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ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ НА ПОРИСТІСТЬ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ 

 

Ультразвукові хвилі являють собою пружні коливання матеріального середовища, частота яких лежить в 

діапазоні від 20 кГц (хвилі низької частоти) до 500 МГц (хвилі високої частоти). Ультразвукові хвилі виглядають 

як низка згущень і розрядження речовини або середовища. Завдяки їх властивостями вони знаходять широке 

застосування в багатьох областях. 

Експериментальні дані свідчать, що руйнування крихких і пластичних матеріалів при ультразвуковому 

впливові відбувається по-різному. Основні відмінності полягають в кількості осколків, на які руйнуються зразки і в 

часі руйнування. Так в експерименті [1] з ультразвукового опромінення крихких матеріалів германію та кремнію 

було встановлено, що через ~ 30 с після початку опромінення зразки «миттєво» руйнуються на величезну кількість 

дрібних осколків (від 10 до 104 штук), що дозволило охарактеризувати його як «вибухоподібне руйнування». У той 

же час зразки з пластичних матеріалів (металів) при такому ж ультразвуковому впливові зазвичай руйнуються на 

3-6 частин за час порядку ~ 100 с, і їх руйнування характеризується розвитком магістральної тріщини, як правило, 

по межах зерен [1, 2]. 

В даному експерименті джерелом ультразвукового випромінювання є 

ультразвуковий генератор УЭГ 5-1,8/22 (рис. 1), з робочою частотою 22 кГц. 

Вплив ультразвукових хвиль на оброблювану аміачну селітру супроводжується 

наступними ефектами: інтенсифікуються процеси переносу ваги, підвищується 

температура оброблюваного матеріалу, відбувається розподіл тиску і щільності за 

обсягом пресування стає більш рівномірним через зниження пристінного тертя, а 

за рахунок тертя між гранулами селітри відбувається руйнування гранул, але 

досягається більш щільна упаковка і, відповідно, більш висока щільність аміачної 

селітри [3]. 

В таб.1 наведені результати досліджень. Пористість визначали згідно ГОСТ 

33832 [4-5]. 

Таблиця 1  

Результати досліджень 

Тип аміачної селітри Повна 

пористість, % 

Відкрита 

пористість, % 

Закрита 

пористість, % 

Гранульована (щільна) 

АС 

51 7,575 43,425 

Пориста АС 50,5 7,14 43,36 

Гранульована (щільна) 

АС після ультразвукової 

обробки 

 

51 

 

7,26 

 

43,74 

Пориста АС після 

ультразвукової обробки 

 

50,5 

 

6,73 

 

43,77 

 

Отже, згідно даних таб. 1 видно, що після обробки гранул аміачної селітри ультразвуковими хвилями 

зменшується пористість. Це пов’язано зі збільшенням щільності і руйнуванням гранул аміачної селітри внаслідок 

тертя. 
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