
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2017 (107). Частина 1 

83 

УДК 621.518:240 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ВОДОКРИЖАНОГО СТРУМЕНЯ  

ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО РІЗАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

О. Ф. Саленко, Г. В. Габузян, В. Т. Щетинін, В. В. Ткачук 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: salenko2006@ukr.net 

Представлено результати теоретико-еспериментальних досліджень отримання водокрижаного струменя 

шляхом його інтенсивного охолодження за допомогою введення в змішувальну камеру кріогенної рідини – рід-

кого азоту. Запропоновано оригінальну методику визначення фракційного складу частинок криги, оцінено їх 

масу. Виявлено вплив умов формування водокрижаного струменя на його різальну здатність. Показано, що по-

ряд із витратою кріогенної рідини, зокрема, рідкого азоту, важливий вплив на різальну здатність здійснює і ге-

ометрія камери змішування. Показано, що положення точки введення азоту у засопловий простір камери визна-

чає як кількість криги, яка утворюється, так і розмір частинок. Чим далі від зрізу сопла відбувається охоло-

дження рідини, тим більші за розмірами частинки криги утворюються. Це надзвичайно важливо, оскільки вони 

володіють більшою кінетичною енергією, а, отже, виконують різання більш ефективно. Отримано закономірно-

сті зміни інтенсивності теплопередачі в засопловому просторі, показано залежність температури крижинок від 

умов їх генерування. Отримано фрактограми згенерованого потоку криги та встановлено їх функціональну 

обумовленість режимами генерації та параметрами змішувальної камери. 

Ключові слова:водокрижаний струмінь, гідроструминна обробка, процеси теплообміну в струминному по-

тоці. 
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Представлены результаты теоретико-экспериментальных исследований получения водоледяной струи путем 

ее интенсивного охлаждения с помощью введения в смесительную камеру криогенной жидкости – жидкого 

азота. Предложена оригинальная методика определения фракционного состава частиц льда, выполнена оценка 

их массы. Установлено влияние условий формирования водоледяной струи на ее режущие способности. Пока-

зано, что наряду с расходом криогенной жидкости, в частности, жидкого азота, важное влияние  на режущие 

способности оказывает и геометрия смесительной камеры. Установлено, что положение точки введения азота в 

засопловое пространство камеры определяет не только количество образовавшегося льда, но и  размер частиц. 

Чем дальше за соплом происходит охлаждение жидкости, тем большие размеры частиц льда могут быть полу-

чены. Это весьма важно, так как они обладают большим запасом кинетической энергии, следовательно, выпол-

няют резание более эффективно. Получены закономерности изменения интенсивности теплопередачи в засо-

пловом пространстве, показана зависимость  температуры частиц льда от условий их генерирования. Получены 

фрактограммы сгенерированного потока льда, установлена их функциональная обусловленность режимами 

генерации и параметрами смесительной камеры. 

Ключевые слова: водоледяная струя, гидроструйная обработка, процессы теплообмена в струйном потоке  

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Струминні методи 

оброблення знаходять все більше застосування у 

виробничій практиці для виконання операцій різан-

ня, полірування, шліфування, очищення різних пла-

ских і криволінійних заготовок від поверхневих за-

бруднень і захисних плівок тощо. 

Перевагою таких технологій є те, що вони воло-

діють широкими технологічними можливостями; 

струмінь рідини постає ідеалізованим точковим ін-

струментом або інструментом інтегральної дії, який, 

при зміні умов його формування, здатен здійснюва-

ти вибірковий керований вплив на оброблювані за-

готовки,  формуючи поверхневий шар або створюю-

чи нові поверхні. Нині існує значна кількість мето-

дів струминного оброблення [1], однак усі процеси 

базуються на використанні кінетичної енергії стру-

минного потоку, що витікає крізь сопло малого діа-

метру. За свідченням [2], створюючи локальне гід-

родинамінче навантаження, струмінь здійснює ро-

боту руйнування, пропорційну швидкості руху еле-

ментарних обсягів рідини.  

Однак висока міцність конструкційних матеріа-

лів, порівняна із напруженнями, що викликає стру-

минний потік, робить ефективною гідрорізання ли-

ше неметалевих матеріалів [3–4], а для різання міц-

них заготовок відмінним має бути сам механізм вза-

ємодії потоку із поверхнею.    

Так, насичення струменя абразивними домішка-

ми значно підвищує продуктивність процесу, оскі-

льки превалюючими у цьому випадку постають 

процеси деформаційного зйому та мікрорізання ма-

теріалу, у той час як обробка чистим струменем рі-

дини базується лише на спроможності струминного 

потоку створювати локальні високоградієнтні гідро-

динамічні напруження.  

Цікавим напрямком подальшого розвитку стру-

минних технологій є використання водокрижаних 

потоків, сформованих струминним та кріогенними 

потоками.  

Роботи, присвячені дослідженню процесів водо-

крижаного різання, зокрема, [5–6] зазначають, що 

внаслідок сполучення двох потоків – рідинного, що 
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витікає крізь сопловий насадок, та кріогенного (на-

приклад, рідкого азоту, що надходить до змішуваль-

ної камери крізь дроселюючу шайбу), відбувається 

формування потоку дрібних крижинок, які розганя-

ються водою та, запасаючи кінетичну енергію, пря-

мують до поверхні, де і здійснюють роботу руйну-

вання.  

В роботі [5] зазначається, що ефективність водо-

крижаного різання є вищою порівняно із струмин-

ним, хоча і меншою за гідроабразивний спосіб розк-

рою.  

На нашу думку, водокрижане різання залишати-

меться нагальним для виконання операцій із матері-

алами, що мають порівняно невелику міцність. Це 

можуть бути поверхневі шари при гідроочищенні, 

неметалеві армовані або неармовані пластики; мате-

ріали радіоелектронної промисловості тощо. Безсу-

мнівною перевагою водокрижаного різання є відсу-

тність проблем, пов’язаних із забезпеченням абрази-

вом та необхідністю утилізувати використаних аб-

разив і шлам після обробки. У той же час раціональ-

ні параметри льодогенеруючої системи, як і режими 

ведення обробки, встановлені лише наближено, що 

робить задачу підвищення різальної здатності водо-

крижаного струменя актуальною і значимою.    

Мета роботи – виявлення впливу умов форму-

вання водокрижаного струменя на його різальну 

здатність та пошук способів її підвищення.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 

створення водокрижаного струменя використовували 

дослідно-експериментальний комплекс ЛСК-400-5, 

що дозволяє створювати робочий тиск до 400 МПа, 

забезпечуючи витрату рідини до 280 мл/с, форму-

вання струменя виконували кріогенною змішувальною 

камерою, яка являла собою циліндр 12,0х20,0 мм; у 

якості калібрувальної трубки  використовували тру-

бку із внутрішнім отвором 1,08 мм, виготовлену із 

твердого  сплаву типу ВК. Рідкий азот подавали у 

змішувальну камеру теплоізольованою магістраллю 

6,0х0,75 мм, дроселювання потоку створювали 

шайбою відповідно до рекомендацій [7]. Місце під-

ведення азоту встановлювали, виходячи з міркувань 

отримання максимальної кількості мікрокрижинок 

певної фракції.  

Розмір мікрокрижинок та їх форму визначали на 

основі мікрофотографій, отриманих на цифровому 

оптичному мікроскопі мод. 2MP USB Andonstar, 

стан поверхні після оброблення досліджували на 

растровому електронному мікроскопі мод. РЕМ-

106-И. Вагу мікрокрижинок визначали на аналітич-

них вагах мод. VIBRA HT 80CE Shinko Denshi. 

Для встановлення раціональних параметрів кріо-

генної системи проводили моделювання явищ у 

струминній системі на основі закономірностей пере-

дачі тепла та витікання рідини у засопловий простір.  

Експериментальні дослідження здійснювали так: 

після відкриття головного клапану та початку виті-

кання струменя із соплового насадку подавали рід-

кий азот до змішувальної камери, контролюючи 

його витрату вимірюванням зміни обсягу рідкого 

азоту, що знаходиться у термосі підведення кріоген-

ної рідини,  за проміжок часу, встановлений хроно-

метром. При  цьому сам термос піддавали поперед-

ньому охолодженню до температури 245-260 К, а 

википання азоту у термосі (та відповідне зменшення 

його обсягу) враховували на основі додаткових ви-

мірів інтенсивності википання. 

Вивчення форми частинок та визначення усеред-

неної ваги частинки здійснювали шляхом осадження 

частинок розпиленою оболонкою струменя, на по-

передньо охолоджену до температури 250-260 К 

контрольну пластинку з міді розмірами 3,0х3,0 мм, 

яку було зважено та на якій у подальшому були по-

раховані крижинки.   

Різальну здатність струменя визначали за насту-

пними показниками: міцністю крижинок, обумовле-

ною їх температурою в момент натікання на пере-

пону; кількістю згенерованих частинок; розподілом 

швидкостей у водокрижаному потоці.  

Твердість крижинок, яка залежить від темпера-

тури охолодження рідинного потоку внаслідок тер-

модинамічних явищ у змішувальній камері, визна-

чали з наступних міркувань. 

Для визначення ступеня заморожування крижи-

нок виходили із умови, що танення крижинки відбу-

валося протягом часу , за який кількість теплоти Q, 

що надходить до крижинки від зовнішнього середо-

вища, витрачається на нагрів крижинки до темпера-

тури плавлення та перехід її з твердого у рідкий 

стан: 

 

hLcmTQQQ pzan  ,       (1) 
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Тоді, базуючись на положеннях Фур’є щодо рів-

нянь теплопровідності та враховуючи, що для теп-

лового стоку  

IdxdydzdQ  ,               (3) 

 

де І – інтенсивність теплопередачі від середовища 

до крижинки; dxdydz  - елементарний обсяг крижи-

нки, в першому наближенні (при kWdxdydz  та 

mhs   маємо):  
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де с – питома теплоємність крижинки; т – її усеред-

нена маса;  - щільність рідини; Lp – питома теплота 

плавлення льоду; h – шар кристалізації за певний 

проміжок часу s – площа поверхні крижинки. 

Розрахункова міцність частинок на стиснення 

при певній температурі за [8] становитиме: 
 

610)859,07375,0()( zz
сж
л TT   .            (5) 

 

Кількість частинок, які можуть здійснювати без-

посередньо процес мікрорізання або пластичного 

деформування, встановлювали на основі оцінки кі-

лькості Np потрапляючих на експозиційну пластинку 

частинок криги за час . Розміри пластинки 20х30 мм, 

пластинка встановлена на відстані 150 мм від зрізу 

калібрувальної трубки, та має температуру t=0
0 

C, 

що дозволяє здійснити підрахунок частинок до мо-

менту їхнього таяння.  
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Оскільки на підставі аналітичного аналізу та ро-

боти [9] вважається, що розподіл частинок за пере-

тином відповідає композиційному закону розподілу 

випадкової величини, отриманим на основі закону 

Гауса та закону рівної ймовірності 
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встановлення кількості частинок Np на основі фото-

фіксації контрольної площини дозволяє визначити 

загальний потік маси частинок криги за контрольо-

ваною величиною так (рис.    ): 
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При цьому х1; х2; y1; y2  - координати положення 

контрольної площинки відносно осі струменя;  х, у, - 

плинні координати; 0 – середньоквадратичне від-

хилення від центру очікувань а0 потрапляння части-

нок на поверхню обробки;  - параметр, що врахо-

вує відмінність розподілу мас із збільшенням відс-

тані від зрізу калібрувальної трубки.  

Швидкість частинок водокрижаного струменям 

viс безпосередньо визначає ефективність різання, 

оскільки кінетична енергія, запасена у потоці, пере-

творюється у корисну роботу руйнування W, яка, 

відповідно до висновків  В.Д.Кузнєцова, пропорцій-

на обсягу зруйнованого матеріалу V, поверхневій 

енергії  за площинами спайки, та зворотно пропор-

ційна відстані між атомами а:  

            
a

CV
W


 ,                                     (8) 

де C – коефіцієнт, що залежить від місця прикла-

дання навантаження. 

В роботі [10] автори надають емпіричну залеж-

ність для встановлення швидкості руху потоку, яка, 

власне, визначає різальні властивості струменя, од-

нак ця залежність не враховує багатопланових явищ, 

що відбувається в змішувальній камері та в калібру-

вальні й трубці і не може бути коректно застосована 

для розрізання товстих пластин.  

Розподіл швидкостей за перетином струменя ви-

значали на основі виміру hi профілю контрольного 

обсягу матеріалу при перпендикулярному натіканні 

струменя на поверхню за малий проміжок часу, ско-

риставшись міркуванням Фінні [11] щодо обсягу, 

видаленого з поверхні за рахунок деформаційного 

зносу  

0;
6

cos22















 






f

i
i

mv
w ;                      (9) 

тобто 0;2  ii Cmvh
,
   

де m – масова витрата абразиву, C – константа мате-

ріалу, що обумовлює його в’язкість; – міцність ма-

теріалу на стискування; vi – швидкість аналізованого 

пакету водо-крижаного струменя. Приймали vi viс.  

Традиційно водокрижаний струмінь формують 

шляхом кріогенного охолодження швидкоплинного 

потоку рідини, що витікає із соплового насадку в 

змішувальну камеру. Охолодження здійснюється  

кріогенною рідиною (рідким азотом), яка надходить 

до змішувальної камери, та виконавши охолоджен-

ня, переходить у газоподібний стан і далі прямує до 

калібрувальної трубки, де потік рідини прискорює 

частинки криги.  Загалом, процес розгону і спрям-

лення утворених крижинок подібний до процесу 

формування гідроабразивного струменя.  

Подібним є і процес взаємодії потоку із оброб-

люваної поверхнею, однак за свідченням [12] при 

аналізі явищ, що відбуваються при співударянні 

частинок із поверхнею слід враховувати і термоди-

намічні перетворення.   

Схема утворення різального гідроструменя при-

ведена на рис. 1. Робоча рідина високого тиску з 

надзвуковою швидкістю витікає з сопла 5. Проходя-

чи через змішувальну камеру 3, струмінь рідини 4 

створює розрідження і охолоджується рідким азо-

том, що надходить до камери через штуцер 6. Вико-

навши охолодження, азот активно випаровуються, 

внаслідок чого в камері зростає тиск. За час пряму-

вання до каналу 2 калібруючої трубки 1 частинки 

води перетворюються на кригу, і до каналу потрап-

ляють вже мікрокрижинки, які розганяються водя-

ним потоком і формують різальний струмінь. 

 
Рисунок 1 – Утворення різального водокрижаного 

струменя 

 

Процес формування крижинок та їх взаємодія зі 

струменем води надзвичайно складний. Це обумов-

люється наступними аспектами: розподіл швидкос-

тей потоку в різних точках поперечного перетину 

струменя нерівномірний; за довжиною струменя 

характер розподілу швидкостей у перетині зміню-

ється з виокремленням так званого ядра  

(рис. 1); з віддаленням від сопла компактність стру-

меня порушується: вона губить свою початкову ци-

ліндричну форму та поступово переходить у потік 
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дрібних крапель; при русі крижинок уздовж каліб-

рувального каналу вони постійно ударяються між 

собою та об стінку каналу. 

Внаслідок цих явищ не всі частки однаково вза-

ємодіють із струменем: одні проникають до ядра 

потоку і їх швидкості при цьому швидко зростають; 

інші захоплюються межовим шаром, швидкість яко-

го відносно невелика, і тому швидкість та енергія 

цих часток теж будуть малими. Окрім того, ці част-

ки будуть втрачати енергію із-за ударів по стінках 

калібруючого каналу. Третя група часток буде захо-

плена ядром або межовим шаром, однак не вмить, а 

тільки після багатократних ударів зі стінкою змішу-

вальної камери. Якщо взяти до уваги також і постій-

ну взаємодію між частками при їх русі у двофазово-

му потоці всередині калібруючого каналу, то з ура-

хуванням вищевикладеного стає зрозумілим, що 

побудова точної математичної моделі формування 

крижинно-рідинного струменя і визначення швид-

кості та енергії кожної частки у потоці є практично 

нерозв’язаною задачею. 

Спрощена модель формування струменя може 

бути побудована виходячи із наступного:  

1) струмінь води витікає з сопла з коловим вихідним 

отвором, має циліндричну форму, радіус поперечно-

го перетину  струменя rb дорівнює радіусу вихідного 

отвору сопла rс; 2) швидкості всіх точок поперечно-

го перетину струменя однакові та дорівнюють сере-

дній швидкості потоку vb, що визначається за фор-

мулою: 

 

  
cbb fQv / ;                         (10) 

 3) прийняте припущення що rb=rc, fb=fc=rc
2
; 4) 

втратами енергії водокрижаного струменя на тертя у 

повітрі та по стінках каналу калібруючої трубки 

знехтувано; 5) прийняте також припущення, що при 

охолодженні потоку нагрівання рідкого азоту повні-

стю переводить його у газоподібний стан. 

Виділивши у потоці рідкого азоту елемент масою 

dma, вважатимемо, що, надходячи до змішувальної 

камери, він буде виконувати охолодження крапель 

рідини, яка за час прямування простором змішува-

льної камери внаслідок теплообміну перетворить 

частину рідини на крижинки масою dmb одночасно 

втративши швидкість, внаслідок чого ці крижинки 

потребуватимуть прискорення ядром струменя.  

На основі рівняння Менделєєва-Клапейрона роз-

рідження у камері змішування, яке визначає обсяг 

всмоктуваної рідинно-парової суміші азоту, зале-

жить від співвідношення обсягів каналу подачі ро-

бочого середовища Wj та власне змішувальної каме-

ри Wk. Прийнявши припущення, що нагрівання азо-

ту в каналі підведення не відбувається, тобто процес 

руху рідини є ізотермічним ,  – тиск ріди-

ни у перед сопловому просторі. 

Відповідно до закону збереження кількості руху, 

можна записати: 

 

         )( abaabb dmdmvdmvdmv 


 .            (11) 

Звідси швидкість елемента струменя в момент 

потрапляння мікрообсягу азоту до струменя стано-

витиме 

       
ab

aabb

dmdm

dmvdmv
v









.

                     (12) 

Оскільки швидкість потоку рідкого азоту прак-

тично дорівнює нулю, vа=0, та внаслідок активних 

термодинамічних перетворень відбувається випаро-

вування азоту, перетворення крапель рідини на лід 

(без зміни його маси), після часткового гальмування 

потоку його швидкість становитиме  

aаb

bb

dmСdm

dmv
v







,               (13) 

де Са – коефіцієнт, що враховує активне гальмуван-

ня потоку рідкою фазою азоту в момент потраплян-

ня у камеру змішування,   

τ2drvdm bbb  ,                     (14) 

де  – умовна густина рідини; d – проміжок часу, 

протягом якого поперечний перетин струменя пере-

міщується на відстань dl; rb – радіус потоку в мо-

мент змішування. 

Цей радіус визначається віддаленістю Х від зрізу 

сопла і для катеноідального профілю (який мають 

використовувані сапфірові сопла) становить за [13]: 

 Xdr zb 1625.0 ,                    (15) 

де dz  – діаметр сопла на зрізі. За умови тиску на 

вільній поверхні термосу із рідкими азотом, дорів-

нюючому атмосферному pa, витрата азоту станови-

тиме: 

  /)(2 kad ppfq 
,                  (16) 

 тоді  /)(2 kada ppdfqddm 
 .     

 (17) 

Теплообмін відбувається при змішуванні пото-

ків, за рахунок активного переміщування рідин між 

собою. Потік рідини вважаємо однорідним тільки у 

ядрі струменя, на ділянках біля периферії – це потік 

дискретної фази (рух окремих крапель).  

При витіканні рідини має місце нестаціонарна 

теплопровідність, яку в першому наближенні можна 

описати відповідним рівнянням: 

                     )()( hh
h TfTL

T








,                  (18) 
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, Тh- температура води при проході 

крізь сопло, Тh – температурний натиск; λh – коефі-

цієнт теплопровідності, сh – теплоємність, ρh – щіль-

ність, δh – товщина, х –  координата уздовж поверхні 

контакту потоків рідин. Інтенсивність тепловідве-

дення q  моделювали за рекомендаціями [14]; при 

моделюванні теплопоглинання враховували, що во-

да, охолоджуючись від початкової температури Тh 

витікання із сопла, змінювала свій агрегатний стан 

при Ті=273 К
 
і далі крижинки охолоджувалися до 

температури Тк.  
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Повну енергію аналізованої системи, з урахуван-

ня змінного теплового балансу змішування внаслі-

док вивільнення енергії (теплоти) кристалізації, ви-

значали на основі результатів отриманих [15]: 
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де , gi – загальна масова доля фракцій та доля i-х 

(за масою) фракцій у сумарній масі дискретної 

(крижаної) фази у потоці; T,V,Ti,Vi – значення темпе-

ратури та швидкості газу та i–ї частинки криги від-

повідно; q, i – прихована теплота зміни фазового 

стану речовини дискретної фази та плинне значення 

ступеня кристалізації i–ой фракції; T0 – критична 

температура гальмування газу [
0
C]; СР,  Сi  значення 

питомої теплоємності газової та i–ї дискретної фаз 

відповідно. 

Розрахункові значення теплофізичних парамет-

рів системи були такими: δh = 0,5⋅10
−3

 м, Lh = 

(25…70)⋅10
−3

 м, λh = 18 Вт/(м⋅K), сh = 245 Дж/(кг⋅K), 

ρh = 1000 кг/м
3
, діаметр та довжина змішувальної 

камери 12⋅10
−3

 м х 20⋅10
−3

 м; діаметр та довжина 

трубки – 1,2⋅10
−3

 м х 75⋅10
−3

 м. 

Значення витрати рідкого азоту в масовій частці 

витрати рідини (для експерименту витрату qb вста-

новлювали 0,12 кг/с становило: q1= q3=0,013 кг/с, 

q2= q4=0,025 кг/с; перші індекси відповідають відда-

леності від сопла la=2,0 мм, останні - la=16,0 мм. 

В результаті моделювання за розрахунковою 

схемою змішувальної камери (рис. 1) отримано очі-

кувану щільність теплового потоку (рис. 2) при змі-

нах точки підведення рідкого азоту та його витрати 

при постійній витраті рідини, яка дозволяє встано-

вити обсяг крижинок, утворених до моменту виті-

кання з калібрувальної трубки. Також установлено 

обсяг крижинок Кт (у масовій частці) в потоці за 

зрізом калібрувальної трубки (рис. 3).   

Отримані результати свідчать, що точка введен-

ня потоку кріогенної рідини, (на рис. 2  позначено 

відстанню la) має суттєве вплив на щільність тепло-

вого потоку І і при зростанні цієї величини у межах 

змішувальної камери спостерігається зменшення 

щільності в межах 15-25% (до (25…35)⋅10
3
 Вт/м

2
). 

Зростання масової витрати рідкого азоту з 10% до 

20% нівелює цей вплив при одночасному зростанні 

щільності теплового потоку. Подальше збільшення 

витрати кріогенної рідини практично не впливає на 

зростання І, тому робота із витратами понад 30% є 

недоцільною.  

 

 
Назва осі 

 

Рисунок 2 – Очікувана щільність теплового потоку 

при охолодженні швидкоплинного струменя  

і утворенні крижинок 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Обсяг крижинок Кт (масової частки)  

в потоці за зрізом калібрувальної трубки 

 

Обсяг масової частки крижинок Кт корелює зі 

щільністю теплового потоку (рис. 3) і при зростанні І 

теж збільшується, однак його збільшення є більш лі-

нійним, що можна пояснити охолодженням краплин 

рідини навіть після випаровування рідкої фази азоту.  

За теоретичними узагальненнями стає очевидним, 

що точка введення кріогенної рідини повинна, за мо-

жливістю, бути розташована якомога ближче до зрізу 

струминного сопла; збільшення масової витрати рід-

кого азоту веде до прогнозованого збільшення обсягу 

генерування криги. 

У той же час експериментальні дослідження 

процесу генерування крижинок та наступний їх 

фракційний аналіз (за усередненим діаметром dz) 

доводить існування значного розкиду розмірів кри-

жинок, який також обумовлюється I та la. 

Фракційний аналіз крижинок, загальний вигляд 

яких подано на рис. 4, 5, приведено у табл. 1. Умов-

но їх поділено на 5 фракцій: дрібні неправильної 

форми (до 0,1 мм), дрібні правильної форми (форма 

наближена до правильного багатокутника, до 0,15 мм), 

середні (0,22 мм); середньо-великі 0,3 мм) та великі 

(0,4 та більше мм).  
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Встановлено, що при введенні рідкого азоту в об-

сязі, меншому ніж 10% від витрати рідини (води), 

крижинки формуються гострокутової геометричної 

форми. Температура на виході з калібрувальної труб-

ки не вища за -10
0
 С, рис. 4, а, розміри фракцій стано-

влять 0,09…0,25 мм, з середньою масою до 0,007 г. 

Збільшення витрати рідкого азоту веде до практично 

лінійного зростання маси криги, що в цілому практи-

чно повністю збігається з результатами розрахунку 

маси генерованої криги (рис. 3). Зміщення точки вве-

дення рідкого азоту від зрізу сопла змінює фракцій-

ний склад крижинок, їх розміри, а також розсіювання 

розмірів у серії спостережень.  

Мікроскопічні дослідження та оптичні вимірю-

вання крижинок показали, що крижинки мають сут-

тєвий розкид за розмірами (і, відповідно, за масою), 

а час їх танення при температурі оточуючого сере-

довища становить 0,3…0,6 хв. 

Встановлено, що чим більше віддалена точка 

введення рідкого азоту від зрізу сопла, тим більша 

частина криги генерується у вигляді середньо-

крупних та крупних крижинок. Це можна пояснити 

тим, що з віддаленням від сопла струмінь активно 

дисипує і утворює досить крупні краплі рідини, які 

швидше охолоджуються і утворюють такі крижини  

(рис. 5 в, г). нелінійність збільшення масової части-

ки крижинок у функції відстані la можна пояснити 

зміною умов теплообміну та тим, що з віддаленням 

від зрізу розрахункова щільність теплового потоку 

починає різко падати (рис. 2).   

Таким чином, можна зробити висновок, що не-

зважаючи на більшу масу криги, яку можна отрима-

ти при безпосередньому підведенню рідкого азоту в 

точку за зрізом сопла, фракційний склад криги буде 

зміщений у бік частинок дрібного розміру, і різальна 

здатність струменя буде меншою. 

Зі збільшенням  відстані la кількість крупних ча-

стинок різко зростає, і при однаковій масі різальна 

здатність струменя підвищиться.  

 

 
Назва осі 

Рисунок 4 – Зміна частки (у %) крижинок  

середньо-великого і великого розмірів, виконуючих 

максимальну роботу мікрорізання 

 

Визначено також і геометричні параметри зони 

водо-крижаного впливу. Так, установлено, що в мі-

ру віддалення від зрізу калібрувальної трубки час-

тинки зберігають досить низьку температуру та рі-

зальну здатність на відстані до 50-60 мм.  

 

              
                           а)         б)        в)             г)        д) 

 

Рисунок 5 – Мікрофотографії крижинок водокрижаного струменя 

 

Таблиця 1 – Результати досліджень фракційного складу крижинок 

Згенеровані крижинки 
Нормована 

фракція, мм 

Середн. 

розм., мм 

Дисперсія 

визнач., мм 


2
- критерій 

Пірсона 

[
2
]=3,84 

Дрібні неправильної форми 0,1 0,085 0,022 2,95
* 

Дрібні правильної форми 0,15 0,115 0,024 3,19
* 

Середні 0,22 0,122 0,033 2,95
* 

Середньо-великі 0,3 0,186 0,039 2,95
* 

Великі 0,4   
 

*
 

2
<[

2
] тобто гіпотеза про нормальність розподілу підтверджується. 

 

На відміну від гідроабразивного струменя (з ак-

тивною частиною до 150-180 мм) водокрижаний 

струмінь досить активно дисипує в повітряному 

просторі. Таку особливість можна пояснити тим, 

що крижинки мають меншу масу порівняно із абра-

зивним частинками, отже, володіють меншим запа-

сом кінетичної енергії.  

М
ас

о
в
а 

ч
ас

тк
а,

 %
 

Відстань від зрізу сопла la, мм 
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Зазначене твердження доводиться також і аналі-

зом профілю вирви, отриманої при імпульсному 

впливі струменя на поверхню обробки. В табл. 2 

наведено значення глибини борозенки, а також її 

розміру в перпендикулярному перетині. Аналіз да-

них доводить, що при віддаленості понад 30 мм 

струмінь вже практично не виконує корисної робо-

ти руйнування (заглиблення борозненки не переви-

щує 0,1 мм, що порівняно із дією струменя чистої 

рідини), а його радіус зростає майже удвічі (рис. 6). 

 

Таблиця 2 – Геометричні параметри водокрижаного струменя та параметри отримуваної вирви 

Відстань, 

мм 

Радіус  

струменя, мм 

Середньоквадратичне 

відхилення, мм 

Глибина борозенки на 

тестовому зразку, мм 
Мікрофото поверхні 

10 1,12 0,374 2,4   

   
 

 
 

20 1,18 0,395 2,1 

30 1,19 0,3966 1,2 

40 1,22 0,4067 0,56 

50 1,27 0,443 0,18 

60 1,35 0,45 0,05 

70 1,48 0,493 0 

80 1,8 0,61 0 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Зміна радіуса струменя у функціях 

 віддалення від зрізу калібрувальної трубки  

та зміна отримуваної вирви різання 

 

Отже, водокрижаний струмінь найбільш доціль-

но застосовувати для різання матеріалів незначної 

(до 10Dk) товщини; міцність таких матеріалів також 

повинна бути невисокою. Обробку слід вести на 

відстані, що не перевищує 10-15 мм, на якій не від-

бувається суттєвого розширення водо-крижаного 

струменя при тому, що його різальна здатність за-

лишається високою.  

Можна очікувати, що водокрижаний потік буде 

суттєво продуктивніше виконувати видалення пове-

рхневих плівок і шарів забруднення, оскільки він не 

несе істотної загрози для металевих високоміцних 

поверхонь, однак із успіхом може видаляти плівкові 

покриття.   

ВИСНОВКИ. В результаті проведеного комплек-

су теоретико-експериметальних досліджень виявле-

но вплив умов формування водокрижаного струменя 

на його різальну здатність. Показано, що поряд із 

витратою кріогенної рідини, зокрема, рідкого азоту, 

важливий вплив на різальну здатність здійснює і 

геометрія камери змішування. Так, положення точки 

введення азоту у засопловий простір камери визна-

чає як кількість криги, яка утворюється, так і розмір 

частинок. Чим далі від зрізу сопла відбувається охо-

лодження рідини, тим більші за розмірами частинки 

криги утворюються. Це надзвичайно важливо, оскі-

льки вони володіють більшою кінетичною енергією, 

а, отже, виконують різання більш ефективно. Отри-

мано закономірності зміни інтенсивності теплопере-

дачі в засопловому просторі, показано залежність 

температури крижинок від умов їх генерування.   

Також отримано фрактограми згенерованого по-

току криги та встановлено їх функціональну обумо-

вленість режимами генерації та параметрами змішу-

вальної камери.           

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Тихомиров Р.А. Перспективы развития парка 

гидрорезных машин. – СТИН №4, 2001. – С. 54–62. 

2. Слободянюк В.А., Петко И.В. Формування 

гідроабразивного струменя для листового розкрою 

матеріалів легкої промисловості // Легка проми-

словість. – 2007. – № 2 – С. 63–75. 

3. Brenner V., Powell R., Louis H., Pushkarev A. 

Determination of the Criterion of Rock Resistance to 

Hydro-Mechanical and Hydro-Abrasive Cutting // Proc. 

International Symp. on New Applications of Water Jet 

Technology. 19-21 Oct. 1999. Ishinomaki, Japan. 

Ishinomaki Senshu University. – P. 399–405. 

4.   Использование теории разрушения 

деформиро-ванного тела в задачах повішения 

качества при гидрорезании / А.Ф. Саленко, В.Г. До-

ценко, А.В. Фомовская // Вестник инженерной 

Академии наук республики Армения. – Ереван, 

2008. – № 1 (86) – С. 50–52. 

5. Kiyohashi H., Handa K. A study of Production 

of Ice Particles by the Heat of Vaporization of Cryogen-

ic Liquefied Fuels and Their Applications in Ice Jets. 

Proceedings of the International Symposium on New 

Applications of Waterjet Technology, Ishinomaki, Ja-

Відстань від зрізу трубки lт, 

мм 

Х
ар

ак
те

р
н

і 
р

о
зм

ір
и

  



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2017 (107). Частина 1 

90 

pan, 1999, pp. 51–60. DOI: 10.1007/978-94-011-5320-

1_6. 

6. Máša V., Kuba P. Efficient Use of Compressed 

Air for Dry Ice Blasting. Journal of Cleaner Production, 

2016, vol. 111, part A, pp. 76–84. DOI: 

10.1016/j.jclepro.2015.07.053. 

7. Моделирование процесса разрушения покры-

тия водоледяной струей при очистке деталей машин 

/ М.А. Бурнашов, А.Н. Прежбилов, Ю.В. Василенко 

// Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». – 

2017. – Т. 17, № 2. – С. 67–73. 

8. Анисимова Н.П., Мельников П.И. Криогидро-

геохимические особенности мерзлой зоны. – Наука, 

Сиб.отд., 2007 – 212 с. 

9. Стоцько З.А., Стефанович Т.О. Математична 

модель розподілу маси речовини в струмені розпи-

лення при струменевій обробці поверхонь не-

зв’язаними твердими тілами // Вісник Націо-

нального університету «Львівська політехніка»: Оп-

тимізація виробничих процесів і технічний контроль 

у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2005. – 

№ 535. – С. 39–44. 

10. Haghbin N., Spelt J.K., Papini M. Abrasive 

Waterjet Micro-Machining of Channels in Metals: 

Comparison Between Machining in Air and Submerged 

in Water. International Journal of Machine Tools and 

Manufacture, 2015, vol. 88, pp. 108–117. DOI: 

10.1016/j.ijmachtools.2014.09.012. 

11. Finnie I., «The Erosion Metals». – McGrow 

Hill. -1999. 

12. Теоретическое обоснование необхо-димости 

внесения изменений в устройство режущей головки 

установки гидроабразивной резки / В.Н. Комельков, 

В.Б. Смирнов, Б.Н. Марьин, В.А. Ханов //Ученые 

записки Комсомольского-на-Амуре государствен-

ного технического университета. – Серия «Машино-

строение», Вып. 1. – 2013. – С. 49–54. 

13. Hashish M. «Aspects of abrasive-Waterjet Per-

formance Optimization», Proceeding of 8-rd Interna-

tional Symposium on Jet Cutting Technology, Durham, 

England, 09. 1998. 

14. Струйная модель теплообмена рабочих тел 

капельных холодильников-излучателей перспектив-

ных космических аппаратов / С.С. Раубе, Е.К. Крас-

ночуб, В.М. Бронштейн // Вестник Самарского го-

сударственного аэрокосмического университета, 

№3, (19) – 2009. – С. 122–140. 

15. Особенности моделирования процессов 

кристал-лизации сфороподобных тел в условиях 

неизотер-мического охлаждения / А.В. Михайлов, 

И.М. Лагун, А.Н. Чуков // Известия ТулГУ. Серия 

«Физика», Вып. 2. – Тула: ТулГУ, 1999. – С. 45–50.

 

DETERMINATION OF RATIONAL CONDITIONS FOR FORMATION OF A WATER-ICE JET FLOW 

WITH THE SETTING OF ITS CUTTING PROPERTIES 

O. Salenko, G. Gabuzyan, V. Shchetynin, V. Tkachuk 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: salenko2006@ukr.net 

Purpose. To present the results of theoretical and experimental studies of the production of an icy jet by means of 

its intensive cooling by introducing a cryogenic liquid (nitrogen) into the mixing chamber. Methodology. The compara-

tive analysis method has been used. An original method for determining the fractional composition of ice particles is 

proposed, and their mass is estimated. The effect of the formation conditions of the water-ice jet on its cutting properties 

has been established. Results. The regularities of the change in the intensity of heat transfer in the zasoploid space have 

been determined, the dependence of the temperature of the ice particles on the conditions for their generation has been 

shown. The fractograms of the generated ice flow are obtained, their functional conditionality is determined by the 

generation regimes and the parameters of the mixing chamber. Originality. For the first time shows, that along with the 

flow of the cryogenic liquid (liquid nitrogen), the geometry of the mixing chamber also has an important influence on 

the cutting properties. It has been established that the position of the point of introduction of nitrogen into the saline 

space determines not only the amount of ice formed, but also the particle size. Practical value. The following pro-

cessing has been recommended for improving the cryogenic water-jet system; functional conditionality has been deter-

mined by the generation regimes and the parameters of the mixing chamber. 

References 15, table 2, figures 6. 

Кey words: water-jet flow with ice, hydrojet treatment, heat transfer processes in jet stream 
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