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ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ІМПУЛЬСНОГО 

НАСИЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ РЕЧОВИНАМИ  

КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ БУДІВЕЛЬНИХ 

ТА ІНШИХ ВИДІВ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ 

Професор Коц І.В., аспірант Горюн О.О. 

Вінницький національний технічний університет 

 

Стрімкий розвиток технологій та устаткування для виробництва будівель-

них матеріалів або виробів, зокрема бетонополімерів, що виготовляють шляхом 

імпрегнування капілярно-пористих структур бетону, зумовлює необхідність про-

ведення теоретичних та експериментальних досліджень для пояснення процесів, 

що відбуваються в ході насичення бетону. Передусім важливою є побудова ма-

тематичної моделі заповнення пор і капілярів бетонних зразків за використання 

імпульсного режиму імпрегнування будівельних матеріалів. Визначальні пара-

метри, що характеризують процес насичення представлені швидкістю (тривалі-

стю) насичення, глибиною заповнення порожнин або зміною об’єму просочува-

льного розчину в порах бетонних зразків в залежності від їх геометричної бу-

дови, режиму імпрегнації, а також властивостей рідини. Отримання знань про 

закономірності руху рідини в бетоні дадуть можливість спрогнозувати резуль-

тати імпрегнування в залежності від обраних технологічних параметрів наси-

чення. Варто відзначити велику кількість факторів, які визначають рух рідини в 

капілярно-пористому середовищі твердих тіл, а також складнощі, що виникають 

під час проведення експериментальних досліджень таких процесів. 

За результатами проведеного математичного моделювання і виконаних ро-

зрахунків нами розроблено устаткування для циклічного гідротермічного  імпу-

льсного насичення будівельних матеріалів та виробів (патент України 

№ 145860),  яка містить просочувальну камеру, трубчасті електричні нагрівачі, 

маневрову камеру, вакуум-насос, генератор гідравлічних імпульсів, систему тру-

бопроводів. Причому, просочувальна камера із розташованими в ній будівель-

ними матеріалами або виробами на початковій стадії герметизується і підключа-

ється до вакуумного насоса. Потім після виконання вакуумування, просочува-

льна камера заповнюється просочувальним розчином і здійснюється нагрівання 

розчину до заданої за технологічним регламентом температури. Одночасно вну-

трішня порожнина просочувальної камери підключається до генератора регульо-

ваних гідравлічних імпульсів. Величина створюваних в рідині просочувальної 

камери гідравлічних імпульсів може змінюватися як за перепадами тиску, так і 

за частотою їх повторюваності. Внаслідок імпульсної взаємодії з капілярно-по-

ристою структурою будівельних матеріалів або виробів, які попередньо підля-

гали вакуумуванню, відбувається  імпрегнування, тобто заповнення їх товщі про-

сочувальною рідиною, яка з часом полімеризується і надасть покращенні влас-

тивості цим матеріалам та виробам. Після необхідної за часом витримки просо-

чувальна рідина зливається до маневрової. Оброблені матеріали або вироби ви-

даляють і сушать.  
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