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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Порошкові проникливі матеріали, 

які виготовлені з металів чи їх сполук, суттєво відрізняються від матеріалів зі скла, 

паперу чи тканин своєю підвищеною термостійкістю, міцністю і можливістю 

повторного використання після відновлення фільтрувальних властивостей. 

Суттєвою особливістю також є те, що при створенні матеріалів з металевих 

порошків можна керувати їх властивостями в досить широких межах.  

Градієнтні матеріали характеризуються зміною складу і властивостей в 

заданому напрямку. Удосконалення технологій отримання матеріалів, що мають 

неоднорідні експлуатаційні властивості, завжди було одним із важливих завдань 

матеріалознавства. Про це свідчать роботи таких вчених, як Баглюк Г.А., 

Вітязь П.А., Іскович - Лотоцький Р. Д., Капцевич В.М., Лаптєв А.В., 

Огородніков В.А., Пилиневич Л.П., Повстяной О.Ю., Радовський Б.С., Рак А.Л., 

Рудь В.Д., Русаков Г.В., Савуляк В.І., Скороход В.В., Шелег В.К., Штерн М.Б., 

Ям В.М,  Brown E., Jaeger H., Williams J. та багато інших. 

Важливим напрямком створення матеріалів із змінними властивостями по 

об’єму є процес вібраційного формування. Проте, закономірності поведінки часток 

під дією вібрації досліджені, в основному, теоретично, а технологія формування 

градієнтних структур методом вібросегрегації не знайшла широкого застосування в 

промисловості. Причиною є відсутність чітких теорій та методів впливу параметрів 

вібрації, параметрів  підбору фракційного складу порошків на градієнтне розділення 

суміші. Тому, дослідження цього процесу та його моделювання є актуальним як в 

теоретичному, так і в практичному плані. Крім того, використання та переробка  

відходів виробництва є економічно-доцільним, актуальним і сучасним завданням.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Дослідження, які викладені в дисертаційній роботі, проводились у рамках 

держбюджетної теми МОН України №226-17 д/б «Розробка технологій одержання 

матеріалів конструкційного та триботехнічного призначення на основі відходів 

промислового виробництва» на кафедрі прикладної механіки Луцького 

національного технічного університету, наказ Міністерства освіти і науки України 

№ 717 від 30.06.2016 року. Авторка дисертації брала безпосередню участь у 

виконанні вказаної теми як основний виконавець на посаді молодшого наукового 

співробітника.  

Мета і завдання дослідження – створення пористих порошкових матеріалів з  

градієнтною структурою методами вібраційної сегрегації із використанням 

порошків сапоніту та шламу нержавіючої сталі за рахунок теоретичного, 

технологічного і інструментального забезпечення технології їх формування та 

розробка математичної моделі поведінки частинок сипкого середовища під дією 

вібрації. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано та розв’язано наступні 

завдання: 

 на основі аналізу процесу ущільнення порошків визначити раціональну 

схему та спосіб формування виробів з градієнтною структурою; 
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 дослідити процес зміни структури порошкового середовища при переході 

від статичного до вібраційного стану;  

 провести комплекс теоретичних та експериментальних досліджень для 

визначення і прогнозування властивостей градієнтних пористих порошкових 

матеріалів; 

 експериментально визначити статичні та динамічні характеристики 

виконавчого механізму вібраційного стенду, необхідні для формування градієнтного 

матеріалу; 

 змоделювати математичну модель поведінки системи у процесі 

вібросегрегації, розрахувати коефіцієнти моделі, їх дисперсії, коваріації та довірчі 

інтервали, а також перевірити модель на адекватність; 

 дослідити отриманий матеріал та обґрунтувати закономірності розподілу 

його фізико-механічних характеристик.   

Об’єкт дослідження – вібросегрегація як спосіб отримання градієнтних 

порошкових матеріалів. 

Предмет дослідження – моделювання та дослідження властивостей 

градієнтних пористих проникливих матеріалів. 

Методи дослідження. При виконанні роботи використано методи теоретичної 

та вібраційної механіки, теорії коливань, методи моделювання, теорії планування 

експерименту, комп’ютерного моделювання. Дослідження мікро- та 

макроструктури, вимірювання форм, розмірів, числа зерен та пор виконано методом 

металографічного аналізу в програмному середовищі Smart Eye комплексу 

MicroОptik. Для визначення середніх значень концентрації компонентів порошкових 

сумішей і для визначення коефіцієнту неоднорідності суміші використано програму 

з відкритим вихідним кодом для аналізу та обробки зображень ImageJ2х. Тримірні 

моделі розташування часток побудовано в програмі Blender 3D. Для обробки 

результатів досліджень та чисельного моделювання використано математичний 

апарат Matlab та графічний редактор EDraw. Комп’ютерне моделювання для 

автоматизації процесу побудови та аналізу математичної моделі на базі 

експериментальних даних проведено у середовищі C++Builder. 

Наукова новизна отриманих результатів. Новими є такі результати 

теоретичних та експериментальних досліджень: 

- розроблено методи керування фізичними та експлуатаційними 

властивостями градієнтних пористих порошкових матеріалів із використанням 

порошків сапоніту та шламу нержавіючої сталі AISI430 за рахунок теоретичного, 

технологічного та інструментального забезпечення технології їх виготовлення; 

- вперше запропоновано спосіб переробки шламу нержавіючої сталі марки 

AISI430, як відходів промислового виробництва, для використання у 

фільтрувальних матеріалах; 

- вперше запропоновано технологічну схему отримання градієнтних 

пористих порошкових матеріалів на промисловому вібраційному обладнанні 

УВМ 60/60; 
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- в аналітичній формі вперше одержано модель поведінки 

багатофункціональної системи для обґрунтування фізико-механічних властивостей 

матеріалів заготовок, динамічних та енергетичних характеристик вібростенду; 

- вперше на основі експериментальних даних розроблено комп’ютерну 

програму для розрахунків основних параметрів та коефіцієнтів  математичної моделі 

поведінки порошкового матеріалу в процесі вібросегрегації із застосуванням 

сучасних комп’ютерних технологій C++Builder. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи дозволяють 

отримувати нерівномірний розподіл фракцій за висотою прес-форми в процесі 

віброформування  порошкового матеріалу. При градієнтному результаті розподілу 

порошкова суміш отримує поступову зміну основних властивостей в одному 

напрямку: зміна густини ρ; зміна розмірів d часток. При наступному формуванні 

матеріалу – змінну пористість, твердість, проникність (більш високі  показники 

міцності та меншу пористість і проникність у нижніх шарах сформованого 

матеріалу). Вдосконалено обладнання, побудовано математичну модель та 

розроблено програмне забезпечення для дослідження процесу вібросегрегації, що  

дає змогу докладно аналізувати такі процеси.  

Практичну спрямованість проведених досліджень підтверджено 

впровадженням конкретних результатів роботи на ряді підприємств: 

 на підприємстві ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» 

(м. Львів, Україна) впроваджено градієнтні фільтрувальні матеріали з регульованим 

розподілом пористості на основі порошків нержавіючої сталі та сапоніту для 

очищення технічної води від механічних забруднень; 

 на ТОВ ВО «Ковельсільмаш» (м. Ковель, Україна) впроваджено градієнтні 

матеріали із порошків сапоніту та нержавіючої сталі марки AISI430 для доочищення 

стічних вод. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, які отримано в 

процесі роботи над дисертацією, одержані авторкою самостійно. Аналітичний огляд 

літературних джерел, вибір матеріалів та методик дослідження, вибір факторів та 

побудова математичної моделі, визначення складу порошкових сумішей, 

виготовлення зразків фільтрувальних матеріалів та дослідження їх характеристик  

здійснювались авторкою особисто. Постановку задач на дослідження, трактування 

висновків виконано спільно з науковим керівником і частково з співавторами 

публікацій. 

На основі теоретичних та експериментальних досліджень авторкою було 

розроблено математичну модель процесу отримання градієнтних фільтрувальних  

матеріалів із порошків сапоніту та шламу нержавіючої сталі зі змінною за висотою 

зразка пористістю, проникністю та твердістю. На основі цього встановлені 

функціональні експлуатаційні характеристики розроблених матеріалів, які отримано  

методом вібросегрегації. Досліджено нерівномірність розподілу і проаналізовано 

залежність часток дисперсного середовища від фізико-механічних властивостей 

порошкових матеріалів, що входять до складу шихти, їх форми, розмірів та 

характеристик вібраційного стенду. 
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В працях, що опубліковано в співавторстві, авторці належать: дослідження 

способів імітаційного моделювання поведінки порошків [1]; моделювання 

технологічного процесу поведінки порошкових [2, 4]; аналіз роботи вібраційного 

стенду для дослідження сегрегації [3, 16]; обґрунтування параметрів пластичного 

формування [5]; визначення факторів впливу оцінювальних параметрів на 

концентрацію ключового компоненту [6]; формування рівнів варіювання факторів 

експерименту [7]; проведення експериментальних досліджень і їх опис [8, 17]; 

моделювання розділення часток дисперсного середовища у вібруючому контейнері 

[9, 10]; розробка C++ Builder проекту аналізу експериментальних даних у 

плануванні експерименту для процесу формування  градієнтного матеріалу [11, 25]; 

аналіз етапів вібраційного змішування у сипких середовищах [12, 13]; встановлення 

закономірностей формування градієнтних матеріалів з урахуванням параметрів 

вібрації [14, 19, 22]; формування графіку кінетичної кривої підйому часток у 

сипкому середовищі [15]; дослідження впливу форми часток сипкого середовища на 

сегрегацію [18]; розрахунок стохастичних коефіцієнтів [20]; розрахунок 

концентрацій ключових елементів [21]; розробка вдосконаленої моделі вібростенду 

[22]; постановка задачі на корисну модель та визначення способу отримання 

фільтрувального матеріалу [23]; розрахунок коефіцієнтів моделі [24]. 

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів забезпечено 

використанням сучасних приладів та систем, сертифікованого вібраційного 

обладнання, ліцензованого програмного забезпечення, достатньою кількістю 

експериментальних досліджень, теоретичним та експериментальним  

обґрунтуванням технологічних процесів. Адекватність комп’ютерної моделі 

перевірено за F-критерієм, достовірність розподілів часток підтверджено методами 

оптичного аналізу з використанням програмних комплексів Smart Eye та ImageJ2x. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

обговорювались і доповідались на: науково-технічних конференціях професорсько-

викладацького складу Луцького НТУ протягом 2011-2020 рр.;  ІІ Міжнародному 

симпозіумі  «Сучасні проблеми інженерної механіки» (м. Луцьк,  29 вересня – 1 

жовтня 2011 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених 

та студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи» 

(м. Луцьк, 19 жовтня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення 

систем управління організаційно-технологічними комплексами» (м. Луцьк, 5-6 

квітня 2015 р.); Міжнародній конференції молодих науковців «Сучасні технології в 

механіці» (м. Хмельницький, 21 – 23 квітня 2016 р.); ІІ-nd International Scientific and 

Practical Conference «New Opportunisties in the World Science (Abu Dhabi, UAE, 

August 30-31, 2016); ІII International Scientific and Practical Conference "Methodology 

of Modern Research" (Dubai, UAE, March 29, 2017); Десятій міжнародній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх 

фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів» 

(м. Київ, 20 – 21 квітня 2017 р.); ХVII міжнародній науково-практичній конференції 

«Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво» 

(м. Чернігів, 24 – 27 квітня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
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молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення 

систем управління організаційно-технологічними комплексами» (м. Луцьк, 28 – 29 

квітня 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Обладнання і 

технології сучасного машинобудування» (м. Тернопіль, 11 – 12 травня 2017 р.); 

Дванадцятій міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

інформатизації» (м. Київ, 12 – 13 грудня 2018 р.); Першій міжнародній науково-

технічній конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту –

2019» (м. Вінниця, 13 – 15 травня 2019 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції  «Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності» 

(м. Львів, 20 – 21 лютого 2021 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 26 наукових праць, з яких: 1 

стаття – у Міжнародній наукометричній базі Scopus; 2 статті у закордонних 

виданнях; 5 статей – у фахових виданнях України, 15 – у науково-технічних 

збірниках; 2 патенти України, 1 авторське свідоцтво на реєстрацію авторського 

права на твір (комп’ютерну програму). 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 136 

сторінках машинописного тексту, складається зі змісту, вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел і 5 додатків. Робота ілюстрована 25 

таблицями, 64 рисунками. Список використаних джерел містить 153 найменування, 

з них 145 кирилицею та 8 латиницею. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми 

дисертаційної роботи та її актуальність, 

сформульовано мету, завдання, визначено 

об’єкт та предмет дослідження, викладено 

наукову новизну та практичну значимість 

створення градієнтних проникливих матеріалів 

методом вібросегрегації, наведено відомості 

про апробації результатів дослідження. 

 У першому розділі здійснено аналіз 

наукових праць з питань вібраційного 

формоутворення порошкових матеріалів, 

характеристик і класифікацій градієнтних 

матеріалів та методів їх створення. Здійснено 

аналіз факторів, які впливають на сегрегацію 

порошкових сумішей. Проаналізовано 

кінетичну криву процесу змішування (рис. 1) і 

виявлено, що найбільш інтенсивне ущільнення 

порошкової суміші під дією вібрації 

відбувається на етапі І. Це пов’язано з перерозподілом часток, за рахунок їх 

змішування і більш щільної упаковки під дією прикладених зовнішніх сил.  

Проведений огляд літературних джерел з питань отримання порошкових 

матеріалів з неоднорідною структурою показав, що застосування традиційних 

 
Рис. 1. Кінетична крива 

процесу змішування: І – 

конвективне змішування; ІІ – 

дифузне переміщення; ІІІ – 

сегрегація 
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способів та методів отримання порошкових градієнтних матеріалів з неоднорідними 

характеристиками по товщині зразка або не в повній мірі дозволяє забезпечувати 

задані параметри твердості, розподілу пористості та проникності в об’ємі виробу, 

або потребує використання додаткового обладнання для реалізації такої структури. 

В опрацьованих джерелах виявлено мало інформації про вплив характеристик 

вібраційного обладнання, розмірів, густини та форм часток на процес сегрегації 

порошкових матеріалів для досягнення градієнтної структури, практично відсутні 

роботи, що пов’язані з розробкою адекватної моделі опису властивостей градієнтних 

матеріалів в залежності від градієнта концентрації часток одного з компонентів 

суміші. 

Проведено аналіз праць з питань огляду вібраційного обладнання. 

Проаналізовано характеристики наявного вібраційного устаткування в навчальних 

та науково-дослідних лабораторіях Луцького НТУ. Виявлено, що наявні 

технологічні комплекси не вирішують питання вібраційного розділення часток через 

вузький діапазон своїх частотних та амплітудних характеристик. В результаті 

проведеного огляду було запропоновано промисловий вібраційний стенд УВМ60/60 

дослідної лабораторії ПАТ «Електротермометрія» (м. Луцьк) для формування 

градієнтного порошкового матеріалу. Досліджено технологічні характеристики та 

експлуатаційні особливості вібраційного стенду, визначено основні параметри для 

подальшого застосування і проведення експериментальних досліджень. 

На основі виконаного огляду сформульовано мету дисертаційного 

дослідження та завдання для її досягнення.  

У другому розділі розглянуто характеристики вихідних порошкових 

матеріалів, пластифікаторів та описані методики досліджень складу матеріалів та їх 

властивостей.  

Для створення градієнтного пористого проникного матеріалу використано 

відходи шліфувального виробництва СП ТОВ «Модерн-Експо» м.Луцьк – шлам 

нержавіючої сталі AISI430 та порошки сапоніту Ташківського родовища 

Хмельницької області. Для вибору оптимального складу та режимів формування 

матеріалів досліджувалися співвідношення часток компонентів суміші із 

пластифікаторами різного хімічного складу (гліцерин C3H8O3 та поліетиленгліколь 

ПЕГ-400).  

Типові форми часток порошків визначали згідно ДСТУ 2640-94, 

гранулометричний склад визначали макроскопією зразків. Дисперсність 

відновлених порошків сталі AISI430 складала (-0,63..+0,35) мм, сапоніту –  

(-0,35..+0,063) мм. Запропоновано технологічну схему формування градієнтного 

фільтрувального матеріалу на основі шламу нержавіючої сталі AISI430, сапоніту 

Mg[Si4O10](OH)×nH2O та поліетиленгліколю ПЕГ-400.  

У третьому розділі представлено результати досліджень впливу вібраційних 

режимів на градієнтну структуру вихідного матеріалу.  

Досліджено параметри промислового вібраційного стенду УВМ60/60, де 

значення амплітуди, віброприскорення і частоти вібраційних коливань мають 

незалежне регулювання. Вібраційне навантаження на порошкову суміш витримано в 

діапазоні частот 20-60 Гц з віброприскоренням 5-15 м/с2 протягом 10-60 сек.  
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Аналіз фактору форми вибраних порошкових матеріалів проведено за 

методикою Салтикова. Дослідження показало, що переважна пелюсткова та 

дендритна форма відновлених порошків нержавіючої сталі AISI430 здатна 

забезпечити високу пористість вихідного матеріалу, проте кінетика підйому часток в 

процесі вібраційного формування таких порошків залишається низькою. Тому, 

запропоновано вдосконалену технологія формування градієнтних матеріалів з 

введенням пластифікатора поліетиленгліколю у склад шихти. Порошок нержавіючої 

сталі після такої обробки значно змінився формою (рис. 2), зникли гострі кути, а 

фактор форми змінився від 0,2 до 0,74. Порошки сапоніту після операції 

подрібнення та модифікування прийняли форму, наближену до сферичної з середнім 

значенням фактора форми 0,92. 
 

  
           а)           б) 

Рис. 2. Форма часток порошку сталі AISI430 до (а) та після (б) операції 

відновлення та модифікування  

Гранулометричний склад компонентів суміші вибирано експериментально з 

огляду літературних джерел, наукових досліджень та попередніх експериментів. 

Виявлено, що найкраще формуються зразки з суміші модифікованих сталі та 

сапоніту у масових частках 30% модифікований сапоніт, 70% модифікований 

порошок сталі. 

Залежність часу сегрегації від висоти засипки розраховано з аналізу процесів 

пружного зіткнення часток різної маси, густини з урахуванням параметрів вібрації 

(рис. 3).  

  
а)        б) 

Рис. 3. Сегрегація дрібної фракції сапоніту (-0,063..+0,04) мм та різних 

фракцій порошків нержавіючої сталі при частоті f=40 Гц та: а) віброприскорення 

а=10 м/с2 ; б) віброприскорення а=15 м/с2
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Поведінку системи (суміші порошків, що знаходиться в контейнері - змішувачі) 

описували у загальному випадку ймовірнісними методами, застосовуючи при 

певних припущеннях диференціальні рівняння Колмогорова через дискретні стани 

S1, S2 ,S3 системи: 

     (1)

 

 

 

 

 

              

де λ01, λ10, λ21, λ12, λ20 – числові значення інтенсивності потоків. Підставивши 

експериментальні коефіцієнти в систему, отримали, що процес сегрегації часток 

порошкового середовища з імовірністю 0,11 буде знаходитись в стані S0, з 

імовірністю 0,22 буде знаходитись в стані S1 та з імовірністю 0,67 – в стані S2. 

У четвертому розділі роботи на підставі аналізу рівнянь (1) побудована 

математична модель поведінки часток порошкової суміші нержавіючої сталі та 

сапоніту з урахуванням параметрів вібраційного стенду та розроблено програмне 

забезпечення для дослідження процесів поведінки сумішей у коливальних системах, 

що дає змогу докладно аналізувати такі процеси. Для цього використано стохастичні 

методи і теорію планування експерименту. Побудовано симетричний 

композиційний ротатабельний уніформплан другого порядку. Визначено множини 

впливу та вибрано фактори експерименту: гранулометричний слад ключового 

компоненту (сапоніту) ɳ; частота коливань  та час роботи вібраційного стенду t 

(таблиця 1). 

Таблиця 1. Множина оцінювальних параметрів системи 
Фактори експерименту Оцінювальні параметри системи 

М1 

Х11 насипна густина,   

Х 12 
співвідношення мас дисперсних сумішей у загальній масі, 

Sp 

Х 13 фактор форми часток, F  

Х 14 гранулометричний склад порошку, ɳ 

М2 

Х 21 амплітуда коливань, А  

Х 22 частота коливань,  

Х 23 загальна маса несучого тіла, М  

Х 24 віброприскорення коливань, a 

М3 Х 31 час роботи вібраційного стенду, t 

Згідно вибраних факторів та меж варіювання, встановлено рівні варіювання. 

Отримано таку характеристику плану : число факторів k=3, ядро плану складає 23=8 

дослідів, кількість зіркових точок 6, зіркове плече 682,184  .  

Зв’язування факторів в кодованому масштабі (хі) з натуральними значеннями 

(Хі) виконували за формулою (2): 
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  – інтервали варіювання.  

За результатами досліду плану розрахували коефіцієнти регресії, а також 

дисперсії коефіцієнтів моделі, середньоквадратичні похибки, коваріації та довірчі 

інтервали коефіцієнтів. В результаті розрахунків модель другого порядку має 

вигляд: 

       
,7,09,16,1

1,45,88,31,19,57,74,29
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      (3) 

де хі – коефіцієнти, що в кодованому масштабі пов’язані з факторами.  

Адекватність моделі підтверджено по F-критерію. Графічне відображення 

деяких функції відгуку наведено на рисунку 4. 

 

 
  а)         б) 

Рис. 4. Поверхня відгуку часу сегрегації суміші від величини частоти вібрації 

для частки ключового компоненту – порошку сапоніту  

в межах варіювання: (а) 0,15 та (б) 0,12  

Cтосовно такого роду досліджень створено комп’ютерну програму в 

середовищі C++Builder. Програмний інтерфейс складається з головної і підлеглих 

форм (рис. 5), кожна з яких призначена для розрахунків параметрів моделювання 

сегрегації суміші. 
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Рис.5. Вигляд меню програми та форми для розрахунків параметрів моделі 

сегрегації  

Розроблено програмний продукт, який дозволяє виконувати планування 

експериментальних досліджень сегрегації порошкових сумішей з варіюванням 

довільних трьох факторів у множині оцінювальних параметрів системи. 

У п’ятому розділі роботи наведено етапи розробки градієнтних 

фільтрувальних матеріалів, а також результати експериментальних досліджень 

структури та характеристика готових зразків.  

Для експериментальних досліджень відібрано 10 заборів шламу AISI 430, по 5 

проб у кожному, з різними методами обробки сталі (рис. 6). У результаті 

дослідження виявлено, що насипна густина зразків з методами обробки 

шліфувальною стрічкою CS409Y (зразки С-1) та шліфувальних кругів PS22FK 

(зразки К-1) після відновлення близька до Міждержавного стандарту ДСТУ 2640-94.  

  
а)       б) 

Рис.6. Розмір часток шламових порошків сталі AISI430 після операції 

магнітної сепарації (а) та після відновлення (б) 

Механічне зневоднення шламу здійснено методом центрифугування. На 

наступній стадії процесу обробки проведено прожарювання при Т=400 °C протягом 
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часу t=5 год. для вилучення решти вологи та компонентів МОР. Для уникнення 

потрапляння великих за розміром металевих елементів в електромагнітний 

сепаратор, для зразків з методом обробки борофрезером та торцевими 

пелюстковими кругами було здійснено попереднє просіювання через лабораторні 

сита з величиною отворів 200 мкм. Магнітна сепарація для видалення абразивних 

часток проводилась на сепараторі ЭСШ500. Обкочування-подрібнення виконано у 

кульовому млині з використанням розмольних кульок d=23 мм та d=32 мм. 

Співвідношеня кульок і порошку 1:1 з коефіцієнтом наповненням барабану ~0,5 і 

швидкістю обертання барабану Vкр = 0,70...0,85 об/хв. 

Підготовку дослідних зразків сапоніту проведено за наступною схемою. 

Попереднє просушування сапоніту в лабораторній електрошафі проведено при 

t=150 °С протягом 6 год. Подрібнення відбувалося в кульовому млині з набором 

розмольних стальних куль d=20 мм d=25 мм. Час подрібнення – 60 хв. Для 

визначення гранулометричного складу порошків використано лабораторні сита з 

діаметром від 0,063 до 1 мм. 

Пластифікацію шихти здійснено наступним способом. Навіски порошку 

змішували з завчасно приготовленими розчиненими пластифікаторами в 

лабораторному змішувачі. Порошок з введеною зв’язувальною речовиною сушили 

без підігріву у витяжній шафі протягом 6 годин. Висушені суміші підлягали 

повторному подрібненню і просіюванню з метою роздрібнення частинок, які 

утворились в конгломерати при склеюванні та для відбору гранулометричного 

складу: сталі (-0,63..+0,35) мм, сапоніту – (-0,35..+0,063) мм для вібраційного 

формування. 

Пресування заготовок здійснено на лабораторному пресі ПСУ-125, який 

дозволяє регулювати тиск пресування в межах від 0 до 1250 кН. В результаті 

пресування без додавання пластифікаторів цілісність зразка не спостерігалась, а 

спостерігались тріщини та розшарування (рис. 7).  

 
а) 

  
б) 

Рис. 7. Загальний вигляд сформованих зразків сталі та сапоніту без додавання 

(а) та з додаванням (б) пластифікатора у склад шихти. 

З додаванням пластифікатора, при однаковому тиску пресування 30 МПа 

заготовки мали цілісний вигляд, причому щільність пресовки зросла із збільшенням 

масової частки порошку сапоніту гранулометричного складу менше 0,01 мм у складі 

шихти. Густина отриманих заготовок під час пресування в межах 6,5 г/см3 (рис. 8). 

Аналіз мікроскопії зображень та розрахунок концентрації ключового компонента 

проведено оптичним аналізом за допомогою програмного забезпечення ImageJ2x. 
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Нерівномірність розподілу часток при вібраційному розділенні визначено в 

маркованих представницьких елементах контейнера за формулою: 
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де c – середнє арифметичне значення концентрації ключового компонента в 

пробах (%); ic – значення концентрації ключового компонента в і-тій пробі; n– число 

проаналізованих проб.  

Концентрацію ключового 

компонента визначали наступним 

чином. Стеки у кількості 3-5 

почасово-зв’язних зображень 

підлягали аналізу з подальшим 

визначенням величини концентрації 

конгломератів нержавіючої сталі у 

загальному об’ємі суміші (рис. 9). 

Ці значення використано для 

визначення коефіцієнту 

неоднорідності суміші. 

Результати експериментів 

показали, що порошки сапоніту та 

сталі за розміром розподілилися за 

висотою зразка наступним чином: 

фракція сталі 0,63-0,4 мм у 

представницькому елементі №3 - 

74,2 %. Фракції сапоніту 0,063-

0,04 мм у представницькому 

елементі №3 займають 8,6 %, у №2 

– 27,4 %, в №3 – 64 %. Найбільший відсотковий склад часток сталі з розмірами 

(0,4..0,35) мм виявлено у представницькому елементі №2 (58,1 %). 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9. Розрахунки концентрації ключового компонента у представницьких 

елементах в процесі сегрегації суміші. 

Графіки розподілу часток різної форми і гранулометричного складу зображено 

на рисунку 10, структурні параметри у виділених ділянках 1,2,3 досліджувались за 

допомогою програмного забезпечення Smart Еye. Тобто, у результаті експериментів, 

абсолютного розподілу часток не відбулося, проте спостерігається градієнтна 

структура суміші.  

Спікання проведено у промисловій печі SIMUWU (підприємство ПАТ 

«Електротермометрія», м.Луцьк). Спікали протягом двох годин в вакуумному 

 
Рис. 8. Залежність густини пресовок 

сформованих зразків Z4, Z6 та Z8 (з 

масовими частками сапоніту 20, 25 та 30% 

від загального об’єму шихти) від тиску 

пресування 
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середовищі за температури 1100 °С , що складає від 2/3 до 3/4 температури спікання 

основного компонента шихти – порошку сталі марки AISI430.  

1

2

3

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 10. Результати експериментальних досліджень: макроскопія 

сформованого зразка з виділеними представницькими елементами (а); розподіл 

часток сталі розміром 0,4-0,35 мм за висотою зразка (б); розподіл часток сапоніту 

розміром 0,063-0,04 мм за висотою зразка (в); розподіл часток сталі розміром 0,63-

0,4 мм за висотою зразка (г) 

Графік залежності усадки в 

процесі спікання виробів наведено 

на рисунку 11.   З ростом 

температури спікання усадка 

зросла і досягла максимуму при 

температурі 1100 °С. Спадаюча 

частина графіка пояснюється 

температурами, близькими до 

плавлення основного компонента 

суміші.  

Для подальшого аналізу 

виробів проведено виготовлення 

шліфів спечених зразків за 

відомою методикою. Шліфування 

здійснено шліфувальним папером 

різної зернистості із зменшенням 

розміру абразиву та з наступним 

 
Рис. 11. Залежність лінійної усадки 

заготовок від температури в процесі 

спікання 
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промиванням, знежиренням (ацетон C3H6O) та поліруванням. Відполіровані разки 

досліджено мікроскопією у нетравленому стані на предмет наявності дефектів і 

неметалевих включень. 

Для загального представлення структури зразка використано 50-кратне 

збільшення, для аналізу включень – більше 200-кратного збільшення. Для 

дослідження мікроструктури матеріалу проведено травлення зразків методом 

розчинення в травнику структурних складових. Використано сірчану кислоту – 

шліфи протравлювали 4 % розчином Н2SO4 з метою отримання чіткого зображення 

границь зерен.  

З урахуванням усіх технологічних режимів, було виготовлено 

експериментальні зразки в кількості 10 штук. Для цих зразків за допомогою 

програмного забезпечення Smart Eye комплексу MicroОptik (рис. 12) було визначено 

поритість, максимальну та мінімальну величину пор за висотою зразка.  

 
Рис. 12. Фрагмент обчислення величини та кількості пор у заданому 

експериментальному зразку 

Діаграми пористості зразків наведено на рисунку 13. Твердість зразків по 

Брінеллю визначали прикладеним навантаженням Р-(2500..3000) кгс, кульками 

діаметром D=10 мм та D=5 мм з часом навантаження 10..15с. Середнє арифметичне 

значення твердості зразків – 241-274 НВ. 
 

  
            а)        б) 

Рис. 13. Діаграми пористості зразків по вертикалі зразка (а) та в верхньому 

шарі по горизонталі зразка (б) 
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Дослідження проникності градієнтних фільтрувальних матеріалів проведено 

для окремих шарів зразків, які розділено по висоті на 3 частини. Коефіцієнт 

проникності обчислено згідно лінійного закону фільтрації Дарсі, з урахуванням 

в’язкості води = 1,002 мПа·с за температури умов досліду t= 20°С. Тиск дослідної 

установки встановлювали в межах 0,2-2,5 МПа. Виявлено, що з ростом величини 

перепаду тиску спостерігається збільшення об’ємних витрат води, а коефіцієнт 

проникності зразків має градієнт характеристик в діапазоні 0,034-0,054 мДарсі 

(рис. 14). Це пояснюється структурною будовою дослідного фільтрувального 

матеріалу і змінною пористістю за висотою зразка. 

Результати досліджень показали, що при градієнтній характеристиці 

пористого проникливого матеріалу значення пористості, твердості та проникності 

мають градієнт властивостей. 

Виготовлені зразки фільтрувальних матеріалів пройшли випробовування в 

системах доочищення ТОВ ВО 

«Ковельсільмаш» (м.Ковель, 

Україна) та на ДП «Львівський 

державний авіаційно-ремонтний 

завод» (м. Львів, Україна), що 

підтверджено актами 

впровадження результатів науково-

дослідної роботи. Випробовування 

розроблених градієнтних фільтрів 

показали, що фільтри на основі 

порошків сталі та сапоніту 

володіють, у порівнянні з 

використовуваними на 

підприємстві титановими 

фільтрами компанії Suzhou Bomu Co. Ltd виробництва КНР, покращеними 

характеристиками. Вміст механічних домішок у очищеній воді після застосування 

виготовлених фільтрів склав 15 мг/л (при вмісті домішок у стічній воді 48 мг/л для 

титанових фільтрів, що використовують на ТОВ ВО «Ковельсільмаш») та 

ефективніше на 5% від використовуваних аналогів на ДП «Львівський державний 

авіаційно-ремонтний завод». Крім того, фільтрувальні матеріали з порошків сталі 

AISI 430 та сапоніту витримали експлуатацію без руйнування структури і 

забезпечили при тиску 0,5 МПа тонкість очищення 13 мкм.  

Проведені розрахунки економічної ефективності розроблених фільтрувальних 

матеріалів показали, що собівартість фільтрів у порівнянні з аналогами, що 

використовуються на виробництві, нижча у 2,3 рази. Термін окупності дільниці з 

виготовлення градієнтних фільтрувальних матеріалів – 3 роки. 

ВИСНОВКИ  

1. На основі проведених досліджень розроблено технологію отримання 

порошків сталі марки AISI430 з шламових відходів шляхом механічного 

зневоднення, центрифугування, прожарювання протягом 5 годин за температури 

 
Рис. 14. Коефіцієнт проникності дослідних 

зразків 
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400 °С, магнітною сепарацією, обкочуванням-подрібненням, просіюванням та 

модифікуванням пластифікатором марки ПЕГ-400 при температурі t=400С протягом 

2 годин.  Форма часток порошку сталі у вихідному стані – нитковидна та голчаста, 

частково лускоподібна, овальна. Зразки заборів шламу після запропонованої 

технологічної обробки змінили форму на більш округлу, їх фактор форми 

збільшився з 0,2 до 0,74, а насипна густина таких порошків стала близька до 

Міждержавного стандарту ДСТУ 2640-94. Отриманий матеріал досліджено на 

формуємість. Встановлено, що  пресування з максимальним тиском до 30 МПа 

забезпечило достатню цілісність зразків, а з ростом температури пічного спікання у 

середовищі вакууму усадка зразків зросла і досягла максимуму при температурі до 

1100 °С. Аналіз процесу ущільнення визначив, що обробка  порошкових матеріалів 

сталі марки AISI430 та сапоніту пластифікатором марки ПЕГ-400 забезпечила  

надійне та бездефектне формування зразків. 

2.  Досліджено процес зміни структури порошкового середовища від 

статичного до вібраційного стану і визначено, що при вібраційному формуванні 

компонентів суміші сталі AISI40 та сапоніту з використанням сипкого 

пороутворювача NaHCO3 у кількості 10 % від загального об’єму суміші з частотою 

40 Гц,  амплітудою коливань 2,4 мм відбулося видиме розділення часток усіх 

компонент. При цьому, час розділення суміші порошків зменшився з t=50 сек. до 

t=32 сек. із збільшенням показника віброприскорення від a=8 м/с2 до a=12 м/с2. 

Дослідним шляхом встановлено неефективність використання сипких речовин у 

якості пластифікаторів для градієнтних структур, а для успішної сегрегації було 

включено етапи модифікування шламу сталі та сапоніту рідкою гідрофільною 

речовиною – поліетиленгліколем марки ПЕГ-400. 

3.  Комплекс теоретичних та експериментальних досліджень показав, що 

абсолютного розподілу часток в результаті сегрегації не відбулося, проте 

спостерігається градієнтна структура матеріалу. У представницьких елементах 

зразків, що марковані від №1 до №3 за висотою знизу до верху порошки сапоніту та 

сталі за розміром розподілилися наступним чином: фракція сталі фракцій 0,63-

0,4 мм у представницькому елементі  №3 – 74,2 %. Фракції  сапоніту 0,063-0,04 мм у 

представницькому елементі №1 – 64 %, у №2 – 27,4 %, у №3 –  8,6 %. Найбільший 

відсотковий склад часток сталі з розмірами 0,4..0,35 мм виявлено у 

представницькому елементі №2 (58,1%). Це пояснюється тим, що згідно принципів 

вібраційного формування, що започатковані вченими Б.С. Радовським та 

В.В. Охотіним, у суміші часток різного розміру і різної щільності нижнє положення 

зайняли дрібні важкі частки, далі дрібні легкі, потім великі важкі частки (або суміш 

дрібних легких і великих важких), а у верхньому положенні виявились великі легкі 

частки.  

4. Обґрунтовано, що для розділення компонентів суміші доцільно 

використовувати стандартне промислове вібраційне обладнання типу УВМ 60/60, 

що реалізує такі параметри вібрації: зміна частоти вібраційного навантаження в 

діапазоні [20..43] Гц та віброприскорення [3,4 – 14,7] м/с2 з амплітудою 2,4 мм. 

Експериментально встановлено, що дрібнодисперсні частки розміру 

(-0,16..+0,063) мм при накладанні параметрів вібраційного навантаження складніше 
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піддаються сегрегації, через меншу питому поверхню та більшу насипну щільність. 

Із збільшенням показника насипної щільності від 1,24 г/см3 до 6,82 г/см3 порошків 

підвищується мікроскопічність, оскільки в процесі вібраційного навантаження 

відбувається зменшення тертя між частками і забезпечується щільне заповнення 

ними об’єму форми та зосередження часток, що мають однакові властивості, у 

певних місцях об’єму. Досліджено закономірності розподілу фізико-механічних 

характеристик сформованих фільтрувальних матеріалів з модифікованих порошків 

сталі AISI430 та встановлено, що значення пористості, твердості, проникності 

мають градієнт властивостей: твердість зразків змінюється в діапазоні [2..7] %, 

величина пор змінюється в діапазоні [7..16] мкм, а коефіцієнт проникності 

[0,034..0,054 ] мДарсі за висотою зразка. 

5. Математичну модель сегрегації суміші отримано методами планування 

експерименту шляхом побудови симетричного композиційного ротатабельного 

уніформплану другого порядку. Сформульовано множину оцінювальних параметрів 

системи, які є, в свою чергу, факторами експерименту: частота коливань ω,  

гранулометричний склад ключового компоненту (сапоніту) ɳ та час сегрегації t. 

Визначено коефіцієнти моделі, їх дисперсії, коваріації, середньоквадратичні 

похибки та довірчі інтервали. Досліджено рівні значимості та адекватність моделі по 

F-критерію. В загальному випадку, модель описано рівнянням другого порядку. Для 

вирішення вище зазначених завдань стосовно такого роду емпіричних даних 

розроблено комп’ютерну програму в середовищі C++Builder, що автоматизує процес 

планування обробки порошкових матеріалів з використанням параметрів вібраційної 

техніки. 

6. На основі проведених досліджень розраховано економічні показники 

виготовлення градієнтних порошкових проникливих матеріалів: вартість основних 

матеріалів, енергетичних витрат, заробітної плати, технологічного обладнання та 

амортизаційних відрахувань, загальновиробничих витрат на утримання і 

обслуговування устаткування. Розрахунок показав, що фільтри на основі порошків 

сталі AISI430 та сапоніту конкурентоспроможні з використовуваними на 

підприємстві ТОВ ВО «Ковельсільмаш» (м. Ковель) фільтрувальними матеріалами: 

собівартість розроблених фільтрів в 2,3 рази нижча, показник якості очищеної води 

в 3 рази більший, тонкість очищення  покращена на 34%.  
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АНОТАЦІЯ 

Христинець Н.А. Теоретичне та експериментальне дослідження параметрів 

вібросегрегації при створенні градієнтних проникливих матеріалів. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.02.01 – Матеріалознавство. – Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, 2021.  

У дисертаційній роботі вирішено науково-технічне завдання, що полягає в удосконаленні 

технологій отримання градієнтних проникливих матеріалів з порошків нержавіючої сталі та 

сапоніту в процесі вібросегрегації, які мають неоднорідні властивості експлуатаційних 

характеристик за висотою зразка.  

В роботі проведено аналіз порошків сапоніту та шламу нержавіючої сталі, досліджено їх 

структуру і основні характеристики. Досліджено, що пелюсткові та дендритні формі вихідних 

порошків здатні забезпечити високу пористість вихідного матеріалу, проте кінетика підйому 

часток в процесі вібраційного формування таких порошків залишається низькою. Запропонована 

вдосконалена технологія формування градієнтних матеріалів з введенням пластифікатора. 

Проведено теоретичні і експериментальні дослідження для прогнозування властивостей 

градієнтних пористих проникних матеріалів, встановлено оптимальний склад та віброрежими їх 

формування. Встановлено поступову зміну основних властивостей в одному напрямку: зміна 

густини ρ; зміна розмірів d частинок; зміна пористості, твердості та проникності матеріалу. 

За результатами досліджень розроблено програмне забезпечення для дослідження процесів 

поведінки сумішей у коливальних системах, які дають змогу докладно аналізувати такі процеси. 

Сформульована множина оцінювальних параметрів та розроблено програмний продукт. 

Встановлено, що використання математично-статичного моделювання процесів дозволяє суттєво 

скоротити терміни дослідження, знизити затрати на такі дослідження та підвищити якість 

отриманих результатів. 

Ключові слова: сапоніт, шлам нержавіючої сталі, пластифікатори, пластифікація, 

сегрегація, віброформування, планування експерименту, математична модель 

АННОТАЦИЯ 

Христинец Н.А. Теоретическое и экспериментальное исследование параметров 

вибросегрегации при создании градиентных проницаемых материалов. – На правах рукописи. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.02.01 – Материаловедение. – Луцкий национальный технический университет, г. Луцк, 2021.  

В диссертационной работе решена научно-техническая задача, заключающаяся в 

совершенствовании технологий получения градиентных проницаемых материалов из порошков 

нержавеющей стали и сапонита в процессе вибросегрегации, которые имеют неоднородные 

свойства эксплуатационных характеристик по высоте образца. 

 В работе проведен анализ порошков сапонита и шлама нержавеющей стали, исследованы 

их структура и основные характеристики. Доказано, что лепестковые и дендритные формы 

исходных порошков способны обеспечить высокую пористость исходного материала, однако 

кинетика подъема частиц в процессе вибрационного формирования таких порошков остается 

низкой. Предложенная усовершенствованная технология формирования градиентных материалов 

с введением пластификатора. Проведены теоретические и экспериментальные исследования для 

прогнозирования свойств градиентных пористых проницаемых материалов, установлен 

оптимальный состав и виброрежим их формирования. Установлено постепенное изменение 

основных свойств в одном направлении: изменение плотности ρ; изменение размеров d частиц; 

изменение пористости, твердости, проницаемости материала.  

По результатам исследований разработано программное обеспечение для исследования 

процессов поведения смесей в колебательных системах, позволяющих подробно анализировать 

такие процессы. Сформулировано множество оценочных параметров и разработан программный 

продукт. Установлено, что использование математически-статистического моделирования 

процессов позволяет существенно сократить сроки исследования, снизить затраты на такие 

исследования и повысить качество полученных результатов.  

Ключевые слова: сапонит, шлам нержавеющей стали, пластификаторы, пластификация, 

сегрегация, виброформирование, планирование эксперимента, математическая модель. 

SUMMARY 

Khrystynets N.A.  Theoretical and experimental study of vibrosegregation parameters in 

creating gradient penetrating materials.  – On the rights of the manuscript. 

Qualifying paper for obtaining Candidate of Technical Sciences Degree in specialty 05.02.01 - 

Materials Science. – Lutsk National Technical University, Lutsk, 2021. 

In the qualifying paper a scientific and technical task concerning the improvement of the 

technologies for obtaining gradient penetrating materials from stainless steel powders and saponite in the 

process of vibrosegregation, which have heterogeneous properties of operational characteristics at sample 

height, is solved. 

In the paper analyzes of the saponite and stainless steel sludge powders was performed, their 

structure and basic characteristics are investigated.  There was investigated that petal and dendritic forms 

of source powders are capable of providing high porosity of the source material, but the kinetics of lifting 

particles in the process of vibrating formation of such powders rebasics low.  The advanced technology of 

gradient materials formation with introduction of a plasticizer is proposed.  Theoretical and experimental 

studies have been carried out to predict the properties of gradient porous permeable materials, the optimal 

composition and vibration of their formation are established.  The gradual change of basic properties in 

one direction is established: change in ρ density; change in d particles; Change in porosity, hardness and 

material permeability. 

According to research results, software has been developed to study the processes of behavior of 

mixtures in oscillatory systems that enable to analyze such processes in detail.  The set of valuation 

parameters is formulated and the software product has been developed.  It has been established that usage 

of mathematical-static processes modeling could reduce significantly the research timing, to reduce costs 

for research and to improve quality of the results obtained. 

Key words: saponite, stainless steel sludge, binding agents, plastry, segregation, vibroformation, 

experiment planning, mathematical model.  
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