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conducted researches are described. 

According to the results of research, it was possible to demonstrate the possibility of using the 

ultrasonic method to determine the linear dimensions of objects in devices, as well as the possibility of 

developing and manufacturing ultrasonic non-destructive testing, which allows direct measurement with 

high accuracy surface. 

It is important that the developed and manufactured ultrasound provides ample opportunities for 

its improvement by improving both the hardware and software of the sample. 

The urgent task is to create research technology for the manufacture of piezoelectric transducers 

and significantly improve their quality and functional characteristics in order to create advanced tools for 

diagnostics and measurement of objects with minimal use of adjustments depending on the geometry and 

characteristics of objects. 

Keywords: non-destructive testing, ultrasonic means of control, ultrasonic thickness gauge, 

measuring probe with piezoelectric transducer, piezomodule.  
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АЕРОДИНАМІЧНЕ ІМПУЛЬСНЕ ДОЗУВАННЯ 

АБРАЗИВНОГО ПОРОШКУ 

 
У статті описано результати лабораторного дослідження, у якому оцінювалась можливість 

застосування аеродинамічного імпульсного способу дозування абразивного порошку в 

сумішоутворювачах газоабразивних апаратів. Наведено стисле теоретичне обґрунтування 

застосування способу. Виявлені головні фактори, які впливають на масу порції  абразивного 

порошку. Наведені спрощена схема лабораторної установки та результати експериментальних 

досліджень у вигляді графіка. Результати роботи можуть бути застосовані при розробці 

сумішоутворювачів газоабразивних апаратів з вимогами щодо високої стабільності масової 

витрати абразивного порошку. 

Ключові слова: абразивна ерозія, газоабразивний апарат, сумішоутворювач, 

аеродинамічний, газодинамічний, імпульсний, дозування,  масова витрата. 

 

Постановка проблеми. В основі роботи газоабразивних апаратів лежить явище 

абразивної ерозії – ударної дії великої кількості дрібних абразивних часток на тверде 

тіло, яке є об’єктом обробки. Абразивні частки підмішуються до струменю газу – 

енергоносія, що забезпечує часткам необхідну швидкість перед ударом. Інтенсивність 

абразивної ерозії залежить від великої кількості факторів, що по різному впливають на її 

величину [1-2]. Один із головних факторів – концентрація абразивних часток, тобто 

кількість (маса) часток, що припадають на одиницю маси газу енергоносія. Сталість 

концентрації часток або, що ідентично, їх масової витрати, забезпечує стабільну 

величину інтенсивності абразивної ерозії, що дозволяє прогнозувати більшість техніко – 

економічних показників роботи газоабразивного апарату. Нестабільність масової 

витрати абразивного порошку – головна проблема сучасних сумішоутворювачів 

газоабразивних апаратів, що стоять на озброєнні оперативних підрозділів 

правоохоронних органів.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Об’єм 

сипучого матеріалу складається з різних за формою та розмірами об’ємів 

взаємоконтактуючих твердих часток та порожнин між ними, що заповнені газом. 

Частки, що утворюють структуру сипучого матеріалу, мають між собою різний зв’язок, 

що залежить від розміру часток, їх форми, вологості. Як правило, більшість сипучих 

матеріалів мають складний фракційний склад та є сукупністю часток із випадковим 

невпорядкованим розміщенням. 

Сили поверхневого зчеплення між частками є пропорційними сумарній площі 
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контактів між ними. Зі зменшенням розміру частки вони проявляються інтенсивніше. 

Основною властивістю, що впливає на процес дозування, є сипучість, що характеризує 

рух матеріалу в площині отвору висипної ємності – бункера. У процесах дозування 

сипучих матеріалів ступінь рухомості часток має своє значення, її розглядають як 

комплексний показник цілої низки фізико – механічних властивостей. 

Розрізняють [3] два типи перешкод у процесі витікання сипучого матеріалу: 

зводовиникнення (закупорювання) та утворення перемичок (обмеження витікання). 

Безперешкодне витікання сипучого матеріалу з ємності можливе лише за умови, що 

розмір випускного отвору відповідає певному значенню, тобто за дотримання 

визначених співвідношень між розмірами отвору та часток сипучого матеріалу. Для 

рівномірного протоку дрібнодисперсних матеріалів, до яких відноситься абразивний 

порошок (розмір частки ~ 80 мкм і менше), розмір випускного отвору має перевищувати 

розмір часток у сотні та більше разів. Як фізичне явище, процес витікання сипучих 

матеріалів є складним і взаємодія деформацій, що виникають під час витікання та 

напружень важко піддається вивченню. Під час руху потоку сипучого матеріалу, якщо 

порушуються зв’язки між частками й вони здатні переміщуватись одна відносно одної, 

то параметри витікання не залежать від форми ємності, у якій вони знаходяться. Для 

більшості сипучих матеріалів, незв’язна форма витікання являється типовою.  

При витіканні сипучого матеріалу на горизонтальну площину виникає насип з 

деяким кутом відкосу b (див. рисунок 1), що відповідає рівновазі часток. Цей кут, що 

називається природним кутом відкосу, є найбільшим і служить одним із основних 

показників матеріалу. Він залежить від форми часток, їх розмірів, вологості та деяких 

інших факторів. 

Метою статті є ознайомлення з фізичним принципом аеродинамічного 

імпульсного способу дозування абразивного порошку, виявлення основних залежностей 

та факторів, що визначають величину масової витрати порошку  та її стабільність. 
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Рис. 1. Імпульсний спосіб дозування абразивного порошку 

 

Виклад основного матеріалу. Основоположна ідея у створенні способу 

дозування абразивного порошку полягала в тому, що трубка невеликого діаметру 

повністю занурювалась у товщу сипучого матеріалу за схемою, що наведено на рисунку 

1. У трубці утворювався надлишковий тиск газу-енергоносія у вигляді короткого 

імпульсу з тривалістю t1. У результаті аеродинамічної ударної дії струменю газу на 

абразивний порошок, останній виштовхувався з товщі назовні. Якщо нехтувати 

розходженням струменю газу (при невеликому L) та можливим переміщенням часток 

порошку крізь його межовий шар, можемо вважати виштовхнуту порцію порошку 

приблизно у формі циліндру з діаметром, що дорівнює діаметру трубки d і деякою 

довжиною L. В об’ємі v2 такого циліндру вміщується маса m2 порції порошку, що 

визначиться рівнянням: 
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2d
m2 v2 L

4
       (1) 

де ρ – насипна густина порошку. 

Якщо врахувати об’єми порошку, що примикають до такого циліндру внаслідок 

його проекції на поверхню товщі порошку та осипанням порошку всередину трубки, із 

тотожним (однаковим) кутом b, загальний об’єм виштовхнутої порції можна уточнити 

рівнянням: 

v v1 v2 v3    

 

Очевидно, що v1 v3 . Тому загальна маса m порції порошку що 

виштовхується, дорівнюватиме: 

m v1 v2 v3 m1 m2 m3 2 m1 m2                                       
(2) 

 

У результаті аеродинамічного виштовхування порції порошку, у товщі основного 

сипучого матеріалу виникає порожнина, що захлопується внаслідок обвалення, із деяким 

характерним часом – часом релаксації t2. Наступний імпульс газу, через час  t2, 

виштовхає таку саму порцію порошку, оскільки/адже кут природнього відкосу b також 

відновлюється після кожного імпульсу. Таким чином, організувавши стабільну за 

параметрами послідовність n імпульсів газу отримуємо своєрідний «поршневий» 

нагнітач  або насос, що дозує викид порцій порошку до газового транспортуючого 

потоку. Якщо за час T організовано n неперервних імпульсів, то можемо зазначити 

середню масову витрату  Qm абразивного порошку, що визначиться згідно з рівнянням: 
m n

Qm m f
T


    (3) 

де n
f

T
  – частота імпульсів. 

За необхідності, формулу (3) можна скоригувати поправочним коефіцієнтом k, що 

характеризує відхилення виштовхнутої порції порошку від циліндричної форми та 

взаємодію часток порошку і газового струменя в межовому шарі. У підсумку:  

     Qm k m f                                     (4) 

 

Аналіз формули (4) показує, що якщо кожен із співмножників має високу 

параметричну стабільність в часі, то можна очікувати  такої стабільності й від величини 

масової витрати порошку в процесі дозування. 

Розрахуємо масу порції m. Враховуючи, що об’єми v1 та v2 однакові, з рисунка 1 

випливає, що довжина h складеного з цих об’ємів циліндру складе: 
h d ctg(b)   

 

Тому 
2 3d 1 d

v1 v3 h ctg(b)
4 2 8

         

 

Оскільки об’єм 
2d

v2 L
4

   , то з урахуванням (2) загальна маса порції m 

визначиться рівняння: 

3 L
m d ctg(b)

4 d

  
    

 

 (5) 

 

Оцінимо величину впливу на масу m параметрів рівняння (5). Поставимося 

типовими величинами параметрів 

3

êã
1402

ì
    3d 3,4 10 ì   0.63 äb 8ðà  

3L 8 10 ì  . 
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Візьмемо часткові похідні рівняння (5) за кожним параметром і підставимо в них 

типові величини параметрів та розрахуємо результати: 

 

3

2

3

2

4

2

7dm L
d ctg(b)

d 4 d

dm
3 d ctg(b) 2 d L

dd 4

dm 1
d

db 4 sin (b)

dm
d

dL 4

1.142 10

0.111

1.218 10

0.013





  
     

  


       

 
      

 


  





 (6) 

 

Таким чином, одержані числові оцінки величин впливу параметрів на приріст 

маси порції m вказують, що найбільший вплив здійснює діаметр d трубки та зміщення L. 

Впливом інших параметрів можна знехтувати. 

Стосовно таких параметрів впливу, як величина надлишкового тиску газу Р у 

трубці та тривалість імпульсу газу t1, наведемо такі якісні міркування. У момент 

імпульсу надлишковий тиск передає порції газу кінетичну енергію, величина якої 

повинна бути достатньою для того, щоб повністю виштовхнути порцію порошку з його 

товщі. За умови недостатньої енергії, порція порошку буде виштовхуватись лише 

частково. Якщо енергія буде надлишковою, це не буде значно впливати на масу 

виштовхнутої порції порошку. Тривалість імпульсу має враховувати час перехідного 

динамічного процесу переміщення порції порошку з одного боку, а з другого – час 

релаксації t2 товщі порошку. За умови дуже короткої тривалості потрібен надмірний 

надлишковий тиск, щоб передати масі порції порошку достатній механічний імпульс. За 

умови надмірної тривалості виявляються ежекційні явища, що призводять до 

неконтрольованого зростання маси порції порошку. Таким чином, тривалість імпульсу 

має бути оптимальною. 

Спрощену схему установки для проведення лабораторного дослідження наведено 

на рис. 2. 

Газ, що надходить із 40-літрового балону (поз.1) регулюється редуктором (поз.2) до 

надлишкового низького тиску Р, величина якого контролюється манометром М. 

Електромагнітний клапан, що керується короткими електричними імпульсами (поз.3) 

забезпечує появу в трубці (поз. 4) порцій стисненого газу, під час розширення яких 

виникаючий аеродинамічний (газодинамічний) тиск виштовхує із загальної маси порошку 

(поз. 6) деяку порцію. Електронні ваги (поз. 8) забезпечують вимірювання маси 

виштовхнутої порції (поз. 7). Трубка (поз.4) має можливість осьового переміщення 

відносно бункера (поз.5). У даному дослідженні використовувався один вид абразивного 

порошку – карбід кремнію чорний ГОСТ 3647-71 фракції «53С F180» (розмір зерна  

80 мкм) та один вид газу – енергоносія – зріджена вуглекислота вищого сорту ГОСТ 8050-85. 

 
Рис. 2. Спрощена схема лабораторної установки 
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На рис. 3 наведено фрагмент результатів обробки отриманих експериментальних 

даних, показаний у вигляді підсумкового графіка. Експериментальні дані вирівняні за 

методом найменших квадратів, із використанням комп’ютерного пакету Statistica 12. До 

того ж, внутрішній діаметр трубки (поз.4) мав величину 3,4 мм та не змінювався в 

процесі дослідження. 
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Рис. 3. Залежність маси m порції порошку, що виштовхнута,  

від статичного тиску Р, тривалості імпульсу t1 та зміщення зрізу трубки S 

 

Аналізуючи рис. 3, можна зробити висновки, що маса виштовхнутої порції 

порошку m залежить від зміщення S зрізу трубки та приблизно має пряму 

пропорційність, що відображається формулою 1. Маса виштовхнутої порції слабо 

залежить від статичного тиску Р, якщо його величина більше 2025 кПа. Тривалість t1 

електричного імпульсу також має відносно невеликий вплив на масу виштовхнутої 

порції, особливо за умови великих зміщень S, або, також, за малих значень L. Таким 

чином, параметр S, може бути використаний для налаштування сумішоутворювача на 

задану порцію виштовхнутої маси абразивного порошку, а загальна масова витрата 

порошку досягається варіюванням частоти електричних імпульсів n. Ці параметри 

мають високу часову стабільність та можуть легко змінюватися за необхідності. 

Висновки. Величина масової витрати порошку визначається комплексом 

параметрів, що мають бути керованими та стабільними у часі. 

Такі параметри, як діаметр дозуючої трубки d, частота імпульсів газу f, тривалість 

імпульсів газу t1, величина зміщення трубки S, мають визначальний вплив на величину 

масової витрати порошку. Якщо ці параметри стабільні у часі, величина масової витрати 

також стабільна. 

Такі фізичні параметри порошку, як насипна густина ρ та кут природнього 

відкосу b суттєво не впливають на величину масової витрати.  

Отриманий обсяг даних дозволяє провести інженерний розрахунок 

перспективного високостабільного сумішоутворювача газоабразивного апарата, що 

використовує імпульсний спосіб дозування порошку. 
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ABSTRACT 

Oleksandr Ivankin. Aerodynamic pulse method of dosing abrasive powder in mixture-

forming gas abrasive devices. The article describes the results of laboratory research aimed at assessing 

the possibility of the use of aerodynamic pulse method of dosing abrasive powder in mixture-forming gas 

abrasive devices. The short theoretic substantiation for using the method has been provided. The main 

factors influencing the mass of powder have been defined. The simplified laboratory installation scheme 

and the results of experimental research in the form of graph have been provided.  The work results can 

be used in developing a mixture-forming gas abrasive device with requirements to high stability of the 

mass loss of abrasive powder.  

Keywords: abrasive erosion, gas abrasive device, mixture-forming device, aerodynamic, impulse, 

dosing, mass loss.  
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начальник відділу 

(Український науково-дослідний інститут  

спеціальної техніки та судових експертиз СБУ) 
 

НЕГЛАСНЕ ПРОНИКНЕННЯ ДО ПУБЛІЧНО НЕДОСТУПНИХ МІСЦЬ, 

ЖИТЛА ЧИ ІНШИХ ПРИВАТНИХ ВОЛОДІНЬ, ВІДПОВІДНІ  

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 
 

Стаття присвячена розгляду понять щодо негласного проникнення до публічно 

недоступних місць, житла чи інших приватних володінь, а також результатів досліджень 

специфіки використання технічних засобів негласного проникнення та визначенню поняття 

«технічні засоби для негласного проникнення до публічно недоступних місць, житла чи інших 

приватних володінь», наведено поділ зазначених засобів на типи відповідно до їх функціональних 

можливостей та конструктивних особливостей.  

Ключові слова: технічні засоби, спеціальні технічні засоби, негласне проникнення, публічно 

недоступне місце, житло, володіння особи, поділ на типи.  
 

Постановка проблеми. Згідно зі ст. 246 Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК) негласні слідчі (розшукові) дії (далі – НСРД) є різновидом слідчих 

розшукових дій, відомості щодо факту та методів проведення яких не підлягають 

розголошенню, за винятком випадків, передбачених зазначеним кодексом України [1]. 

Негласність у терміні НСРД означає неочевидність, прихованість слідчих розшукових 

дій від осіб, які в них не беруть участі, зокрема, від співробітників слідчих та 

оперативних підрозділів, але насамперед від суб’єктів, щодо яких вони проводяться. 

Отже, під негласним отриманням інформації розуміють – заходи або дії, відомості щодо 

факту та методів проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених законодавством, та здійснюються для отримання інформації 

(спостереження, прийому, зняття, відбору, перехоплення, передачі та/або фіксування, 

оброблення) без відома суб’єкта цієї інформації (її володаря) та сторонніх осіб [2]. НСРД 

спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

кримінальному провадженні.  

Відповідно до 21 глави КПК НСРД поділяються на дві основні групи. Перша 

група регламентована § 2 «Втручання у приватне спілкування», а друга – § 3 «Інші види 

негласних слідчих (розшукових) дій». До другої групи НСРД віднесені заходи з 
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