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Анотація
Доповідь присвячена дослідженню та аналізу процесів імпульсного насичення спеціальними розчинами
капілярно-пористих матеріалів.
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Abstract
The report deals with the saturation pulse soaked in a solution of capillary-porous materials.
Keywords: wood treatment, impact treatment, treating efforts, antiseptic, deep saturation, porous materials.

Спосіб насичення деревини залежить не тільки від типу просочуваного матеріалу, але й від виду
насичувальної рідини – антисептика.
Досвід використання сучасними технологіями в якості насичувальної речовини водорозчинних
важковимиваючих рідин показує ефективне використання продукту насичення у жорстких умовах
періодичного чи постійного інтенсивного зволоження [1].
У випадку застосування подібних антисептиків виникає ряд технологічних проблем. Основні з них:
неможливість нагрівання робочих розчинів, а також умова недовготривалого контакту розчину з
просочуваним матеріалом (до однієї години) [1].
Недотримання вищевказаних умов призводить до порушення якості продукту насичення і втрату
необхідних експлуатаційних властивостей.
Ще однією проблемою загальною для всіх способів просочування деревини є недостатня глибина її
насичення. Це в свою чергу також призводить до погіршення характеристик деревини таких, як: міцніть,
стійкість до шкідників, термін експлуатації.
Зважаючи на цей факт, можна стверджувати, що досить перспективним і практичним є спосіб
імпульсного насичення капілярно-пористих матеріалів. Такий спосіб насичення здійснюється завдяки
розробленню певних конструктивних рішень щодо використання імпульсного обладнання, а також
втілення змін щодо проходження самих процесів насичення та вакуумування матеріалів [2].
Окрім розробки відповідного обладнання, однією з найголовніших задач в розвитку імпульсного
способу насичення є визначення закономірностей процесів просочування під впливом імпульсних дій, а
саме виявлення оптимальних залежностей між частотою створюваних імпульсів та глибиною насичення
деревини.
З огляду на те, що деревина – капілярно-пористий матеріал, то для опису руху рідини в ній можна
скористатися рівняннями динаміки шарових течій та фільтраційними рівняннями.
Щодо визначення глибини пористого насичення, то можна прийняти до уваги видозмінену формулу
П. С. Серговського [3]:
x  V t .
(1)
де х – глибина проникнення рідини, м; V – швидкість руху просочувальної рідини крізь капіляри; t –
тривалість насичення, с.
При цьому швидкість заповнення пористої структури деревини визначається формулою [3]
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де К – коефіцієнт фільтрації;  P – перепад тиску по глибині x, Па;  – поверхневий натяг
просочуваного розчину; z – радіус капілярів насичуваної деревини, м;  – питома вага просочуваної
рідини.
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В умовах пористого насичення, глибина проникнення рідини в визначається рівнянням [3]:
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де х – глибина проникнення рідини, м; А – параметр насичення; t – тривалість насичення, с.
В формулі 3 параметр насичення [3]
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де К – коефіцієнт фільтрації;  P – перепад тиску по глибині x, Па;  – поверхневий натяг
просочуваного розчину; z – радіус капілярів насичуваної деревини, м;  – питома вага просочуваної
рідини.
Приймаючи до уваги вищеописані рівняння, можна досягти значного прогресу у пошуках залежності
між частотою пульсацій та глибиною насичення.
Використання імпульсного способу насичення капілярно-пористих матеріалів призводить до якісного
впливу на необхідні експлуатаційні характеристики деревини, створює умови інтенсифікації
технологічного процесу просочування, а також задовольняє особливі технологічні умови, які необхідні
для деяких видів спеціальних насичувальних розчинів.
Однією із найважливіших задач, що вирішує даний спосіб просочування є досягнення максимально
можливої глибини проникнення антисептика у товщу капілярно-пористого матеріалу. Глибину
насичення можна визначити використовуючи вищенаведені рівняння та закономірності.
Не менш важлива проблема полягає у визначенні закономірностей та залежностей частоти пульсацій
від глибини та часу насичення.
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