язко-пружну при русі дробинки по 

нормалі і жорстко-пластичну при русі дробинки по дотичній до оброблюваної 

поверхні. 

Отримуємо диференційні рівняння, що описують контактну взаємодія 

жорсткої частинки (дробинки) з площиною деформівного півпростору при косому 

ударі, в яких сили опору представлені по іншому в порівнянні з (2.11) 
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 (2.20) 

де c  – коефіцієнт, що характеризує пружні властивості матеріалу;   – коефіцієнт, 

що характеризує в’язкі властивості деформування матеріалу оброблюваної поверхні; 

  – коефіцієнт тертя ковзання; s опf  – тангенціальний опір ( s  – динамічна межа 
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текучості, опf  – усереднена площа поверхні половини сліду). 

Нормальні і дотичні сили опору переміщенню дробинки в (2.20) пов’язані між 

собою, але можна спростити рішення системи, якщо нехтувати впливом дотичних 

зусиль на нормальні зусилля без істотної втрати точності розв’язку [60]. 

Визначальним є рух дробинки по нормалі до поверхні, описане першим 

рівнянням системи (2.20). Розділивши його на m  та прийнявши позначення 

2m p  , 2с m q , 2 2 2s q p   з використанням дійсних вихідних умов процесу 

( 2 mc  )  0 0y t  ,  0 0ndy t dt v  і відповідних сталих інтегрування 1 0 2nС v s , 

2 0 2nС v s  , отримаємо: 

    0

2

pt
st stnv e

y t e e
s


  . (2.21) 

Диференціюванням (2.21) знайдемо швидкість  nv t , час ht  і абсолютну 

глибину h  проникнення дробинки в півпростір 
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. (2.23) 

Отримані формули не завжди легко реалізувати, оскільки не так просто 

розрізнено визначити експериментально або аналітично коефіцієнти пружного і 

в’язкого опору матеріалу півпростору проникненню дробинки. Їх пов’язано через 

прогнозований коефіцієнт прk  частки пружного опору співвідношенням: 

  0 1пр n прc k v h k   . (2.24) 

Для розв’язання вихідного рівняння (2.20) необхідно чітко обґрунтовувати 

граничні умови, що задовольняють фізику процесу, пов’язавши її з параметрами 

спільного виникнення пружних і не пружних деформацій, що не завжди вдається, 

оскільки їх важко розділити в часі. Тому зробимо це, як роблять й інші дослідники 

[93, 112], в такий спосіб. З огляду на порядок очікуваних значень величин, що 

входять в перше рівняння системи (2.20), складовою cy m , що відповідає за пружні 
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деформації, можна нехтувати, даючи, таким чином, коефіцієнту   значення в’язко-

пружних властивостей матеріалу в зоні контакту. Тоді рівняння (2.21) виглядатиме: 

    0 1 t m
ny t v m e   . (2.25) 

Ця формула дозволяє з достатньою точністю визначити максимальну глибину 

проникнення дробинки в деформівний півпростір при відомому часі проникнення 

ht t  і в’язко-пружному коефіцієнті  . На жаль, використовувати (2.25) для 

визначення часу t , прирівнявши похідну   0
t m

n ndy dt v t v e   до нуля, неможливо 

через нехтування пружними деформаціями, що призводить до відсутності 

максимуму функції (2.25). 

Межа, до якої прагне значення глибини проникнення h , складає з (2.25) 

0тах ny v m  . Для практичних задач за можливих умов контакту дробинки з 

поверхнею ( 510t c , 64 10m кг  , що відповідає 1,0дрd мм ) максимальна 

глибина проникнення може визначатися наближеним співвідношенням: 

 0тах ny h v m   . (2.26) 

Значення коефіцієнта пропорційності   у випадку застосування (2.26) є 

можливість пов’язати з коефіцієнтом пружно-пластичного деформування поверхні 

(2.13), прирівнявши вирази для їх визначення. Отримаємо: mk  . 

Згідно [55] повна глибина сліду дробинки, утвореного імпульсом 0nv m , 

дорівнює  0n дh v m dHD  , тоді із (2.26) визначаємо аналітичне значення 

коефіцієнта в’язко-пружного опору 

 0 0n д n nv m h т dHD F v     , (2.27) 

де 0n n дF v т dHD   – динамічна сила нормального вдавлювання; дHD  – динамічна 

твердість матеріалу півпростору. 

Вертаючись до вихідних не спрощених співвідношень моделі (2.21), (2.22), 

(2.23), які враховують відокремлено пружний і в’язкий опір при формуванні 

сумарної сили, визначаємо коефіцієнти   і с , що входять в перше рівняння системи 

(2.20). Зокрема, 
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     01 1пр д пр n nk т dHD k F v      , (2.28) 

   011
пр д пр n

пр nпр

k dHD k F
с

k mvт k

 
   


. (2.29) 

Для низьковуглецевих сталей прk  близький до 0,04. Варіанти 2 mc   і 

2 mc   не є характерними для низьковуглецевих сталей. 

Для визначення довжини сліду приймемо, що сила пружного опору тертю 

поверхневого шару атакованої поверхні і сила опору металу пластичному зминанню 

при абразивній дії в тангенціальному напрямі враховують одна іншу. Тому 

узагальнимо їх в характеристиці пластичного руйнування металу дp  півпростору 

при ударному утворенні сліду і запишемо друге рівняння (2.20) так: 

 
2

2 д оп

d x
m p f

dt
  . (2.30) 

Розділивши рівняння (2.30) на масу дробинки m , позначивши прискорення 

д опp f m  через a  і інтегруючи з використанням початкових умов 0( ) 0x t  , 

0 0( )dx t dt v  , знаходимо закон рівносповільненого тангенціального руху дробинки 

 2
max 0 2x v t a t   , (2.31) 

де 0v   – початкова тангенціальна складова швидкості атаки. 

При цьому усереднюємо по довжині площу сферичного півсегменту, що 

зминається, за допомогою коефіцієнта усереднювання 0,7...0,8усk  , тобто 

0,5оп ус слf k f  ( слf  – поверхнева площа сліду). 

Зроблено порівняльний аналіз результатів за графіками функцій (рис. 2.2), що 

відповідають отриманим співвідношенням (2.21) – крива 1, (2.25) – крива 2 і (2.12) – 

крива 3, які візуально дозволяють виконувати аналіз результатів досліджень. 

Бачимо, що криві 2 і 3 показали дещо завищені результати порівняно з 

експериментальним значенням (горизонтальна пряма 0,302еy h мм  ). Це 

пояснюється тим, що ці функції не в повній мірі враховують втрати енергії 

атакуючої дробинки на пружне деформування. 

Цього недоліку позбавлена крива 1, функція якої враховує незначний вплив на 
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силу опору пружних деформацій коефіцієнтом 0,04прk  , встановленим по 

експериментальній глибині сліду 0,302еh мм . 

 

Рис. 2.2. Графіки функцій  y t : 1 – крива (2.21 ); 2 – (2.25); 3 – (2.12) 

 

Дослідження з меншим діаметром 1,0d мм  атакуючої дробинки свідчать 

про незмінність коефіцієнта прk . Слід звернути увагу на збільшення часу 

проникнення дробинки ht , визначеному за формулами (2.21) і (2.25) (криві 1, 2), 

порівняно з визначеним за (2.12) (крива 3). Тобто, процес проникнення дробинки в 

півпростір, описаний в’язко-пружною моделлю, менш швидкоплинний ніж за 

пружно-пластичною моделлю. При підстановці часу проникнення ht , що відповідає 

максимуму кривої 1 в (2.21), отримаємо значення глибини проникнення 2h  (крива 2), 

яке практично збігається з 3h  (крива 3), що формально підтверджує адекватність 

запропонованих підходів. 

Так при розрахунках теоретичних значень 1h  і 2h  брали дослідні вихідні 

величини: 106v м с , 4,366d мм , 30,342 10m кг  , 1280НВ MПa . Динамічна 

твердість, при коефіцієнті динамічності 2,2  , визначалася так: 

1,12 2,13дHD HB  , тоді коефіцієнт 109,4 Н с м   . Таким чином, шукана глибина 

проникнення дробинки дорівнює 1 0,302h мм  ( 0,04прk  ), 2 0,328h мм , а 

3 0,32h мм . Експериментальне значення еh  при 60    склало 0,302 мм  

(табл. 4.1), що свідчить про задовільну збіжність результатів (розбіжність: 8,6% по 
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2h  і 6% по 3h ). Порівняння 1h  з еh  не має сенсу, оскільки значення коефіцієнта 

0,04прk   прийнято виходячи з експериментальної глибини проникнення еh . 

Розглянуті тут моделі косої взаємодії окремої атакуючої дробинки з 

оброблюваною поверхнею можуть використовуватися при визначенні 

технологічних режимів обробки металевих поверхонь масовим потоком абразивно-

ударних дробинок. 

2.2. Визначення раціонального кута атаки із умов забезпечення 

максимальної продуктивності та рівномірної шорсткості 

Одним із основних параметрів процесу дробоструминного очищення, поряд із 

швидкістю атаки, є кут атаки, який визначає вид руйнування поверхневого шару 

оброблюваного металевого виробу, що безпосередньо впливає як на продуктивність 

процесу так і якість оброблюваної поверхні. 

В основу покладено наукові підходи стосовно оптимізації кута атаки, наведені 

в [57]. Результати експериментальних досліджень щодо визначення раціонального 

кута атаки з метою досягнення максимальної продуктивності дробоструминного 

очищення вимагають аналітичного обґрунтування, що дозволить скоротити об'єм 

виробничих досліджень. 

Продуктивність очищення поверхні можна визначити за формулою [113]: 

 w рн cл дрQ k w B , (2.32) 

де рнk  – узагальнений коефіцієнт руйнування оброблюваної металевої поверхні;   

слw  – об'єм сліду (лунки), яку залишає на поверхні дробинка в результаті пластичної 

деформації; дрB  – кількісна подача дробинок за одиницю часу. 

Якщо прийняти, що кожна з дробинок виконує однакову роботу по 

стружкоутворенню і пластичній деформації оброблюваної поверхні, то середня 

продуктивність окремо взятої дробинки становить: 

 1.w рн cлQ k w . (2.33) 

Як свідчать експериментальні результати і практичні дані, із зменшенням кута 
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  атаки від 90° до 0° продуктивність дробоструминного очищення wQ  змінюється і 

досягає максимального значення при певних раціональних значеннях кута  . 

Для певних умов дробоструминного очищення (швидкість і кут атаки, 

твердість і зносостійкість дробу, стан оброблюваної поверхні) складові добутку 

(2.33) будуть постійними величинами. 

Якщо прийняти допущення, що в цих межах коефіцієнт руйнування рнk  

поверхні змінюється мало, то продуктивність дробоструминного очищення можна 

поставити в залежність, переважно, від об'єму лунки, яку залишає на оброблюваній 

поверхні одна дробинка в результаті пластичної деформації.  

Тому шуканий кут атаки спочатку зв'яжемо з об'ємом сліду (лунки) дробинки 

і, як наслідок, з продуктивністю деформації оброблюваної поверхні при дії на неї 

дробоструминного факела, а потім скорегуємо узагальнений коефіцієнт рнk  або його 

складові. 

Для встановлення раціонального кута атаки в основу покладено пружно - 

пластичну модель взаємодії окремо взятої твердої сферичної дробинки з 

оброблюваною поверхнею із поширенням отриманого результату на роботу всього 

дробоструминного факела. 

Об’єм сліду, що утворився в процесі взаємодії дробинки з оброблюваною 

поверхнею (рис. 2.1) представимо як об’єм сферичного сегмента .c cw , залишеного 

дробом діаметром дрd  від нормального заглиблення на глибину слh   

  2
. 1,5 3с c сл др слw h d h    (2.34) 

і циліндричного сегменту від тангенціального контактного переміщення дробу з 

круговим сегментом в основі 

 2
. 1,33ц c сл др сл слw h x d h h  . (2.35) 

Об’єм cлw повного сліду становить: 

 . .cл с c ц cw w w  . (2.36) 

Повне тангенціальне переміщення x  у (2.35) враховуючи симетрію лунки, 

визначається подвоєним значенням переміщення 1x  атакуючої дробинки лише на 
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фазі атаки (2.16), тобто 12x х . 

З урахуванням виразів 0 ,сл nh v k m  і 2кt m k   питома продуктивність 

деформації поверхневого шару, в результаті якої окрема дробинка утворює на 

оброблюваної поверхні слід у вигляді продовженого сферичного сегмента, при русі 

по нормалі становить: 

  2
1. . 0 0

1
1,5

3n c c к n др nQ w t v m k d v m k   , (2.37) 

а при русі в тангенціальному напрямку: 

 2
1. . 0 0 0

4

3ц c к n др n nQ w t v m k d v k m v x    


. (2.38) 

Складові абсолютної продуктивності відділення частинок металу wQ  в процесі 

дробоструминного очищення, які визначаються об’ємом видаленого металу за 

одиницю часу, визначаться так: 

 1.n n вт дрQ Q k N ,    1. стр дрQ Q k N  , (2.39) 

де втk  – коефіцієнт втомного руйнування металу; стрk  – коефіцієнт 

стружкоутворення при мікрорізання; др дрN B m  – кількісна подача дробинок за 

одиницю часу. 

Наведені коефіцієнти втk  і стрk  характеризують різну фізичну природу 

руйнування поверхневого шару металу при очищенні. Таким чином, абсолютну 

продуктивність відділення частинок металу можна визначити за такою залежністю: 

 w nQ Q Q  . (2.40) 

У раціональних технологічних межах зміни кута атаки   для низько-

вуглецевих сталей після нормалізаційного відпалу при швидкостях атаки близьких 

до 100 /v м с  і діаметрах дробу 0,6...2,0дрd мм  експериментальні значення цих 

коефіцієнтів змінювалися в межах 0,05...0,20втk   і 0,15...0,50стрk   [57]. 

Раціональний кут атаки   можна визначити, побудувавши графічні 

залежності nQ , Q  і w nQ Q Q   від кута   при заданих вихідних значеннях 

швидкості v  і діаметра дробу дрd  при експериментальних значеннях коефіцієнтів 
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руйнування поверхні рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Графіки залежності продуктивності Q  окремої дробинки від шуканого  

кута атаки   при вихідних значеннях 100v м с , 1,0дрd мм  

 

Як бачимо з експериментально-теоретичних кривих (рис. 2.3), при куті атаки в 

межах 55°...65° досягається найбільша сумарна продуктивність дробоструминного 

очищення металевих виробів за умов, що забезпечують раціональні технологічні 

режими. Аналогічно можна визначити раціональний кут атаки з точки зору 

максимальної продуктивності для інших режимів очищення. Слід зазначити, що із 

збільшенням швидкості атаки максимальна продуктивність досягається при дещо 

менших кутах атаки. 

Оптимізувати кут атаки також потрібно і з умови утворення рівномірної 

шорсткості на очищеній поверхні, яка можна характеризувати відношенням сл слl h  - 

довжини сліду до його глибини. На практиці довжину сліду зручніше пов’язати з 

тангенціальним переміщенням дробинки x  через коефіцієнт узгодження слr x h  , 

величина якого змінюється залежно від шуканого кута атаки  . 

Для визначення цих геометричних характеристик сліду, що опосередковано 

визначають параметри шорсткості обробленої поверхні скористаємося декілька 

видозміненою пружно-пластичною моделлю, записавши вирази для глибини сліду 

слh  і переміщення центру мас дробинки 12x x  у вигляді, що явно включають 

функції шуканого кута атаки: 
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 2 2sinслh mv k  , (2.41) 

 
2 2 2 2

1

( cos cos )
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m v u
х x

k tg

  
 

 
, (2.42) 

де вu k v  – швидкість рикошету дробинки ( вk  – коефіцієнт відновлення швидкості). 

Пов’яжемо ці параметри геометричних розмірів слідів дробинок слh  і x  

співвідношенням: 

 слx r h , (2.43) 

де r  – коефіцієнт узгодження, величина якого змінюється залежно від шуканого 

кута атаки  . 

Із формул (2.41) і (2.42) виходить, що коефіцієнт r  не залежить в чистому 

вигляді від діаметру і швидкості атаки, залишаючись залежним тільки від шуканого 

кута атаки. Прийнявши в першому наближенні   з умови продуктивності, можна 

визначити коефіцієнт узгодження r , який в процесі розрахунків може коригуватися 

для досягнення рівномірної шорсткості. 

Звівши в квадрат вирази (2.41) і (2.42), знаходимо з урахуванням рівності 

(2.43) та зважаючи, що кут атаки   приблизно дорівнює куту рикошету  , шуканий 

кут атаки: 

 
2

3
2

1
arc

0,25
в

s

k
tg

r


 


. (2.44) 

Як бачимо, кута атаки   залежить від коефіцієнта вk  відновлення швидкості 

дробу при ударі, коефіцієнта s  пластичного тертя контактуючих металевих тіл і 

коефіцієнта узгодження ar , що відповідає фізичному принципу ДО. 

На жаль, формула (2.44) відразу однозначної відповіді стосовно кута атаки не 

дає, оскільки величини, що входять в цю формулу є взаємозалежними. Тому 

необхідно за визначеним кутом атаки перевірити відповідність величин r , s  і при 

необхідності скорегувати їх. 
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2.3. Оцінка інтенсивності руйнівної дії дробоструминного очищення 

Дробоструминне очищення характеризується руйнуванням поверхневого шару 

оброблюваного виробу, в результаті чого утворюється нова поверхня, вільна від 

будь-якого роду окисних відкладень і механічних забруднень з необхідними 

параметрами шорсткості [76]. Оцінювати інтенсивність руйнівної дії 

дробоструминного очищення можна за різними критеріями: швидкістю видалення 

припуску при обробці; об'ємом або масою металу, який видаляється при очищенні у 

вигляді стружки та частинок пластичного руйнування металу за одиницю часу; 

кількістю витраченої енергії на видалення поверхневого шару виробу (зразка); 

технологічною собівартістю очищення 1 м2 металевої поверхні; стійкістю 

технологічного дробу та іншими параметрами. Ці параметри безпосередньо 

пов’язані з розмірами сліду залишеним дробинкою на поверхні. Тому в подальших 

дослідженнях інтенсивності руйнування покладемо в основу об’єм деформівного 

металу як функцію параметрів об’єму сліду. 

З перерахованих техніко-економічних і технологічних показників, за 

допомогою яких можна оцінювати інтенсивність дробоструминого очищення, на 

нашу думку, більш достовірним є коефіцієнт руйнування рнk , який дозволяє 

пов’язати технічну характеристику сопла з продуктивністю дробоструминної 

очистки. По аналогії з прийнятим в технології машинобудування коефіцієнтом 

стружкоутворення [38], він являє собою відношення об’єму видW  або маси видМ  

видаленого при очищенні металу до об'єму дефW  або маси дефМ  металу, що 

деформується в процесі руйнування поверхневого шару 

 рн вид деф вид дефk W W М М  . (2.45) 

Коефіцієнт руйнування дозволяє не тільки зв'язати воєдино технічну 

характеристику сопла з продуктивністю дробоструминного очищення, а й пояснити 

механізм руйнування оброблюваної поверхні внаслідок малоциклової втоми металу 

при пульсуючому ударному навантаженні потоком атакуючих дробинок. Але 

обчислення коефіцієнта руйнування викликає певні труднощі, особливо, при 

встановленні об’єму деформованого металу. Вирішити поставлене завдання можна 
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як експериментальним шляхом на дослідних зразках, так и експериментально-

аналітичним. 

Експериментальний підхід до визначення рнk  базувався на натурному 

дробоструминному очищенню плоских сталевих зразків на заданих технологічних 

режимах протягом деякого часу t  за методикою наведеною в п. 3.6. 

Інтенсивність руйнування поверхневого шару (маса видаленого металу за 

одиницю часу) оброблюваної поверхні, яка на початку покрита тонким шаром 

окалини товщиною 0,2...0,3  мм, була різною для різних фракцій дробу, 

залежності якої представлені на рис. 2.4 у вигляді апроксимованих прямих. При 

цьому в перші (2 … 4) секунди обробки динаміка зміни інтенсивності була більшою, 

ніж в наступний період часу, особливо, при обробці дробом більшої фракції. Це 

можна пояснити тим, що сила удару більших дробинок помітно більша сили, з якою 

впливають на оброблювану поверхню дрібніші дробинки з приблизно однаковою 

швидкістю атаки. Після видалення крихкої окалини інтенсивність руйнування 

істотно сповільнюється і набуває стабільного характеру. Починається руйнування не 

окисленого металу, що володіє значно більшими механічними властивостями, ніж 

окалина. Було встановлено, що коефіцієнт руйнування рнk  знаходиться в межах від 

0,08 до 0,1 для не окисленої поверхні й до 0,2 – для окисленої.  

Зразки зважували до та після 

обробки і, таким чином, 

встановлювали втрачену (видалену) 

масу металу зразка за час t. За 

відомими методиками вимірювали 

параметри шорсткості zR  і mS  

очищеної поверхні в поздовжньому і 

поперечному напрямках, що дало 

можливість перейти до розмірів 

сліду дробинок й об’єму 

деформованого металу. Сліди 

 

Рис. 2.4. Залежність маси видаленого 

металу від тривалості обробки дробом 

різних фракцій ( 120v  м/с, 60  ) 
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дробинок на обробленій поверхні, як свідчать проведені дослідження, подібні 

сферичним дещо подовженим лункам з діаметром (шириною) відбитка від md S  і 

глибиною сл zh R . Розрахувавши середній об’єм лунки сліду слw  визначали об’єм 

деформованого металу в процесі очищення за формулою: 

 ( )деф др сл др слдр
W N tw B m tw  , (2.46) 

де t  – час очищення; дрm  – маса однієї дробинки. 

При необхідності множенням об’єму W  металу на його густину м  металу, 

можна оперувати масою М  видаленого і деформованого матеріалу.  

Однак, при визначенні параметрів технології дробоструминного очищення в 

виробничих умовах не завжди є можливість проводити повні експериментальні 

дослідження, пов’язані з визначенням об’єму деформованого металу. У зв'язку з цим 

запропоновано методику аналітичного підходу до розв’язання технологами цієї 

задачі в умовах заводської лабораторії. 

Аналітичний підхід до визначення об’єму деформованого металу при 

встановленні коефіцієнта рнk  базувався на теоретичному визначенні об’єму сліду 

(лунки), яку залишала атакуюча дробинка на металевій поверхні й яка пов’язувалася 

з об’ємом деформованого металу. 

В основу такої методики покладено пружно-пластичну модель взаємодії 

атакуючої дробинки з металевим півпростором, за якою максимальна глибина 

проникнення слh , дробинки діаметром дрd  в пружно-пластичний півпростір 

пропорційна нормальній складовій швидкості атаки 0nv  і визначається за формулою: 

0сл n дрh v k m . 

Об’єм сліду, зважаючи на його форму, при відомій глибині слh  визначали 

згідно (2.36) як суму об’єму сферичного сегмента .с cw  (нормальне) та циліндричного 

(тангенціальне переміщення) .ц cw . 

Повна довжина x  умовного циліндричного сегменту сліду визначається 

значенням подвійного тангенціального переміщення атакуючої дробинки лише на 

фазі атаки 1x  за формулою (2.16): 
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   1 0 02 0,5 1 0,5др s nх x m k v v       . (2.47) 

Таким чином, об’єм залишеного дробинкою на оброблюваній поверхні сліду у 

вигляді подовженого сферичного сегмента, визначали так: 

  2 2
. . 1,5 3 1,33сл c c ц c сл др сл сл др сл слw w w h d h h x d h h       . (2.48) 

Від усередненого об’єму сліду (2.48), переходили до об’єму деформованого 

металу й далі до шуканого коефіцієнту інтенсивності руйнування (2.45) при 

експериментально встановленому об’єму видаленого металу. 

Об’єм сліду, залишеного дробинкою на оброблюваній металевій поверхні, 

визначений за (2.48) гарно погоджується з експериментальними значеннями і 

об’ємами, визначеними за іншими методиками, зокрема, [100]. 

Слід відмітити, що тангенціальне переміщення центру дробинки (2.47) при 

раціональних кутах атаки 45    і швидкостях атаки 100v м с  [57] незначне в 

порівнянні з повною довжиною відбитку сліду. Окрім цього, відповідно до 

розробленої пружно-пластичної моделі, для даних технологічних режимів 

дробоструминної очистки, утворення сліду у вигляді лунки переміщенням дробу в 

тангенціальному напрямку поглинається утворенням сферичної форми лунки 

нормальним переміщенням (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Зміна форми лунки сліду, що залишає дробинка на оброблюваній 

поверхні 

 

Із рисунка видно, що кінцеве положення дробинки діаметром 1 мм, 
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атакуючою поверхню швидкістю 120 м с  під кутом 70  перекриває всі попередні, 

що спостерігається й при менших кутах атаки.  

Цей висновок підтверджується експериментальними даними, приведеними у 

розділі 4. Тому при визначенні об’єму сліду з врахуванням тангенціальних 

переміщень дробинки x  при атаці нею поверхні під кутом, наприклад 40   , 

складова впливу величини x  складає близько 10%, що дає підставу нехтування цією 

величиною для певних практичних задач, використовуючи у (2.48) тільки перший 

доданок. Це дає можливість при визначені об’єму сферичної лунки сліду оперувати 

тільки глибиною проникнення дробинки по нормалі, сконцентрувавши увагу на 

параметрі шорсткості поверхні z слR h , що легко зробити в заводських умовах. 

2.4. Продуктивність дробоструминної обробки 

Відомо, що основним механізмом руйнування поверхневого шару металевих 

виробів при дробоструминному очищенні є малоциклова втома матеріалу [45]. Це 

свідчить про те, що між зруйнованим об’ємом металу видW  й видаленим з 

оброблюваної поверхні у вигляді металевого пилу та стружки і деформованим 

об'ємом дефW  металу, існує пропорційна залежність (2.45), яку відносно об’єму 

метала запишемо у вигляді: 

 вид деф руйнW W k . (2.49) 

Продуктивність дробоструминного очищення wQ  за об’ємом видаленого 

металу можна визначити за формулою [113]: 

 w др cл рнQ N w k . (2.50) 

Враховуючи, що в (2.50) масова подача дробоструминного сопла за одиницю 

часу др др дрN B m , а об’єм лунки згідно (2.36) 2 20,5 1,33cл др дрw d h х d h   , то 

формулу (2.50) можна переписати в наступному вигляді: 

  2 20,5 1,33w др др др рнQ B d h х d h k m   . (2.51) 

Як показують розрахунки об’єм лунки мало залежить від величини 
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тангенціального переміщення х , тому другим доданком у дужках (2.51) можна 

нехтувати при 70   , або представити об’єм лунки так: 

 2
сл др ww d h k  , (2.52) 

де wk  – коефіцієнт відповідності об’єму сліду і тангенціального переміщення 

дробинки х , який при куті атаки 90    дорівнює 0,5 і збільшується при зменшенні 

кута атаки   (наприклад, при 60    він близький до 0,6...0,65 ). 

 2
w др др w рнQ B d h k k m  . (2.53) 

Заглиблення слh h  дробинки в оброблювану поверхню можна визначити, 

виходячи із розроблених тут та інших відомих моделей [104, 121, 155]. Покладемо в 

основу енергетичний баланс динамічної нормальної взаємодії дробинки з поверхнею 

[5, 147]. Робота дробинки на пластичне деформування лунки плA  дорівнює: 

  1пл втрA A   , (2.54) 

де втрA  – робота, витрачена дробинкою при взаємодії з оброблюваною поверхнею; 

0,8  – частка втраченої роботи, яка витрачається дробинкою на внутрішнє та 

зовнішнє тертя в поверхневому шарі металевого виробу, мікрорізання, зношування 

дробу на дисипативні ефекти [119]. 

Так, як витрачена робота при нормальному проникненні дробинки рівна: 

  2 20,5 1втр п вA mv k  , (2.55) 

то вираз (2.54) набуває вигляду: 

   2 20,5 1 1пл п вА mv k    , (2.56) 

вk  – коефіцієнт відновлення нормальної складової швидкості атаки. 

Виходячи з фізико-механічного стану поверхневого шару оброблюваної 

поверхні, робота опору металу опA  утворенню лунки дорівнює: 

 
0

h

оп лА HD f dy  , (2.57) 

де HD  – середнє значення динамічної твердості металу атакованої поверхні; 

л дрf d y   – площа лунки ( y  – поточне значення глибини проникнення). 
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Середнє значення динамічної твердості визначаємо за відомими формулами: 

    0,5 0,5гр mHD HB HD HB c     , (2.58) 

де HB  – вихідна твердість металу по Брінеллю; гp mHD c   – граничне значення 

динамічної твердості за формулою Тейбора [79] (c  – коефіцієнт пропорційності;   

m  – статична границя текучості матеріалу деталі). 

За даними [173] коефіцієнт c  (коефіцієнт несучої здатності) знаходиться від 1 

до 6 для металів в нормальному стані. В роботі [93] фаза розвинутої пластичної 

деформації для металів настає при 3c  . 

Таким чином, робота опору становить: 

     2

0

0,5 0,25
лh

оп m др m др слA HB c d ydy HB c d h        . (2.59) 

Прирівнюючи вирази (2.56) і (2.59), знаходимо: 

 
  

 

2 2

2
2 1 1п в

сл
m др

mv k
h

HB c d

  


  
. (2.60) 

До речі, максимальну глибину проникнення дробинки в поверхневий шар 

можна визначити й за пружно-пластичною моделлю: 

 cл пh v k m , (2.61) 

куди входить пружно-пластичний коефіцієнт k , тобто 2 2
л пh v m k . 

Підставляючи отриманий вираз (2.60) в формулу (2.53), знаходимо об'ємну 

продуктивність дробоструминного очищення за такою залежністю: 

 
  

 

2 21 1др п в

w w рн
m

B v k
Q k k

HB c

  


 
. (2.62) 

З іншого боку, використовуючи значення глибини занурення за пружно-

пластичною моделлю (2.61) продуктивність може визначатися так: 

 2
w др n w рнQ B v dk k k  . (2.63) 

Остання формула є більш привабливою оскільки включає меншу кількість 

емпіричних коефіцієнтів ( wk  і руйнk  проти вk , , wk , рнk  і с ). Коефіцієнт k  
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визначається відповідно до фізико-механічних властивостей матеріалу 

оброблюваного виробу. 

Коректність отриманих залежностей перевірено експериментальним шляхом, 

що дало задовільні результати. 

Об'ємна продуктивність найбільш повно характеризує інтенсивність досить 

складного технологічного процесу дробоструминного очищення. Проте у 

виробничих умовах набув поширення і визнання інший технічний показник [171], а 

саме поверхнева продуктивність fQ  при очищені поверхні до певного ступеня 

обробки, коли поверхня, покрита окислами і механічними забрудненнями, внаслідок 

впливу дробоструминного факела, світлішає. З економічних міркувань мінімальна 

товщина припуску пр , що знімається з поверхні при очищенні, не повинна бути 

меншою від параметра шорсткості zR  обробленої поверхні, який приблизно 

дорівнює глибині слh  проникнення дробинок в оброблюваний метал, тобто, 

 
  

 

22 1 1в

пр z сл п
m др

m k
R h v

HB c d

  
   

  
. (2.64) 

Величина припуску пр  приймається виходячи із ступеню очищення поверхні, 

але зазвичай вона не перевищує 1,5 zR . 

Тепер можна записати формулу для визначення максимальної поверхневої 

продуктивності: 
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. (2.65) 

Використовуючи коефіцієнт пружно-пластичності k , маємо: 

 
2

др n w рн
f

B v dk k
Q

kт


 . (2.66) 

Дробоструминне очищення виконують пересуваючи відбиток 

дробоструминного факела по оброблюваній поверхні з деякою швидкістю подачі. 

Для досягнення необхідної продуктивності fQ , яка забезпечує задані критерії якості 

очищення, швидкість подачі факела фS  повинна бути не більше, ніж 
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 ф fS Q b , (2.67) 

де b  – розрахункова ширина відбитка дробоструминного факела на оброблюваній 

поверхні. 

Таким чином, використовуючи один із поданих тут підходів, визначаємо 

продуктивність дробоструминного очищення металевих поверхонь виробів. 

2.5. Визначення економічно вигідної швидкості атаки 

Швидкість атаки дробом оброблюваної поверхні є головним показником 

собівартості процесу дробоструминного очищення. Вона визначає продуктивність 

обробки, інтенсивність зносу технічного дробу і якість обробленої поверхні [133]. 

Значення швидкості атаки v  встановлювали за експоненціальною функцією на 

певній ділянці траєкторії руху [54, 66] залежно від швидкості вильоту дробинки із 

сопла 0v , довжини факела фl  і маси дробинки m  

 
( )

0 0

оп фоп
k l ak x

m mv v e v e


 
  , (2.68) 

де a  – довжина початкової ділянки факела в межах ядра струменя, на якій 

швидкість дробинки приймається сталою і рівною швидкості її вильоту із сопла;   

опk  – коефіцієнт опору повітря. 

Для визначення економічно вигідної швидкості атаки v  скористаємося 

відомою в технології машинобудування методикою, згідно з якою встановлений 

функціональний зв'язок між швидкістю різання і змінною частиною технологічної 

собівартості операції механічної обробки різанням [173]. За аналогією такий 

функціональний зв'язок для процесу дробоструминного очищення виражаємо 

формулою: 

 o cm TC t E t E A S A    , (2.69) 

де C  – змінна частина технологічної собівартості; ot  – основний час на 

дробоструминну очистку 1 м2; E  – вартість роботи дробоструминної установки за 

хвилину; cmt  – час на зміну дробу, що зносився; TS  – витрати, пов’язані з 

виготовленням та експлуатацією технічного дробу за період його стійкості;        
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A  – сумарна площа обробленої поверхні за час до критичного зносу технічного 

дробу, тобто за період стійкості nT . 

Відомо, що для механічної обробки конструкційних матеріалів різанням між 

швидкістю різання v  і стійкістю ріжучого інструменту T  спостерігається 

функціональна залежність, яку описують емпіричною формулою, запропонованою 

американським дослідником Ф. Тейлором: 

 m
р vv C T , (2.70) 

де рv  – швидкість різання; vC  – деяка постійна величина; T  – період стійкості 

інструменту; m  – показник відносної стійкості. 

З огляду літературних джерел [29, 112, 167], аналіз фізичної суті 

дробоструминного очищення металевих поверхонь, як одного з механічних способів 

обробки, дозволив встановити певну його аналогію з технологічними режимами 

різання (2.70). У випадку дробоструминного очищення ріжучим інструментом є 

абразивний факел, відбиток якого переміщують по оброблюваній поверхні з деякою 

швидкістю, тобто швидкістю різання, яка забезпечує зняття поверхневого шару 

металу товщиною пр  (глибиною обробки). Таким чином, для дробоструминного 

очищення, зберігши встановлений взаємозв’язок, можна використовувати формулу 

(2.70) при оптимізації швидкісних параметрів обробки. Для цього в ній зробимо 

заміну швидкості різання рv  на швидкість переміщення відбитка дробоструминного 

факела по оброблюваній поверхні фv , період стійкості інструменту T  на економічно 

оптимальну стійкість дробоструминного факела nT  [54], тобто стійкість дробинок, 

що атакують оброблювану поверхню, а також встановивши аналітично-

експериментальним шляхом значення постійних величин vC  та m . 

Раціональна стійкість дробу визначається максимальним часом його 

використання – часом взаємодії дробинки з поверхнею при досягненні допустимого 

числа циклів, що призводять до допустимого або повного зносу дробу. Постійну 

величину впливу швидкості на стійкість, залежно від властивостей матеріалів 

контактних тіл vC  і значення показника відносної стійкості дробу m  визначають 
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експериментальним шляхом. 

Таким чином, залежність між швидкістю подачі факела і стійкістю дробу при 

дробоструминному очищенні можна виразити формулою: 

 m
ф v nv C T , (2.71) 

яку приймемо в основу для оптимізації швидкості атаки дробинками оброблюваної 

поверхні. Для цього поставимо у залежність швидкість подачі факела (руху 

відбитку) фv  від поверхневої продуктивності дробоструминного очищення fQ , яка 

забезпечує видалення шару металу товщиною пр , у вигляді залежності: 

 0f фQ d v , (2.72) 

де 0d  – розрахунковий діаметр відбитка факела на оброблюваній поверхні. 

Сумарну площу A , яку обробляє дробоструминний факел за період стійкості 

дробинок nT , можна визначити добутком: 

 0n f n фA T Q T d v   . (2.73) 

Враховуючи, що nT , відповідно до залежності (2.71), дорівнює 1 1m m
n v фT C v , 

то вираз (2.73) можна переписати в наступному вигляді: 

 1 1 1
0

m m
v фA C v d

  . (2.74) 

Підставивши в формулу (2.69) вираз для сумарної площі A  відповідно до 

залежності (2.74) і основний (машинний) час на дробоструминну очистку 1 м2 

поверхні з урахуванням (2.72)  01 1o f фt Q d v  , отримаємо вираз для визначення 

технологічної собівартості процесу дробоструминного очищення 

 
1 1 1 1 1

1 1
0 0 0

m m
ф cm ф T ф

m m
v v

Ev t Ev S v
C

d C d C d

  

   . (2.75) 

Шляхом диференціювання виразу (2.75) по швидкості руху відбитку факела 

фv , знаходимо залежність для раціональної швидкості. Так, 

 1 1
1 1

0 0 0

1 1
1 1m mcm T

ф фm m
ф v v

dC E t E S
v v

dv d C d m C d m
           
   

. (2.76) 

Прирівнявши отриманий вираз (2.76) до нуля і скорочуючи його на 0d , маємо: 
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 1 1 11 1
1 1 0m m m

v cm ф v фEC t E v C v
m m

           
   

. (2.77) 

Звідси знаходимо економічно вигідну швидкість переміщення відбитка .ф eкv  

дробоструминного факела по оброблюваній поверхні 

 
   .
1 1

m
v

ф eк mm

cm T

E C
v

m t E S


 
. (2.78) 

З іншого боку, поверхнева продуктивність дробоструминної обробки 

визначається залежно від шуканої швидкості v  атаки дробом за формулою: 

 
  
 

2 2 2sin 1 1в др w рн

w
m пр

v k B k k
Q

HB c

   


  
. (2.79) 

Позначивши у формулі (2.79) відношення 

   2 2sin 1 в др w рн m прk B k k HB c a      , маємо залежність поверхневої 

продуктивності від швидкості атаки при дробоструминному очищенні 

 2
fQ av . (2.80) 

Порівнявши вираз (2.80) з виразом (2.72), отримаємо співвідношення між 

вихідною швидкістю руху факела по поверхні і шуканою швидкістю атаки 

дробинками оброблюваного виробу 

 2
0фv av d . (2.81) 

Розглянувши сумісно отриманий вираз (2.81) з формулою (2.78), маємо 

співвідношення: 

 
   

2

0 1 1

m
v

mm

cm T

av E C

d m t E S


 
, (2.82) 

із якого знаходимо економічно вигідну швидкість атаки eкv  дробинками 

оброблюваної поверхні залежно від показників собівартості 

 
   1 1

m
v o

eк mm

cm T

E C d
v

a m t E S


 
. (2.83) 

Для ілюстрації методики подамо деякі розрахункові та експериментально 

встановлені величини, які входять у (2.83). Так, при куті атаки 60    
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нормалізованої сталі 08 сталевим колотим дробом фракції 1,0 у вигляді факела, що 

витікає із сопла з діаметром матеріального отвору 10сd мм , яке забезпечує подачу 

дробу 24 0,4дрВ кг хв кг с   при 0,63wk  , 0,16pнk  , 0,6вk  , 

6 21280 10HB Н м  , 8 28 10mc Н м   , 410пр м   значення комплексного 

показника a  становить 65,6 10 , а значення сталих при таких вихідних параметрах 

ДО можна прийняти 0,5m  , 1 240vC кг хв . За даними Кременчуцького 

автомобільного заводу вартість роботи дробоструминної виробничої установки за 

хвилину 1,6E грн хв , витрати, пов’язані з виготовленням та експлуатацією 

технічного дробу за період його стійкості 20000TS грн , розрахунковий діаметр 

відбитка дробоструминного факела на оброблюваній поверхні 0 0,1d м , час на 

зміну дробу, що зносився 30cmt хв . 

Тоді, економічно вигідна швидкість атаки при таких заданих і розрахункових 

величин складає: 

   

0,5

0,5 0,56

1,6 40 0,1
80

5,5 10 1 0,5 1 30 1,6 20000
eкv м с



 
 

   
. 

При стандартній відстані від дробоструминного сопла до оброблюваної 

поверхні ( 0,3l м ) економічно вигідна швидкість атаки 80eкv м с  вимагає 

швидкості вильоту дробу із сопла 0 100v м с  і швидкості витікання стиснутого 

повітря 305пv м с . Можна використати циліндричне дробоструминне сопло, так 

як швидкість витікання стиснутого повітря менше звукової швидкості. 

2.6. Встановлення граничної швидкості атаки при дробоструминному 

очищенні 

Гранична швидкість атаки характеризується інтенсивним руйнуванням 

абразивних частинок, тобто дробинок, що призводить до стрімкого збільшення 

технологічної собівартості. Цього, звичайно, не можна допускати. 

Продуктивність дробоструминного очищення значною мірою визначається 
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стійкістю використовуваного технічного дробу, що залежить від швидкості атаки 

дробинками оброблюваної поверхні [48]. Стійкість технічного дробу зазвичай 

визначають часом ефективної роботи дробоструминного сопла еф nt T , коли 

проводиться очищення оброблюваної поверхні, або кількістю циклів (ударів) n  

використання дробу, яке призводить до зменшення гранулометричного складу d  до 

нижче слідуючої фракції параметричного ряду. 

Є очевидним, що з підвищенням швидкості атаки v  стійкість дробу nT  

зменшується. Для різних способів механічної обробки конструкційних матеріалів, 

наприклад, точіння, фрезерування, стругання, функціональну залежність ( )T f v  

прийнято виражати формулою запропонованою Ф. Тейлером: 

 1 m
v рT C v , (2.84) 

де vC  – постійна, яка залежить від матеріалу оброблюваного виробу і 

використовуваного інструменту; T  – технологічний час роботи інструменту до 

затуплення; 1 m – ступінь відносної стійкості. 

Ступінь 1 m  показує наскільки інтенсивно змінюється стійкість інструменту 

T  залежно від швидкості різання рv . 

Слід відмітити, що спроби дослідників механічних способів обробки 

теоретичного розрахунку зносу інструментів, тобто стійкості T , за допомогою 

єдиної формули не досягли бажаного. Цьому перешкоджає надзвичайна складність 

процесів механічної обробки, на перебіг яких впливає дуже багато різних параметрів 

в найрізноманітніших поєднаннях [38, 68]. 

Для кожного виду механічної обробки певних конструкційних матеріалів 

існують граничні (межові) швидкості різання, перевищення яких руйнівно діє на 

інструменти і катастрофічно зменшує собівартість виконуваної операції [91]. 

Враховуючи викладене, розглянемо фізичну суть поведінки твердої частинки 

(дробинки) в процесі удару по оброблюваній поверхні зі швидкістю v  за пружно-

пластичною моделлю п. 2.1.2. Представимо дробинку у вигляді рівновеликого за 

об'ємом сфери діаметром d  циліндра висотою d  і діаметром 1d  (рис. 2.6). Об'єм 
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сферичної дробинки становить 3 6сфV d  , а об'єм циліндричної частинки – 

2
1 4цV d d  . Згідно прийнятій умові сф цV V  витікає, що діаметр циліндричної 

дробинки 1 0,82d d . 

Найбільш небезпечним для міцності циліндричної дробинки при ударі в 

плоску нерухому перешкоду (плиту) буде момент закінчення занурення на деяку 

глибину h , коли оброблювана поверхня майже не деформується і вся енергія від 

удару поглинається деформацією дробинки, що при високих швидкостях атаки v  

приводить до руйнування останньої (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.6. Рівновеликий циліндр Рис. 2.7. Взаємодія циліндричної дробинки з 

нерухомою перешкодою 

 

У момент удару між дробинкою і нерухомою плитою виникає тиск рівний силі 

інерції атакуючого тіла, що складається з сил інерції окремих його частинок. Якщо у 

момент удару всі елементи циліндра отримують одне і теж направлене вгору 

прискорення, то напруження в системі будуть такими, як неначе до всіх частин 

атакуючого циліндра були прикладені рівномірно розподілені за об'ємом сили 

інерції. 

Таким чином, динамічне навантаження циліндра буде подібне до статичного 

навантаження його власною вагою. Тому залежність між його потенційною енергією 

деформації при ударі дU  і найбільшим динамічним напруженням в нижньому 

перерізі maxд буде такою ж, як зв'язок між сU і maxc  при статичному навантаженні 

власною вагою циліндра, опертого нижнім торцем. В цьому випадку напруження в 
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будь-якому перерізі, віддаленому на відрізок x  від верхнього торця, рівне: 

 maxx cx x l     , (2.85) 

де maxc l    – напруження у нижньому перерізі циліндра; l d  – довжина 

атакуючого циліндра;   – питома вага матеріалу. 

Потенційна енергія, накопичена в елементі довжиною dx , віддаленого від 

верхнього торця на відстань x , становить: 

 
2 2 2

max
22 2

x c
c

x
dU dxf f dx

E E l

 
  , (2.86) 

де 2 2 2
10,785 0,785(0,82 ) 0,5f d d d    – площа поперечного перерізу атакуючого 

циліндра. 

Вся енергія cU  дорівнює: 
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2max max
2

0 02 6

l l
c c

c c

f
U dU x dx fl

El E

 
    . (2.87) 

При ударі 

 2
max 6д дU fl E  . (2.88) 

Прирівнюючи потенційну енергією деформації кінетичній енергії удару 

дT U , отримуємо: 

 
2 2

max

2 6
n дmv

fl
E


 . (2.89) 

Замінюючи у формулі (2.89) f  на 20,5d  і l  на d , отримуємо: 

 
2

2 3max 0,5
3
д

nmv d
E


 . (2.90) 

Звідси знаходимо, що 

 
2 3
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6
д
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d
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mE


 . (2.91) 

Враховуючи, що нормальна складова швидкість атаки sinnv v  , маємо: 

 
2 3

max1

sin 6
д d

v
mE





. (2.92) 

Підставляю у формулу (2.92) замість максимального динамічного напруження 
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maxд  значення руйнуючого напруження рн , яке згідно [33], можна визначити за 

співвідношенням: 

 8 2 ( )рн jE c   , (2.93) 

де 2 /j Н м  – поверхнева енергія вуглецевої сталі; E  – модуль пружності 

вуглецевої сталі; 0,5...0,1с мкм  – довжина мікротріщин в дробинці. 

Враховуючи, що 3 6m d   , знаходимо граничну швидкість атаки грv , яка 

приводить до руйнування дробинки 

 
2

1

sin
рн

грv
E




 
. (2.94) 

За нашими розрахунками гранична швидкість атаки для сталевого коленого 

дробу з діаметром описаної сфери 1d мм , складає ~160–180 м/с, що відповідає 

експериментальним даним. Таку граничну швидкість 160грv   м/с можна досягти 

при використанні сопел Лаваля. 

Слід відмітити, що раціональною відстанню від сопла до оброблюваної 

поверхні вважають відстань 0,3фl м . Тому досягнення граничної швидкості на 

відстані 0,3фl м  потребує швидкості витікання повітряного потоку . 450в пv  м/с, 

що пов'язане з підвищенням енергетичних витрат на проведення обробки дробом. 

2.7. Взаємозв’язок технологічних параметрів дробоструминного 

очищення 

Встановлення взаємозв'язку між технологічними параметрами 

дробоструминного очищення є важливим технічним завданням, вирішення якого 

дозволяє створити передумови для оптимізації технологічного процесу обробки 

дробом. Розглядаючи дробоструминне очищення як основну операцію 

технологічного процесу підготовки поверхні металевих виробів перед нанесенням 

захисного неметалевого покриття, необхідно відзначити наступне. 

Одним із головних чинників, що впливає на ефективність і економічність 

дробоструминної обробки є встановлення основних закономірностей зносу 
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технічного дробу [77]. Відомо, що при швидкостях атаки дробинками оброблюваної 

поверхні v  від 60 до 120 м/с, параметр шорсткості обробленої сталевої поверхні zR  

складає деяку частку від гранулометричного складу d  використовуваного 

технічного дробу, а саме [54] (1.2) zR d  . 

Висота мікронерівностей дробоструминної поверхні zR  повинна бути в певній 

пропорції з товщиною ґрунтового шару гр  для забезпечення міцного зчеплення, 

згідно (1.4): 

 z ш грR k  . (2.95) 

Після висушування товщина ґрунтового шару зменшується на 30-50%. Тому 

величину коефіцієнта шk  призначають з таким розрахунком, щоб висота 

мікронерівностей zR  була не менше половини товщини висушеного ґрунтового 

шару гр . При цьому западини мікронерівностей профілю будуть заповнені ґрунтом, 

а максимальні мікронерівності металевої поверхні будуть покриті ґрунтом з деяким 

запасом [113]. 

Таким чином, бачимо, що захисні неметалеві покриття пред'являють до 

підготовленої металевої поверхні достатньо жорсткі вимоги по висоті 

мікропрофілю, оскільки від цього залежить міцність зчеплення і суцільність 

захисного покриття. Прирівнявши вирази zR d   і z ш грR k   маємо: 

 ш грd k   . (2.96) 

Згідно технічним вимогам до підготовленої дробостумінням металевої 

поверхні для нанесення ґрунтового шару захисного неметалевого покриття дійсна 

середня величина мікронерівностей профілю z дR  не повинна бути менше деякого 

номінального значення z нR  більш, ніж на 20% [34]. 

Так як висота мікропрофілю визначається гранулометричним складом 

використовуваного дробу, то можна стверджувати, що допустима зміна технічного 

дробу не повинна бути менше значення 0,8 d . При цьому маса дробу зМ , 

завантаженого в систему живлення дробоструминного апарату, після доведення 

гранулометричного складу дробу до деякого критичного значення 0,8d  зменшиться 
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на величину М  

 1 2( )М m m N    , (2.97) 

де 1m  – середня маса одної дробинки діаметром d , завантаженої в систему 

живлення; 2m  – середня маса одної дробинки, доведеної до критичного значення 

0,8d ;   – густина дробу; N – кількість завантажених дробинок. 

При сферичній формі дробинок 

  
3

3 3 3(0,8 ) 0,25
6 6

d
М d d N N d N

 
        . (2.98) 

Таким чином, маса дробу, що залишилася в системі живлення буде: 

 30,5 6o зM M М N d     . (2.99) 

Виходить, що маса дробу oM , яка доведена до критичного стану, буде рівна 

половині масі завантаженого дробу зM , тобто 0,5o зM М M   . 

Таким чином, середня маса дробу срM , яка циркулює в системі регенерації 

дробоструминного комплексу, становить: 

 ср ср зM k M , (2.100) 

де 0,75срk   – коефіцієнт середніх втрат. 

Дана маса дробу може бути використана n  раз, тобто n  циклів 

дробоструміння. При цьому час ефективної роботи (основний технологічний час) nT  

дробу, що визначає стійкість дорівнюватиме: 

 n ср др ср з дрT M n B k M n B  . (2.101) 

Кожна дробинка в результаті взаємодії з оброблюваною поверхнею витрачає 

частину своєї кінетичної енергії і виконує роботу 

 2 20,5 ( sin ) (1 )втр вA m v k   . (2.102) 

Кінетична енергія втрA  витрачається на пластичне деформування 

поверхневого шару у вигляді сферичної лунки і на внутрішнє тертя в металі. Робота 

пластичного деформування лунки може бути визначена за формулою:  

   2

0 0

0,5
h h

пл s s sA f y dy d ydy dh         , (2.103) 
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де s  – динамічна межа текучості оброблюваного металу;  f y dy   – площа 

сферичної лунки, яка пропорційна діаметру дробинки d  і залежить від величини 

заглиблення y  в поверхню. 

Так як основна частина виконаної роботи втрA , тобто витраченої в процесі 

контакту дробинки з оброблюваної поверхнею, розходяться на внутрішнє тертя в 

металі, то 

  1втр плA A   . (2.104) 

Підставляючи в залежність (2.104) значення втрA  відповідно до (2.102) і 

значення роботи плA  згідно (2.103), маємо: 

    2 2 2sin 1 в sm v k dh     . (2.105) 

Звідси знаходимо, що 

 
  2 2 2

2 2
1 1в

z
s

mv sin k
h R

d

   
 

 
. (2.106) 

Отримали формулу (2.106) ідентичну залежності (2.60), в якій прийнято, що 

висота мікронерівностей профілю zR  приблизно дорівнює максимальній глибині 

заглиблення дробинок h . 

Усереднений об'єм деформованої лунки сферичної форми з врахуванням 

(2.106) може бути визначений за формулою: 

   2 2 2 20,5 0,5 1 1cл в sw dh mv sin k        . (2.107) 

Об'ємна продуктивність дробоструминного очищення визначається згідно 

залежності (2.50) 

 w др сл рнQ N w k . (2.108) 

Підставляємо у формулу (2.108) значення слw  (2.107) і др дрN В m , 

знаходимо: 

   2 2 20,5 1 1w в др рн sQ v sin k В k      . (2.109) 

Звідси маємо, що необхідна подача дробу через сопло дрВ  для досягнення 

об'ємної продуктивності wQ  повинна бути не менше, ніж 
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   2 2 2

2

1 1
w s

др

в рн

Q
В

v sin k k




   
. (2.110) 

Підставляючи отримане значення дрВ  у формулу (2.101), маємо: 

 
  2 2 21 1

2
ср з в рн

n
w s

k M nv sin k k
T

Q

   



. (2.111) 

Оскільки об'ємна продуктивність дробоструминного очищення рівна: 

 w f пр ф прQ Q bS    , (2.112) 

де b  – розрахункова ширина відбитку дробоструминного факела на оброблюваній 

поверхні, яка залежить від довжини факелу фl  і кута його розкриття 2 . 

Число циклів ефективного використання дробу n , за нашими 

спостереженнями, в основному визначається швидкістю атаки v , що можна 

виразити відношенням згідно [128]: 

 3n a v , (2.113) 

де a  – деяка постійна величина. 

Після підставки значення wQ  у формулу (2.111), отримуємо: 

 
  2 21 1

2
ср з в рн

n
s ф пр

k M asin k k
T

v bS

   


 
. (2.114) 

Як бачимо, отримана формула (2.114) встановлює взаємозв'язок між 

технологічними параметрами дробоструминного очищення, фізико-механічними 

властивостями поверхневого шару оброблюваного виробу і стійкістю технічного 

дробу [142]. 

Варіюючи складовими показниками наведеної формули, можна добиватися їх 

оптимального поєднання. При цьому необхідно додати, що формула (2.114) 

відображає фізичну сутність явищ, які відбуваються в процесі дробоструминного 

очищення металевих виробів. Проте вона вимагає встановлення багатьох показників 

обробки, що залежать від технологічних режимів струминної обробки та матеріалу 

оброблюваного виробу, що в свою чергу потребує проведення великого об’єму 

експериментальних досліджень. 
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Відомий спосіб для визначення зносостійкості дробинок носить назву Ервін-

тесту [135]. Він дозволяє ефективно оцінити ріжучі здатності дробинок за кількістю 

циклів ударної дії  залежно від швидкості атаки дробинок. Однак у реальних умовах 

експлуатації струминних комплексів, визначення числа циклів зношування 

дробинок до критичного розміру є досить складним, оскільки, система живлення 

струминних апаратів є закритою. До того ж, потік дробинок, що рухаються в системі 

живлення струминних апаратів, є безперервним, а не дискретним, що робить 

неможливим відстеження кількості циклів використання твердого абразиву. 

Тому цей спосіб, незважаючи на досить ефективну і достовірну оцінку 

ріжучих властивостей твердого абразиву, має застосування тільки в лабораторних 

умовах та заводах виробниках твердого абразиву, де за технічними вимогами 

необхідно постійно стежити за гранулометричним складом працюючого твердого 

абразиву протягом усього періоду його стійкості nT . 

Для усунення вище приведених недоліків нами розроблено наступний спосіб 

встановлення зносостійкості дробу [139]. Період стійкості технічного твердого 

абразиву (дробинок) nT  визначали за часом ефt  ефективної роботи струминного 

сопла, протягом якого проводиться очищення поверхні виробу, використовуючи 

формулу: 

 n еф з дрT t nМ B  , (2.115) 

де n  – число циклів за Ервін-тестом, протягом яких гранулометричний склад 

твердого абразиву досягає критичного значення; зМ  – маса «свіжого» твердого 

абразиву, завантаженого в систему живлення струминного апарату;   – коефіцієнт 

пропорційності, який визначає середню масу твердого абразиву, що знаходиться в 

системі живлення струминного апарату, за n  циклів використання, значення якого 

близьке до 0,75. 

Запропонований спосіб визначення стійкості дробинок дозволяє створити на 

машинобудівному виробництві умови для об'єктивного управління технологічним 

процесом струминного очищення виробів, а не здійснювати його візуально. 

Визначення періоду стійкості твердого абразиву nT  в умовах виробництва 



 

 

90

дозволяє розбити основний (машинний) технологічний час ефективної роботи 

струминного сопла t  на кілька проміжків it , по закінченню яких слід поповнювати 

систему живлення струминного апарату «свіжим» твердим абразивом пропорційно 

втратам, які диктуються коефіцієнтом  , не чекаючи доведення завантаженого 

абразиву до критичної міри зношування. Окрім цього, визначення експлуатаційного 

періоду стійкості nT  дає можливість більш точно розраховувати штучний час штt  на 

проведення відповідальної операції поповнення системи живлення твердим 

абразивом та розробляти засоби автоматизації струминного очищення на 

машинобудівному виробництві. 

2.8. Теоретичні залежності ступеня шаржування обробленої поверхні 

Розглянемо експериментально-теоретичні залежності, за допомогою яких 

можна оцінити ступінь шаржування обробленої поверхні осколками дробу. 

При поверхневій продуктивності дробоструминного сопла fQ , коли повністю 

віддаляється дефектний шар завтовшки  , час t  на очищення оброблюваної 

поверхні складе [164]: 

 1 ft Q . (2.116) 

За час t  сопло викине на оброблювану поверхню дрN  дробинок 

 др дрN tB m , (2.117) 

де t  – час обробки 1 м2; дрm т  – маса однієї дробинки. 

Якщо прийняти, що при ударі по поверхні від кожної дробинки відділяються 

осп  осколків, то загальна кількість осколків осN , які потенційно можуть шаржувати 

оброблювану поверхню площею 1 м2, буде пропорційна кількості дробинок дрN , 

 ос ос др ос дрN п N п tB m  . (2.118) 

Природно, що кількість осколків дробу шN , які шаржують поверхню площею 

21м , складе деяку частку від загальної кількості уламків осN , що утворюються. Ця 

частка визначатиметься коефіцієнтом пропорційності шk , який назвемо 
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коефіцієнтом шаржування. Таким чином,  

 ш ш ос др ос дрN k п N п tB m  . (2.119) 

У загальному випадку величина коефіцієнта шаржування шk  залежить від: 

фізико-механічних властивостей поверхневого шару оброблюваної деталі (ФМС), 

міцності і твердості дробинок (ПТД), технологічних режимів дробоструминного 

очищення (ТР)  ,  ,  шk f ФМС ПТД ТР  [44]. 

Якщо прийняти перші два комплексних показники постійними, то коефіцієнт 

шk  буде функцією технологічних режимів, а саме:  швидкість атаки v , кута атаки  , 

гранулометричного складу дробу d , тобто маси однієї дробинки, а також часу t  дії 

дробинок на оброблювану поверхню. 

Проведені нами дослідження свідчать про те, що шаржування оброблюваної 

поверхні осколками дробу після видалення дефектного шару товщиною  , величина 

якого визначає мінімальну продуктивність дробоструминного очищення, приймає 

стабільний характер, не збільшується і не залежить надалі від часу дії струменя 

дробинок на оброблювану поверхню. Таким чином, для рівноважного протікання 

явища шаржування, коли кількість застряглих осколків дорівнює кількості тих, що 

видаляються, можна вважати, що коефіцієнт шk  буде пропорційний роботі A  по 

пластичній деформації оброблюваного півпростору, величина якої визначається 

вище перерахованими технологічними режимами, тобто 

 
2 2( sin ) (1 )

2
др в

ш А А

m v k
k A

 
     , (2.120) 

де А – коефіцієнт пропорційності, що визначається експериментальним шляхом. 

Об’єднавши двійку у формулі (2.120) з експериментально визначуваним 

коефіцієнтом 2А   , представимо коефіцієнт шаржування так: 

    2 2sin 1ш др вk m v k    . (2.121) 

Коефіцієнт шаржування   при 120v м c , 60   , 1дрd мм , 

26fQ м год , 6осп шт , 30дрВ кг хв  складає близько 2 20,1 ( )c м кг . 

Підставляючи отриманий вираз шk  в рівняння (2.119) і замінюючи t  на 1 fQ , 
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знаходимо кількість осколків шN , які шаржують 1 м2 обробленій поверхні 

    2 2sin 1ш в ос др fN v k n В Q    . (2.122) 

Таким чином, встановлена міра шаржування поверхні кількістю осколків, 

застряглих в обробленій поверхні, яка при згаданих параметрах очищення склала 

1,25 осколків на мм2. 

Аналіз результатів отриманих у даному розділі відображені у статтях [7, 8, 46, 

47, 48, 50, 52, 139, 142]. 

2.9. Висновки до розділу 2 

1. На основі вихідних даних, якими є: діаметр дробинки d , швидкість атаки 

v , кут атаки   розроблено аналітичні підходи до описання характеру пружно-

пластичного деформування поверхневого шару за допомогою пружно-пластичного 

коефіцієнта і пружно-в’язкого деформування поверхневого шару за допомогою двох 

коефіцієнтів, які враховують співвідношення пружних і в’язких деформацій, що 

дозволило достовірніше врахувати властивості сталі виробу і обґрунтувати 

можливість нехтування у певних випадках пружними деформаціями. Розроблені 

моделі дозволяють визначати геометричні параметри сліду дробинки на 

оброблюваній поверхні, силу удару і швидкісні параметри руху дробинки під час 

контакту. Це, в свою чергу, дозволяє: прогнозувати параметри шорсткості поверхні; 

визначати продуктивність дробоструминної обробки; будувати гіпотези відносно 

механізму руйнування поверхневого шару. 

2. Отримано аналітичні вирази, які дозволяють встановити проектні 

залежності між кутом атаки повітряно-абразивним факелом оброблюваної металевої 

поверхні. Встановлено, що найбільша сумарна продуктивності дробоструминного 

очищення сталевих виробів досягається при кутах атаки в межах 55°...65°. 

3. Розроблено методику визначення величину коефіцієнта інтенсивності 

ударно-абразивного втомного руйнування поверхневого шару металевих виробів 

при їх дробоструминному очищенні, яка базується на теоретичному визначенні 

об’єму сліду (лунки) атакуючої дробинки на металевій поверхні й яка пов’язувалася 
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з об’ємом деформованого металу. В основу такої методики покладено пружно-

пластичну модель взаємодії атакуючої дробинки з металевим півпростором. 

Отримані результати дозволяють оптимізувати технологічні режими 

дробоструминного очищення металевих поверхонь в умовах виробництва. 

4. Встановлено, що швидкість атаки є визначальною при розрахунку 

технологічної собівартості процесу дробоструминного очищення і потребує 

подальшого дослідження характеру впливу на стійкість дробу і якість обробки 

металевих поверхонь виробів. Числова апробація розробленої методики визначення 

оптимально економічної швидкості атаки дробинками металевих поверхонь 

свідчить про узгодження її результатів з реальними режимами очищення. 

5. Характеристики міцності використовуваного технічного дробу 

дозволяють атакувати оброблювану поверхню із рекомендованими швидкостями 

160 /грv м с . Швидкості атаки більші від граничних призводять до істотного 

зниження довговічності технічного дробу. Економічно вигідними є швидкості атаки, 

які менші граничних швидкостей в 1,3–2,0 рази і складають 80...120 /v м с , що 

підтверджено експериментальними даними. 

6. На основі розв’язування побудованої системи диференціальних рівнянь 

взаємодії атакуючої дробинки з атакованою металевою поверхнею встановлено 

функціональний зв'язок між технологічними параметрами дробоструминного 

очищення, фізико-механічними властивостями поверхневого шару оброблюваного 

виробу і стійкістю технічного дробу, що дозволяє більш точно розраховувати 

штучний час на проведення відповідальної операції поповнення системи живлення 

технічним дробом та розробляти засоби автоматизації струминного очищення в 

машинобудуванні. 

7. Отримано аналітичну залежність для визначення міри шаржування 

обробленої поверхні осколками дробу, що можна оцінити коефіцієнтом 

шаржування, який залежить від фізико-механічних властивостей поверхневого шару 

оброблюваної поверхні, міцності і твердості дробинок, технологічних режимів 

дробоструминного очищення. 
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РОЗДІЛ 3.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ 
 

Відповідно до прийнятої в машинобудуванні технології підготовки поверхонь 

ємнісного обладнання перед нанесенням захисних покриттів їх піддають термічній 

обробці в режимі нормалізаційного відпалу, яка є найбільш екологічною і 

економічною технологічною операцією, що дозволяє знежирити оброблювану 

поверхню, зняти внутрішнє напруження у виробі і обезвуглеродити поверхневий 

шар [155]. Останній чинник є одним з найбільш важливих фізичних показників, 

який сприяє міцному зчепленню ґрунтового шару захисного, зокрема 

склоподібного, покриття з металевою основою в процесі високотемпературного 

формування покриття. Слідуючи цьому принципові були проведені 

експериментальні дослідження, що спрямовані на виявлення закономірностей 

взаємодії дробу з металевою термічно обробленою поверхнею, для визначення 

продуктивності і якості дробоструминного очищення поверхні сталевих зразків. 

Дослідження проводилися в заводських умовах на базі ПАТ «Полтавський 

автоагрегатний завод» на діючому обладнанні з використанням атестованих 

вимірювальних приладів та виготовлених допоміжних засобів, а також у лабораторії 

міцності Полтавської державної аграрної академії і ліцензованій лабораторії 

Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. 

3.1. Технологічне обладнання для вивчення характеристик 

дробоструминного очищення поверхні 

Загальноприйнята технологічна схема дробоструминної установки (рис. 3.1) 

складається з наступних частин: блок підготовки стислого повітря 1; 

дробоструминний апарат нагнітального типу 2; захисна камера для ізолювання зони 

очищення 3; механізм пересування оброблюваного виробу 4; агрегат утилізації 

відходів 5; система керування 6. Складові частини установки сполучені між собою 

лініями зв'язку 7. 
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Рис. 3.1. Типова технологічна схема дробоструминної установки 

 

Основні технічні характеристики подібних установок, такі: 

1. Дробоструминний апарат – нагнітального типу з корисним об'ємом 

100 л, робочим тиском стисненого повітря 0,4…0,83 МПа, витратою стисненого 

повітря 2,3...9,6 м3/хв та діаметром пневматичної магістралі (рукава) повітряно-

абразивної суміші, як правило, 32 мм. 

2. Конфігурація дробоструминних сопел – циліндрична. Діаметр 

матеріального отвору сопел – 10…12 мм. 

3. Енергоносій – стисле повітря з надлишковим тиском 0,6 МПа 2-го класу 

забрудненості згідно ДСТУ 4169:2003. 

4. Використовуваний абразивний матеріал – дріб сталевий фракцій 0,8…1,4. 

5. Максимальна масова подача дробу до сопла – 30 кг/хв. 

6. Кут атаки оброблюваної поверхні зразків дробоструминним факелом – 

15°…90°. 

7. Відстань від дробоструминного сопла до оброблюваної поверхні – 

100…600 мм. 

8. Видалення відпрацьованого дробу із зони очищення – під дією сили 

тяжіння через конічний бункер в закриту тару. 

9. Кількість повітря, що відсмоктується з камери, в процесі здійснення 
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очищення – 3...5 м3/с. 

Враховуючи те, що в дробоструминному факелі дробинки рухаються з 

швидкостями, які небезпечні для здоров'я людини, дробоструминне очищення 

поверхні дослідних зразків від окалини проводили в спеціальній захисній 

виробничій камері (рис. 3.2, а), внутрішня поверхня якої була облицьована 

листовою гумою завтовшки 6 мм. Розміри камери 1610х825х725 мм, дозволяли 

досліджувати технологічні режими дробоструминного очищення на різних 

відстанях l  від дробоструминного сопла до оброблюваної поверхні ( 0,1 0,6l м  ), 

а також установити пристрій для визначення швидкості руху дробу, що буде 

описано далі. 

Використовували дробоструминний апарат DBS-100 (рис. 3.2, б), який 

оснащений системою дистанційного керування та дозатором абразивного матеріалу 

типу SGV та має ефективний повітряний фільтр-вологомастиловідділювач CAF-3 

для запобігання попадання в робочу камеру конденсату і масел від компресора. 

  

а 

 

б 
Рис. 3.2. Загальний вигляд захисної камери установки (а) та 

дробоструминного апарату DBS-100 (б) 

 

Система дистанційного керування апарата дозволяє використовувати його без 

втрат дробу одним оператором. Застосування дробоструминного апарату моделі 

DBS дозволяє досягти продуктивності 23-10 /м год  і ступеня очищення металевої 

поверхні Sa 3 відповідно до міжнародного стандарту [64]. 
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Як енергоносій використовували стиснене повітря, що поступало до 

дробоструминного апарату від заводської магістралі із тиском 0,6абсp МПа , 

осушене і обезмаслене, 2-ї групи забрудненості згідно ДСТУ 4169:2003 з вмістом 

твердих частинок – < 32 /мГ м ; парів вологи – < 3700 /мГ м ; парів мінеральних 

масел – < 33 /мГ м , що задовольняє рекомендації [127]. 

Базуючись на цих основних типових частинах промислових технологічних 

установок для дослідження параметрів дробоструминної обробки поверхні зразків 

була створена експериментальна установка, схема якої приведена на рис. 3.3. 

Установка складається з дробоструминного апарату 1 моделі DBS-100 

нагнітального типу, захисної камері 2 (рис. 3.2), в правій торцевій стінці якої 

закріплено дробоструминне сопло 3. Камера являє собою порожнистий корпус 4 

прямокутного перерізу, який знизу має пірамідальний бункер 5, а зверху закритий 

плоскою кришкою. Ліва торцева стінка 7 захисної камери є глухою, а права сторона 

має вихідний патрубок 6. Спереду камера закрита поворотними дверцятами 8. До 

бічних стінок камери прикріплені напрямні 9, на які встановлена поперечина 10, 

несуче установче пристосування 11 для поворотної плити 12, в якій встановлено 

утримувач 13 дослідного зразка 14. Камера змонтована на каркасі 15, а на вихідному 

патрубку її бункера 5 розміщений контейнер 16 для збору відпрацьованого дробу. 

Дробоструминне сопло пов'язане гумовотканинним рукавом 18 зі змішувальною 

камерою 17 апарату 1, де розміщений дозатор дробу 19. Стисле повітря надходить в 

систему живлення установки через кран 20 із заводської магістралі 21. 

Поперечина 10 має можливість переміщатися по напрямних 9 уздовж осі 

факела, змінюючи, таким чином, відстань l від сопла 3 до поверхні дослідного 

зразка 14. Обертанням з допомогою установчого пристосування 11 поворотної 

плити 12, до якої прикріплений утримувач 13, навколо вертикальної осі досягається 

необхідний кут атаки   дробоструминним факелом поверхні дослідного зразка 14. 

Вихідний патрубок кришки 6 дозволяє приєднання до витяжної вентиляції для 

забезпечення необхідного обміну повітря. 

Експериментальні дослідження з використанням описаної установки 

проводилися в наступному порядку: 
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Рис. 3.3. Схема експериментальної установки 

 

1. Початкове положення: поворотні дверцята захисної камери закриті, кран 

перекритий для доступу стисненого повітря з магістралі 21 в систему живлення 

дробоструминного апарату 1. 

2. Відкриваючи поворотні дверцята, встановлювали дослідний зразок 14 в 

утримувач 13, зафіксований на опорній плиті 12 під потрібним кутом атаки α. 

Пересуванням поперечки по напрямних 9, розміщували досліджувані зразки на 

необхідну відстань до дробоструминного сопла 3. 

3. Після закриття дверцят 8 включали витяжну вентиляцію, за допомогою якої 

відсмоктується повітря з захисної камери через патрубок кришки 6. 

4. Здійснювали налаштування дозатора 19 на необхідну масову подачу дробу з 

корпусу дробоструминного апарата 1 в змішувальну камеру 17. 

5. Відкриваючи кран 20, подавали стиснене повітря із магістралі 21 в систему 

живлення дробоструминного апарату, який проходячи через змішувальну камеру 

підхоплює дробинки і в необхідній концентрації подає їх через гумовотканинний 

рукав 18 до дробоструминного сопла 3. 

6. Після запуску установки в соплі за рахунок енергії стисненого повітря 
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повітряно-абразивна суміш розганяється до певної швидкості і у вигляді 

дробоструминного факела направляється на оброблювану поверхню плоского 

кругового зразка. Ударившись об оброблювану поверхню зразка 14 і частково 

утримувача 13, дріб рикошетує і, зустрічаючи на своєму шляху гумовані стінки 

корпусу 4 захисної камери, зсипається через бункер 5 в контейнер 16. 

7. Для зупинки роботи перекривали подачу дробу і стисненого повітря в 

систему живлення дробоструминного апарату. 

Дробоструминна обробка зразка здійснювалася з дотриманням усіх правил 

техніки безпеки, які передбачені відповідними інструкціями з проведення 

струминно-абразивної обробки, а захисна камера заземлена відповідно до правил 

ПУЕ [110]. 

3.2. Вибір та підготовка зразків для експериментальних досліджень 

Експериментальні дослідження виконувалися з використанням плоских 

прямокутних і дискових зразків, виготовлених зі сталі 08сп (ТУ 14-1-4674), що в 

основному застосовуються у вузлах і деталях великогабаритного обладнання для 

хімічної, нафтохімічної, мікробіологічної, медичної та харчової промисловості, 

порожнини яких підлягають емалюванню [87]. Дослідна усереднена твердість такої 

сталі по Брінеллю склала 1280HB MПa . 

Плоскі зразки приймалися зважаючи на мізерний вплив криволінійності 

поверхні на параметри якості її очистки. Ємнісне великогабаритне обладнання з 

об’ємом 10…50 м3 і більше являють собою циліндричні обичайки діаметром від 

1800 до 3200 мм з еліптичними днищами [156]. При співвідношенні радіусів виробу 

і дробинки 2000 , що спостерігається у випадку таких великогабаритних 

корпусних ємностей, про вплив кривизни поверхні на результат зіткнення з нею 

окремої дробинки взагалі мови не має. При розгляді впливу на криволінійну 

поверхню дробоструминношго факела, який діє в площині, нормальній до 

повздовжньої осі виробу, слід відмітити, що для контурних дробинок відбитку 

факела відхилення кута атаки порівняно з плоскою поверхнею не перевищує 2%. А 

у разі встановлення кута атаки вздовж осі виробу, що диктується технологічністю 
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процесу очистки, вплив криволінійності поверхні на параметри обробки 

наближається до нуля. 

Плоскі прямокутні зразки (рис. 3.4) розміром 90 30 5 мм  , 90 30 12 мм   

використовувалися при дослідженнях впливу ударної дії одної дробинки на 

параметри залишеного нею сліду на дослідних зразках. Товщина (5 мм, 12 мм) 

зразків приймалася різною для аналізу можливого впливу на результати не 

контактних ефектів. 

Для дослідження впливу на стан 

металевої поверхні дробоструминного факела 

використовували плоскі дискові діаметром 

80 мм, виготовлених із сталевого листового 

прокату, товщиною 5 мм (рис. 3.5, б). Разом з 

виготовленням дискових зразків з цього ж 

самого прокату виготовляли і їх утримувачі 

(рис. 3.5, а) в захисній камері установки (рис. 3.2). Розміри прямокутних 

утримувачів 400 500 5 мм   з вирізаним центральним отвором діаметром 80 мм, в 

який вставлялися дискові дослідні зразки. Новий утримувач для кожного окремого 

зразка дозволяв аналізувати розміри відбитку факела і його спрямування 

безпосередньо на дисковий зразок та шорсткість обробленої поверхні в різних 

місцях сліду. 

 

 

 

а б в 
Рис. 3.5. Утримувач зразка (а), зразок дисковий (б), фото загального вигляду 

утримувача з дослідним зразком до випробування (в) 

 

 

Рис. 3.4. Зовнішній вигляд 

дослідних зразків 
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На рис. 3.5, в зображено заготовку до очищення, а на рис. 3.7 слід факела після 

очищення при невдалому спрямуванні потоку дробинок на зразок. Подібні випадки 

виключалися із аналізу результатів дослідження. 

Діаметр дискового зразка (80 мм ) відповідає розрахунковому діаметру 

відбитку при раціональній довжині дробоструминного факела 0,3фl м . При 

дослідженні впливу на технологічні показники очищення враховували й результат 

очищення утримувача зразка. А сам зразок дозволяв визначати дослідні значення 

коефіцієнта руйнування, зважуванням до і після очистки, міру шаржування поверхні 

та твердість поверхневого шару. 

Розміри утримувача диктуються можливістю розміщення на ньому відбитку 

дробоструминного факела більшого від зразка при довжині факела до 0,6 м і 

здійснення поздовжньої подачі дробоструминного факела в межах 0,1…0,4 м.  

На рис. 3.6 приведені розміри проекції дробоструминного факела, який має 

форму усіченого конуса з кутом розкриття 2 24   . Враховуючи, що досліджуваний 

діаметр матеріального отвору дробоструминного сопла 10 cd мм  істотно менший 

від діаметра 2від фd l tg   відбитку факела на оброблюваній поверхні (рис. 3.7), тому 

форму дробоструминного факела приймаємо у вигляді повного конуса з 

параметрами: 0,2l м , 0,85відd м ; 0,4l м , 0,170відd м ; 0,6l м , 0,255відd м . 

Рис. 3.6. Дробоструминний факел циліндричного 

сопла 

 

Рис. 3.7. Слід факела на 

дослідному зразкові 

 

Перед дробоструминною обробкою дослідні дискові зразки готували за 
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прийнятою в хімічному машинобудуванні технології: піддавали термічній обробці в 

режимі нормалізаційного відпалу в камерній електропечі СНЗ-6,3х13 (рис. 3.8, а) із 

захисною атмосферою [163]. Для цього зразки укладали в печі так, щоб їх поверхні 

не дотикалися, нагрівали до температури 850 20 С   із швидкістю 300 /град год  і 

витримували при цій температурі протягом 30 t хв . Потім охолоджували в 

атмосфері спокійного повітря при температурі 20 5 С   (рис. 3.8, б).  

 
а 

 
б 

Рис. 3.8. Термічна обробка в електропечі СНЗ-6,3х13(а) дослідних зразків (б) 

 

Потім зразки встановлювали в утримувач та закріпляли в потрібному 

положенні в захисній камері експериментальної установки, де проводили 

дробоструминне очищення зразка. Таким чином, було витримано рекомендована 

дослідниками процесу дробоструминного очищення технологічна відповідність 

оброблюваного і обробного матеріалів [54]. 

3.3. Дослідження взаємодії окремої дробинки з металевою поверхнею 

Метою даного експериментального дослідження є визначення впливу 

вихідних параметрів косої ударної взаємодії жорсткої кульки (сферичного тіла) з 

пружно-пластичною металевою перешкодою (площиною півпростору) на 

геометричні параметри сліду у вигляді лунки, який кулька залишає на поверхні 

зіткнення та перевірка збіжності теоретичних розрахунків із отриманими 

експериментальними даними для обґрунтування достовірності теоретичних 

наукових підходів та прийнятих допущень, наведених в розділі 2. 
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Одним із основних вихідних параметрів процесу очищення виробів повітряно-

абразивними факелами поряд зі швидкістю атаки і діаметром дробу є кут атаки 

вільними рухомими твердими частинками (дробинками) оброблюваних поверхонь, 

який без проблем встановлюється оператором в дробоструминних апаратах до 

початку очистки. Тому в дослідах ударної взаємодії окремої кульки з металевою 

поверхнею основним варіативним параметром був кут атаки, який змінювали в 

широкому діапазоні – від 20  до 90 , при постійному діаметрі атакуючої дробинки і 

обмежених межах зміни швидкості атаки, обумовлених можливостями її 

досягнення. 

Для імітації удару одиночного атакуючого сферичного тіла по металевій 

нерухомій поверхні використовували стандартні сталеві кульки (рис. 3.9) за ГОСТ 

3722-2014 з діаметром 34,366 10дрd мм   масою 30,342 10дрm кг  .  

Для контролю нормованої маси 

кульки (дробинки) зважували на 

лабораторних вагах електронного типу 

моделі ТВЕ-0,21. 

Вибір завеликого, як для 

дробоструминного факела, діаметра 

атакуючого тіла (сталевої кульки), який 

практично не впливає на динамічну твердість матеріалу атакованої металевої 

поверхні, полягає в отримані точніших замірів експериментальних геометричних 

параметрів сліду, зважаючи на їх малі розміри, та можливості надання необхідної 

атакуючої швидкості кульці з допомогою доступних засобів. 

Таким засобом для надання початкової швидкості 0v  кульці використовували 

однозарядний пружинно-поршневий, оснащений нарізним стволом, пневматичний 

пістолет марки ИЖ-53М, загальний вигляд (рис. 3.10) та характеристики якого 

приведені нижче. 

При дослідженнях взаємодії окремої дробинки (кульки) з металевою плоскою 

поверхнею використовувалися, як уже наголошувалося, плоскі прямокутні зразки 

Рис. 3.9. Атакуючі сталеві кульки 
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(рис. 3.4), які міцно кріпилися у випробувальній установці. 

Рис. 3.10. Зовнішній вигляд пневматичного 

пістолету ИЖ-53М 

 

Характеристики пістолету: 

 калібр ствола – 4,5 мм; 

 довжина ствола – 215 мм; 

 габаритні розміри –

407 175 50 мм  ; 

 вага – 1,3 кг; 

 дульна енергія – 3 Дж. 

 

Для досягнення мети дослідження була сконструйована лабораторна 

установка (випробувальний стенд), принципова схема та фотографія якого показані 

на рис. 3.11. 

Деталь 1 (зразок) жорстко закріплена до горизонтального елемента рами 2 

стенду. Пневматичний пістолет 3 закріплений на опорі 4 вертикального елемента 

рами з рухомим кронштейном, який дозволяє змінювати кут пострілу пістолета, 

тобто кут атаки. З протилежного боку вертикально закріплений дробоуловлюючий 

щит 5, з допомогою якого визначався кут рикошету за положенням z  сліду, 

залишеним на щиті. 

а б 

Рис. 3.11. Схема та фото експериментальної установки 

 

У результаті такого одноразового випробування визначали кут рикошету   та 
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вимірювали геометричні параметри сліду (ширину слb , довжину слl  та глибину слh ) 

при заданій швидкості і різних кутах атаки. 

Дослід проводився наступним чином. Заряджений дробинкою пістолет 3 

виставляли під певним заданим кутом атаки   відносно дослідного зразка та 

надійно його закріплювали. Під час вистрілу дробинка вилітала з дула пістолета 3 зі 

швидкістю 0v  та влучала в зразок 1 зі швидкістю атаки v , утворюючи на його 

поверхні слід у вигляді лунки певної форми з характерними розмірами ширини слb , 

довжини слl  та глибини слh . Після зіткнення з поверхнею зразка дробинка 

рикошетувала під кутом   та влучала в щит 5, на якому вона також залишала слід 

від удару. 

Для встановлення вихідного експериментального кута атаки   і визначення 

наслідкового кута рикошету   (рис. 3.11) використовували тригонометричні 

залежності: 

 
a

arctg
b

  ,    
z

arctg
k

  . (3.1) 

Окрім цього кут атаки зразка дробинкою контролювався кутомірним 

пристроєм при виставлянні пістолета в планове положення для чергового вистрілу 

(рис. 3.11, б). 

Такі параметри сліду, як ширина і довжина, встановлювали з точністю до 

0,05 мм  за допомогою мікроскопа МПБ-2, що використовувався й для визначення 

твердості сталі зразків за Брінеллем (ДСТУ ISO 6506-1:2007). 

Вимірювання цих параметрів сліду здійснювали 5 разів, відповідно до 

встановленої інструкції користування мікроскопом, а потім обчислювали середнє 

арифметичне значення. 

Для визначення глибини сліду слh  та контролю діаметра кульки (дробинки) 

дрd  використовували мікрометр (рис. 3.12) з точністю до 0,01мм  (ГОСТ 6507-78). 

Дробинку клали в лунку, де вона займала стійке положення, досягнувши дна сліду 

(рис. 3.12, схема). 

Вимірявши мікрометром розміри 1  та 2 , визначали глибину сліду слh  як 
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алгебраїчну суму величин 1 , дрd  та 2 : 

 1 2( )сл дрh d     , (3.2) 

де 1  – товщина зразка; дрd  – діаметр дробинки; 2  – товщина зразка разом із 

дробинкою, що знаходиться в лунці. 

 

Рис. 3.12. Загальний вигляд та схема вимірювання глибини лунки 

 

Поряд з кутом атаки, який в експериментах змінювався легко в широкому 

діапазоні, особливу увагу приділяли встановленню дослідної швидкості атаки, яку 

при постійній початковій швидкості вильоту кульки з дула пістолета змінювали 

залежно від шляху вільного польоту кульки. Тому пістолет тестувався на предмет 

встановлення швидкості вильоту кульки з дула. Таке тестування, проводили в 

Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі за 

допомогою оптоелектронного вимірювального комплексу ИБХ-731 (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Установка для визначення швидкості руху кульок (дробинок) 
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Оптоелектронний вимірювальний комплекс ИБХ-731 (вимірювач бойових 

характеристик) є універсальним сертифікованим приладом, призначеним для 

вимірювання швидкості і енергії кулі стрілецької зброї (режим вимірювання 

одиночних пострілів) і параметрів скорострільності зброї (режим вимірювання 

скорострільності). Характеристики комплексу наведені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Характеристики комплексу ИБХ-731 

№ Назва характеристики Значення 

1 Діапазон вимірювання швидкості 1,0...2000 м/с 

2 Діапазон вимірювання енергії  0,01...10000 Дж 

3 Реєстрована скорострільність  0,1...6000 вистрілів/хв 

4 Роздільна здатність вимірювання  0,1 мкс 

5 
Максимальна відносна похибка вимірювання 
швидкості 

0,5% 

6 Максимальна похибка вимірювання енергії 1% 

7 Діапазон виставлення маси  0,01...99,99 г 

8 Розмір активної зони 250 300 мм  

 

Прилад має керовану енергонезалежну пам'ять на 250 значень виміряних 

швидкостей в режимі вимірювання одиночних пострілів, а також 125 значень 

швидкостей і 125 значень часових інтервалів між пострілами в режимі вимірювання 

скорострільності. Є можливість індикації максимальних, мінімальних і середніх 

значень вимірюваних параметрів з усього масиву даних, що зберігаються в пам'яті. 

Температура навколишнього середовища на момент проведення натурних 

випробувань становила 20 С  . 

Дослідження швидкості дробинки полягали в наступному. Після контрольного 

зважування кульок на лабораторних вагах електронного типу моделі ТВЕ-0,21 

здійснювалися експериментальні постріли із пневматичної системи пістолета моделі 

ИЖ-53М, який нерухомо закріплювали на заданій відстані 0,1...0,6l м  із кроком 

0,05а м  від місця вильоту дробинки до сертифікованого оптоелектронного 

вимірювального комплексу ИБХ-731 (рис. 3.13). Ця відстань є аналогом довжини 
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факела при дробоструминному очищенні. Відстанню l  від дула пістолета до 

вимірювального комплексу ИБХ-731, яка змінювалася в експериментах, 

обумовлювали експериментальну швидкість атаки дробинки. Заміри робили по 8-10 

разів на кожному кроці при фіксованій відстані l  і прибор виводив середнє значення 

швидкості (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Значення усереднених швидкостей атакуючої дробинки 

Відстань ,  l м  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Швидкість ,  v м с  124,7 124,3 123,8 123,0 122,4 121,8 
 

Слід відмітити, що розкид швидкостей на кожному кроці вимірювання був не 

великим, у межах 5 м с . При виявлені більших відхилень значень швидкості їх 

виключали з розрахунку усереднення і збільшували кількість проб. 

Як і очікувалося швидкість  v f l  дробинки масою 0,342т г  на такому 

малому інтервалі пройденої відстані від дула пістолета 0,1...0,6l м , що 

відповідає реальній довжині дробоструминного факела фl , змінювалася у малих 

межах 121,9...124,7 м с . На таких малих відрізках очікувана експоненціальна 

функція руху 0
kl mv v e  кульки у вільній атмосфері апроксимується прямою лінією 

(рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Залежність швидкості дробинок ( 4,366d мм , 0,342т г ) від 

пройденого шляху l  (точки – усередненні експериментальні значення) 
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Це пояснюється не тільки малістю відрізку графіка функції  v f l , а й 

відносно відчутною масою кульки порівняно з дробинками, що використовуються 

при дробоструминному очищенні. 

Таким чином, запропоновано методику визначення експериментальних 

параметрів сліду, що залишає окрема атакуюча дробинка діаметром 4,366d мм  і 

масою 0,342т г  на атакованій металевій поверхні при зміні кута атаки 

20 90      та функції зміни швидкості дробинки в межах реальної довжини 

дробоструминного факела 0,1 0,6фl м  . 

Окрім цього додаткове експериментальне обґрунтування геометричних 

параметрів сліду на металевій поверхні проводилося й при інших реальних 

діаметрах атакуючої дробинки в лабораторній установці за методикою описаною 

далі. 

Отримані дані стосовно геометричних параметрів сліду, залишеного 

дробинкою на атакованій нею металевій поверхні, є невід’ємною частиною 

методики визначення раціональних технологічних режимів очистки металевих 

поверхонь, зокрема, порожнин корпусних апаратів дробоструминим факелом, про 

що піде мова у наступному розділі. 

3.4. Дослідження впливу дробоструминного факела на стан атакованої 

поверхні 

Енергетичним інструментом дробоструминної очистки сталевих виробів і 

деталей різноманітного призначення є повітряно-абразивний факел. Від його 

технічних характеристик безпосередньо залежить якість обробленої поверхні, тобто 

досягнення поставленої мети. Методика досягнення раціональних технічних і 

технологічних параметрів дробоструминного факела для очистки того чи іншого 

виробу, обмеженого довільними поверхнями, потребує подальшого вивчення і в 

першу чергу експериментального. 

На розв’язання поставлених у роботі задач були проведені відповідні 

експериментальні дослідження взаємодії дробоструминного факела зі сталевою 
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поверхнею дискових термічно оброблених зразків. 

Відповідно до технології дробоструминної обробки, описаної в розділі 1, для її 

виконання був обраний технічний сталевий дріб [62], діаметром описаної сфери 0,8, 

1,0 і 1,4 мм. Мікроструктура матеріалу дробу – відпущений мартенсит з бейнітом, 

засміченість іншими фракціями не більше 3%, хімічний склад: вуглець – 0,8...1,2%, 

марганець – 0,5...1,1%, кремній – 0,6...1,1%, фосфору не більше 0,05%, сірки не 

більше 0,05%, що відповідає міжнародному стандарту SAEJ444/827/1993 (ISO 

11124-3). Обраний дріб гостро кутової форми вироблявся методом дроблення 

великих фракцій сталевого сферичного дробу. Фізико-механічні властивості 

матеріалу дробу: густина 37400 кг м  , твердість 545...830HV  , максимальне 

статичне навантаження на стиск 6500 H . 

Випробування в експериментальній установці (рис. 3.3) виконувалися в 

заводських умовах на базі ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод». На рис. 3.15 

представлена схема налагодження захисної камери експериментальної установки 

для очищення поверхні дослідних дискових зразків. Наладка захисної камери 

дозволяла змінювати кут атаки дробоструминного факела і його довжину. 

 

 

 

Рис. 3.15. Схема наладки захисної камери для дробоструминного очищення 

дискових зразків 

 

Перед початком дробоструминного очищення прямокутний утримувач 13, в 
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отвір якого вставлений зважений дисковий зразок 14, розміщували в паз поворотної 

плити 12, прикріпивши двома болтами. 

Необхідний кут атаки   (рис. 3.15) встановлювали поворотом плити 12 

навколо вертикальної осі О1-О1, жорстко прикріпивши її затягуванням гвинтами до 

поперечини 10. 

Необхідна швидкість атаки v  при очищенні забезпечувалася переміщенням 

поворотної плити 12 із зразками (прямокутний утримувач 13 і дисковий 14) по 

напрямним 9 на певну відстань від дробоструминного сопла 3 у межах 

0,1...0,6фl l м   за умови збереження заданого кута атаки   та тривалості 

обробки t  при постійному надлишковому тиску повітря ( 0 0,6р МПа ) у корпусі 

дробоструминного апарату. 

Таким чином, положенням поворотної плити в захисній камері фіксували кут 

атаки, який змінювали дискретно на усьому дослідному діапазоні 15 ...90  , і 

швидкість атаки в обмежених технологічними характеристиками і конструкцією 

установки границях. 

Дослідне очищення зразка 14 виконується в такий спосіб. Зразок 

встановлюють вертикально в пристосування 11 і затискають нижню частину. 

Пересувають поперечину 10 по напрямних 9 і встановлюють необхідну відстань фl  

до зрізу дробоструминного сопла 3, забезпечуючи таким чином постійну швидкість 

атаки v const . Далі зразок повертають на потрібний кут атаки і при закритій камері 

2 проводять протягом визначеного часу очищення його поверхні до стану Sa 3 [64] 

технічним дробом певної фракції. Стан Sa 3 характеризується тим, що з поверхні 

видалені окалина, іржа, пригар, формувальна земля, зварювальні бризки, залишки 

флюсу і інші окисні відкладення і механічні включення, крім того, її шорсткість, що 

характеризується висотним параметром zR , відповідає гранулометричному складу 

використовуваного дробу d  і швидкості v , і втрати основного металу обробленої 

поверхні будуть  мінімальними. 

Гранулометричний склад дробу, кут атаки і швидкість атаки є одними із 

основних характеристик дробоструминної обробки, від правильного їх вибору 
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залежить механізм руйнування поверхневого шару, продуктивність процесу, 

шорсткість обробленої поверхні і ступінь її шаржування осколками дробу, тобто 

якість обробки, а також стійкість металевих гранул. Саме ці вихідні технологічні 

параметри варіювалися в проведенні пробного експериментального 

дробоструминного очищення. 

І якщо з діаметром дробу і встановленням кута атаки все зрозуміло і просто, 

то експериментальне визначення і фіксація швидкості окремої дробинки, затопленої 

у повітряному факелі, безпосередньо в захисній камері створює деякі технічно-

організаційні проблеми. А такі вихідні характерні значення швидкостей, як 

швидкість на зрізі сопла і швидкість атаки експериментально в заводських умовах 

практично не визначувані. Тому експериментально встановлювали функцію 

 фv f l  зміни швидкості дробинки у повітряному факелі з наступним переходом 

до характерних точок. На практиці швидкість на зрізі сопла визначають переважно 

аналітично, а швидкість атаки за встановленою функцією  фf l  руху дробинки в 

дробоструминному факелі. 

Для визначення фактичних значень швидкості v  руху дробу в 

дробоструминному факелі використовували вже згаданий оптоелектронний 

вимірювальний комплекс ИБХ-731, що складається з двох датчиків та реєструючого 

пристрою. Принцип дії комплексу ИБХ-731 базується на вимірюванні проміжку 

часу між імпульсами від двох оптичних датчиків, рознесених між собою на певну 

відстань. За цими даними електронна система комплексу автоматично вираховує 

величини швидкості руху дробу та його кінетичної енергії [95]. 

Для вимірювання швидкості v руху окремої дробинки дробоструминного 

факела у захисну камеру на певній відстані l  від дробоструминного сопла 1 

встановлювали перпендикулярно осі факела вимірювальний комплекс 2 (рис. 3.16). 

У поворотну плиту 12, замість утримувача 13, встановлювали захисну для 

комплексу 2 перегородку 4 з отвором, сумірним за розміром з діаметром 

досліджуваного дробу. Потім за допомогою дробоструминного апарату подавали 

стислу повітряно-абразивну суміш в сопло 1. Основна частина дробу, стикаючись з 
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перегородкою 4, рикошетувала від її поверхні, а окремі дробинки вільно проходили 

через отвір в перегородці 4, фіксуючись оптичними датчиками комплексу 2. Таким 

чином встановлювали швидкість руху цих дробинок на пройденій відстані l  від 

дробоструминного сопла 1. 

 

Рис. 3.16. Схема вимірювання швидкості дробинки в захисній камері 

 

Вимірювання швидкості руху дробу проводили на відстані l = 0,1…0,6 м (з 

кроком 0,1 м) від сопла до датчиків вимірювального комплексу при ідеальному 

надлишковому тиску стислого повітря в корпусі дробоструминного апарату 

р0 = 0,6 МПа. Вимірювання здійснювали 5 разів, обчислюючи середнє арифметичне 

значення. Застосовували дробоструминне циліндрове сопло з діаметром отвору 

10сd мм . При цьому регулювали, шляхом встановлення відповідної мірної шайби 

на змішувачі апарату, масову подачу дробу, забезпечуючи, таким чином, потрібну 

черговість його попадання в отвір перегородки. 

3.5. Дослідження показників стану поверхневого шару обробленого зразка 

Поверхневий шар включає зовнішню поверхню, яка контактує з довкіллям, і 

шар матеріалу, що пролягає нижче, зі зміненими в порівнянні з основною частиною 

(серцевиною) будовою і властивостями [152]. 

Стан поверхневого шару визначається якістю дробоструминної обробки 

виробу і характеризується двома групами показників: геометричними, які оцінюють 
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шорсткість поверхні; фізико-механічними властивостями поверхневого шару, які 

оцінюють зміну мікроструктури, фазового складу, механічних показників 

напруженого стану, шаржування обробленого виробу і т. д. [151]. На ці проблеми 

звернуто увагу в експериментальних дослідженнях впливу дробоструминного 

факела на якість очищеної поверхні виробу. 
 

3.5.1. Шорсткість обробленої поверхні 

Багаторічна практика свідчить, що навіть найкращі захисні антикорозійні 

покриття погано очищених сталевих поверхонь не можуть уберегти їх від руйнувань 

різного походження. 

Стійкість і міцність покриття безпосередньо залежать від чистоти і 

шорсткості, які надають поверхні при підготовці сталевого виробу до нанесення 

захисного шару. За даними досліджень [116] захист від корозії металевих поверхонь 

забезпечується у першу чергу правильною її підготовкою і в меншій мірі якістю 

використовуваних лакофарбових або інших захисних матеріалів і способом їх 

нанесення. 

Тому до сталевої поверхні, підготовленої до нанесення на неї захисного 

неметалевого покриття, пред'являються вимоги до показників якості, методи оцінки 

яких регламентуються вітчизняними та міжнародними стандартами [131]. Одним із 

основних показників якості, окрім вимог до чистоти, є профіль очищеної поверхні 

[63], характеристика якого визначається не тільки специфічною текстурою 

обробленої поверхні, але і величиною параметрів шорсткості zR , maxR ,  mS  [65]. 

Шорсткість поверхні – характеристика нерівностей, виражена у числових 

величинах, що визначають ступінь їхнього відхилення на базовій довжині від 

теоретично гладких поверхонь заданої геометричної форми [172]. 

Висотний параметр шорсткості zR  за результатами досліджень приблизно 

дорівнює глибині сліду дробинки слh  ( zh R ) і є функцією гранулометричного 

складу технічного дробу d , швидкості атаки v  і кута атаки  , якщо виключити з неї 

задані фізико-механічні властивості контактуючих тіл, тобто,  , ,z слR h f d v   , 
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яка лягла в основу дослідження.  

Кількісна оцінка шорсткості проводилася за допомогою цього висотного 

показника ( zR ), який визначається за висотою нерівностей профілю десяти точок, як 

сума середніх арифметичних відхилень точок п'яти найбільших максимумів і п'яти 

найменших мінімумів в межах базової довжини l  

 

5 5

.max .min

1
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R h h
 

  
 
  . (3.3) 

Вимірювання параметрів шорсткості здійснювали на дискових зразках 1, 

підданих дробоструминному очищенню, за допомогою переносного профілометра 

ПМ-210 (рис. 3.17) 2, технічна характеристика якого приведена в табл. 3.3. 

 

Рис. 3.17. Визначення шорсткості 

дослідних зразків 

Таблиця 3.3
Характеристика профілометра          

ПМ-210 

 

Для встановлення розподілу величини параметра шорсткості по площі 

відбитку заміри проводилися у різних місцях на зразку і на його утримувачі, що 

було використано при розробці карти очистки порожнин корпусних виробів.  

Враховуючи те, що стан обробленої поверхні Sa 3 досягається шляхом різного 

часу впливу дробоструминного факела на оброблювану поверхню очищеного 

виробу, коли величина припуску пр , що знімається, буде сумірна з глибиною 

заглиблення слh , тобто, при 1...2 1...2пр сл zh R   . 

Таке співвідношення диктується економічними міркуваннями, так як, чим 

менше величина припуску пр , тим менші безповоротні втрати металу у вигляді 

металевого пилу, і, природно, менше технологічна собівартість дробоструминного 
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очищення, але якість очищення знижується. 

Для встановлення залежності часу обробки t  на формування мікрорельєфу 

поверхні з метою очищення від окалини до заданого стану чистоти були проведені 

попередні дослідження. Мікрорельєф поверхні є сукупністю слідів, що залишає на 

обробленій поверхні дріб, причому розташування слідів має випадковий характер. 

Експериментальна залежність часу обробки поверхні плоских зразків, яку 

здійснювали, наприклад, дробом фракцією 1,0 при швидкості атаки 100 /v м с  

наведена на рис. 3.18. 

Як видно з результатів 

досліджень із часом обробки t  висота 

мікронерівностей (параметр шорсткості 

zR ) на початку очистки стрімко 

збільшується, а потім стабілізується й 

залишається незмінною 60 мкм . 

Стабільне значення шорсткості 

наставала приблизно після 40t c  

очищення. Подібна картина 

формування шорсткості спостерігалася 

і при інших діаметрах і швидкостях дробу. Таким чином експериментально 

встановлено мінімальний час обробки для забезпечення стану поверхні Sa 3. 
 

3.5.2. Металографічні дослідження поверхні зразків після обробки 

Стан тонкого поверхневого шару виробу, що служить основою для захисного 

покриття в значній мірі залежить від якості захисного покриття, що підвищує 

надійність і довговічність деталей машин [149]. 

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб металографічними методами 

установити ступінь шаржування поверхневого шару осколками використовуваного 

технічного дробу, а також ознайомитися з мікроструктурою і мікротвердістю 

поверхневого шару сталевих деталей після їх очищення. 

 

Рис. 3.18. Залежність шорсткості 

поверхні zR  від часу обробки t  
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Мікроструктуру поверхневого шару, тобто розміри, форму і взаємне 

розташування кристалів, вивчали на мікрошліфах, що спеціально виготовлялися. 

Для цього з дискових зразків, підданих дробоструминному очищенню, вирізували на 

верстаті дисковою фрезою штапики розмірами 40 20 5 мм   і затискали їх в 

спеціальній державці. Торцеву поверхню штапиків шліфували і полірували до 

дзеркального блиску. 

Операції шліфування і полірування виконували на довідному верстаті з 

вертикальною віссю обертання. В процесі шліфування в робочу зону подавали 

проточну воду. Швидкість обертання робочого диска складала 800 об/хв. 

Шліфування здійснювали на трьох алмазних еластичних дисках діаметром 200 мм з 

послідовним зменшенням зернистості алмазів: АСО 80/63, АСМ 40/28, АСМ 3/2. 

Після шліфування мікрошліфи піддавали поліровці на замшевих і фетрових 

дисках, просочених парафіном, на поверхню яких наносили алмазну пасту АСМ 1/0. 

Поліровані шліфи виймали з державки, промивали проточною водою, торцеву 

поверхню протравлювали 4%-ним водним розчином плавикової кислоти, промивали 

етиловим спиртом та висушували.  

Шліфи вивчали під оптичним металографічним мікроскопом МИМ-7 при 100-

кратному збільшенні. Вивчення оброблених поверхонь під оптичним мікроскопом 

не давало уявлення про мікромеханізм руйнування поверхневих шарів у зв'язку з 

тим, що граничне корисне збільшення  його складає лише 800. Отже, 

субмікрорельєф поверхні, що пов'язаний з механізмом пластичної деформації і 

руйнування і надає вирішальний вплив на продуктивність процесу і технологічні 

властивості оброблених поверхонь, не може бути вивчений у такий спосіб. Тому для 

вивчення характеру деформації і руйнування поверхневого шару сталевих деталей 

за різних умов дробоструминного обробки був використаний метод електронної 

мікроскопії. Перевага електронної мікроскопії полягає не тільки у великій 

роздільній здатності (мінімальна дозволяюча відстань 0,005…0,0008 мкм) і 

великому корисному збільшенні (до 200000 разів), але і у збільшеній глибині 

різкості, що дозволяло спостерігати деталі об'єкту, відстань між якими по висоті 

доходить до 2 мкм [170]. 
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Поверхня сталевих зразків, оброблених струменем дробу, досліджували за 

допомогою універсального електронного мікроскопа УЭМВ-100К. 

 

3.5.3. Установлення ступеня шаржування обробленої поверхні 

В процесі дробоструминного очищення відбувається значне шаржування 

оброблюваної поверхні осколками дробу, тобто насичення поверхневого шару 

виробу мікрочастинками дробу іншого хімічного складу, ніж його основний 

матеріал [44]. Це призводить до виникнення на межі розділу металевої поверхні 

виробу і нанесеного захисного неметалевого покриття (лакофарбового, 

склоподібного, полімерного, керамічного, склокристалічного) гальванічних пар, які 

сприяють появу електрохімічних точкових (локальних) пошкоджень захисного 

покриття, що з часом призводить до не зворотного руйнування виробу. 

Таким чином, шаржування внутрішніх поверхонь ємнісних виробів осколками 

дробу є значною проблемою їх виробництва і експлуатації. 

Виявити майбутні джерела електрохімічного пошкодження захисного 

покриття можливо шляхом визначення ступеня шаржування обробленої поверхні 

осколками дробу, діаметр яких коливається від десятка мікрометрів до десятих 

часток мікрометра. Осколки дробу не тільки прилипають до обробленої поверхні, 

але і застрягають в поверхневому шарі на глибину, яка сумірна з параметром 

шорсткості поверхні (висотним показником zR ). 

Ступінь шаржування поверхневого шару зразків після їх очистки осколками 

дробу вивчали металографічними методами на мікрошліфах, що виготовлялися за 

описаною вище методикою. 

Вивчення кількісного складу і об'ємної частки застряглих осколків дробу в 

певному об’ємі поверхневого шару товщиною 0,1мм  , проводили за відомими 

методами стереометричної металографії. Виходили з припущення, що розміри 

уламків дробу змінюються дискретно. Кількість розмірних груп приймали рівною 

10k  . Зміна величини діаметрів осколків здійснювали рівномірно за арифметичним 

рядом починаючи з максимального розміру D ; 0,9 D ; …0,1 D . 
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Перерізи осколків дробу, отриманих на площині шліфа, також ділили на 10 

розмірних груп. В першу групу входили перерізи діаметром від нуля до 0,1D , в 

другу – від 0,1D  до 0,2D , і т. д, аж до останньої – 10-ої групи. Число перерізів in  

кожної i -ої розмірної групи підрахованих на певній площі шліфа відносили до 

21мм  і визначали за формулою: 

 0,5 0,25in z u   , (3.4) 

де z  – кількість цілих перерізів осколків всередині квадратного контуру;         

  – кількість перерізів, перетнутих прямими лініями контуру; u  – кількість 

перерізів, на які потрапили вершини квадрату. 

Кількість осколків дробу i-ої розмірної групи в 31мм  об’єму поверхневого 

шару визначали за формулою Шайля-Шварца-Салтикова: 

  1 1 ...i i i i i k kN An A n A n      , (3.5) 

де   – ціна розбивки, яка дорівнює відношенню максимального діаметра осколків 

D  до кількості груп k ; A  – коефіцієнти, значення яких розраховані Салтиковим для 

15-ти інтервалів; n  – кількість плоских перерізів осколків дробу певної i -ої 

розмірної групи на одиниці площі шліфа. 

Знаючи кількість осколків дробу для кожної розмірної групи визначали їх 

загальне число в 31мм  об’єму поверхневого шару. 

 

3.5.4. Визначення мікротвердості поверхневого шару 

Розподіл мікротвердості по перерізу тонкого поверхневого шару сталевих 

очищених деталей встановлювали методом вдавлювання чотиригранної алмазної 

піраміди з кутом при вершині 136° і навантаженню на інденторі 0,5 Н на приладі 

ПМТ-3. Мікротвердість – опір вибраної ділянки зрізу пластичному вдавлюванню 

твердого індентора, в даному випадку алмазної піраміди. Число мікротвердості 

визначається відношенням навантаження на інденторі до площі пірамідальної 

поверхні відбитку, який залишає алмазна піраміда на досліджуваній поверхні (ДСТУ 

ISO 6507-1:2007). 
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3.6. Дослідження продуктивності очищення 

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб експериментально визначити 

критерії продуктивності очищення при різних режимах процесу з досягненням 

відповідних характеристик якості обробки поверхні для подальшого використання 

результатів у досягненні раціональних технологічних показників. 

Дослідження впливу швидкості атакуючого дробу v  на продуктивність 

обробки поверхні випробуваного зразка, виконувалися при налагодженні 

експериментальної установки, наведеної на рис. 3.15 (п. 3.4). 

Для дробоструминного очищення металевих поверхонь основним показником, 

що характеризує ефективність будь-якого методу очищення деталей, є поверхнева 

продуктивність дробоструминного факела fQ , яка забезпечує видалення з вільною 

від окислів і механічних включень металевих поверхонь мінімально допустимого 

припуску min . Також слід зазначити, що для дробоструминного очищення 

металевих поверхонь після зняття мінімально допустимого припуску min  настає 

деяка фізична рівновага між станом поверхневого шару оброблюваного виробу і 

об'ємною продуктивністю wQ . Це свідчить про те, що після видалення припуску min  

і сформованої шорсткості подальша обробка є недоцільною, оскільки призводить 

лише до зайвих втрат маси оброблюваного металу, зниження стійкості технічної 

дробу і збільшення витрат на енергоносій, тобто на стиснене повітря. 

Об'ємна продуктивність дробоструминного очищення залежить від 

коефіцієнту руйнування рнk , який у свою чергу є функцією заданих параметрів: 

швидкості атаки v  і кута  , масової подачі дробоструминного сопла дрВ , 

гранулометричного складу використовуваного технічного дробу d  (маси окремої 

дробинки m ). Тобто, за експериментально встановленою функцію зміни коефіцієнта 

руйнування можемо судити про раціональність вихідних режимів процесу очистки, 

які змінювалися у обґрунтованих для дробоструміння межах. 

Експериментальний підхід до визначення рнk  базувався на натурному 

дробоструминному очищенню плоских сталевих зразків на заданих технологічних 
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режимах протягом деякого часу t . Проводились дослідження на лабораторній 

установці власної розробки, що має дробоструминний апарат нагнітального типу з 

абсолютним тиском 0,6 МПА. Вивчали інтенсивність руйнування плоских дискових 

металевих зразків зі сталі 08сп, які піддавались нормалізаційному відпалу. В якості 

абразивних частинок використовували сталевий дріб різного гранулометричного 

складу (фракції 0,8 ... 1,4), який розганяли до заданої швидкості v  за допомогою 

стиснутого повітря через циліндричне сопло з діаметром матеріального отвору 

10 мм. Відстань від сопла до оброблюваної поверхні (довжина факела) витримували 

в межах 0,1…0,4 м, чим регулювали швидкість атаки, кут атаки змінювали в межах 

від 15  до 90 . 

При досліджені характеру зміни об'ємної продуктивності дробоструминного 

очищення wQ  від вихідних технічних показників досить важко визначати об’єм 

металевої стружки, тому вивчали вплив видаленої маси з поверхні досліджуваних 

зразків. 

Після проведення дробоструминного очищення дискові зразки обдували 

теплим повітрям для видалення металевого пилу, що пристав, і повторно зважували 

на аналітичних вагах моделі ВЛА-200 для визначення втрати маси металу за певний 

час t.  

Окрім цього, за відомими методиками побудови профілограм вимірювали 

параметри шорсткості zR  і mS  очищеної поверхні в поздовжньому і поперечному 

напрямках, що дало можливість уявити розміри сліду дробинок й визначити 

варіативний об’єм деформованого металу. 

Втрату маси зразків визначали за різницею мас до та після обробки протягом 

контрольованого часу t 

 1 2m m m   , (3.6) 

де 1m  – маса дискового зразка до очищення; 2m  – маса дискового зразка після 

очищення. 

Видалений об’єм знятого металу визначали за співвідношенням: 

 W m    , (3.7) 
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де 37800 /кг м   – густина низьковуглецевої сталі. 

Інтенсивність руйнування поверхні зразків характеризували таким 

співвідношенням: 

    р з зІ m F t W F t     , (3.8) 

а коефіцієнт руйнування таким: 

  рн z зk m R F   , (3.9) 

де зF  – площа оброблюваної поверхні зразка; zR  – параметр шорсткості обробленої 

поверхні. 

Експериментальні величини m  та zR , що входять у (3.8) та (3.9) 

вимірювалися при часі t , рівному періоду процесу очищення при досягненні 

стабільності шорсткості поверхні зразка (рис. 3.18). 

Отримані критерії (3.8) та (3.9) були покладені в основу побудови функції 

продуктивності дробоструминного очищення. 

Аналіз результатів отриманих у даному розділі відображені у працях [32, 56]. 

3.7. Висновки до розділу 3 

1. На базі діючого обладнання створено лабораторну установку 

нагнітального типу, з робочим об’ємом 30,1 м , з максимальною подачею дробу до 

сопла 30 /кг хв  і максимальною витратою стислого повітря 36,5 /м хв , для 

дослідження процесу дробоструминного очищення від окалини поверхні металевих 

зразків (сталь 08сп), що пройшли нормалізаційний відпал і описано методику 

проведення експериментальних досліджень основних параметрів очистки та стану 

очищеної поверхні. 

2. Розроблено методику дослідження, на створеному випробувальному 

стенді, впливу основних параметрів косої ударної взаємодії жорсткої кульки з 

пружно-пластичною сталевою перешкодою на геометричні параметри залишеного 

нею на поверхні зіткнення сліду (ширину слb , довжину слl  та глибину слh ), які є 

критеріями формування шорсткості – основного показника процесу дробоструміння. 



 

 

123

3. Запропоновано і апробовано нову методику визначення швидкості руху 

дробинок у струмені стисненого повітря, яка заснована на використанні 

оптоелектронного вимірювального комплексу ИБХ-731, укомплектованого двома 

датчиками та реєстровим пристроєм. 

4. Досліджено мікроструктуру, зокрема, ступінь шаржування і 

мікротвердість поверхневого шару сталевих очищених зразків на основі методики 

використання стереометричної металографії (універсального електронного 

мікроскопа УЕМВ-100К) та мікротвердоміра ПМТ-3. 

5. Подано алгоритм, заснований на вимірюванні маси дослідних зразків до і 

після обробки, встановлення продуктивності дробоструминного очищення при 

постійному надлишковому тиску 0,6 МПа у дробоструминному апараті і зміні кута 

атаки від 15° до 90° та швидкості від 60 до 120 м/с. 
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РОЗДІЛ 4.   

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 
 

Результати експериментальних досліджень та їх аналіз спрямовані на 

вивчення апріорної інформації, отриманої в результаті теоретичних досліджень, 

перевірці, підтвердження або спростування достовірності й правильності наукових 

підходів до вивчення і удосконалення технології дробоструминного очищення 

металевих поверхонь корпусних виробів, визначення впливу технологічних режимів 

на техніко-економічні показники дробоструминного очищення та на якість 

очищених поверхонь із низьковуглецевої сталі 08сп. 

4.1. Розміри контактного сліду окремої дробинки на атакованій поверхні 

З метою перевірки достовірності отриманих в розділі 2 теоретичних значень 

розмірів сліду, який залишає дробинка на металевій поверхні після зіткнення з нею, 

проведено експериментальні дослідження такої взаємодії на установці, що наведена 

на рис. 3.11 за методикою приведеною в п. 3.3. 

У результаті були отримані фотографії (рис. 4.1), із чітким зображенням 

відбитків слідів дробинки на поверхні зразка із сталі 08сп при різних кутах атаки   

і сталій швидкості 122,4v м с . 

Розглядаючи слід, який залишає сталева кулька на оброблюваній металевій 

поверхні у вигляді лунки, не складно помітити, що слід кульки відповідає 

сегментоподібній формі, прийнятій у розрахунковій схемі на рис. 2.1. 

Зображенні на рис. 4.1 відбитки слідів (лунок) при кутах атаки 70    мають 

форму круга (лунка сферична), що свідчить про рівність довжини і ширини сліду 

( сл слl b ). Такий факт дозволяє при великих кутах атаки не перейматися 

тангенціальним переміщенням дробинки при визначенні довжини сліду, яка, у 

цьому випадку, геометрично пов’язана безпосередньо з його глибиною – 

визначальним параметром формування шорсткості при дробоструминному 

очищенні залежністю 22сл сл сл слl b dh h   . 
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70    60    50    

   
40    30    20    

Рис. 4.1. Відбитки слідів (х15) на поверхні зразка із сталі 08сп після атаки сталевою   

кулькою діаметром 4,366 мм зі швидкістю 122,4 м/с при різних кутах атаки   

 

Із зменшенням кута атаки   форма відбитку слідів набуває форми еліпса з 

поступовим збільшенням відношення півосей ( сл слl b ), що дозволяє 

експериментальним шляхом визначати тангенціальне переміщення х  центру мас 

атакуючого тіла (дробинки) як різницю сл слl b . Окрім цього спостерігається 

практично повна симетрія сліду відносно площини, що проходить через точку 

максимального заглиблення перпендикулярно до напряму руху дробинки. Це 

підтверджує прийняту гіпотезу про симетрію сліду, що дозволило визначати 

аналітично повне тангенціальне переміщення х  центру мас дробинки як подвоєне 

тангенціальне переміщення 1х  на фазі атаки:   0 02 2 1 2x s yx m k v v      . 

У таблиці 4.1 подано результати експериментальних досліджень розмірів 

слідів дробинки на атакованій поверхні за різних кутів атаки   при діаметрі (масі) 

дробинки 4,366дрd мм  ( 30,342 10дрm кг  ), швидкості атаки 122,4v м с  та їх 

порівняння з теоретичними значеннями за пружно-пластичною моделлю при 

коефіцієнті динамічності 2,2д   і твердості матеріалу зразка 1280HB МПа . 
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Теоретичні значення розмірів сліду визначали за отриманими в розділі 2 

формулами: глибина – 0nh v k m ; ширина – ( 22 2сл др сл сл др слb d h h d h   ); повна 

довжина –   0 02 2сл сл др сл s nl b x d h m k v v          . 

Таблиця 4.1 

Результати експериментально-теоретичних досліджень 

Усереднені значення параметрів при  : 
Параметри 

20  30  35  40  45  50  55  60  70  

Експериментальне 
значення глибини ек

слh  
сліду, мм (сер. зн.) 

0,133 0,162 0,184 0,237 0,240 0,249 0,207 0,302 0,330

Теоретичне значення 
глибини т

слh  сліду, мм 
0,121 0,179 0,207 0,233 0,258 0,281 0,301 0,320 0,349

Відхилення значень 
т
слh  від ек

слh , % 
-9,9 9,5 11,1 -1,7 7,0 11,4 10,3 5,6 5,4 

Експериментальне 
значення ширини ек

слb  
сліду, мм 

1,655 1,982 2,083 2,250 2,287 2,410 2,455 2,475 2,700

Теоретичне значення 
ширини т

слb  сліду, мм 
1,456 1,771 1,904 2,020 2,126 2,219 2,296 2,368 2,473

Відхилення значень 
т
слb  від ек

слb , % 
-13,7 -11,9 -9,4 -11,4 -7,6 -8,6 -6,9 -4,5 -9,6 

Експериментальне 
значення довжини ек

слl  
сліду, мм 

2,500 2,900 2,950 2,955 2,855 2,900 2,750 2,710 2,710

Теоретичне значення 
довжини т

слl  сліду, мм 
2,444 2,663 2,738 2,786 2,818 2,831 2,822 2,802 2,713

Відхилення значень 
т
слl  від ек

слl , % 
-2,3 -8,9 -7,7 -6,0 -1,3 -2,4 2,6 3,6 0,5 

 

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що розбіжність 

теоретичних і експериментальних даних за глибиною сліду не перевищує 12%, за 

шириною 14% і за довжиною 9%. Задовільні результати порівняння свідчать про 

достовірність отриманих розділі 2 теоретичних залежностей визначення 

геометричних параметрів сліду і можливість їх використання для прогнозування 

шорсткості оброблюваної поверхні при масовій дії дробинок дробоструминного 
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факела. 

Порівняння розрахункових значень глибини сліду із експериментальними 

даними інших авторів [61] також дало хорошу збіжність і при малих швидкостях 

атаки. Так при зіткненні індентора масою 1,02m кг , який мав сферичну ударну 

частину діаметром 0,005D м , з плоскою поверхнею зі сталі 20 при швидкості 

2v  м/с, експериментальна глибина лунки (сліду) 30,33 10слh м  , а теоретичне 

значення глибини заглиблення з використанням (2.18) складає 30,38 10 м . Як 

бачимо, похибка теоретичного значення сягає 13%, що є дуже хорошим результатом 

для експериментальних досліджень подібного типу. 

За геометрією слідів, залишених дробинками на оброблюваній поверхні, 

визначають характер її мікрорельєфу, який пов’язують з параметрами шорсткості 

[52], як основного критерію якості очищення. 

4.2. Швидкісні параметри руху дробинок 

Найважливішою частиною дослідження стали параметри швидкості руху 

дробинок, отримані ними в процесі дослідного дробоструминного очищення 

залежно від довжини факелу. Використовуючи наведену методику у п. 3.4 

проводили дослідження з використанням сталевого дробу ДСТУ 3184-95 наступного 

гранулометричного складу: фракція 0,8, з діаметром описаної сфери 0,8дрd   мм; 

фракція 1,0 – 1,0дрd   мм; фракція 1,4 – 1,4дрd   мм. 

У камеру змішувача дробоструминного апарату подавали дозовану масу 

дробинок дрB , яка забезпечувала дослідну швидкість вильоту дробинок. Для 

створення дробоструминного факела використовували сопло циліндричної форми з 

діаметром матеріального отвору 10сd мм , який дозволяв досягати звукової 

швидкості витікання стисненого повітря забезпечуючи прогнозовану швидкість 

вильоту дробинок. При цьому регулюванням подачі дробу і корегуючи тиск повітря 

перед соплом досягали бажаної дослідної швидкості вильоту дробинок з сопла 60, 

80, 100 і 120 м/c. 
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Сопло в процесі експерименту розташовували від вимірювального пристрою 

на відстанях 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; і 0,5 м. 

Теоретичну швидкість переміщення дробинок у факелі визначали за 

формулою (2.68). 

Приведені в п. 3.3 пристрої не дозволяють визначати швидкість руху дробинок 

на зрізі із сопла, а отже і початкову швидкість вильоту дробинок із сопла 0v . 

Дробинка вилітаючи із сопла продовжує стало рухатися за рахунок енергії стислого 

повітря на деяку відстань a , після проходження якої внаслідок опору повітря 

швидкість руху дробинки буде зменшуватись за експоненціальним законом. Тобто, 

на деякій відстані a  від сопла швидкість руху дробинки є практично рівною 

швидкості вильоту із сопла 0v . Спираючись на власні дослідження і на праці авторів 

[73, 106] межа сталої швидкості залежно від маси дробинки і швидкості вильоту із 

сопла становила 0,1…0,15 м. Такий підхід до визначення швидкості атаки 

дробинкою поверхні, що обробляється, є зручнішим для виробничників і з точки 

зору описання руху дробинки. 

Проведені експериментально-розрахункові дослідження у роботі [54] 

показано, що коефіцієнт опору повітря опk , залежний від геометричної форми та 

фракційного складу дробу, змінюється в межах 50,4...0,93 10 /кг м  для коленого 

дробу та 5(0,15...0,4) 10 кг м  – для литого із збільшенням фракційного складу 

використованого дробу від 0,8 до 1,4. 

На рис. 4.2 – 4.4, наведено порівняння експериментальних даних (позначки) з 

теоретичними графіками (лінії) зміни швидкості руху дробинки v  у струмені факелу 

залежно від довжини факела фl  при різних діаметрах дробу дрd  та різних заданих 

початкових швидкостях 0v , що підтверджують прийнятність запропонованої 

залежності (2.68) для аналітичного визначення швидкості атаки дробинок. 

Досліди підтвердили очікування, що крупніша фракція дробу ( 1,4дрd   мм) 

порівняно з меншою ( 0,8дрd   і 1,0 мм) при однаковій початковій швидкості 

вильоту із сопла ведуть себе в повітряному факелі по різному. Рух дробинок у 
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факелі із збільшенням діаметру дробинок сповільнюються інтенсивніше, а кривизна 

експоненціальних функцій збільшується і при 1,4дрd мм  крива наближається до 

прямої (рис. 4.4). Характер кривих мало залежить від початкової швидкості вильоту 

дробинок із дробоструминного сопла. 

 

 
Рис. 4.2. Залежність швидкості дробинок v  залежно від фl  для дробу 0,8 дрd мм  

 

 
Рис. 4.3. Залежність швидкості дробинок v  залежно від фl  для дробу 1,0 дрd мм  
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Рис. 4.4. Залежність швидкості дробинок v  залежно від фl  для дробу 1,4 дрd мм  

 

Розбіжність результатів теоретичних розрахунків і експериментальних 

досліджень швидкості атаки дробинок v  залежно від пройденої відстані фl  для 

дробу різних фракцій знаходиться в межах 12%, що підтверджують прийнятність 

прийнятого підходу до отримання залежності (2.68). 

Одержання достовірної величини швидкості руху дробинок дозволяє виявити 

найбільш раціональну відстань оброблюваної поверхні від зрізу сопла і застосувати 

з точки зору раціональної продуктивності очищення, і якості підготовки 

оброблюваної металевої поверхні, раціональний гранулометричний склад дробу. 

4.3. Твердість і мікроструктура поверхневого шару 

Результати металографічних досліджень істотно доповнюють і збагачують 

розглянуті раніше фізичні основи процесу дробоструминного очищення, знання 

яких дає можливість впливати на якість оброблених поверхонь металевих деталей 

[28] шляхом зміни технологічних режимів. 

Вивчали структуру поверхневого шару сталевих зразків, оброблених 

струменем дробу, використовуючи методи оптичної і електронної мікроскопії. 

Дослідження мікроструктури поверхневого шару сталі 08сп після нормалізаційного 



 

 

131

відпалу і дробоструминної обробки при різних швидкостях атаки v  і різних кутах 

атаки поверхні  , часу дії струменя 10t c  та подачею дробу 20дрВ кг хв  

свідчить про те, що на характер руйнування поверхневого шару основний вплив 

спричиняє кут атаки   і швидкість атаки v   (рис. 4.5 – 4.6). 

Експериментальне вивчення під оптичним мікроскопом форми і виду слідів, 

залишених дробинками, на металевій поверхні дали змогу встановити, що 

торпедування дробом залишає переривисте руйнування поверхневого шару деталі, а 

не плавне як, наприклад, при точінні чи мікрорізанні металів. Сліди у вигляді лунок 

мають дещо витягнуту в напряму атаки абразивних гранул неправильну форму 

подряпини з рваними, дещо спученими, краями різної висоти та ширини. Дно слідів 

вкрите направленими рисками, має різкі упадини та підйоми, а також осколки 

дробинок, що застрягли. 

На рис. 4.5 при куті атаки 30    (фотографії 1-2) і швидкості атаки 

100v м c  чітко видно сліди проорювання різальними кромками дробинок 

оброблюваної поверхні, що характерно для мікрорізання. 

  
1 2 3 4 

Рис. 4.5. Електромікроскопічні фотографії (×1500) поверхні після обробки  

при куті атаки 30    (1, 2) і 45    (3, 4) 

 

На фотографіях 3-4 цього ж рисунка при куті атаки 45    і швидкості атаки 

100v м с  сліди проорювання борозенок на оброблюваній поверхні дещо 

слабшають, але все-таки мають виражений напрям з мікроділянками схоплювання 

різальних кромок дробинок з оброблюваною металевою поверхнею. 

Із збільшенням кута атаки   до 60° при тій же швидкості атаки 100v м с  

(рис. 4.6, фото 1, 2) сліди дробинок на оброблюваній поверхні завершуються 
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валиками відтискуваних мікрооб'ємів металу, що при аналогічній дії наступних 

дробинок призводять до втомного механізму руйнування поверхневого шару. 

  
1 2 3 4 

Рис. 4.6. Електромікроскопічні фотографії (×1500) поверхні після обробки  

при куті атаки 60    (1, 2) і 90   (3, 4) 

 

Атака поверхні при куті 90    і швидкості 100 /v м с  дає хаотично 

зруйновані лунки від дії дробинок (рис. 4.6, фотографії 3, 4). Це свідчить про 

проникнення виступів дробинок в поверхневий шар, що пластично деформується, 

при одночасному перекочуванні і провертанні дробинок, в результаті чого дробинки 

рикошетують при різних кутах, а різальні кромки дробинок відламуються і 

залишаються застряглими в поверхневому шарі. 

Збільшення швидкості атаки від 40 до 50 м с  при кутах атаки відповідно 30° і 

45°, як видно із фотографій 1, 2 і 3, 4 рис. 4.7, помітно впливає на мікрорельєф 

оброблюваної поверхні. Сліди і борозенки від дії дробинок стають більш чіткішими 

і вираженими із збільшенням швидкості атаки, помітно підвищується температура в 

зоні контакту внаслідок збільшення швидкості проорювання сліду. 

На фотографіях 1, 2 і 3, 4, приведених на рис. 4.8, подані сліди дробинок на 

оброблюваній поверхні при кутах атаки 60° і 90° і швидкостях атаки 60 і 100 /м с  

відповідно. При 60    чітко видно спрямовані борозенки з мікроділянками 

схоплювання і валиками металу, що відтісняється. Прямий кут атаки 90    

призводить до проникнення мікровиступів дробинок (фотографії 3 і 4 на рис. 4.8) в 

оброблювану поверхню. Вони відламуються при хаотичному рикошеті дробинок і 

залишаються в поверхневому шарі, таким чином, шаржуючи оброблювану 

поверхню осколками дробинок. Лунки (сліди) від дії абразивних частинок мають 

близьку до сегменту форму. 
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1                                                                  2 

 
3                                                                    4 

Рис. 4.7. Електромікроскопічні фотографії (×1500) поверхні після обробки:    

30   , 40 /v м с  (1, 2); 45   , 50 /v м с  (3, 4) 

 
1                                                                  2 

 
3                                                                    4 

Рис. 4.8. Електромікроскопічні фотографії (×1500)поверхні після обробки:     

60   , 60 /v м с  (1, 2); 90   , 100 /v м с  (3, 4) 

 

При середніх кутах атаки 45...75   , разом з мікрорізанням, поверхня 

піддається істотній пластичній деформації. Це сприяє утворенню добре розвиненого 
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мікрорельєфу обробленої поверхні, що позитивно впливає на міцність зчеплення 

захисного покриття з підкладкою, і більшій кількості застряглих осколків дробу, що 

негативно впливає на суцільність захисного покриття. Із збільшенням швидкості 

атаки v  при усіх кутах атаки   процеси мікрорізання і втомного руйнування 

поверхневого шару посилюються. 

Мікротвердість фериту поверхневого шару 2
50 ( / )Н Н мм  сталі 08сп після 

нормалізаційного відпалу і дробоструминної обробки при 100 /v м с , 30   , 

20 /дрB кг хв  і різному часі дії струменя t  на оброблювану поверхню приведена в 

табл. 4.2. 

Таблиця 4.2  

Мікротвердість фериту поверхневого шару 2
50 ( / )Н Н мм  

Час обробки ,t с  Глибина 
наклепаного 
шару, мкм 10 20 30 40 

20 2210 2480 2480 2480 
40 2360 2270 2180 2210 
60 2480 2490 2010 2090 
80 1790 2180 2010 1930 

100 1660 2010 2010 1790 
120 1600 1790 1860 1860 
140 - 1600 1600 1600 
160 - - - 1600 

 

Глибина наклепаного шару із збільшенням часу дії струменя дробу t  від 10 до 

40 с практично не змінюється і складає 100 120 мкм . 

Рельєф (шорсткість) обробленої поверхні змінюється досягаючи найбільшої 

розвиненості при 45 75    . При цьому кількість заглиблених уламків дробу 

також змінюється. Найбільшому шаржуванню піддається поверхня, атакована під 

кутом 75 90    . При таких кутах відбувається зміна механізму руйнування 

поверхневого шару, від стружкоутворення, що характеризується переважанням 

мікрорізання при малих кутах атаки, до втомного руйнування – при великих кутах 

атаки. Це приводить до того, що осколки окремих дробинок не тільки залишаються 

на поверхні, але і заглиблюються вглиб поверхневого шару, де закриваються 
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пластично деформованими мікрооб'ємами металу. Кількість застряглих осколків 

дробу на 21мм  поверхні складає 0,6…0,8 штук. 

Проведені металографічні і електронно-мікроскопічні дослідження свідчать 

про те, що технологічні режими дробоструминної обробки з метою очищення 

сталевих поверхонь виробів, підданих термічній обробці в режимі нормалізаційного 

відпалу, істотно впливають на якість обробленої поверхні (шорсткість, структуру, 

твердість, глибину наклепаного шару, шаржування поверхневого шару осколками 

дробу). 

4.4. Вплив швидкості атаки на продуктивність та шорсткість поверхні 

На основі результатів досліджень побудовано теоретичні графічні залежності, 

які характеризують вплив швидкості атаки на продуктивність і шорсткість поверхні 

(рис. 4.9 – 4.10), з нанесенням на них експериментальних значень досліджуваних 

величин у вигляді фігурних позначок. 

Зупинимося спочатку на результатах експериментального дослідження впливу 

на продуктивність та шорсткість поверхні швидкості атаки v , яка змінювалася у 

межах від 60 м с  до 120 м с . При цьому кут атаки поверхні приймався однаковим і 

рівним раціональному куту 60   , виходячи з наших попередніх досліджень. 

Зразки зважували до і після обробки, з подальшим переводом маси видаленого 

металу в об’єм, який приймався визначальною мірою продуктивності. 

Вивчаючи вплив швидкості атаки v  на продуктивність дробоструминного 

очищення wQ  за знятим об’ємом металу (рис. 4.9), при різних діаметрах дробу 

установлено, що із збільшенням швидкості атаки значення продуктивності 

збільшується. Об’ємна продуктивність також зростає із збільшенням фракційного 

складу технічного дробу d  від 0,8 до 1,4. Дріб меншого фракційного складу дає 

меншу продуктивність, ніж крупніший дріб, що можна пояснити більшою енергією 

крупнішого дробу і кращим покриттям ним поверхні, яка очищається. 

При швидкостях 120v м с  крупніші дробинки пронизують окалину і 

зустрічаючись з металевою основою, подрібнюються на більш дрібні гранули. 
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Рис. 4.9. Залежності продуктивності wQ  

від швидкості атаки v  

Рис. 4.10. Залежності параметру 

шорсткості zR  від швидкості атаки v  

 

Масове зношування (подрібнення) дробинок призводить до зниження 

інтенсивності знімання металу в процесі очищення. У зв'язку з цим слід зауважити, 

що багаторічною практичною діяльністю на машинобудівних заводах було помічено 

ефективність і економічність застосування сталевої фракції 0,8d   і 1,0 мм  без 

пояснення причин такого результату. 

Одним із головних показників якості обробленої поверхні є нормована 

величина шорсткості, яка в експериментах оцінювалася висотою нерівностей 

профілю по десяти точках zR . Досліджуваний характер впливу швидкості атаки v  на 

цей параметр передбачуваний (рис. 4.10). Із збільшенням швидкості атаки до певної 

величини збільшується практично пропорційно і показник шорсткості zR . Потім 

процес збільшення сповільнюється, що можна пояснити зростанням твердості 

наклепаного поверхневого шару. При зменшенні діаметру дробу глибина 

мікрорельєфу також зменшується. 

Порівняння експериментальних даних теоретичних досліджень свідчать про 

те, що отримані в результаті теоретичних роздумів формули (2.66) і (2.64) можуть 

бути використані для аналітичного визначення об'ємної wQ  продуктивності та 

показника шорсткості ZR  дробоструминного очищення виробів з низьковуглецевої 
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сталі. 

4.5. Вплив кута атаки на продуктивність та шорсткість поверхні 

Продовжуючи міркування, щодо ефективності використання для 

дробоструминного очищення виробів з низьковуглецевих сталей сталевого колотого 

дробу гранулометричного складу 0,8...1,4d мм , необхідно додати одну важливу 

обставину. Для найбільш поширених захисних неметалевих покриттів товщина 

ґрунтового шару знаходиться в інтервалі 100...120гр мкм   [110]. Технічний дріб 

зазначеного фракційного складу здатний забезпечити такі параметри шорсткості 

дробоструминної поверхні сталевих виробів, які досить повно відповідають вимогам 

найбільш міцного і надійного зчеплення з ґрунтовим шаром. У зв'язку з цим стає 

зрозумілою причина широкого використання для дробоструминного очищення 

сталевих виробів перед емалюванням сталевого колотого дробу з діаметром 

описаної сфери 0,8...1,4d мм . 

Перейдемо до оцінки впливу кута атаки   на досліджувані параметри процесу 

дробоструминного очищення, але при постійній найбільш використовуваній у 

даному процесі швидкості атаки близькій 100 м с  (рис. 4.11 – 4.12). Кут змінювався 

в межах 15°...90°. Дріб використовували різних фракцій: 0,8; 1,0 та 1,4 мм. 

Вивчаючи вплив кута атаки   на продуктивність дробоструминного 

очищення wQ  (рис. 4.11), прийшли до висновку, що для прийнятих 

експериментальних фракцій технічного дробу і швидкості атаки 100v м с  є явний 

максимум продуктивності при 60   , який практично не залежить від діаметру 

дробу. Із збільшенням фракції дробу продуктивність очікувано зростає. 

Поява максимуму на графіках wQ    пов'язана з тим, що в процесі 

дробоструминного очищення зі збільшенням кута атаки   від 0 до 90° змінюється 

механізм руйнування поверхневого шару оброблюваного сталевого виробу. При 

малих кутах атаки видалення металу відбувається, переважно, внаслідок 

мікрорізання, а при збільшенні кута атаки 40    починає переважати механізм 

малоциклового втомного швидкоплинного руйнування. 
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Слід зауважити, що продовження дробоструминного очищення після 

досягнення оброблюваної поверхні стану «до білого металу» не змінює характер 

руйнування поверхневого шару, що підтверджується фотографіями обробленої 

дробом поверхні сталевих виробів. 

 

 

Рис. 4.11. Залежності продуктивності wQ  

від кута атаки    

 

Рис. 4.12. Залежності параметру 

шорсткості zR  від кута атаки   

 

Таким чином, раціональний кут атаки   оброблюваної поверхні змінюється у 

діапазоні від 55° до 65°. Зниження продуктивності обробки при кутах за 

встановленими межами можна пояснити значним ковзанням дробинок по 

оброблюваній поверхні при менших кутах і активним розколюванням дробинок при 

більших кутах. 

На підставі експериментальних даних побудовані криві (рис. 4.12), що 

характеризують зміну висоти мікронерівностей zR  поверхні очищеної дробом зразка 

із сталі 08 в залежності від кута атаки  . Найбільшу висоту мікронерівностей zR  

дають кути атаки 75...90   . При 60    відбувається стрімке зниження 

параметра шорсткості zR  до нуля. 

Такий характер зміни висоти мікронерівностей пояснюється істотною зміною 

механізму руйнування поверхневого шару оброблюваного виробу – від 

малоциклового швидкоплинного втомного до мікрорізання, який не дає глибокого 

занурення дробинок, але призводить до подовження лунок в тангенціальному 



 

 

139

напрямку. Слід відмітити відчутний вплив на параметр шорсткості поверхні 

діаметра атакуючого дробу. Якщо вести мову про максимальне значення глибини 

рельєфу, то дріб діаметром 1,4 мм  створює її (глибину) рівною близько 95 мкм , а 

дріб діаметром 1,0 мм  – 70 мкм  (рис. 4.12). 

Отримані експериментальні дані про вплив швидкості і кута атаки на технічні 

показники дробоструминного очищення є підставою для призначення раціональних 

технологічних режимів, підвищення керованості і автоматизації дробоструминного 

очищення і впровадження процесу у виробництво. 

4.6. Ступінь шаржування обробленої поверхні 

В процесі дробоструминного очищення дріб постійно подрібнюється  

внаслідок ударно-абразивного зношування. Високі швидкості атаки оброблюваної 

поверхні 100 160 /v м с   висувають до дробу вельми жорсткі вимоги по 

зносостійкості. Дріб повинен бути достатньо міцним, твердим і довговічним, щоб 

здійснювати обробку поверхні певний проміжок часу, і в той же час бути в міру 

крихким, щоб в процесі зношування постійно оновлювати свої ріжучі мікрокромки. 

Підтримувати такий динамічний баланс за інтенсивних умов обробки є достатньо 

складним технологічним завданням. 

Зношування дробу відбувається внаслідок: розколювання дробинок при ударі 

об оброблювану поверхню на декілька частинок; відколювання дрібних осколків 

дробу; відламування ріжучих кромок дробинок, які застрягли в оброблюваній 

поверхні; тертя дробинок по оброблюваній поверхні, яка викликає високі контактні 

температури в локальних мікрооб'ємах; оплавлення мікрорельєфу дробинок при 

ковзанні. 

Велика частина осколків дробу, що утворюються в процесі дробоструминного 

очищення, виводиться із зони обробки разом із відпрацьованим дробом, а потім 

відділяється від нього сепарацією. Проте деяка кількість осколків залишаються 

зануреними в оброблену поверхню, тобто шаржують оброблювану поверхню [44]. 

Вони створюють серйозну небезпеку для майбутнього захисного покриття з 
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наступної причини. Хімічний склад матеріалу поверхневого шару оброблюваної 

деталі і осколків дробу різний. Різні електродні потенціали двох різнорідних 

матеріалів призводять до виникнення осередків електрохімічної корозії, які згодом 

стають місцями втрати суцільності захисного покриття. Добитися технологічної 

відповідності (однакового хімічного складу) оброблюваного і обробляючого 

матеріалів не представляється можливим, оскільки тільки інший хімічний склад 

забезпечує дробу необхідну ріжучу здатність. Тому перед нанесенням ґрунту 

захисного покриття нерідко вдаються до додаткової обробки вже очищеної дробом 

поверхні вторинним дробом, хімічним склад якого ідентичний хімічному складу 

покриття, а ріжучі здібності істотно гірші, ніж у первинного дробу, з метою 

видалення з поверхні вкраплені осколки первинного дробу. Це здорожує 

технологічну собівартість очищення, проте гарантує високу якість захисного 

покриття. 

Результати металографічних досліджень поверхневого шару плоских зразків із 

сталі 08сп, підданих нормалізаційному відпалу, а потім оброблених струменем 

дробу, свідчить про те, що технологічні параметри дробоструминного очищення 

впливають на ступінь шаржування оброблюваної поверхні уламками дробу. 

Металографічні дослідження дозволили встановити, що геометричні розміри 

осколків дробу за діаметром описаної навколо них сфери, коливаються в широких 

межах – від декількох до десятків мікрометрів. Максимальні розміри осколків 

(умовно визначимо діаметром) досягають 50осd мкм . Співвідношення дрібних і 

великих осколків складає приблизно 5:1. Було помічено, що близько 20% дрібних 

осколків дробу виявилися повністю зануреними в поверхневий шар і не стирчать 

назовні. Їх вдалося виявити тільки на шліфах, вирізаних з оброблених 

експериментальних зразків. 

На рис. 4.13 - 4.14 приведені експериментальні дані про кількість застряглих 

осколків дробу на одиницю площі 21мм  залежно від швидкості v  та кута атаки  . 

Показник ступеню шаржування оброблюваної поверхні осколками дробу шN , 

характеризує якість оброблюваної поверхні, оскільки хімічний склад матеріалу 
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технічного дробу, як правило, відрізняється від хімічного складу оброблюваного 

матеріалу, що в процесі експлуатації призводить до появи точкової корозії. В наших 

експериментах показник шаржування поверхні зростав із збільшенням швидкості 

атаки v  (рис. 4.13). При швидкостях більше 120 м с  ріст шаржування 

стабілізувався, а для діаметру дробу 0,8 мм  навіть намітився спад. Для меншої 

фракції дробу показник шаржування менший і межа стабілізації росту за швидкістю 

вища. Звичайно, що із збільшенням швидкості атаки число дробинок, що 

розколюються, збільшується і росте число застряглих в поверхні осколків. Але, 

враховуючи масову дію великої кількості дробинок на оброблювану поверхню, 

процеси шаржування і видалення осколків стають зрівноваженими. 

 

Рис. 4.13. Залежності ступеня 

шаржування шN  від швидкості атаки v  

Рис. 4.14. Залежності ступеня 

шаржування шN  від кута атаки   

 

На рис. 4.14 приведені графіки залежності показника ступеню шаржування 

шN  від кута атаки   оброблюваної поверхні. Як бачимо, шаржування поверхні 

осколками дробу поступово збільшується із збільшенням кута атаки. Максимальне 

значення цього показника незалежно від діаметру дробу при заданій швидкості 

атаки 100v м с  виникає при 90  . При зменшенні діаметру дробу максимальне 

значення показника шаржування дещо зменшується. Так, якщо для 1,4d мм  при 

куті атаки 90    показник шаржування становить 22,2шN шт мм , то для 

0,8d мм  – 21,1шN шт мм . 
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Кількість осколків осn , які відділяються від дробинки діаметром 1d мм  при 

ударі об оброблювану поверхню при швидкості атаки 100v м с , за нашими 

спостереженнями не перевищує 6 штук. При цьому максимальне насичення 

осколками дробу поверхневого шару відбувається приблизно після 5…10 секунд 

впливу дробоструминного факела на оброблювану поверхню. Далі в процесі 

очищення настає динамічна рівновага між видаленими і застряглими уламками. 

Статистичні дані виробничих спостережень за станом емальованих поверхонь 

корпусів хімічних апаратів, що мають склоподібне захисне покриття, свідчать про 

те, що після 3-5 років експлуатації на 21м  сталевої емальованої поверхні з'являється 

приблизно один точковий дефект. Подальша експлуатація хімічних апаратів 

призводить до лавиноподібного утворення таких дефектів. 

Результати досліджень науковців НДІ «Емальхіммаш» свідчать, що з мільйона 

уламків, що застрягли на 21м  обробленої поверхні, проявляє себе у вигляді 

точкового дефекту на захисному склоподібному покритті тільки один осколок. 

Однак навіть така незначна частка появи дефектів, з числа можливих осередків 

електрохімічної корозії, викликає величезні втрати, так як один точковий дефект 

здатний вивести з ладу цілий, наприклад, хімічний апарат, ємністю до 350 м  і 

більше. 

Застряглі (замуровані) в поверхневий шар уламки технічного дробу згодом 

призводять до значних витрат, пов'язаних з ремонтом захисних неметалевих 

покриттів в умовах експлуатації, з можливим тривалим простоєм технологічного 

обладнання при ремонті або виходом його з ладу. З огляду на вагомість негативних 

наслідків, питання шаржування були і залишаються одним з найбільш проблемних 

ланок технологічного процесу дробоструминної підготовки металевих поверхонь 

під неметалеве покриття. 

Матеріали даного розділу опубліковані у вигляді статей [7, 8, 41, 50, 56]. 
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4.7. Висновки до розділу 4 

1. Проведено аналіз результатів експериментальних досліджень взаємодії 

дробинки із пружно-пластичним півпростором і встановлено, що розміри сліду, як 

основний результат використання енергії атакуючої дробинки, можуть достовірно 

визначатися за запропонованими співвідношеннями, які дають задовільний 

порівняльний результат (розбіжність не перевищує 14%) і використовуватися для 

прогнозування шорсткості оброблюваної поверхні при масовій дії дробинок 

дробоструминного факелу. 

2. Проведені металографічні і електронно-мікроскопічні дослідження 

свідчать про те, що технологічні режими дробоструминного очищення поверхні 

сталевих зразків, підданих термічній обробці, мають істотний вплив на якість 

обробленої поверхні (шорсткість, структуру, мікротвердість, глибину наклепаного 

шару, шаржування поверхневого шару осколками дробу).  

3. Встановлено, що геометричні розміри осколків дробу коливаються від 

декількох до десятків мкм. Максимальні розміри осколків складають dо=50 мкм, а 

співвідношення дрібних і крупних осколків – 5:1. Було відмічено, що приблизно 

20% дрібних осколків дробу є повністю замурованими в поверхневому шарі і не 

стирчать назовні. Їх вдалося виявити тільки на шліфах, вирізаних з дослідних 

очищених зразків. 

4. За умови ефективної продуктивності дробоструминного очищення 

встановлено межі зміни швидкості атаки, які практично не залежать від діаметру 

дробу, та раціональне значення кута атаки для досягнення максимальної 

продуктивності, яке змінюється у межах 55 ...65  . 

5. Результати експериментальних досліджень щодо взаємозв’язків 

параметрів процесу дробоструминного очищення можуть бути використані при 

виборі раціональних режимів процесу, а також, при апробації теоретичних моделей 

ударної взаємодії дробинок з пружно-пластичним півпростором. 
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РОЗДІЛ 5.  

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ДРОБОСТРУМИННОГО ОЧИЩЕННЯ 

КОРПУСНИХ ВИРОБІВ ТИПУ ТІЛ ОБЕРТАННЯ 

5.1. Технічні передумови вдосконалення процесу очищення 

Відомі автоматичні маніпулятори (АМ) для дробоструминного очищення 

внутрішньої поверхні суцільнозварних корпусів хімічних апаратів, які складені з 

циліндричної обичайки з привареними еліптичними днищами, одне з яких має 

центральний люк. АМ містить самохідний візок на платформі якого встановлена 

стійка, що несе горизонтальну штангу з механічною рукою (рис. 1.21) [92]. 

Такі маніпулятори є вельми громіздкими і здатні обробляти внутрішню 

поверхню тільки суцільнозварних корпусів, складених з циліндричної обичайки і 

еліптичних днищ, в одному з яких є центральний люк. 

Нами розроблено технічне рішення [129] на конструкцію самохідного модуля 

(СМ), що дозволяє істотно зменшити матеріаломісткість і розширити технологічні 

можливості, оскільки дозволяє обробляти корпуси апаратів, у яких в одному з 

торцевих днищ передбачається люк в довільному місці. 

Поставлена мета досягається тим, що механізм пересування 

дробоструминного сопла самохідного модуля виконаний у вигляді візка з 

гусеничним рушієм. Система управління СМ передбачена у вигляді встановлених в 

корпусі візка задаючих механізмів: орієнтування положення CМ на стінці корпусу 

апарату по вертикалі і переміщення СМ вздовж твірної корпусу апарату, тобто по 

горизонталі. Тримач дробоструминного сопла доповнений механізмом 

осцилюючого руху. На траки гусеничного рушія встановлені магнітні пластини. 

СМ (рис. 5.1) складається із візка 1 з гусеничним рушієм, який є механізмом 

пересування дробоструминного сопла 2 прикріпленого до тримача 3, системи 

управління, що складається з двох задаючих механізмів: орієнтування положення по 

вертикалі 4 самохідного модуля на стінці корпусу апарату, що обертається, і 

механізму переміщення 5 самохідного маніпулятора вздовж твірної корпусу апарату 

(оброблюваного виробу), і механізму осцилюючого руху 6 тримача 3 сопла. 
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Візок має корпус 7, в порожнині якого на опорах 8 і 9 розміщені ведучі вали 

10 та 11 і на опорах 12 та 13 ведений вал 14. Ведучі вали 10 і 11 отримують 

обертальний рух від двигуна 15 через циліндричний редуктор, який утворюють 

паралельно встановлені зубчаті передачі 16-17 і 18-19. Шестерні 16 і 18 вільно 

розміщені на валу 20 і можуть з'єднуватися з ним за допомогою керованих муфт 21 і 

22. Колеса 17 і 19 закріплені на валах 23 і 24 відповідно. 

 

Рис. 5.1. СМ: а) вигляд зверху без верхньої частини корпусу поз.7; б) вигляд А 

 

Гусеничний рушій візка складається з ведучих коліс 25 і 26, відповідно 

встановлених на валах 10 і 11, і ведених коліс 27 і 28, встановлених на валу 14, на 

які, тобто на колеса, одягнені траки 29 і 30. Всередині траків встановлені опорні 

ролики 31, які підтримують траки. На траках закріплені магнітні пластини 32. 

Ведений вал 14 має натяжний пристрій. 

Задаючий механізм (рис. 5.3, а) орієнтування положення по вертикалі СМ на 

стінці оброблюваного виробу, що обертається, виконаний у вигляді валика 33, 

встановленого вільно на опорах 34. До валика прикріплена жорстка струна 35 з 

вантажем 36. Струна з вантажем може коливатися в площині Б-Б (рис. 5.1). Для 

умови стійкого коливання струни в заданій площині передбачені направляючі 37. До 

валика 33 приєднаний імпульсний круговий датчик 38. 

Коли самохідний модуль (СМ) відхиляється від робочого положення по 

вертикалі, струна 35 під дією вантажу 36 відхиляється від початкового положення 
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на певний кут   в ту чи іншу сторону. При цьому провертається валик 33, який 

впливає на датчик 38. Датчик виробляє відповідний керуючий сигнал, що подається 

на двигун 15 (рис. 5.1), який прискорює або уповільнює рух СМ по оброблюваній 

стінці, відновлюючи робоче положення візка СМ. 

а) б) 

Рис. 5.3. Задаючі механізми: орієнтування 

вертикального положення СМ (а), переміщення 

СМ вздовж твірної кривої корпусу апарату (б) 

 

 

 

Рис. 5.2. Механізм 

осцилюючого руху  

тримача сопла 

 

Задаючий механізм (рис. 5.3, б) переміщення модуля вздовж твірної 

оброблюваного виробу конструктивно аналогічний розглянутому вище задаючому 

механізму орієнтування. Але він працює у вертикальній площині В-В (рис. 5.1), яка 

перпендикулярна площині Б-Б. 

Цей задаючий механізм переміщення містить валик 39, вільно встановлений в 

опорах 40. До валика прикріплена жорстка струна 41 з вантажем 42, яка коливається 

у вертикальній площині В-В (рис. 5.1). Для умови стійкого коливання в заданій 

площині передбачені направляючі 43. До валика приєднаний імпульсний круговий 

датчик 44, який при відхиленні струни 40 від початкового положення на певний кут 

 , виробляє керуючий сигнал гальмування правої або лівої гусениць візка за 

допомогою керованих муфт 21 або 22 (рис. 5.1), що приводить до відхилення 

траєкторії переміщення візка від положення по вертикалі. Це сприяє переміщенню 

самохідного модуля вздовж твірної оброблюваного виробу. 
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Механізм осцилюючого руху (рис. 5.2) тримача дробоструминного сопла 

(рис. 5.1) складається з валика 45 вільно встановленого в опорах 46. До валика 

жорстко прикріплений тримач сопла. Зубчато-рейкова передача складається із 

зубчатого колеса 47, закріпленого на валику, і рейкового осердя 48, який входить у 

симетрично розташовані обмотки (котушки) 49 і 50 соленоїда. Подаючи 

поперемінно електричний струм у котушки 49 і 50, зумовлюють осердя 48 

здійснювати зворотно-поступальне переміщення, яке за допомогою зубчатого 

колеса 47 перетвориться у коливальний осцилюючий рух валика 45, а отже і сопла. 

Принцип дії самохідного модуля (СМ) приведений на технологічній схемі 

(рис. 5.4). Оброблюваний виріб 51 типу порожнистого тіла обертання, наприклад, 

суцільнозварний корпус хімічного апарату, що складається з циліндричної обичайки 

з привареними торцевими днищами, в одному з яких є люк у довільному місці, 

укладають на роликовий стенд 52. Торцеві днища можуть бути еліптичні, сферичні, 

конічні або іншої конфігурації. 

 

Рис. 5.4. Технологічна схема дробоструминного очищення виробу 

 

Самохідний модуль, завдяки наявності на траках гусеничного рушія магнітних 

пластин, прикріплюють на стінці внутрішньої (оброблюваної) поверхні так, щоб 

корпус СМ займав певне робоче положення на деякому рівні h від нижньої точки К 

оброблюваного виробу. СМ може бути встановлений в будь-якому положенні. 

Робоче положення обумовлене тим, що в процесі дробоструминного очищення 

відпрацьований дріб падає вниз і скупчується в нижній частині циліндричної 

обичайки. Тому відпрацьований дріб не заважатиме пересуванню СМ вздовж 
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твірної оброблюваного корпусу апарату. Потім виробу 51 надають за допомогою 

роликів стенду 52 обертальний рух з деякою кутовою швидкістю  , яка забезпечує 

для обичайки діаметру d , колову швидкість оброблюваного виробу Вv , рівну за 

абсолютною величиною швидкості подачі відбитку дробоструминного факела на 

оброблюваній поверхні. 

Одночасно з цим, самохідний моуль (СМ) також задається переміщення на 

оброблюваній поверхні із швидкістю Т Вv v , але протилежного напряму. Це сприяє 

тому, що в процесі дробоструминного очищення СМ, а, відповідно, і 

дробоструминне сопло знаходитиметься в робочому положенні на рівні h  щодо 

поверхні оброблюваного виробу (рис. 5.4). 

У разі можливого відхилення самохідного модуля від робочого положення на 

величину h  спрацьовує задаючий механізм орієнтування положення по вертикалі 

СМ, який за допомогою імпульсного кругового датчика виробляє керуючий сигнал, 

що впливає на привід переміщення СМ. Швидкість модуля Тv  при цьому 

прискорюється або сповільнюється в залежності від знаку відхилення і він 

повертається на початковий рівень. 

Для обробки всієї внутрішньої поверхні СМ повертають на деякий 

розрахунковий кут β відносно площини Б-Б шляхом гальмування правого трака 

гусеничного рушія (рис. 5.1). Коли СМ повернувся на кут β, про що сигналізує 

задаючий механізм переміщення, гальмування правої гусениці припиняють, і СМ 

починає рухатися із заданою швидкістю vТ по деякій гвинтовій спіралі з кроком t, 

що забезпечує перекриття відбитків дробоструминного факела на оброблюваній 

поверхні виробу, що обертається. У разі відхилення на ±Δβ СМ від заданого 

напряму пересування по гвинтовій спіралі на обичайці і архімедовій спіралі на 

днищах, спрацьовує механізм переміщення вздовж твірної корпусу апарату, який 

повертає СМ у вихідне положення. Слід відмітити, що дробоструминне очищення 

внутрішньої поверхні оброблюваного виробу необхідно починати з глухого днища, 

поступово переміщаючи СМ вздовж твірної на циліндричну обичайку і потім на 

відкрите днище, тобто днище з люком. 

В процесі обробки механізм осцилюючого руху задає дробоструминному 
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соплу деякий коливальний рух перпендикулярно виткам спіралей траєкторії руху, 

забезпечуючи таким чином рівномірне дробоструминне очищення всієї внутрішньої 

поверхні. Повітряно-абразивна суміш подається від дробоструминного апарату до 

сопла, закріпленого за допомогою тримача на корпусі СМ, за допомогою гумо-

тканинного рукава через люк відкритого днища корпусу виробу, що обертається. 

5.2. Способи дробоструминної обробки циліндричних корпусних виробів 

Однією з основних складових роботизованого технологічного комплексу є 

автоматичний маніпулятор або самохідний модуль, конструкція якого визначається 

траєкторією пересування інструменту, в даному випадку відбитку повітряно-

абразивного факела дробоструминного сопла. Траєкторія повинна бути 

впорядкованою і достатньо простою [165]. 

Відомо, що найбільш ефективне формоутворення при механічній обробці тіл 

обертання досягається шляхом поєднання двох рухів [150]: обертального руху 

оброблюваного виробу навколо власної осі симетрії, так званий головний рух; 

поступального переміщення інструменту по двох взаємно перпендикулярних 

напрямах, або по кривих другого порядку, яке називається подачею. 

Якщо розглянутий спосіб механічної обробки прийняти за основу для 

дробоструминного очищення внутрішньої поверхні циліндричних корпусних 

виробів, то оброблюваному виробу необхідно надати обертальний рух, тобто, 

головний рух, а відбитку –  рух подачі по твірній кривій порожнини оброблюваного 

виробу. Зрозуміло, що поверхня має бути оброблена рівномірно за усією площею і 

відбиток не повинен двічі проходити одну і ту ж поверхню. Цього можна добитися, 

якщо відбиток факела переміщатиметься з постійною швидкістю S  по 

впорядкованій траєкторії [49]: по спіралі Архімеда при очищенні днищ 1 і по 

гвинтовій спіралі при очищенні циліндричної обичайки 2 (рис. 5.5). 

Крок спіралей кр  має бути однаковим і рівним розрахунковій ширині відбитку 

факела відb b . В зв’язку з цим слід зазначити, що впорядкований рух відбитку 

факела забезпечує і найменший технологічний час обробки порожнини виробу, що є 
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важливим чинником для 

досягнення максимальної 

продуктивності очищення. 

Подача відбитку сS  

(швидкість переміщення) 

факела по спіралях, яку при 

вибраній схемі обробки 

приймаємо рівною коловій 

швидкості оброблюваного 

виробу вv  і визначаємо за 

співвідношенням: 

 с в f відS v Q b const   , (5.1) 

де fQ  – поверхнева продуктивність, що гарантує якісну обробку поверхні. 

Для дотримання умови (5.1), тобто рівномірного очищення, оброблюваний 

виріб необхідно обертати при обробці поверхні еліптичних днищ із змінною 

частотою п , яку визначають за формулою: 

 (2 )вn v r  , (5.2) 

де r  – поточний радіус спіралі Архімеда. 

З (5.2) видно, що із зменшенням радіусу r  частота обертання n  збільшується. 

Проте вона не може збільшуватися безмежно і має бути обмежена відповідно до 

вимог техніки безпеки, яка визначає максимальну колову швидкість зовнішньої 

поверхні стінки корпусу . 6...10 /в maxv м хв . Таким чином, максимально допустима 

частота обертання виробу складатиме: 

 .тах в тахn v D  , (5.3) 

де D  – зовнішній діаметр циліндричної обичайки. 

Відповідно до прийнятої схеми руху відбитка факела по оброблюваній 

поверхні подача тS  відбитку дробоструминного факела уздовж твірної порожнини 

корпусу виробу буде змінюватися за наступним співвідношенням: 

 ( ) (2 )т к к вS р t р v r   , (5.4) 

 

Рис. 5.5. Кінематика очищення порожнини      

корпусного виробу 
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де t  – час переходу відбитку факела з одного витка спіралі на інший сусідній. 

З останнього співвідношення видно, що подача тS  змінюватиметься при 

обробці поверхні еліптичних днищ відповідно до зміни радіуса r  спіралі Архімеда і 

залишатиметься постійною при очищенні циліндричної обичайки коли 

0,5r D const  . 

Природно, що поступальне переміщення відбитку дробоструминного факела 

тS  уздовж твірної кривої повинне здійснюватися на раціональних технологічних 

режимах роботи дробоструминного сопла, які визначають поверхневу 

продуктивність очищення fQ  при заданій товщині припуску пр , і вибраними за 

технологічною відповідністю матеріалом і фракційним складом дробу. 

Виходячи з того, що необхідна швидкість пересування відбитка 

дробоструминного факела сS  за прийнятою траєкторією є встановленою величиною, 

а поточний радіус r  розташування відбитка дробоструминного факела на 

оброблюваній поверхні змінюється за певним законом від нуля до деякого кінцевого 

значення, яке визначається габаритами порожнини виробу, необхідна кутова 

швидкість   обертального руху сопла або оброблюваного виробу, котра забезпечує 

необхідну лінійну швидкість вv  відбитка факела, визначається так: 

 сS r . (5.5) 

З наведеного співвідношення бачимо, що досягнення необхідної швидкості сS  

при малих значеннях радіуса r , є вельми проблематичною і практично не 

здійсненою механічною дією. До того ж великі кутові швидкості явно перевищують 

значення, які обмежуються умовами безпечного ведення робіт. Усе це вимагає 

прийняття деякого компромісного технічного рішення. 

Для цього нами розробленого технічне рішення [140], яке спрощує рух сопла 

при дробоструминному очищенні внутрішніх поверхонь порожнистих корпусних 

виробів типу тіл обертання для удосконалення автоматизації і механізації 

трудомісткої і небезпечної технологічної операції шляхом керування переміщенням 

дробоструминного факелу за часом, а не по траєкторії руху. 

Поставлена задача вирішена в такий спосіб: 
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– дробоструминне сопло переривчасто переміщують з мінімальною витратою 

часу, по еквідистанті до твірної кривої порожнини виробу, починаючи від осі 

симетрії на глухому днищі і закінчуючи на межі з центральним люком відкритого 

днища або навпаки, щоразу на постійний крок кр  із зупинками тривалістю очt , 

достатньому для повного очищення кільцевої ділянки дробоструминним соплом з 

поверхневою продуктивністю fQ  при видаленні з оброблюваної поверхні 

дефектного шару металу товщиною   на раціональних технологічних режимах: 

 (2 )оч кд f к wt f Q rр Q    , (5.6) 

де 2кд кf rр   – площа кільцевої ділянки оброблюваної поверхні. 

– крок переміщення кр  дробоструминного сопла по еквідистанті до твірної 

кривої порожнини оброблюваного виробу становить близько 0,8 діаметра відбитка 

відd , який залишає факел на кільцевій ділянці оброблюваної поверхні. 

– на кожній зупинці дробоструминного сопла протягом часу tоч дотримується 

рівномірність очищення поточної кільцевої ділянки оброблюваної поверхні за умови 

 1очt t c , (5.7) 

де 1 1t n  – час, протягом якого оброблюваний виріб робить один оберт навколо осі 

симетрії ( n  – безпечна частота обертання оброблюваного виробу, яка диктується 

діючими нормативно-технічними документами); c – найближче більше ціле число, 

за винятком початкової ділянки, коли це стосується глухого днища. 

– дробоструминному соплу під час його зупинки (tоч) на еквідистанті до твірної 

кривої порожнини оброблюваного виробу для очищення чергової кільцевої ділянки 

надають коливальний рух вздовж еквідистанти з амплітудою 0,2 відA d , що 

додатково сприяє рівномірності обробки кожного кругового кільця. 

Здійснюють запропонований спосіб очищення наступним чином. Очищення 

дробом внутрішньої поверхні порожнини корпусного виробу (рис. 5.6), що 

складається з циліндричної обичайки 1 діаметром D з привареними еліптичними 

днищами: глухим 2 і відкритим 3, що має центральний люк діаметром dл, як 

правило, починають з глухого днища. 

Дробоструминне сопло розташовують на осі оброблюваного виробу на 
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оптимальній відстані фl  від оброблюваної поверхні. Виробу надають обертальний 

рух навколо його осі з безпечною частотою n  за допомогою роликів стенда 4. 

У початковому положенні 0 дробоструминний факел обробляє круглу 

поверхню (рис. 5.6, а). Після очищення центральної частини 0  поверхні глухого 

днища протягом часу .0очt  дробоструминне сопло переміщують по еквідистанті до 

твірної кривої еліптичного днища з швидкістю еквv  щоразу на постійний крок кp , 

рівний розрахунковому діаметру відбитка, з положення 0 в положення 1, потім в 

положення 2, 3 і т. д. до останнього положення 12 на глухому днищі (на рис. 5.6, б). 

 

Рис. 5.6. Схема руху: а) відбитка факела по поверхні глухого днища;  

б) дробоструминного сопла по еквідистанті в порожнині корпусного виробу 

 

Кількість положень залежить від габаритних розмірів порожнини виробу та 

режимів обробки. Після кожного переміщення на крок кр  дробоструминне сопло 

затримується на час tоч, достатній для очищення кругових кілець (ділянок), які 

утворює відбиток факела на поверхні глухого днища, завдяки обертальному руху 

виробу при нерухомому соплу. Кільцеві ділянки мають радіус r, ширину b і площу f. 

Час зупинки сопла пропорційний площ і кругового кільця f і обернено 

пропорційний поверхневій продуктивності Qf дробоструминного очищення. При 

цьому дотримуються умови рівномірності очищення кругових кілець, даючи 
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можливість оброблюваному виробу на кожній зупинці сопла робити повне число 

обертів, що досягається рівністю цілому числу відношення 1/очt t , за винятком 0-ї 

ділянки, де час очищення дорівнює розрахунковому не пов’язаному з числом 

оборотів виробу. Далі відбувається процес дробоструминного очищення 

внутрішньої поверхні циліндричної обичайки шляхом переміщення сопла по 

еквідистанті до твірної обичайки на постійний крок кр  із зупинками тривалістю очt , 

достатніми для очищення кругових ділянок, які утворюються на поверхні обичайки. 

При цьому дробоструминне сопло буде займати початкове для обичайки, наприклад, 

положення 13, а потім 14 і т. д. до кінцевого положення m , коли дробоструминний 

факел досягає поверхні відкритого днища. 

Обробка поверхні відкритого днища здійснюють аналогічно очищенню 

глухого днища, але в зворотному порядку аж до межі центрального люку, в нашому 

випадку з положення 12' до положення 3'  (рис. 5.6, б). 

Переваги запропонованого технічного рішення визначають позитивні 

передумови для успішного створення засобів технологічного оснащення, що 

дозволяють механізувати трудомістку і шкідливу технологічну операцію, але 

екологічно безпечну, дробоструминного очищення порожнистих корпусних виробів 

типу тіл обертання. 

5.3. Розробка методики визначення раціональних технологічних режимів 

дробоструминного очищення внутрішньої поверхні корпусних циліндричних 

виробів 

Дробоструминне очищення широко застосовується в якості останньої 

технологічної операції підготовки вільних поверхонь металевих виробів перед 

нанесенням захисних неметалевих покриттів: лакофарбових, полімерних, 

склоподібних, керамічних, гумованих. 

Вихідними даними для визначення технологічних режимів є наступні 

показники оброблюваного виробу: марка та сортамент металу, з якого виготовлено 

виріб; стан оброблюваної поверхні; фізико-механічні параметри поверхневого шару; 
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параметри шорсткості обробленої поверхні, які задовольняють технічним вимогам 

для нанесення захисного шару. 

Очищення дробом пред'являє наступні вимоги до поверхні виробу, що 

підлягає обробці: грубі механічні пошкодження оброблюваної поверхні – раковини, 

вм'ятини, задирки, вкраплення чужорідних тіл, розшарування та інші дефекти 

повинні бути ретельно вишліфувані; оброблювані вироби надходять на очищення 

сухими і з знежиреними поверхнями. 

В першу чергу вибирають хімічний та гранулометричний склад технічного 

дробу, користуючись наступними вимогами: між оброблюваним металом і 

технічним дробом має бути технічна відповідність, тобто сталеві вироби необхідно 

обробляти сталевим дробом, чавунні вироби – чавунним дробом, вироби з 

нержавіючих сталей і кольорових металів відповідним дробом; литий, колений або 

рубаний дріб вибирають виходячи з необхідних параметрів стійкості та ступеню 

шаржування обробленої поверхні осколками дробу. 

Тому збалансувати фізико-механічні параметри дробу і поверхневого шару 

оброблюваного виробу, щоб досягти максимальну продуктивність і високу якість 

очищення, при таких взаємовиключних вимогах, є досить складним багато 

параметричним завданням. 

Спираючись на проведені аналітичні і експериментальні дослідження 

розіб'ємо визначення раціональних технологічних режимів дробоструминного 

очищення поверхні виробів на окремі операції (кроки) [54]. 

1. Визначають необхідну висоту мікронерівностей обробленої поверхні zR , 

яка забезпечує надійне зчеплення ґрунтового шару захисного покриття з 

металевою основою, використовуючи залежність (2.95): 

z ш грR к  . 

де 0,2...0,4шк   – коефіцієнт пропорційності. 

2. Вибравши дріб за технологічною відповідністю, різальною здатністю і 

довговічністю, визначають його фракційний склад (діаметр описаної сфери дрd d ) 

згідно залежності (2.96): 
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zd R  . 

де 0,05...0,1   – коефіцієнт пропорційності. 

Отримане значення округлюють згідно [62] до найближчого більшого 

діаметру параметричного ряду технічного дробу. 

Наступні два кроки 3-ій і 4-ий пов'язані з визначенням залежних між собою 

вихідних параметрів очищення – кута   і швидкості v  атаки. Тому ці два кроки 

рекомендується розглядати спільно з послідовним уточненням встановлюваних 

величин, домагаючись їх відповідності. 

3. Кут атаки α вибирають виходячи з необхідної продуктивності ДО. За 

даними проведених досліджень (розділ 4) раціональний кут для сталевих виробів 

знаходиться в інтервалі 60 5    . 

Окрім цього можемо встановити кут атаки по заданому співвідношенню 

контактних переміщень дробинки (тангенціальних і нормальних), використовуючи 

залежність (2.44): 

 2 23arc (1 ) 0,25в stg k r    . 

Коефіцієнт узгодження r  на початку розрахунку однозначно визначити не 

вдається, оскільки він залежить від шуканого кута атаки. Тому потрібно як мінімум 

дві послідовні дії для досягнення узгодженості величин r  і  . Або, якщо відома 

проектна величина max слx h  залежно від початкового значення швидкості атаки, 

визначаємо безпосередньо кут атаки   за графіками [57]. 

4. Маючи розрахунковий параметр шорсткості поверхні (крок 1), діаметр 

дробу і встановлений в першому наближенні кут атаки (крок 3), визначають 

швидкість v  атаки дробом оброблюваної поверхні згідно рівняння (2.13): 

sinzv R k m  . 

Коефіцієнт k  можна розрахувати за наближеною формулою 

(1,2...1,4) др дk d H  , враховуючи, що між динамічною і статистичною твердістю за 

Брінеллем авторами [75] встановлений зв’язок 1,7дH HB . 

Визначивши швидкість атаки, перевіряємо відповідність її куту атаки (крок 3) 
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і, при необхідності, уточнюємо розрахункове значення v . Отримана швидкість атаки 

повинна задовольняти грv v , тобто бути меншою граничної швидкості атаки грv  

(формула (2.83)), що характеризується інтенсивним руйнуванням абразивних 

частинок, що призводить до стрімкого збільшення технологічної собівартості. 

5. За емпіричною формулою розраховують мінімальний діаметр dc 

матеріального отвору дробоструминного сопла: 

( )тах
с дрd b d a  , 

де тах
др дрd d  – максимальний діаметр сфери, описаної навколо дробинки; 1a мм  – 

добавка на можливе відхилення гранулометричного складу дробу від прийнятого; 

3b   – триразовий запас для вільного проходу дробу через отвір сопла. 

Отриману величину діаметру отвору сопла округлюють до наступного 

значення з параметричного ряду діаметрів сопел, що виготовляються, 6, 8, 10, 12 мм. 

6. Діаметр умовного проходу гумовотканинного рукава pd , який сполучає 

камеру змішувача дробоструминного апарату і сопло, повинен перевищувати 

діаметр матеріального отвору сd  дробоструминного сопла в 3…4 рази і складати не 

менше 32 мм 

(3...4) 32p сd d мм  . 

7. Маючи діаметр матеріального отвору дробоструминного сопла сd , і 

прийнявши абсолютний тиск стислого повітря в дробоструминному апараті 

0 0,6p МПА  (зазвичай 0 0,6...0,8p МПа ), визначають максимальну масову 

витрату стислого повітря .п тахB  за формулою: 

. 0 0п тах тах сB f р   . 

де 0,685тах   – коефіцієнт стану повітря; 0  – щільність стислого повітря при 

тиску 0p ; сf  – площа поперечного перерізу отвору дробоструминного сопла. 

8. Відповідно до рівняння суцільності повітряного потоку [24] визначають 

швидкість витікання стислого повітря .в пv  з дробоструминного сопла при 

максимальній витраті енергоносія .п тахB  та густині повітря, рівній критичній 
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00,634п кр     : 

. . ( )в п п тах п сv B f  . 

9. Визначають масову витрату дробу, що проходить через сопло, дрB  по 

максимальній масовій витраті стислого повітря .п тахB , за співвідношенням: 

.др п тах кB B М , 

де кМ  – масова концентрація дробу в енергоносії, величина якого згідно [58] 

складає 5…6 кг на 1 кг стислого повітря. 

10. Отримані вище дані дають можливість визначити швидкість вильоту 

дробу 0дрv v  з дробоструминного сопла за формулою: 

3
0 .п с в п дрv f v B   . 

де 0,8  – ККД передачі потужності в соплі від енергоносія до дробу. 

Отримана на цьому кроці величина швидкості вильоту дробу з сопла, 

перевищує швидкість атаки (крок 4) і є меншою від швидкості витоку стислого 

повітря (крок 8) у 2…3 рази. Це досягається правильним підбором параметрів 

дробоструминного факела. 

11. Використовуючи експоненціальну залежність (2.68), визначають відстань 

від сопла до оброблюваної поверхні (довжину факела) 

0(ln ln )др
ф

оп

m
l v v а

k
    . 

де опk  – коефіцієнт пропорційності, який для фракцій дробу 0,8…1,4 мм складає 

5(0,3...0,4) 10 кг м ; 0,1а м  – довжина початкової частини факела. 

12. Маючи довжину фl  і кут розкриття 2 20 ...30tg      дробоструминного 

факела, визначають діаметр відбитку відd , залишеного факелом на оброблюваній 

поверхні 

2від фd l tg  . 

Розрахункову ширину відбитку рухомого факела відb  зазвичай приймають 

відповідно до нормального розподілу дробинок по діаметру відбитку 
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0,8від відb d . 

13. Об'єм лунки (сліду) слw , який залишає на оброблюваній сталевій поверхні 

дробинка, з чисто геометричних міркувань згідно з формулою (2.36) при довжині 

циліндричного сегменту лунки 12х х  (2.16), буде приблизно рівний: 

2 30,5 1,33сл др сл др слw d h x d h   . 

Цю формулу для спрощення розрахунків представимо згідно (2.52) так: 

2
сл др z ww d R k  , 

де wk  – коефіцієнт відповідності об'єму сліду і тангенціального переміщення 

дробинки х , який збільшується від 0,5 до 0,7 пропорційно зменшенню кута атаки    

від 90  до 50 . 

14. Визначають об'ємну продуктивність дробоструминного очищення wQ  за 

формулою (2.50): 

w рн сл дрQ k w N , 

де рk  – коефіцієнт руйнування (стружкоутворення), який складає порядку 0,1 для не 

окисленого шару і 0,2 для окисленого шару, що видаляється; др др дрN B m  – 

кількісна подача дробу через сопло за одиницю часу. 

15. За об'ємною продуктивністю (крок 14) визначають поверхневу 

продуктивність очищення fQ , використовуючи формулу (2.65) 

f w прQ Q  , 

де 1,5пр zR   – товщина шару видаленого металу, зрізання якого гарантує чистоту 

металевої обробленої поверхні і формування шорсткості необхідної висоти. 

16. Маючи поверхневу продуктивність fQ  дробоструминного очищення 

(крок 15), визначають подачу (швидкість переміщення) відбитку факела сS  відносно 

оброблюваної поверхні із формули (2.67): 

с f відS Q b . 

17. Визначають економічний період стійкості дробу екТ , який приймають 

рівним 0,8 від розрахункового значення періоду стійкості Трозр і визначають згідно 
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залежності (2.111), що відображає фізичну суть взаємозв'язків між технологічними 

параметрами струминної обробки, а саме: 

  2 2 21 1
0,8

2
ср з в рн

ек
w s

k M n v sin k k
Т

Q

     



. 

де 0,75срk   – коефіцієнт середніх втрат; n  – число циклів використання дробу до 

критичного зносу;  – коефіцієнт, що враховує втрати на внутрішнє тертя в 

матеріалі оброблюваного виробу; s  – динамічна межа текучості оброблюваного 

металу. 

Систему живлення струминних апаратів періодично поповнюють свіжим 

дробом кожні відрізки часу, рівному 0,25м екt T , масою дМ , рівній 0,1 від 

початкової маси завантаженого дробу зМ . 

18. Виходячи з отриманих даних, вибирають раціональну траєкторію 

пересування відбитку факела по оброблюваній поверхні. 

Раціональну траєкторію пересування відбитку факела по оброблюваній 

поверхні вибирають у кожному конкретному випадку залежно від можливого рівня 

механізації процесу, контурів виробу і раціональних технологічних режимів. 

Найбільш ефективне формоутворення поверхонь при механічній обробці тіл 

обертання досягається шляхом складання двох рухів: обертального руху виробу 

навколо власної осі симетрії, так званого головного руху і поступального 

переміщення інструменту (подачі факела S ) по твірній порожнини оброблюваного 

виробу тS  і по спіралі сS  (рис. 5.5), тобто по двох взаємно перпендикулярних 

напрямах. При цьому сопло рухається по еквідистанті до твірної кривої 

оброблюваного виробу. 

Даний спосіб механічної обробки приймаємо за основу для дробоструминного 

очищення внутрішньої поверхні корпусних виробів. Для цього, при обертанні 

виробу відбитку дробоструминного факела необхідно надати рух (подачу) по твірній 

порожнини оброблюваного виробу тS . При цьому необхідно дотримуватися умови 

рівномірної обробки поверхні, що очищається. Умова буде дотримана, якщо 

відбиток факела описуватиме на днищах спіраль Архімеда, а на циліндричній 
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обичайці гвинтову спіраль з однаковим кроком кp , який має бути рівним 

розрахунковій ширині відбитку b  і переміщатися по спіралях з постійною 

швидкістю – подачею сS , рівній коловій швидкості оброблюваного виробу вv  по 

спіралі радіусом r , тобто 2с вS v rn const    . Таким чином, при зміні радіусу 

обертання r  необхідно змінювати і частоту обертання виробу n , яка визначає 

швидкість переміщення відбитку дробоструминного факела сS const . 

Розглянемо чисельний приклад визначення раціональних технологічних 

режимів дробоструминного очищення внутрішньої поверхні корпусу хімічного 

апарату, виконаного у вигляді циліндричної обичайки 1 діаметром 2400D мм , до 

якої приварені еліптичні днища 2 і 3 (рис. 5.7). Переднє днище 2 має люк діаметром 

2 600d мм , тильне (заднє) днище 3 має вихідний патрубок діаметром 1 200d мм , 

що обертаються за допомогою роликів стенду 4. Корпус довжиною 5600L мм , 

виготовлений з листового прокату завтовшки 20 мм  . Матеріал листового 

прокату – сталь 08. Перед дробоструминним очищенням корпус був підданий 

термічної обробки в окислювальній атмосфері (повітрі) в режимі нормалізаційного 

відпалу. Після дробоструминного очищення на внутрішню поверхню корпусу буде 

нанесено склоподібне покриття, ґрунтовий шар якого матиме товщину 0,5гр мм  . 

 

Рис. 5.7. Технологічна схема корпусу хімічного апарату 

 

Необхідно відмітити, що окремі параметри процесу очищення залежні між 
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собою. Це, при необхідності, вимагає послідовного уточнення шуканих параметрів, 

домагаючись їх відповідності. У прикладі свідомо прийняті узгоджені вихідні 

величини, що виключило необхідність уточнення розрахункових параметрів. 

1. Необхідна шорсткість поверхні zR  виробу пропорційна товщині сухого 

запеченого ґрунтового шару 0,3 мм  і коефіцієнті пропорційності 0,2шк  , 

використовуючи залежність: 

z 0,2 0,3 0,06 60ш грR к мм мкм      . 

2. Діаметр дробу дрd , що забезпечує шорсткість поверхні z 60R мкм  при 

коефіцієнті пропорційності 0,07  , становить: 

0,06 0,07 0,86др zd R мм    . 

Згідно параметричного ряду (ДСТУ 3184-95) приймаємо 1,0дрd мм . 

3. Кут атаки   дробом оброблюваної поверхні при коефіцієнті відновлення 

швидкості дробу при ударі 0,56вk  , коефіцієнті пластичного тертя 0,35s   і 

попередньому коефіцієнті 1,5r   при передбачуваній швидкості атаки 110 /v м с  

     2 2 2 23 3arc (1 ) 0,25 arc 1 0,56 0,25 1,5 0,35 56,6в stg k r tg          . 

Приймаємо 55   . 

4. Швидкість атаки дробом v  оброблюваної поверхні при масі дробинки 

64,08 10m кг  , пружно-пластичному коефіцієнті 1,3 3,14 0,001 1,7 1280k        

68,8 10 /Н м   куту атаки 55    і висоті мікронерівностей z 60R мкм  становить: 

6

6

0,00006 8,8 10
107 /

sin sin55 4,08 10
zR

v k m м с


   

  
. 

Встановлена швидкість атаки не перевищує граничну швидкість атаки, яка для 

сталевого дробу фракції 1,0 згідно (2.94), складає 160 /грv м с . 

5. Максимальний діаметр матеріального отвору cd  дробоструминного сопла 

при гранулометричному складі дробу 1дрd мм , рівний: 

3( ) 3(1 1) 6c дрd d a мм     . 

Приймаємо 8сd мм . 
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6. Діаметр умовного проходу гумовотканинного рукава становить: 

(3 4) (3 4) 8 24 32 .р матd d мм        

Приймаємо 32рd мм . 

7. Максимальна масова витрата стиснутого повітря .п тахB  через 

дробоструминне сопло, прийнявши абсолютний тиск стислого повітря в 

дробоструминному апараті 6 2
0 0,6 10 /p Н м  , густині стислого повітря 

3
0 7,2 /кг м  , коефіцієнті стану max 0,685   і площі поперечного перерізу сопла 

2 2 6 24 3,14 0,008 4 50,24 10c матf d м       становить: 

6 6
. max 0 0 0,685 50,24 10 0,6 10 7,2 0,072 / 4,29 /п тах cB f p кг с кг хв           . 

8. Швидкість витікання стислого повітря .в пv  при максимальній витраті 

енергоносія .п тахB  та густині повітря 3
00,634 0,634 7,2 4,56 /п кр кг м          

.
. 6

0,072
312 /

4,56 50,24 10
п тах

в п
кр c

B
v м с

f   
  

. 

9. Масова витрата дробу дрB  через сопло при масовій концентрації дробу в 

стислому повітрі 5кМ кг  на 1 кг стислого повітря 

. 4,29 5 21,46 /др п тах кB B М кг хв    . 

Приймаємо 22 / 0,37 /дрB кг хв кг с  . 

10. Швидкість вильоту дробу v0 з дробоструминного циліндричного сопла з 

ККД передачі потужності в соплі від енергоносія до дробу 0,8   становить: 

6 3

0

4,56 50,24 10 312 0,8
125 / .

0,37
кр c в

др

f v
v м с

B

     
    

11. Відстань від сопла до оброблюваної поверхні фl , при довжині початкової 

ділянки стабілізації швидкості 0,1а м  і коефіцієнті 50,51 10опk кг м   

   
6

0 5

4,08 10
ln ln ln107 ln125 0,1 0,23

0,51 10
др

ф
оп

m
l v v а м

k






        


. 

Приймаємо 0,25фl м . 
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12. Діаметр відбитку факела відd  на оброблюваній поверхні на відстані 

0,25фl м  і куту розкриття дробоструминного факела 12    становить: 

2 2 0,25 0,2126 0,106від фd l tg м      . 

Розрахункова ширина відb  відбитку факела складатиме 

0,8 0,8 0,106 0,085від відb d м    , приймаємо 0,09відb м . 

13. Об'єм лунки лw , яку залишає на оброблюваній поверхні дробинка, при 

коефіцієнті 0,64wk   дорівнює: 

2 2 3 12 33,14 1 0,06 0,64 0,00712 7,23 10сл др z ww d R k мм м         . 

14. Об'ємна продуктивність дробоструминного очищення wQ  при 

узагальненому коефіцієнті руйнування 0,17кнk   складає: 

12 6 6 30,17 7,23 10 22 4,08 10 6,46 10 /w кн л cQ k w Q m м хв          . 

15. Поверхневу продуктивність fQ  при товщині видаленого з поверхні шару 

дефектного металу 2 0,12пр zR мм    , буде рівна: 

6 3 26,16 10 0,12 10 0,054 /f w прQ Q м хв       . 

16. Швидкість переміщення відбитку факела сS  відносно оброблюваної 

поверхні становить: 

0,054 0,09 0,61 /с f відS Q b м хв   . 

17. Економічний період стійкості дробу екТ  при заданій масі завантаженого 

дробу 750зМ кг  і експериментальному коефіцієнту середніх втрат 0,75срk  , 

числу циклів використання технічного дробу 120n  , динамічній межі текучості 

нормалізованої сталі 08 8 26 10 /s Н м    і коефіцієнті, що враховує втрати 

кінетичної енергії дробинки на внутрішнє 0,8   становить 0,8ек розрТ T : 

    2 2

6 8

0,75 750 120 107 sin55 1 0,56 1 0,8 0,17
1560,65

2 6 10 6,46 10розрT хв

      
 

   
, 

0,8 0,8 1560,65 1248,52 21ек розрТ T хв год     . 

Таким чином, кожні відрізки часу 0,2 0,2 21 4,2м екt Т год     використання 
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технічного дробу систему живлення дробоструминного апарату поповнюють свіжим 

дробом фракцією 1,0дрd мм  масою 0,1 0,1 750 75д зМ М кг    . 

18. Траєкторія переміщення відбитку дробоструминного факела по 

оброблюваної поверхні при очищенні складових частин корпусу хімічного апарату – 

циліндричної обичайки і еліптичних днищ змінюється таким чином. 

Спочатку визначають для циліндричної обичайки корпусу при постійному 

радіусі спіралі обробки ( 0,5 )r R D   розрахункову частоту обертання виробу n . 

При 0,61в сv S м хв   (крок 16), буде постійною і рівною: 

 
0,61

0,08
2 2 3,14 1,2

вv
n об хв

R
  

  
. 

А для еліптичних днищ частота обертання буде змінною відповідно до зміни 

радіусу обертання (радіусу спіралі Архімеда) і рівною для: заднього днища при 

початковому радіусі обробки 1пr r  і кінцевому радіусі обробки кr R  

.

1

0,61
1,0

2 2 3,14 0,1
з д в
п

v
n об хв

r
  

  
, . 0,61

0,08
2 2 3,14 1,2

з д в
к

v
n об хв

R
  

  
, 

переднього днища при початковому радіусі пr R  і кінцевому радіусі обробки 2кr r  

. 0,61
0,08

2 2 3,14 1,2
n д в
п

v
n об хв

R
  

  
, .

2

0,61
0,32

2 2 3,14 0,3
n д в
к

v
n об хв

r
  

  
. 

Розрахункові значення частот, спрощуючи управління технологічним 

процесом, можна уніфікувати і прийняти частоту обертання постійною для усіх 

складових частин виробу, що не позначається на якості обробки поверхні. 

Враховуючи, що для рівномірного очищення частота обертання оброблюваного 

виробу не має бути менше максимальної частоти обертання корпусу при обробці з 

найменшим радіусом 1r  і не більше граничної з точки зору техніки безпеки 

( 2 /n об хв ) [54], її (частоту) можемо прийняти у межах . 1,0...2,0 /з д
пn n об хв  . 

Переміщення факела по твірній оброблюваної поверхні з подачею відбитку 

факела тS  починатимемо від вихідного патрубка тильного днища і далі рухаємося 

по твірній еліптичної кривої тильного днища, переходимо на пряму твірну 

циліндричної обичайки і потім по твірній еліптичної кривої переднього днища, 
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досягаючи відкритого люка. На цьому дробоструминне очищення порожнини 

виробу закінчується. 

Відповідно до прийнятої схеми руху відбитку факела по оброблюваній 

поверхні: тильне днище → обичайка → переднє днище, подача відбитку факела тS  

уздовж твірної порожнини оброблюваного корпусу враховуючи, що розрахункова 

ширина 0,09b м  відбитку факела (крок 12) дорівнює кроку спіралі кp , 

змінюватиметься згідно із законом  2т к вS p v r  . 

За аналогією розрахунку частот обертання маємо подачу факела для: заднього 

днища 

.
( )

0,1 0,61
0,1

2 0,1
з д
т пS м хв


 

  
, .

( )

0,1 0,61
0,0073

2 1,2
з д
т кS м хв


 

  
; 

обичайки   
0,1 0,61

0,0073
2 1,2

об
тS м хв


 

  
; 

переднього днища .
( )

0,1 0,61
0,0073

2 1,2
п д
т пS м хв


 

  
, .

( )

0,1 0,61
0,029

2 0,3
п д
т кS м хв


 

  
. 

Таким чином, при постійній частоті обертання виробу отримали розрахункові 

параметри переміщення відбитку дробоструминного факела за заданою траєкторією. 

Слід зазначити, що за таких заданих технологічних характеристик (режимів) 

отримали низьку поверхневу продуктивність, що не дозволяє за один прохід факела 

очистити внутрішню поверхню габаритного виробу менше ніж за рекомендовані 

8год . Для підвищення продуктивності і зменшення часу між закінченням процесу 

очищення і початком покриття очищеної поверхні захисним шаром можна: змінити 

вихідні параметри процесу, збільшивши потужність дробоструминного пристрою і 

подачу дробу, а також діаметр сопла або застосувавши сопло Лаваля; дещо 

зменшити товщину припуску, забезпечивши при цьому критерії якості очищеної 

поверхні (у даному випадку пр  прийняте гарантовано дещо завищеним); 

автоматичну руку маніпулятора обладнати двома соплами; передбачити більше 

проходок факела (2-3) для досягнення заданого припуску пр . 

Матеріали даного розділу опубліковані у вигляді статей та охоронних 
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документів [43, 49, 129, 140]. 

5.4. Висновки до розділу 5 

1. Результати узагальнення технологічних показників дробоструминного 

очищення внутрішньої поверхні циліндричних ємностей під захисне неметалеве 

покриття, як вихідних параметрів, дозволяють створювати раціональні конструкції 

автоматичних маніпуляторів для виконання трудомісткої і шкідливої для здоров'я 

людини операції абразивної підготовки поверхонь виробів типу тіл обертання і, 

таким чином, значно підвищити рівень автоматизації цього процесу. 

2. Запропоноване технічне рішення на конструкцію самохідного модуля для 

очищення внутрішніх циліндричних поверхонь дозволяє істотно зменшити 

матеріаломісткість і розширити технологічні можливості такого процесу, оскільки 

дозволяє очищати корпуси апаратів не залежно від місця завантажувального люка в 

одному з його торцевих днищ. 

3. Визначено основні характеристики руху відбитку дробоструминного 

факела маніпулятора по оброблюваній криволінійній внутрішній поверхні виробу за 

умови рівномірного і якісного очищення. 

4. Створено покроковий алгоритм (18 кроків) визначення і ув’язки 

взаємозалежних технологічних параметрів для досягнення збалансованої технології 

якісної дробоструминної очистки внутрішньої поверхні корпусних порожнистих 

виробів типу тіл обертання. 

5. Розроблено технологічну карту очищення корпусу хімічного апарату 

відповідно до розробленого покрокового алгоритму, що запроваджується на заводі 

хімічного машинобудування ПрАТ «Полтавхіммаш» (м. Полтава). 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі, яка присвячена удосконаленню технології 

дробоструминного очищення внутрішніх поверхонь корпусних виробів типу тіл 

обертання з низьковуглецевої сталі шляхом експериментально-теоретичного 

дослідження впливу ударної дії дробу на стан очищеної поверхні та встановлення 

раціональних режимів і розробки нових технічних рішень для такого технологічного 

процесу, отримані такі основні наукові та практичні результати: 

1. Дробоструминне очищення внутрішніх поверхонь великогабаритних 

корпусних апаратів типу тіл обертання від забруднень різного походження є чи не 

єдино прийнятним способом механічної абразивної обробки порожнин таких 

виробів з метою подальшого нанесення на них неметалевих стійких покриттів. 

2. Побудовано і обґрунтовано нові наукові підходи до описання динамічної 

(ударної) взаємодії абсолютно жорсткої сферичної дробинки з площиною 

деформівного півпростору, на основі яких визначено, залежно від заданих вихідних 

параметрів контактної взаємодії, розміри і форму сліду зіткнення та встановлено 

наслідкові основні параметри технології дробоструминного очищення поверхонь 

виробів із низьковуглецевих сталей. У пружно-пластичній моделі для описання сили 

опору атакованого поверхневого шару запроваджено один коефіцієнт пружно-

пластичності матеріалу, який легко встановлюється експериментально-аналітичним 

шляхом, а у пружно-в’язкій моделі – два коефіцієнти, які враховують 

співвідношення пружних і в’язких деформацій, що дозволило достовірніше 

врахувати властивості матеріалу виробу відповідними розв’язками вихідних 

диференціальних рівнянь і обґрунтувати можливість нехтування у певних випадках 

пружними деформаціями. 

3. На основі рішення побудованих аналітичних моделей також встановлено: 

– залежність критеріїв якості оброблених поверхонь (рівномірної шорсткості, 

структури та міри шаржування поверхневого шару осколками дробу) від заданих 

технологічних параметрів процесу очищення; 

– граничну швидкість (≈ 160 м/с) атаки сталевим коленим дробом, виходячи 



 

 

169

з характеристики його міцності, що призводять до істотного зниження 

працездатності абразиву і економічно вигідну швидкістю (v = 80…120 м/с); 

– економічний період стійкості дробу, що дозволяє більш точно 

розраховувати штучний час на проведення відповідальної операції поповнення 

системи живлення технічним дробом. 

4. Експериментально встановлено і теоретично обґрунтовано ефект 

поглинання контактного тангенціального переміщення дробинки нормальним 

переміщенням при формуванні довжини сліду дробинки на атакованій поверхні за 

великих кутів атаки 70   , що дозволяє в таких випадках нехтувати 

тангенціальним переміщенням при визначені продуктивності процесу очищення. 

5. Металографічні дослідження дозволили встановити факт шаржування 

поверхні застряглими осколками дробу, розміри яких коливаються від декількох до 

десятків мкм. Максимальні розміри осколків складали близько 50 мкм. 

Співвідношення дрібних і крупних осколків склало 5:1. Біля 20% дрібних виявилися 

повністю замурованими в поверхневий шар, їх вдалося виявити тільки на шліфах.  

6. Встановлено раціональні вихідні технологічні режими дробоструминного 

очищення сталевих поверхонь для утворення стабільної заданої шорсткості, яка 

досягається за 30…40 с дії факела: швидкість атаки, яку забезпечують 

дробоструминні апарати нагнітальної дії з абсолютним тиском стислого повітря 

р = 0,6 МПа і циліндричні сопла діаметром dс = 10 мм, сягає 120 м/с і більше; кут 

атаки 55 ...65    ; діаметр сталевого дробу 0,8…1,4 мм. 

7. Запропоновано принципово нове технічне рішення на конструкцію 

самохідного модуля в складі технологічного комплексу для дробоструминного 

очищення внутрішніх поверхонь хімічних корпусів, яке дозволяє істотно розширити 

технологічні можливості процесу очищення порожнин металевих великогабаритних 

виробів (корпуси апаратів, труби, цистерни та інші). 

8. Визначено основні характеристики руху відбитку факела по спіралі 

Архімеда при очищенні днищ та гвинтовій спіралі при очищенні обичайки, а сопла 

по еквідистанті до твірної кривої оброблюваного виробу, та розроблено 

технологічну карту очищення корпусу хімічного апарату відповідно до 



 

 

170

розробленого покрокового (18 кроків) алгоритму визначення і ув’язки 

технологічних параметрів. При цьому:  

- очищення до ступеня якості Sa 3 і подальшого емалювання внутрішніх 

поверхонь габаритних корозійностійких хімічних ємностей диктують вимогу 

збільшеного припуску δпр (товщини шару, що знімається при очищені) до 2 zR ; 

- максимальна частота обертання оброблюваного виробу при обробці днищ з 

найменшим радіусом проходки відбитку по спіралі Архімеда обмежена значенням 

( 2 /n об хв ) з точки зору техніки безпеки; 

- раціональні технологічні режими забезпечують об’ємну продуктивність 

дробоструминного очищення в межах 6 35...9 10 /м хв . 

9. Об’ємна продуктивність очищення великогабаритних виробів за 

раціональних технологічних режимів не завжди дозволяє дотриматися часового 

проміжку t  між операціями очищення поверхні і нанесення на неї захисного 

покриття ( 8t год ). Тому руку маніпулятора обладнують двома соплами або 

передбачають більше проходок факела (2-3) для досягнення заданого припуску δпр. 
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