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Дисертаційна робота присвячена вирішенню питань створення 

градієнтних проникливих матеріалів з металевих порошків сталі, що вилучені  

з  відходів металорізального виробництва та сапоніту методами 

вібросегрегації. Отримані матеріали використовували у якості фільтрів для 

очищення технічних рідин з метою забезпечення тонкості очищення, а також 

підвищення екологічної безпеки та раціонального використання відходів 

машинобудівного виробництва з визначенням шляхів їх утилізації.  

Питання створення фільтрувальних матеріалів з порошкових сумішей 

розглядались в роботах багатьох вітчизняних та закордонних учених. Проте, 

такі розробки переважно стосувались фільтрів з однорідним розподілом 

структурних характеристик за об’ємом зразка. При необхідності застосування 

фільтра з різними показниками пористості та міцності, або градієнта 

властивостей, вироби  отримували поетапним формуванням декількох шарів 

матеріалу. У таких фільтрів немає плавного розподілу, градієнту властивостей 

по висоті та об’єму. 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, постає питання дослідження цього 

процесу та його моделювання, що дозволить прогнозувати поведінку часток 
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суміші під дією вібрації. Крім того, використання та переробка  порошкових 

матеріалів, які є шламовими відходами виробництва, є економічно-доцільним, 

актуальним і сучасним завданням, що дозволить вирішити проблему 

забруднення навколишнього середовища та утилізації відходів промисловості. 

Вище зазначене визначає важливість та актуальність роботи. 

В роботі вирішується питання розробки градієнтних проникливих 

матеріалів з унікальними властивостями та подальшим їх використанням у 

виробництві. У якості вихідних складових шихти використовували  порошки 

сапоніту та порошки сталі. Для покращення цілісності, щільності формовок 

при отриманні градієнтної структури пористих проникних матеріалів 

застосовували модифікацією вихідних порошків розчинами пластифікаторів. 

Градієнтна структура порошкової суміші реалізується методом вібросегрегації.  

Метою роботи є створення пористих порошкових матеріалів з  

градієнтною структурою методами вібраційної сегрегації із використанням 

порошків сапоніту та шламу нержавіючої сталі AISI430 за рахунок 

теоретичного, технологічного і інструментального забезпечення технології їх 

формування та розробка математичної моделі поведінки часток 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; 

- 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; 
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- 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.    

Здобувачкою вибрано об’єкт та предмет дослідження. В роботі 

використано сучасні методики експериментальних досліджень, теорію 

планування експерименту. Результати досліджень обґрунтовано. Зазначена 

практична спрямованість результатів роботи.  

Об’єктом досліджень є вібросегрегація як спосіб отримання градієнтних 

порошкових матеріалів. Предметом досліджень є моделювання та дослідження 

властивостей градієнтних пористих проникливих матеріалів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у подальшому розвитку 

теоретичних положень поведінки порошкових сумішей під дією вібрації. 

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; 

- в аналітичній формі вперше одержано модель поведінки 

багатофункціональної системи для обґрунтування фізико-механічних 
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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. 

 Удосконалено схему формування пористого порошкового матеріалу 

шляхом модифікації основних компонент суміші поліетиленгліколем марки 

ПЕГ-400. Підібрано гранулометричний склад вихідних порошків (ДСТУ 2640-

94) та відсотковий склад компонент сапоніту і сталі для оптимального процесу 

вібросегрегації, визначено параметри вібраційного стенду для сегрегації 

порошкової суміші. 

 У результаті теоретичних та експериментальних досліджень 

розроблено новий матеріал з відходів промислового виробництва та 

природного матеріалу сапоніту, що захищений відповідним патентом.  Він має 

покращені властивостей у порівнянні з аналогічними вітчизняними та 

зарубіжними розробками з використанням карбідовмісних та залізовмісних 

шихт,  титанових, мідних порошків та окалин. Розроблено вібраційних стенд 

для формування порошкових матеріалів, що підтверджено патентом України 

на корисну модель. Удосконалено технологічну схему формування порошків з 

урахуванням модифікації їх розчинами пластифікаторів з наступною 

обробкою. Побудовано математичну модель поведінки системи методами 

планування експерименту, розраховано її коефіцієнти, довірчі інтервали та 

перевірено на адекватність по F-критерію. На основі математичної моделі 

розроблено комп’ютерний програмний комплекс для формування та аналізу 

поведінки порошків під дією вібрації, що захищений авторським свідоцтвом 

на реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерну програму). Визначено 

характеристики сформованих градієнтних матеріалів, що забезпечують змінну 

пористість, міцність, проникність за висотою зразка.  
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 Впровадження розроблених градієнтних фільтруючих матеріалів для 

очищення технічних рідин та стічних вод підтверджена на підприємстві ДП 

«Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (м. Львів, Україна) та на  

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

 Ключові слова: порошкова суміш, градієнтний матеріал, шлам сталі, 

сапоніт, пористий матеріал, фільтр, вібраційне формування, вібросегрегація, 

пластифікатор. 
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ANNOTATION 

 

Khrystynets N.A.  Theoretical and experimental study of vibrosegregation 

parameters in creating gradient penetrating materials.  - Qualification scientific 

paper on the rights of the manuscript. 

Dissertation for obtaining Candidate of Technical Sciences Degree in 

specialty 05.02.01 - Materials Science.  The dissertation was performed at Lutsk 

National Technical University, Lutsk, 2021. 

The dissertation is devoted to solving of the issues concerning production of 

gradient penetrating materials from steel metal powders removed from metal-cutting 

production and saponite using vibrosegregation methods.  The materials produced 

were used as filters for purifying technical fluids in order to provide purification 

fineness, as well as increasing of environmental safety and rational use of machinery 

waste with their disposal determination. 

The issue of filter materials from powder mixtures producing was considered 

in the works of many home and foreign scholars.  However, such developments 

related mainly filters with homogeneous distribution of structural characteristics by 

the sample volume.  In case of necessity, usage of a filter with different porosity and 

strength indicators or gradient properties, the products got by phased formation of 

material several layers.  Such filters have no smooth distribution, gradient of altitude 

properties and volume.  The regularities of the particles behavior under the influence 

of vibration are investigated, mainly theoretically, but technology of forming 

gradient structures using vibrosegregation method had not find widespread usage in 

industry.  The reason is the absence of clear theories and methods of vibration 

parameters influencing, parameters of selection for fractional powders composition 

on the gradient mixture separation.  Therefore, the issue of this process research and 

its modeling, which would predict the behavior of the mixture particles under 

vibration action arises.  Besides, usage and processing of powder materials which 

are slag waste products are economically appropriate, relevant and modern issues, 
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which would solve the problem of environmental pollution and disposal of industrial 

waste.  Hereabove determines the importance and relevance of the paper. 

The issue of developing gradient penetrating materials with unique properties 

and their further use in production has been solved in the paper.  As the source 

components of the furnace the saponite powders and steel powders were used.  To 

improve integrity, density of the mold while producing the gradient structure of 

porous permeable materials there were used modifying source powders with 

plasticizers solutions.  The gradient structure of the powder mixture is realized by 

the method of vibrosegregation. 

The aim of the paper is to create porous powder materials with gradient 

structure by method of vibrosegregation using saponite powders and AISI430 

stainless-steel powders due to theoretical, technological and instrumental provisions 

for their formation and development technology of behavior mathematical model of 

the bulk environment under the action of vibration. 

To achieve this aim, the tasks as follows were formulated and solved: 

 - to determine a rational scheme and a method for forming products with 

gradient structure based on the analysis of the powders sealing process; 

 - to investigate the process of changing the powder medium structure while 

transition from static to vibrational state; 

 - to conduct a complex of theoretical and experimental studies in order to 

determine and predict the properties of gradient porous powder materials; 

 - to determine experimentally static and dynamic characteristics of the 

vibration test bench executive mechanism which are necessary for gradient material 

formation; 

 - to simulate mathematical model of the system behavior in vibrosegregation 

process, to calculate model coefficients, their dispersion, covariance and confidence 

intervals, as well as to check the model for adequacy; 

 - to investigate the material produced and to substantiate the distribution 

patterns of its physical and mechanical characteristics. 
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The obtainer has selected the research object and subject.  Modern methods of 

experimental studies, theory of experiment planning were used in the work.  The 

research results are substantiated.  Practical direction of the work outcomes was 

indicated. 

The object of research is vibrosegregation as a method for obtaining gradient 

powder materials.  The subject of research is modeling and researching of the 

gradient porous penetrating properties of materials. 

Scientific actuality of the results obtained is further development of 

theoretical provisions of the powder mixtures behavior under vibration action.  The 

following results of theoretical and experimental studies are new: 

 - methods of controlling physical and operational properties of gradient 

porous powder materials with use of saponite powders and stainless-steel powders 

and theoretical, technological and instrumental provision of their production 

technologies; 

 - for the first time, a method of processing AISI430 stainless steel sludge as a 

waste of industrial production for use in filtering materials has been proposed;  

- for the first time, a technological scheme for obtaining gradient porous 

powder materials using industrial vibration equipment has been proposed; 

 - for the first time a multifunctional system model of behavior in analytical 

form to substantiate the physical and mechanical properties of blank materials, 

dynamic and energetic characteristics of the vibrational system has been obtained; 

 - for the first time, on the basis of experimental data, computer program for 

calculating basic parameters and coefficients of the mathematical model of the 

powder material behavior in vibrosegregation process using the modern computer 

technologies C ++ Builder has been developed. 

The scheme of porous powder material formation by modifying the main 

components of the PEG-400 polyethylene glycol mixture has been improved.  The 

granulometric composition of the output powders (DSTU (Ukrainian: ДСТУ) – a set 

of technical Ukrainian State standards  2640-94) and the percentage composition of 

the saponite and steel component for optimal vibrosgregation process has been 

https://en.wikipedia.org/wiki/Standardization
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selected, the parameters of the vibration test bench for powder mixture segregation 

have been determined. 

As a result of theoretical and experimental studies, a new material from waste 

of industrial production and saponite natural material protected by the proper patent 

has been developed.  It has the improved properties in comparison with similar 

home and foreign developments using carbide-containing and iron-containing 

batches, titanium, copper powders and scales.  Vibration test bench for formation of 

powder materials for utility model, which is confirmed by the Ukrainian patent, has 

been developed.  The technological scheme of powders formation taking into 

account modification of their plasticizers solutions with subsequent treatment, has 

been improved.  Mathematical model of the system's behavior by experiment 

planning has been constructed, its coefficients, confidence intervals and verified 

adequacy of the F-criterion have been calculated.  On mathematical model basis, 

computer software complex has been developed to form and analyze the behavior of 

powders under action of vibration, which is protected by the author's certificate for 

copyright registration (computer program).  The characteristics of the formed 

gradient materials providing variable porosity, strength, permeability by height of 

the sample have been determined. 

The introduction of developed gradient filtering materials for purification of 

technical fluids and sewage is confirmed at the State Enterprise "Lviv State Aviation 

and Repair Plant" (Lviv, Ukraine) and Kovelsilmash LLC (Kovel, Ukraine). 

Key words: powder mixture, gradient material, steel sludge, saponite, porous 

material, filter, vibration formation, vibrosegregation, plasticizer. 
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ВСТУП 

Актуальність роботи. 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. Їх 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., 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. 

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 
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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 роботи – 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; 

− 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.    
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Об’єкт дослідження – вібросегрегація як спосіб отримання градієнтних 

порошкових матеріалів. 

Предмет досліджень – моделювання та дослідження властивостей 

градієнтних пористих проникливих матеріалів. 

Методи досліджень. 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. 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; 
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- вперше запропоновано технологічну схему отримання градієнтних 

пористих порошкових матеріалів на промисловому вібраційному обладнанні 

УВМ 60/60; 

- 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; 
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− 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. 

В працях, що опубліковані в співавторстві, авторці належать: 

формування графіку кінетичної кривої підйому часток у сипкому середовищі 

[30]; розробка вдосконаленої моделі вібростенду [65]; встановлення 

закономірностей формування градієнтних матеріалів з урахуванням 

параметрів вібрації [67-69]; проведення експериментальних досліджень і їх 

опис [93,95]; розрахунок концентрацій ключових елементів сумішей [104]; 

аналіз роботи вібраційного стенду для дослідження сегрегації порошків [105, 

107]; моделювання технологічного процесу поведінки порошкових сумішей 

під дією вібрації [113-116]; моделювання розділення часток дисперсного 
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середовища у вібруючому контейнері та обгрунтування методу [119-120]; 

дослідження способів імітаційного моделювання поведінки порошків [121]; 

аналіз етапів вібраційного змішування у сипких середовищах [127]; 

дослідження поведінки шламів легованої сталі та сапоніту в сипких вібруючих 

контейнерах, постановка задачі, обґрунтування результатів [128]; дослідження 

впливу форми часток сипкого середовища на сегрегацію суміші [129]; 

обґрунтування моделі вібраційного розділення [134]; дослідження параметрів 

пластичного формування сумішей [135]; формування матриці та рівнів 

варіювання факторів експерименту у побудові математичної моделі поведінки 

часток сипкого середовища [138]; розробка C++ Builder проекту аналізу 

експериментальних даних за симетричним композиційним ротатабельним 

уніформ планом другого порядку у плануванні експерименту для процесу 

формування  градієнтного матеріалу [139], дослідження та розрахунок 

коефыцієнтів моделі [140], постановка задачі на корисну модель та визначення 

способу отримання фільтрувального матеріалу [143]. 

Апробації 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 
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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 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 опублікована 26 наукових праць, з 

яких: 1 стаття  – у Міжнародній наукометричній базі Scopus; 2 статті у 

закордонних виданнях; 5 статей – у фахових виданнях України, 17 – у 

науково-технічних збірниках; 2 патенти України, 1 авторське свідоцтво на 

реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерну програму). 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

викладена на 156 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. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПИТАНЬ ВІБРАЦІЙНОГО 

ФОРМУВАННЯ ГРАДІЄНТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

1.1.   Загальна характеристика градієнтних матеріалів та їх 

класифікація 

Порошкові матеріали, які виготовлені з металів чи їх сполук, володіють 

унікальними фізико-механічними властивостями, причому, ці властивості  

можна регулювати в досить широких межах. До сучасних порошкових 

матеріалв відносяться конструкційні і пористі матеріали. 

Властивості пористих проникливих матеріалів класифікують наступним 

чином [1]: каркасні матеріали та структурно-неоднорідні матеріали, кожна з 

цих груп розділяється на підгрупи. Для структурних матеріалам характерні 

пористість і її розподіл, розмір пор і їх розподіл, форма пор і міра їх 

звивистості. Також до структурних властивостей відносяться проникність  

(коефіцієнт проникності і розподіл проникності у матеріалі), фільтруючі 

властивості (ступінь очищення, забруднюваність) і капілярні властивості 

(капілярний тиск і капілярний потенціал). Для каркасних матеріалів характерні 

щільність і її розподіл, а також характер міжчасткових контактів у зразках. Від 

цих властивостей залежать властивості електро- і теплопровідності, 

механічних властивостей (міцності, пружності та ін.) і властивості корозійної 

тривкості матеріалів. 

Важливим завданням матеріалознавства довгий час вважалось 

досягнення однорідності матеріалу, і саме з цього припущення виходили 

конструкторські рішення. В той же час жива та нежива природа виступає як 

приклад неоднорідної, градієнтної будови. Природні матеріали є градієнтними 

(неоднорідними) в значно більшій мірі, ніж будь-які штучні матеріали, 

створені людиною. Склад і властивості природних градієнтних матеріалів 
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просторово неоднорідні, що пов’язано з функціональним призначенням 

конструкцій, в яких вони реалізовані. Прикладами таких матеріалів можуть 

бути голки рослин і тварин, склад і структура пташиного пера, кришталик 

людського ока тощо.  

Що стосується самого терміну «градієнтний матеріал» (ГМ), то тут слід 

зазначити наступне. Активні дослідження в області створення градієнтних 

матеріалів ведуться в Японії з 1982 року з метою отримання елементів 

оснащення для космічних кораблів. Там же, в 1984 році, з’явилось поняття 

ФГМ – FGM (Functionally Graded Materials) для матеріалу теплового захисту, 

здатного протистояти поверхневій температурі 2000 К з градієнтом 

температури в 1000 К в перековому перерізі товщиною менше 10 мм. В Європі  

та у США використовуються ключові слова «Gradient Materials» [2]. Очевидно, 

що ці підходи відображають стан термінологічних визначень  в новому 

науково-технологічному напрямку, що досить стрімко розвивається останнім 

часом. Автори статей, що торкаються фізико-хімічних властивостей створення 

ГМ [3-6], використовують абревіатуру ФГМ, хоча, як правило, суть справи 

зводиться до отримання неоднорідних матеріалів в дво- і тривимірному 

просторі. Оцінка властивостей ФГМ та їх моделювання відбувається на основі 

матеріалу, що складається з локально-однорідних достатньо малих об’ємних 

елементів,  а загальні характеристики ФГМ утворюються шляхом 

встановлення співвідношень механічних властивостей, теплопровідності, 

термічного розширення тощо на межі цих локально-однорідних елементів, що 

відрізняються за властивостями. Після розрахунків інтегрованих 

характеристик в об’ємі матеріалу вони виявляються анізотропними у 

відповідності з типом функції розподілу і амплітудою зміни концентрації 

компонентів. Розрахунок у такій моделі чутливий до виду і функції 

концентрації, в той час як інші співвідношення, що використовуються 

зазвичай для композиційних матеріалів, враховують тільки об’ємну 

концентрацію компонентів. 
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У градієнтних матеріалах в першу чергу відбувається зміна складу 

матеріалу і його властивостей в заданому напрямку за рахунок використання 

двох чи більше складників (рис. 1.1). При цьому, концентрація одного 

компоненту буде зменшуватись за рахунок збільшення вмісту іншого 

компоненту. Це може бути суто механічна суміш, або ж продукт хімічних 

реакцій.  

 

Рис. 1.1. Зразки градієнтних матеріалів, отриманих з порошків металу та 

кераміки  

 

Градієнт фізико-механічних або хіміко-біологічних властивостей 

вдається  досягти [7]:  

а) шляхом зміни товщини моношарів, що спікаються (при переході від 

шару до шару),  

б) структуруючи певним чином укладку (ступінь-вид зв'язності) 

порошкової композиції,  

в) змінюючи пропорцію складових порошкової композиції.  

На основі аналізу світового досвіду застосування і синтезу ГМ, виділена 

така класифікація градієнтних матеріалів: 

- власне градієнтні; 

- шарувато-градієнтні; 

- шаруваті матеріали. 

Значний діапазон вихідних матеріалів, які використовуються для 

отримання градієнтних структур, дозволяє розробити  велику кількість 

технологічних прийомів і спеціального обладнання для отримання таких 

структур. Таким чином, можна охопити усі технологічні процеси і у випадку 
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виникнення потреби створення нового виробу, необхідно лише вибрати 

оптимальний варіант для кожного окремого випадку. 

З літературних джерел [8-14] апробовано або отримано ряд методів створення 

ГМ: пресування в прес-формах, дифузійне зварювання, технологія сумісної 

екструзії, метод хімічної інфільтрації, метод електрофоретичного осадження, 

центробіжне осадження, метод седиментації, стрічкове литво,  шлікерне литво, 

градієнтне шлікерне литво, виготовлення керамічних матеріалів без 

застосування форм або матриць, використання струменевого друку, метод 

швидкого макетування. 

Новітнім досягненням в області матеріалознавства є технологія 

лазерного 3D-друку [15] з кількох металів з плавним переходом між ними 

(рис.1.2).  

 

 

Рис. 1.2. Градієнтний функціональний матеріал, отриманий методом 3D-

друку  

 

Це один з тих випадків, коли друк не просто дозволяє заощадити час або 

матеріал, а створює нові унікальні можливості, яких не дають інші технології. 

Сучасний 3D-друк є досить популярний і комерціалізований проект. 

Недоліком даної технології є в першу чергу висока ціна обладнання, а також 

не обгрунтована можливість формування  матеріалу в промислових об’ємах. 

До отримання багатьох видів градієнтних матеріалів застосовується 

технологія порошкової металургії формування градієнтних структур із 

вихідних матеріалів з розміром часток декілька міліметрів. Існує і перехідна 

область розмірів порошків від часток міліметрів до нанометрів, коли, 
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наприклад, необхідно ввести в склад матеріалу каталізатори процесу спікання 

чи росту кристалів. 

Очевидно, що прямим попередником градієнтних матеріалів є 

композиційні матеріали. Це значно полегшує завдання проектування, 

отримання і застосування градієнтних матеріалів. Особливістю отримання 

градієнтних матеріалів є наявність стадії формування градієнта складників за 

допомогою спеціальних пристроїв з вихідних речовин з різними фізико-

хімічними властивостями. Вибір типу складників залежить від рівня 

властивостей, які необхідно забезпечити при експлуатації матеріалу.   

Отже, при виготовленні різноманітними методами в залежності від 

поставленої задачі , наприклад,  багатошарових структур з низькою чи 

високою теплопровідністю, важливим є поступових перехід значень від шару 

до шару коефіцієнтів термічного розширення та забезпечення кінцевого 

результату – градієнта теплофізичних властивостей, де індивідуальні 

властивості шарів втрачають сенс. 

Аналізуючи технологічні рішення отримання матеріалів і виробів з ГМ, 

можна зробити висновок, що переважна кількість публікацій стосується 

фізико-хімічних основ отримання цих матеріалів, в той же час опис 

технологічних процесів отримання конкретного виробу дозволяє знайти 

оптимальний шлях розв’язку цієї задачі. 

 

1.2. Методи  вібраційного ущільнення порошкових сумішей 

Виробництво матеріалів і виробів з металевих порошків передбачає 

формування з них заготовок, спікання і кінцеву обробку (регулювання 

структури методом обробки тиском, термообробки тощо) [16-18]. 

Формування виробів з порошків представляє собою технологічний 

процес отримання заготовок заданої форми, розмірів, густини, пористості, 

грязеємності, корозійної тривкості, міцності та інших показників під впливом 

зовнішніх чинників. При цьому використовується значна кількість механічних 

та фізико-хімічних методів формування [19-27], серед яких: хімічне та 
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електролітичне осадження (сегрегація), вібраційне формування, пресування 

(гарячим і холодним методом) тощо. Причому, вищевказані методи можуть 

застосовуватись у виробництві у якості попередньої обробки, або, навпаки, у 

якості остаточного формування матеріалу. Метод вібраційного формування 

поділяється на вібраційне, ударне, гідравлічне, вакуумне чи комбіноване. 

Умови формування (тиск, схема, температурний режим тощо) визначають 

фізико-хімічні і механічні властивості готових виробів, їх експлуатаційне 

призначення [28].  

Різноманітність вихідних порошків, що використовуються для 

отримання градієнтних структур, дозволив розробити  велику кількість 

технологічних прийомів і спеціального обладнання для отримання таких 

структур, необхідно лише вибрати оптимальний варіант для кожного окремого 

випадку [29]. 

Загалом, процес змішування – це складний механічний процес, що 

складається  з наступних елементарних процесів (рис. 1.3). Якщо будувати 

графік, на якому по осі ординат відкласти відносну щільність (тобто 

відношення фактичної щільності до щільності пористого матеріалу) в 

відсотках, а по осі абсцис – час вібраційного навантаження, то залежність між 

цими величинами в загальній формі можна було б виразити ідеалізованою 

кривою ущільнення з трьома характерними ділянками [30].  

 

Рис. 1.3. Кінетична крива процесу змішування 
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I. Переміщення групи складних часток з одного місця суміші в інше 

(конвективне змішування) 

II. Поступовий перерозподіл часток різних компонентів через 

утворювану межу розділу (дифузне переміщення) 

III.  Зосередження часток, що мають однакові властивості у  певних 

місцях об’єму апарату (процес сегрегації) 

З графіка видно, що найбільш інтенсивне ущільнення має виникати на 

першій стадії процесу, пов’язаній  з перерозподілом часток, за рахунок їх 

змішування і більш щільної упаковки під дією прикладених зовнішніх сил. 

Переміщення часток, які знаходяться в кращих умовах, може 

гальмуватись значним тертям їх з поверхнею сусідніх часток, з якими вони 

стикаються при формуванні, і з поверхню стінок прес-форми. Ущільнення на 

першій стадії процесу (рис.1.1, ділянка І) пов’язано також з руйнуванням арок 

(арочний ефект – «утворення в металевому  порошку при пресуванні пор, що 

перевищують розміри найбільших частинок порошку» [31]). 

Стадію формування порошкових сумішей, яка описана ділянкою І на 

рисунку, ще називають стадією структурної деформації. Вона 

характеризується пружним послабленням взаємодії часток, що відбувається на 

початку формування. Це послаблення стосується сил взаємодії часток і 

спричиняє зменшення площі взаємодії під час зіткнень часток у процесі 

вібраційного ущільнення. В результаті таких змін відбувається пластична 

деформація часток, і, як наслідок, щільніше розміщення часток середовища. 

На ділянці I процес конвективного змішування відбувається з більшою 

швидкістю, так як процес відбувається на рівні мікрооб’ємів. Після того, як 

компоненти будуть в основному розподілені по об’єму, швидкості 

конвективного і дифузійного змішування будуть співрозмірні. Перерозподіл 

часток на ділянці II відбувається з урахуванням сил тертя, тому швидкість 

змішування зменшується. Після цього дифузне змішування стає 

переважаючим і помітний вплив на процес здійснює сегрегація. В певний 
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момент часу дифузне змішування і сегрегація врівноважуються і подальше 

змішування не має змісту (ділянка III). 

На етапі ущільнення суміші під дією тиску вказана крива має дещо 

ідеалізований зміст. Зазначені три етапи в реальному процесі накладаються, і 

загальний вигляд кривої ущільнення набуде вигляду умовної лінійної 

апроксимації вказаного графіку оскільки навіть за малих величин тиску частки 

порошкової суміші уже піддаються деформації. 

 «Іншими факторами, що визначають характер розподілу щільності, є 

тертя порошку з стінкою матриці, форма і розміри деталей, схема 

навантаження під час пресування. Слід зауважити, що тільки зовнішнє тертя 

призводить до нерівномірного розподілу щільності в об’ємі брикету. 

Внутрішнє тертя, коефіцієнт якого може в декілька разів перевищувати 

коефіцієнт зовнішнього тертя, проявляється в гальмуванні плину порошку під 

прямим кутом до напрямку пресування. У зв’язку з цим за допомогою методів 

пресування в жорстких прес-формах важко отримувати високу щільність у 

відповідних зонах брикету» [33]. 

Розділення часток в товщі матеріалу під дією вібрації використовується і 

як складова складного роздільного процесу, наприклад під час використання 

барабанних млинів, лабораторних сит, концентраційних столів, в сепараторах 

[20-22] тощо, і як самостійний процес. Метод розподілу часток в процесі 

віброформування передбачає такі етапи [34]: 

1. Перетворення сил сухого тертя в сили в’язкого опору руху часток. В 

процесі в’язкопружних перетворень спостерігаються специфічні (кардинально 

протилежні) явища розділення, які не такі як в умовах відсутності вібрації. 
Слід зазначити, що за певних умов можна провести приблизну аналогію між 

вібруючим сипким середовищем і рідиною. Так, для вібруючих сипких  

середовищ виконується закон, аналогічний закону Архімеда (у такому 

середовищі не тільки тонуть важкі, але і спливають легкі предмети), можна 
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ввести аналог гідростатичного тиску тощо. Ці умови  мають місце, коли 

амплітуда А і частота   коливань задовольняють нерівності: 

kgA 2
,  

де k – коефіцієнт тертя часток  [35]. 

2. При вібраційному накладанні характер розділення стає більш 

інтенсивним завдяки вібраційній силі, що в умовах, наприклад, віброгрохотів, 

сприяє руху відсівного матеріалу вздовж поверхні суміші. 

3. Вібрація є важливим елементом процесу просіювання (завершальна 

стадія сепарації, що відбувається в нижньому шарі суміші). 

4. Під час процесу вібраційного формування без використання сит, 

частки різного гранулометричного стану і з різними властивостями рухаються 

за різними траєкторіями.  

 Вібраційні процеси в сипких середовищах зумовлюють перетворення, 

особливості яких напряму залежать від інтенсивності вібраційної дії. «Із 

збільшенням інтенсивності вібрації, в межах амплітудних значень прискорень, 

що не перевищують прискорення вільного падіння, сипке тіло набуває 

рухливості, псевдотекучості. В цьому стані зчеплення між частками слабшає, 

вони підходять одна до одної, зменшується число пор (досягається більш 

щільна укладка часток), сипке тіло ущільнюється. Найбільше ущільнення 

досягається при амплітудних прискореннях коливань, що близькі до 

прискорень вільного падіння» [36]. 

У загальних способах формування сипких порошкових сумішей 

виділяють такі напрямки – ущільнення порошків та їх структурна деформація, 

пластична деформація та явища крихкого руйнування часток. В залежності від 

характеристик порошка, схеми віброформування і величини прикладених 

зусиль формування можуть мати місце усі три механізми ущільнення, або ж 

деякі з них будуть переважати. Точки зору різних авторів щодо того, який саме 

механізм діє при віброформуванні на порошкову суміш, протилежні [37-40]. 

Дослідження цих вчених дають підставу робити висновки, що під час  
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віброформування відбувається процес структурної деформації часток 

середовища і цей процес потребує більш детального обґрунтування. За 

рахунок структурної деформації відбувається ущільнення сипкого середовища 

зі зниженими коефіцієнтами тертя (між частками та між робочим 

контейнером). Процес віброформування (на відміну від пресування) дозволяє з 

меншими зусиллями позбутись арочних зв’язків між частками. 

 

1.3.  Аналіз факторів, що впливають на вібраційне формування 

сумішей порошкових матеріалів 

Аналізуючи літературні джерела з питань дослідження вібраційної 

обробки порошкових середовищ, можна виділити кілька підходів: 

Перший підхід стосується змішування  елементів однокомпонентних 

середовищ. 

Так, у роботах [41-42] зазначено, що при дослідженні 

вібротранспортування піску відбувається відрив середовища від транспортної 

стрічки. В дослідженнях впливу цього тиску на поведінку сипкого середовища 

(піску) на вібруючій основі [42] встановлено наступне: 

1. Вібраційний вплив на сухий пісок призводить до виникнення двох 

станів – віброзрідження та віброкипіння. Перехід з одного стану в інший 

визначається прискоренням вібруючої поверхні. 

2. При віброкипінні утворюється перепад тиску газу чи повітря, у якому 

знаходяться частки сипкого середовища. 

3. Перепад тиску створює «фонтануючий» рух часток у віброкиплячому 

шарі при вертикальних коливаннях вібруючої поверхні. 

4. Виникаюче під віброкиплячим шаром сипких матеріалів розрідження 

газу чи повітря представляє собою чіткі піки резонансів. 

Дослідження з питань розділення компонент сумішей під дією вібрації 

представлено в роботах Б.С. Радовського, Дж. Вільямса, Дж. Галасса, 

Е. Бравна [43-46]. Вагомий вклад у дослідження процесів сегрегації сумішей за 

принципом пористості належить В.В. Охотіну [47], який встановив, що якщо 
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піддати вібрації (не надто інтенсивній, щоб не переважала хаотична 

компонента процесу, тобто перемішування), наприклад, суміш великих та 

дрібних часток однієї щільності, то в результаті дії вібрації великі частки 

розмістяться над дрібними (рис. 1.4, а). У випадку суміші часток однакового 

розміру, але різної щільності легкі частки розмістяться над важкими 

(рис. 1.4, б). У суміші з часток різного розміру і різної щільності нижнє 

положення займуть дрібні важкі частки, далі дрібні легкі, потім великі важкі 

частки (або суміш дрібних легких і великих важких), а у верхньому положенні 

виявляться великі легкі частки (рис.1.4, в). Мається на увазі той випадок, коли 

внаслідок вібрації не виникають деякі повільні потоки середовища. 

 

 

      а 

 

      б 

 

          в 

Рис. 1.4. Вібраційне формування суміші великих та дрібних часток однієї 

щільності (а); суміші великих та дрібних часток різної щільності (б); суміші 

великих часток різної щільності та дрібних часток часток різної щільності (в). 
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Розробкою теорій завантаження та засипки порошкових матеріалів, а 

також розробкою засипних пристроїв займались такі вчені, як 

Р.А. Андрієвський, М.Ю. Бальшин, В.В. Скороход, Ю.М. Солонін, 

Ю.М. Кочкін, Є.І. Марукович, Ю.Л. Станюленіс та інші. Автори [48] 

розробили технологічну схему формування виробів, що складається з 

чотирьох основних операцій: 1) отримання порошкових матеріалів; 2) 

отримання зразків різними методами формування; 3) термічна обробка; 4) 

кінцева обробка (рис. 1.5) 

 

1. Отримання 

порошка вихідного 

матеріалу

Фізико-механічний 

спосіб

Хіміко-

металургійний 

спосіб

-подрібнення;

-розмел;

- розпилення;

- грануляція;

- подрібнення різанням.

- відновлення окисів;

- електроліз металів;

- термічна диссоціація 

карбоніальних з’єднань

2. Формування 

заготовок

Відпал
Класифікація 

порошків

Приготування 

сумішей

ДозуванняФормування

- пресування в прес-формі;

- ізостатичне пресування;

- імпульсне пресування;

- мундштучне пресування;

- шлікерне формування;

- прокатка;

- екструзія.

3. Спікання

Твердофазне

Рідкофазне

4. Кінцева обробка

  

Рис. 1.5. Технологічна схема формування виробів з порошкових матеріалів 
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Технологічні процеси, мета яких полягає в розділенні компонентів 

сипкого матеріалу за розмірами, щільністю, формою, магнітними, 

електричними та іншими параметрами, займають основне місце у виробництві 

матеріалів з неоднорідною структурою та фізико-хімічними властивостями.  

З подальшим збільшенням інтенсивності коливань частки сипкого 

середовища починають втрачати контакт з вібруючим робочим органом.  

Зменшуються і періодично порушуються зв’язки між частками, сипке 

тіло переходить ніби у стан кипіння (віброкипіння). Цей стан характеризується 

розпушуванням  сипкого тіла і посиленою циркуляцією складових його 

частин. В стадії віброкипіння можна виділити два характерних стани 

середовища – сегрегацію та стан інтенсивного перемішування.  

Умовно розрізняють кілька видів сегрегації [43]. Найпростіший вид – це 

просіювання дрібних часток крізь проміжки між великими (рис. 1.6). 

Просіювання відбувається під дією сили тяжіння при вертикальних або 

горизонтальних коливаннях. В результаті такого просіювання, внизу шару 

буде більше дрібних часток, ніж у його верхній частині.  

 

Рис. 1.6. Схема просіювання дрібних часток крізь великі 

 

Між чотирма однаковими великими дотичними частками є пори з 

«квадратним» отвором, а між трьома - з «трикутним» отвором. Дрібна частка 

може пройти крізь «квадратний» отвір тільки в тому випадку, якщо діаметр 

дрібної частки як мінімум в 1/(√2-1) = 2,4 рази менше діаметра дотичних 

великих часток. Аналогічно, дрібна частка може пройти крізь «трикутний» 
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отвір тільки в тому випадку, якщо діаметр дрібної частки як мінімум 

у (3+2√3)=6,5 разів менше діаметра дотичних великих часток.  

Виявляється, більша частина часток з важкого матеріалу, спочатку 

занурена в масу дрібних легких часток, під дією вертикальних коливань 

поступово піднімається на поверхню – ніби спливає, хоч вона і важка. 

Факт просіювання не відбувається, якщо проміжки між великими 

частками менше розміру дрібних, це враховують при підборі 

гранулометричного складу матеріалу суміші. Між чотирма однаковими 

великими дотичними частками має місце пора з «квадратним» отвором 

(рис. 1.7). Дрібна частка не пройде крізь цей отвір, якщо його діаметр 

відрізняється від діаметра великої не більш, ніж у 2,414 рази. 

 

Рис. 1.7. Схема пори між чотирма однаковими великими дотичними 

частками 

 

  Тому, стандартні сита для керамічних матеріалів на зразок 

СЛ-200, СЛ-300 (40, 20, 15, 10, 5, 2.5, 1.25, 0.630, 0.315, 0.160, 0.071 мм), і сита, 

що виготовлені за стандартом ASTM (37.5, 25.0, 19.0, 12.5 , 9.5, 4.75, 2.36, 1.18, 

0.600, 0.300, 0.150, 0.075 мм) вибрані таким чином, щоб діаметр отворів 

кожного наступного відрізнявся від попереднього не більше, як у 2 рази. 

Наприклад, якщо окремо зберігати фракцію розміром 20-40 мм, то вона буде 

однорідною, оскільки частка діаметром 20 мм не може пройти в горло пори 

між частками з діаметром 40 мм. А фракція 5-20 мм чи 5-40 мм більш схильна 

до сегрегації. 
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 Наступним видом сегрегації є переміщення великих часток вверх у 

випадку вертикальних коливаннях. 

Велика і важка частка, спочатку занурена у масу дрібних легких часток, 

під дією вертикальних коливань поступово піднімається на поверхню – вона 

«спливає». Це питання досить популярне у висвітленні в американських 

вчених та дослідників, статтях про сегрегацію та конвекційні процеси [49] це 

явище отримало назву ефекту «бразильського горіха». Назва походить від 

спостережень – відкривши металеву банку з сумішшю різних горіхів 

(бразильські, мигдаль, фундук, арахіс, волоські), можна побачити, що 

найчастіше нагорі виявляються саме бразильські горіхи. Вони є найважчими і 

найбільшими горіхами у суміші і вважається, що вони перемістилися наверх 

від коливань при транспортуванні.  

Низхідний рух дрібних часток вздовж стінок приводить до висхідного 

потоку в центральній частині контейнера, піднімаючи велику частку (рис. 1.8): 

 

 

а    б        в 

Рис. 1.8. Ефект «бразильського горіха» в циліндричному скляному контейнері 

після 200 циклів коливань (а); 450 циклів коливань (б);  

750 циклів коливань (в). 

 



 

 

 

41 

Подібні результати дослідів були опубліковані в англійському 

загальнонауковому журналі Nature [50]: описано принцип розшарування 

суміші часток на важкі і легкі.  

Суміш розділяється на шари: верхній з важких часток і нижній - з легких 

(рис. 1.9). Автором [43] проведений дослід вібраційного формування суміші 

бронзових кульок розміром 0,090-0,120 мм і скляних кульок такого ж розміру,  

взятих в об'ємному співвідношенні 25 % і 75 %, де щільність бронзи 8,9 г/см3, 

скла – 2,5 г/см3. Ретельно перемішавши суміш, її поклали горизонтальним 

шаром товщиною 20 мм в посудину шириною 10 мм, довжиною 40 мм і 

висотою 50 мм. Випробування проведено при частоті 40 Гц. 

Під час вертикальних коливань більш важкі бронзові кульки довше 

рухалися вгору, ніж скляні. Вони б рухалися довше і донизу, але їх рух 

гальмувався розташованими під ними іншими кульками. В результаті бронзові 

кульки поступово переміщалися у верхню частину шару. 

 

 

   а            б         в 

Рис. 1.9. Розділення суміші часток різної ваги при вертикальних коливаннях:  

а – 200 циклів коливань; б – 450 циклів коливань; в –750 циклів коливань  

  

Після 750 циклів суміш практично повністю розділилася, бронзові 

кульки знаходяться зверху, а під ними – скляні з невеликою домішкою 

бронзових. 

Отже, можна зробити висновок, що ретельно перемішана суміш часток 

однакового розміру але різної ваги при дії вертикальних коливань розділяється 

на два шари: верхній з важких часток і нижній – з легких. 
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Вплив рідини на сегргацію суміші часток становить інтерес не тільки у 

виробництві виробів з металевих порошків, а й в інших технологічних 

процесах. Досліди [51] показали, що при малому вмісті рідини сегрегація 

набагато сильніша,  ніж у сухій суміші. Досліджено вплив на суміш дрібних  

скляних кульок діаметром 0,5 мм і великих діаметром 2,5 мм кругових 

коливальних рухів у горизонтальній площині з частотою 20 коливань у 

секунду протягом півгодини. Перший експеримент проводили без зволоження 

кульок, а у другому експерименті кульки попередньо зволожили, і вміст води 

становив 0,03 % від загального об’єму матеріалу, включаючи пори. В 

результаті досліду, після коливань сухої суміші великі і малі кульки 

залишалися перемішаними одна з одною в межах приблизно 70 % висоти 

засипки, а у вологому – лише в межах 8 % висоти, інші ж розділилися по 

величині, причому великі перемістилися наверх, а дрібні – донизу. Однак, з 

подальшим збільшенням вмісту вологи ступінь сегрегації зменшувалася, тобто 

суміш ставала більш однорідною. 

Аналогічний ефект зафіксований автором [52] для асфальтобетонних 

сумішей. Зазначено, що суміші для високопористого асфальтобетону з 

підвищеним вмістом великих фракцій, що не містять часток щебеню розміром 

менше 5 мм, більше схильні до сегрегації не тільки тому, що у них немає 

проміжних фракцій, але і внаслідок малого вмісту бітуму.  

Таким чином, розглянуті вище механізми поведінки часток становлять 

істотний практичний інтерес для подальшого дослідження формування 

матеріалу з урахуванням вібросегрегації. Результати наведених досліджень 

представляють цінність для побудови моделі поведінки часток в процесі 

вібросегрегації. 
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1.4. Обладнання для вібраційного формування порошкових 

сумішей 

Умовою успішного впровадження процесу вібраційного формування 

порошкових сумішей у виробництво є насамперед наявність відповідного 

обладнання, яке забезпечить суттєві технологічні переваги. 

Створенню та розвитку технологічних основ і методів розрахунку 

процесів вібраційного формування присвячені праці Алієва І.С., 

Биховського І.І., Драгобецького В.В., Євстратова В.А., Калюжного В.Л.,   

Миронюка А.Ф., Огороднікова В.А., Рея Р.І., Силивонюка А.В. та інших 

вчених. Аналіз літературних джерел показав, що сьогодні існує велика 

кількість різноманітного обладнання, що використовується як для статичного 

формування, віброформування та комбінованої дії на порошкову суміш в прес-

формі. Все це обладнання, як правило, є еспериментальним та виготовлено в 

одиничних зразках. Впровадження у виробництво такого роду обладнання 

стримується різноманіттям порошкових матеріалів та їх розмірів.  

Ущільнення порошкових сумішей досягається на практиці вібраційними 

пристроями, які створюють різного роду коливання: гармонічні та 

негармонічні, крутильні,  вертикальні, горизонтальні, комбіновані тощо [53-

59] Рухливість часток суміші у будь-якому напрямку призводить до сегрегації 

часток і не дозволяє отримати однорідність суміші.  

Формування порошкових виробів проводять різними методами. 

Виходячи з даних роботи [60], вони можуть бути класифіковані за наступними 

основними ознаками: 

- за способом динамічної дії на матеріал, що пресується (вібраційне та 

віброударне формування); 

- за співвідношенням між статичною та динамічною складовими зусилля 

пресування (вібраційне пресування, коли виникаючі між частками порошку 

сили тертя заважають їх відносному переміщенню під дією вібрації і 

вібраційне укладання, коли під дією вібрації частки долають  сили тертя і 

зчеплення між собою та заповнюють пусті місця в матеріалі контейнера); 
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- за характером процесу: дискретне вібраційне формування за 

допомогою пресового обладнання, неперервне  вібраційне формування; 

- за фактом проходження пресу: з попереднім вібраційним ущільненням 

і наступним статичним пресуванням, з вібраційною чи віброударною дією на 

формувальну порошкову суміш під час пресування без витримування під 

тиском, з вібраційною чи віброударною дією на формувальну суміш під час 

усього процесу пресування, з витримкою пресування включно. 

Серед різновидів вібраційного формування – віброштампування, ковзне 

віброштампування, вібропрокатування, віброгідропресування, 

центрофугування, вакуумування та сегрегація [61].  

При вібраційному ущільненні віброімпульси переходять до суміші, що 

формується. Загалом, вібраційне формування здійснюється на обладнанні 

різного характеру – від віброударних майданчиків до вібростендів з 

регульованими технологічними параметрами. Для вібраційного формування 

заготовок застосовують вібростенди як універсальне устаткування для 

формування виробів.  

За класифікацією, яку ввів І.І. Биховський  [62], розрізняють типи таких 

віброзбудників вібраційних машин: іненерційні, гідравлічні, пневматичні, 

електромагнітні, електродинамічні тощо. Найбільш розповсюдженим типом є 

дебалансні відцентрові віброзбудники, які характеризуються компактним 

виглядом, відносною дешевизною та простотою конструювання. Вони можуть 

генерувати коливання широкого спектру частот та напрямків (прямолінійні, 

крутильні кругові та еліпсоподібні). 

Основним вузлом вібраційної машини, яка визначає ступінь її 

досконалості, надійності, функціональні можливості, є вібратор, призначення 

якого полягає в перетворенні енергії, що переходить в енергію механічних 

коливань [63]. 

Потреби сучасної техніки до габаритів, маси, регулювання параметрів і 

вибухонебезпечність вібраторів, а також прагнення використовувати вібрації в 

найбільш поширеному колі машин та процесів, змушують вчених та 
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конструкторів використовувати різноманітні типи вібраційних площадок, 

стендів та машин.  

Відомо, що для ущільнення порошкових матеріалів, які застосовуються в 

порошковій металургії, використовують пневматичні, гідравлічні, 

електромагнітні та магнітострикційні вібратори [64]. Пневматичні вібратори 

мають достатню потужність і можуть поступово міняти частоту коливань в 

діапазоні до 1800 хв-1, однак в цих вібраторах із зміною пневматичного тиску, 

інертні маси деталей, що вібрують, змінюються і змінюється  амплітуда 

вібрації і частота, що створює великі незручності.  

Деякі конструкції вібраторів за дуже малої потужності не придатні для 

ущільнення порошків, об’ємами більше більше 0,002 м3, до того ж у них 

чимала собівартість. Високочастотні вібратори мають невелику потужність, 

але вони є достатньо складними в експлуатації і потребують спеціальних 

приміщень і значних площ для свого розміщення. Більшість вібраційного 

обладнання , яке реалізовано на інерційному характері руху не задовольняє 

вимогам дослідження в сенсі зарезонансних режимів роботи. Принцип їз 

роботи, зазвичай, базується на асинхронних двигунах. З огляду наявного 

вібраційного оладнання в навчальних лабораторіях Луцького НТУ, 

експериментальних цехах ряду підприємств м.Луцька було виявлено, що у 

вібраційних стендах загального призначення використовуються допоміжні 

механізми, які кріпляться до обладнання і які здатні регулювати вплив 

частотно-амплітудних характеристик на процес ущільнення суміші. Зокрема, в 

навчальних лабораторіях Луцького НТУ для вібраційного формування та 

ущільнення використовується ряд установок. Одна з них зконструйована на 

базі площадкового вібратора  ИВ89А-2 (рис.  1.10).  

Площадковий вібратор ИВ89А-2 складається з асинхронного двигуна і 

дебалансних вузлів, які встановлені на валу, і закриті захищеними кожухами.  

За рахунок особливостей своєї конструкції вібратор забезпечує 

вібростійкість усіх частин агрегату. 
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Рис. 1.10. Вібростенд на основі площадкового вібратора ИВ89А-2 в 

машинному залі №242 (корпус В) Луцького НТУ 

 

Його технічні характеристики подані в таблиці 1.1.  

 

Таблиця 1.1 – Технічні характеристики площадкового вібратора ИВ89А-2 

Назва показника Значення 

Частота коливань, Гц  

синхронна 

50 

(3000) 

Частота коливань, Гц 

холостого ходу, не менше 

46,3 

(2775) 

Максимальна примусова сила, кН 

при синхронній частоті коливань 
11,3 

Максимальний статичний момент 

дебалансу, кг·см 
11,4 

Потужність, кВт 

номінальна 

номінальна споживча, не більше 

 

0,55 

0,9 

Номінальна напруга, В 380 

Номінальний струм, А 1,1 

Частота струму, Гц 50 

Тип вібраційного механізму Дебалансний регулюючий 

Тип електродвигуна 
Асинхронний трьохфазний з 

короткозамкнутим ротором 

Робочий ресурс, год 700 

Маса вібратора, кг 20 

 

Фактично, цей вібратор є дебалансним відцентровим механізмом, 

примусова сила якого викликається обертальним рухом інерційного елемента. 
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Вібратор ИВ89А-2 являє собою електродвигун з установленими на кінцях вала 

ротора дебалансами. Вібростенд побудований так, що його підшипникові 

щити і кришки стягнуті із станиною болтами і стяжками. Для забезпечення 

надійної роботи підшипників в вібраторі, для сполучення підшипників з валом 

застосовуються ковзаючі посадки, а зі щитом – посадки з натягом.  

Наступні експериментальні дослідження були проведені на стенді з 

двома бігармонічними збудниками, що встановлено в машинному залі №242 

Луцького НТУ [65]. Було поставлено задачу удосконалення приладу для 

дослідження тертя ковзання в умовах вібрацій шляхом зміни його конструкції 

для отримання нового технічного результату, який полягає у встановленні на 

плиті металевої циліндричної прес-форми  з пуансоном та жорсткому 

закріпленні дебалансних віброзбудників на внутрішніх валах. Поставлена 

задача вирішена наступним чином. Запропонована установка для вібраційного 

формування порошкових сумішей  (рис. 1.11) містить масивну станину на 

амортизаторах, підшипникові опори, що жорстко з’єднані з несучим тілом і 

дебалансними віброзбудниками, за допомогою яких можливе здійснення 

коливань.  

 

 

 

Рис. 1.11. Фото вібраційного стенду з плоским характером руху робочого 

органа та бігармонічними збудниками 
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Новим у запропонованій моделі вібростенду стало те, що вона містить 

металеву циліндричну прес-форму з пуансоном,  яку закріплено на плиті, а 

дебалансні віброзбудники жорстко закріплені на внутрішніх валах. На 

несучому тілі експериментальної установки передбачено кріплення для 

робочого органа (форми) у вигляді сталевої плити розмірами 400х500 мм, на 

якій закріплено скляний контейнер діаметром 50 мм. 

Установка для вібраційного формування порошкових матеріалів 

складається з несучого тіла 1 з кріпленням для вібробресової форми у вигляді 

сталевої плити 2, на якій закріплено металеву циліндричну прес-форму 3 з 

пуансоном 4, електродвигунів 5, циліндричних пружин 6, масивної станини 7, 

яка встановлена на амортизаторах 8, дебалансних віброзбудників 9, 

підшипникових опор 10, еластичних компенсувальних муфт 11, внутрішніх 12 

та зовнішніх 13 валів. 

Модельний механізм (рис. 1.12)  для вібросегрегації складається зі 

сталевої плити 2, що здійснює поступальні коливальні рухи з заданою 

амплітудою, циліндричної прес-форми 3 для формування градієнтних 

матеріалів та пуансона 4 для пресування.  

 

 

Рис. 1.12. Модель вібраційної машини з плоским характером руху 

робочого органа та бігармонічними збудниками 
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Вузол встановлення певних амплітудних відхилень складається з 

дебалансних віброзбудників 9, які жорстко кріпляться на внутрішніх валах 12, 

що приводяться в рух за рахунок електродвигунів 5. Використовуючи 

механізм управління електродвигунами 5, а також змінюючи позиції 

дебалансних віброзбудників 9, встановлюючи їх на внутрішніх валах 12, 

отримали можливість забезпечити режими вібраційного формувавння із 

зміною амплітудних характеристик в діапазоні від 7 мм до 13,8 мм. Металева 

циліндрична прес-форма 3 з пуансоном  4 заповнюється відповідним 

випробовуваним порошковим матеріалом у випадку дослідження його 

градієнтного розділення під впливом вібраційного формування.  

Характерною особливістю використаного вібростенду є залежності 

амплітуди горизонтальних і вертикальних коливань від відстані до роторів 

збудника. В роботі  [66] виявлено, що при зменшенні цієї відстані відбувається 

пропорційне збільшення амплітуд. Частотні характеристики стенду 

знаходяться в межах від 50 до 60 Гц, амплітудні (навіть при мінімальній 

відстані до роторів) – в межах до 2 мм. Як показали експериментальні 

дослідження, за даними характеристиками вібростенду сегрегація сипких 

сумішей не відбувається саме через частотні характеристики стенду.  

Регулювання частоти коливань робочого органу електричним способом 

із застосуванням привідного синхронного двигуна для зміни частот не 

вирішило питання вібраційного розділення часток [67]. Для подальших 

експериментальних досліджень було вирішено обрати вібростенд, що матиме 

можливості частотних і амплітудних регулювань.   

Експерименти з вібраційного формування проводились на дослідному 

вібростенді експериментального цеху ПАТ «Електротермометрія» м. Луцьк 

(рис. 1.13). Стенд представляє собою двомасну коливальну систему, що 

підвішена на пружинах між двома стійками. Одна маса – робочий стіл разом з 

встановленим на столі дослідним виробом; інша маса (контрмаса) – корпус  

ексцентрикового механізму з деталями цього механізму. Кожна маса 

підвішена до стійок на двох плоских пружинах, стійки зверху з’єднуються з 
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верхньою плитою і кріпляться до нижньої плити, утворюючи замкнутий 

жорсткий каркас, всередині якого знаходиться коливальна система.  

Збудником коливань є ексцентриковий механізм, що розміщений у 

корпусі, його обертання здійснюється від електродвигуна через муфти з 

гнучкими елементами.  

 

Рис. 1.13. Вібраційний промисловий стенд УВМ 60/60 

експериментального цеху ПАТ «Електротермометрія» м.Луцьк 

 

Для  здійснення вібрації  на робочий стіл через пульт керування 

подається напруга. Електродвигун повертає ексцентриковий вал, а шток за 

рахунок ексцентриситету здійснює коливальні рухи з впливом на демпфер та 

раму. Ці дії мають характер поштовхів, що змінюють свій напрямок за один 

період обертання на протилежний. В процесі роботи установки фіксуються 

параметри вібрації: переміщення та прискорення – за допомогою 

віброперетворювача, що встановлений на столі; частоту вібрації – за 

допомогою датчика частоти, зв’язаного з обертанням ексцентрикового валу. 

Значення віброприскорення і частоти вібраційних коливань мають 

незалежне регулювання і змінюються в межах: амплітуда – 0-10 мм; частота – 

10-80 Гц. Враховуючи технологічні параметри стенду та в результаті 
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проведених експериментів [68-69], встановлено, що стенд може бути 

використаний у якості експериментальної установки під час проведення 

дослідів дисертаційної роботи. 

 

1.5. Висновки до розділу та постановка задач на дослідження 

Провівши аналіз публікацій, можна зробити висновок про наявність 

різних методів і технологічних прийомів для досягнення поставленої задачі  – 

отримання фільтруючого матеріалу з наперед заданими властивостями. Це в 

черговий раз підкреслює перевагу методів порошкової металургії порівняно з 

іншими технологіями отримання проникливих матеріалів з точки зору широкої 

можливості регулювання поророзподіленням. Однак, серед методів потрібно 

вибрати такі, які забезпечують створення матеріалів з високими 

експлуатаційними властивостями, які прості у виготовленні і технологічні, які 

дозволили б автоматизувати процес їх створення і були б екологічно чистими 

та нешкідливими. Усьому перерахованому у тій чи іншій мірі відповідають 

сегрегаційні методи, зокрема, метод вібраційного формування. 

Не дивлячись на видимий прогрес в області отримання градієнтних 

матеріалів, теоретичні дослідження у розвитку принципів їх функціонування 

залишаються недостатніми. Практично відсутні роботи, пов’язані з розробкою 

адекватного опису властивостей градієнтних і їх залежності від градієнта 

концентрації.  

Щоб отримати градієнтну структуру фільтруючого матеріалу, необхідно 

спочатку змоделювати структуру такого матеріалу, враховуючи не тільки 

параметри технологічного процесу, але і параметри вихідної сировини – 

порошків, які в комплексі повинні мати бажані характеристики. Теоретичні 

положення, використовувані для проектування композиційних матеріалів, як 

правило, не підходять для розрахунку властивостей і визначення оптимальної 

структури фільтруючого градієнтного матеріалу.  

Огляд літературних джерел показав, що застосування найбільш 

традиційних способів та методів отримання порошкових матеріалів з 
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неоднорідними градієнтними характеристиками по товщині зразка або не в 

повній мірі дозволяє забезпечувати задані параметри розподілу рівномірної 

пористості, щільності, міцності по всьому об’єму виробу, або потребують 

застосування допоміжних механізмів для реалізації нерівномірного розподілу 

порошкових сумішей.  

Виконаний огляд літературних джерел показав, що для виготовлення 

пористих виробів високої густини методом вібраційного формування 

необхідно або розробити просте та надійне обладнання, яке може 

застосовуватись в комплексі зі стандартними пресами, або використати 

промислову технологію. Експериментальне обґрунтування та оцінка даних 

моделей для реальних умов навантаження в літературі висвітлені недостатньо. 

Це поєднано з технологічними та методологічними труднощами, які пов’язані 

з питанням створення методики досліджень. Складність виготовлення 

експериментального обладнання та відсутність універсальних 

конструкторських рішень не дає змоги проводити повноцінні досліди.  

Проведений аналіз показує, що відомі конструкції вібраційних площадок 

в основному складні в виготовленні та монтажі. Крім того, в  літературних 

джерелах не виявлено інформації про вплив виду і форми коливань матриці, а 

також вплив розмірів, форм часток на проходження процесу вібраційного 

формування. 

В результаті проведеного огляду було запропоновано промисловий 

вібраційний стенд УВМ60/60 для формування градієнтного порошкового 

матеріалу.  

Сформульовані мета роботи і поставлені задачі для подальшого 

дослідження. 

− на основі аналізу процесу ущільнення порошків визначити 

раціональну схему та спосіб формування виробів з градієнтною структурою; 

− дослідити процес зміни структури порошкового середовища при 

переході від статичного до вібраційного стану;  
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− 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.   
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РОЗДІЛ 2 

ВИБІР ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА МЕТОДИКА ЇХ 

ДОСЛІДЖЕННЯ  

2.1. Характеристики порошкових матеріалів 

В якості одного з вихідних матеріалів в роботі використано шлам 

нержавіючої сталі AISI430, який є відходами металошліфувального процесу у 

виробництві торгового обладнання холдингу «Модерн Експо» м. Луцьк. 

Основними продуктами цього холдингу є торгові стелажі, складські полиці, 

касові бокси, харчове, холодильне та POS-обладнання. Серед відходів 

виробництва смуг і листів з нержавіючої сталі AISI 430 на виробництві 

передбачена зачистка їх поверхні, в результаті чого утворюється 

дрібнодисперсний шлам (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Шлам AISI430: загальний вигляд після забору з ділянок відстою  

 

Нержавіюча сталь AISI430 (аналог 12Х17) – це феритна, хромиста, 

безнікелеєва нержавіюча сталь. Наявність хрому (16-18 %) у складі сталі 

свідчить про те, що це високолегована сталь [70]. Вона має відмінний 

загальний опір  корозії, хорошу пластичність. Термообробка (повітря) 740-

780 °С,  максимальна температура використання сталі без зміни фізичних 

властивостей – 759 °С. Хімічний склад сталі AISI430 наведений у таблиці 2.1, 

а фізичні  властивості – у таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.1.  Хімічний склад сталі AISI430 (%) 

Хімічний 

елемент 
% склад 

Вуглець до 0,12 

Кремній до 0,8 

Марганець до 0,8 

Нікель 

0,01-

0,02 

 Сірка до 0,03 

Фосфор до 0,04 

Хром 16-18 

Титан - 

Залізо 81 

Молібден - 

 

Таблиця 2.2. Фізичико-механічніі властивості сталі AISI430 

Властивість Температура Значення 

Густина, г/см3 4 °C 7,7 

Температура плавлення, °С  1500 

Питома теплоємність, J/kg∙K 20 °C 460 

Теплове розширення, W/m∙K 20 °C 26 

Магнітна проникність, Н/м 20 °C 1,0 

Модуль пружності, ГПа 20 °C 205 

Твердість, МПа 20 °C 126-197 

 

Використання порошків сталі AISI430 цілком виправдане для 

виготовлення фільтрувальних матеріалів не лише з урахуванням її відмінної 

корозійної стійкості. Вироби з сталі AISI430 використовуються у харчовій 

промисловості і відповідають усім Державним санітарним нормам і 

гігієнічним вимогам, отже, порошки сталі можуть бути використані не лише у 

матеріалах для фільтрування технічних вод, а і для харчових рідин. 

Для створення градієнтних пористих проникливих матеріалів в роботі 

використано порошок сапоніту. Сапоніт – це глинистий матеріал, ресурс класу 

мінералів, групи «силікати та алюмосилікати» з значним вмістом кремнію у 

складі (близько 40 %) [71]. Він дешевий, володіє широким спектром 
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властивостей: вогнестійкістю,  міцністю, адсорбційністю та ін. Крім того, 

запаси сапоніту та прогнози його покладів в Україні сягають до 20 млн.т – це 

одне з найбільших промислових родовищ Європи [72]. Дослідженням 

властивостей вітчизняних сапонітових глин Славутського району 

Хмельницької області присвячено публікації таких вчених, як  І.М. Астрелін, 

І.В. Атаманюк, М.М. Бабчук, В.С.  Бойко, А.Я.Ганзюк, Н.М. Гулієва, Т.В. 

Засуха, М.Ф. Кулик, І.І. Марцин, О.А.Параска, В.Д. Рудь, Г.М. Сокол, В.В. 

Співак, Ю.І. Тарасевич та ін. Сапонітові глини знайшли надзвичайно широке 

застосування практично у кожній галузі: в хімічній, металургійній, харчовій, 

фармацевтичній та інших галузях промисловості, сільського господарства, 

охорони навколишнього середовища. Є досвіди використання сапоніту для 

лікування захворювань суглобів, для виведення з організму солей важких 

металів і радіонуклідів, як сорбенту проти широкого спектру інфекцій, 

позитивний вплив сапоніту у складі мінеральних преміксів в тваринництві 

тощо.   

Основні відмінності в структурі і характеристиках глинистих матеріалів 

полягають у розташування та складі октаедричних та тетраедричних шарів у 

кристалічній решітці [73] (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Склад та розташування шарів атомної гратки сапоніту 

 

Встановлено, що сапоніт відноситься до мінералів групи 

монтморилоніту з високим вмістом оксиду магнію. Заміщення в октаедричній 
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решітці Al3+ на Mg2+ для сапоніту є характерною ознакою поміж інших 

монтморилонітів. Кристалічна структура сапоніту складається з комбінованих 

кремній-кисневих або кремній-алюмокисневих решіток і розміщеною між 

ними октаедричною решіткою з вмістом Al, Mg, Fe. Тришарова модель 

пов’язана гідратованими катіонами Na+, Ca2+, Mg2+ та молекулами H2O.  Така 

структура пояснює іонообмінні та сорбційні характеристики сапоніту [74]. 

Для перевірки хімічного складу був проведений рентгеноструктурний 

аналіз зразків сапоніту. Порошки гранулометричного складу (0,1-0,063) мм 

досліджували на дифрактометрі ДРОН-3М з CuKα-випромінюванням в 

діапазоні 12<2Q<2Q °. На дифрактограмі з інтенсивності відбивання видно 

найбільш характерний явний пік, що свідчить про вміст SiO2 представленого 

зразка (рис. 2.3).  

 

 

Рис. 2.3. Дифрактограма порошку сапоніту (залежність інтенсивності 

відбивання від куту повороту зразка 2θ°) 

 

Отже, можна зробити висновок, що досліджуваний порошковий матеріал 

сапоніту є однофазний, домішкових фаз не виявлено.  

Фізико-хімічні властивості сапонітових глин Ташківського родовища 

представлені  [75] в  таблиці 2.3.  
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Таблиця 2.3. Фізико-хімічні властивості сапоніту 

Показники властивостей Виміряні значення 

Густина, кг/м3 3,05-3,15  

Насипна масса, кг/м3 0,96  

Гранулометричний склад, мм >2– 5%; 1-2 – 32%; 0,5-1,0 – 9%; 

0,25-0,5 – 14%; 0,1-0,25 – 11%;  

< 0,1 – 9%. 

Загальна вологість повітряносухого 

зразка 

10 – 12 % 

Вогнетривкість 1280 – 1300 0 С 

Питома поверхня По азоту – 34 м2/г 

По гексану – 41-52 м2/г 

По воді – 120-220 м2/г 

Середній радіус пор 1,5 – 3,0 нм 

Присутність органічних домішок < 0,16 % 

 

В роботі [48] зазначено, що сапонінові глини можна використовувати у 

складі фільтрувальних матеріалів для очистки стічних вод. Крім того, сапоніт 

у своєму складі не містить домішок ртуті, кадмію, талію і інших токсичних 

речовин, тобто є фактично екологічно-чистою речовиною. Тобто, 

використання порошків сапонітових глин як компонент фільтрувального 

матеріалу дозволяє виконати доочистку харчових рідин. Це дає можливість 

стверджувати, що застосування сапоніту для формування фільтрувального 

градієнтного матеріалу на основі шламу нержавіючої сталі є виправданим.  

 

2.2 Зв’язувальні речовини та пластифікатори 

Отримання якісного спресованого зразка неможливе без введення в 

шихту пластифікаторів (пороутворювачів, зв’язувальних речовин). 

Для покращення технологічних властивостей порошкових матеріалів у 

шихту часто вводять сипкі речовини [76-80]. Проте, це стосується заготовок, 

які сформовані вільною засипкою порошкових матеріалів у випадку 

формування однорідних фільтруючих структур, або в результаті почергової 

засипки порошків у прес-форму у випадку формування градієнтних структур. 

В результаті ж вібраційного формування порошків,  дослідним шляхом 
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показана неефективність використання сипких речовин для суміші порошків 

сапоніту і нержавіючої сталі. Так, при вібраційному формуванні у скляному 

циліндричному контейнері-змішувачі компонентів суміші сталі AISI40 та 

сапоніту з використанням 10 % пороутворювача NaHCO3 з частотою 40 Гц та 

амплітудою коливань 2,4 мм відбулося видиме розділення часток усіх 

компонент суміші (рис. 2.4). Тобто, при вібраційному формуванні частки 

сипкої зв’язувальної речовини мають здатність до сегрегації в шарі заготовки, 

як і основні компоненти.  

 

     

а    б    в 

Рис. 2.4. Сегрегація пороутворювача NaHCO3 в суміші порошків сталі та 

сапотіту в процесі вібраційного формування: а – 200 циклів коливань; б – 700 

циклів коливань; в – 1000 циклів коливань  

 

Для порошків, що погано піддаються деформації під час обробки 

тиском, відомі технології [81-83] додавання змащувальних речовин-

пластифікаторів. Вони призначені для покращення поведінки частинок під час 

пресування, оскільки за рахунок введення таких речовин дрібніші частинки 

втискуються між великими і, крім того, оброблена пластифікатором частинки 

ніби ковзають одна відносно одної, що значно спрощує процес ущільнення. 

Крім того, оброблені тонким шаром пластифікатора, порошкові суміші після 

пресування набувають додаткової міцності, що забезпечує цілісність 

сформованого матеріалу. 
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Серед пластифікаторів, що застосовуються до металевих порошків, 

можна виділити такі [84]: спиртові розчини гліцерину, каніфолі, воску; 

бензольний розчин парафіну, камфори, каучуку; поліхлорвінілові смоли; рідкі 

пластифікатори поліетиленгліколів, гліцерину, полівінілацетату, камфори 

тощо.  

Природний глинистий матеріал сапоніт володіє гідрофільними 

властивостями. Для гідрофобної сталі у результаті змочування поверхнево-

ативними речовинами відбувається гідрофілізація [85] завдяки заповненню 

мікронерівностей поверхонь часток. Це покращує змочуваність таких 

порошків і їх подальшу здатність до формування.  

У якості пластифікаторів було вибрано речовини, що володіють 

наступними властивостями: 

- повністю згорають під час спікання; 

- легко розчиняються в органічних розчинниках (бензин, спирт, бензол, 

ацетон, ефір); 

- мають високу змочуваність. 

Застосування водних розчинів пластифікаторів викликає певні 

технологічні труднощі, так як після пластифікації суміші потрібно виконувати 

відновлюваний відпал. Тому, у якості пластифікаторів для досліджень в 

дисертаційній роботі використовували гліцерин та поліетиленгліколь. 

Гліцерин – триатомний спирт, хімічна формула якого C3H8O3. За 

кімнатної температури представляє собою безбарвну, в’язку речовину без 

запаху [86]. Для технічних промислових потреб використовують технічний або 

дистильований гліцерин, основні фізичні властивості якого подані у таблиці 

2.4: 

Таблиця 2.4. Фізичні властивості гліцерину C3H8O3 

Середня 

молярна 

маса, 

г/моль 

Кількість 

гідроксильних 

груп, (n) 

Температура 

плавлення, 
°С 

В’язкість, 

Па∙с 

Температура 

кипіння, °С 

Щільність, 

г/см3 

92,09 3 17,9 1,49 290 1,26 
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В’язкість та щільність гліцерину залежить від температури: при 

нагріванні до 100 °С щільність зменшується лише на 5-6 %, а в’язкість 

зменшується в сотні раз і може знижуватись до 280 разів. За хімічними 

властивостями гліцерин близький до етиленгліколю, у результаті горіння 

утворюється оксид вуглецю (ІV)  і вода.  

Широке застосування гліцерину у фармацевтичній, хімічній галузі, в 

харчовій промисловості. Досліджені пластифікуючі властивості гліцерину у 

виробництві целофану, віскозних плівок. Вони, в основному, базуються на 

властивостях вологопоглинання та наявності гідроксильних груп, що 

утворюють зв’язки з молекулами води. 

Синтетичний (технічний) гліцерин як побічний продукт виробництва 

біодизельного палива, є доступний, дешевий. Його використання у якості 

пластифікування порошкових матеріалів є оправданим і актуальним. 

Поліетиленгліколь (ПЕГ) – це полімер етиленоксиду. Його хімічна 

формула –  

НОСН2(СН2ОСН2)mСН2ОН, 

 

де m – середнє число повторюваних оксиетиленових груп (від 4 до 180). 

Відповідно [178-180], загальна формула поліетиленгліколю: 

Н[—ОСН2СН2—]nОН, 

 

де n – кількість m+1, що визначає ступінь полімеризації  (не менше 4). 

Хімічні характеристики поліетиленгліколів [87] однакові, але фізичні 

параметри відрізняються, в залежності від довжини молекулярного ланцюга 

оксиетиленових груп: наприклад, розчинність у воді з збільшенням 

молекулярного ланцюга спадає, а гігроскопічність зменшується. 

Низькомолекулярні сполуки, де n<700 мають вигляд безколірних рідин, при 

n>700 – воскоподібні тверді речовини. В залежності від молекулярної маси, 

поліетиленгліколь представляє собою рідку, желеподібну або тверду речовину.  
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В дисертаційній роботі використано низькомолекулярний 

поліетиленгліколь марки ПЕГ-400 з ступенем полімеризації 9, що має вигляд 

безбарвної в’язкої рідини. Ступінь полімеризації для ПЕГ-400 – від 8,2 до 9,1. 

Полімер володіє гідрофобними і гідрофільними властивостями, оскільки у 

своєму складі має вуглецеву і оксидну складову. Фізичні характеристики ПЕГ-

400 наведені у таблиці 2.5. Характерною особливістю ПЕГ є відмінна 

розчинність у воді та органічних розчинниках.  

 

Таблиця 2.5. Фізичні характеристики ПЕГ-400 

Середня 

мол.маса 

Середній 

ступінь 

полімеризації, 

(n) 

Межі 

можливих 

відхилень 

мол.маси 

В’язкість, 

мПа 

Температура 

твердіння, 
0С 

Щільність, 

г/см3 

400 9 380-420 75-95 4-8 1,11-1,14 

 

Поліетиленгліколь широко використовується в якості розчинників, 

диспергаторів та стабілізаторів емульсій у хімічній промисловості, 

піногасників при виробництві молока та як харчові добавки у харчовій 

промисловості, при виробництві кераміки та гідравлічних рідин.  

ПЕГ має широке застосування в порошковій металургії, 

машинобудуванні, металообробці. Встановлено [88], що додавання до 

електроліту поліетиленгліколю збільшує вихід нанофракцій мідного порошку 

в 6 разів. В роботі [89] використано як наповнювач алюмінієвий і мідний 

порошки та поліетилен як матрицю композиційного матеріалу та встановлена 

можливість створення композицій на основі поліолефінів із регульованими 

фізико-механічними та експлуатаційними властивостями. 

 

2.3 Методики експериментальних досліджень вихідних матеріалів 

У процесі виробництва шлам нержавіючої сталі AISI 430 збирається у 

ємностях, після чого вивозиться на ділянки відстою. На цих ділянках шлам 

піддається додатковому забрудненню і окисленню. У вихідному вигляді шлам 
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не може бути використаний, необхідне його відновлення, бо для  подальшого 

формоутворення необхідна чистота вихідних матеріалів (від мастильно-

охолоджуючих рідин (МОР), окисів, технологічного бруду тощо).  

Після візуального дослідження партій шламу виявлено, що після 

шліфування з використанням МОР шлам може зберігатись триваліший час, 

тому що в такому поєднанні він менше піддається частковому окисленню. 

Крім тривалості зберігання, на процес переробки шламу впливають залишки 

різних абразивних часток. В залежності  від типу шліфувальних елементів, 

абразиви поділяються на сланці, пісок, електро- та карбокорунди [90]. Високий 

вміст абразивних речовин сприяють забрудненню суміші сажею під час 

процесу сепарації. Тому для дисертаційної роботи проби шламу були відібрані 

протягом не більш як 6 годин після їх отримання.  

У дослідженнях температури активації сапонітів, автором [91] доведено, 

що прожарювання в межах 275-500 °С в найбільшій мірі проявляє їх 

адсорбційні та каталітичні властивості. Це зумовлено, в першу чергу, 

виділенням вологи з досліджуваних зразків. Причому, видалення капілярної 

вологи і збільшення пористості матеріалу відбувається вже при температурі 

120-200 °С, а під час відпалу (400-700 °С) сорбційна здатність дисперсних 

глинистих систем падає. Сорбційність сапоніту досліджена на природному та 

модифікованому мінеральними кислотами матеріалі в роботах Співак В.В. 

[92]. Виявлено, що природний сапоніт має менші показники адсорбції стічних 

водних систем, ніж кислотноактивовані зразки. Це зумовлено 

електростатичною перепоною:  після активації на поверхні утворюються 

позитивно заряджені іони гідрогену, що змінюють знак заряду поверхні [93]. 

Отже, модифікація сапоніту пластифікуючими речовинами позитивно впливає 

на формування матеріалів і сприяє підвищенню сорбційних та каталітичних  

властивостей.  

Проаналізувавши наявні технологічні схеми формування порошкових 

матеріалів [94, 96], виявлено, що у жодній з них не врахована операція 
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механічного легування (обробки порошків пластифікатором) для подальшого 

формування. Вдосконалену загальну технологічну схему подано у таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6. Технологічна схема формування градієнтних проникливих 

матеріалів 

Підготовка шламу сталі AISI430 

Центрифугування і зневоднення (1000 об/хв; 30 хв) 

Відновлюваний відпал (600 °С; 2,5 год) 

Попереднє просіювання ( 200 мкм) 

Магнітна сепарація (ЕСШ500) 

Подрібнення (d=23 мм та d=32 мм; 700-800 об/хв; 60 хв) 

Просушування (400 °С; 1 год) 

Класифікація за фракціями 

Модифікація (механічне легування) порошків сталі AISI430 

Зважування (ДСТУ 7270:2012) 

Введення пластифікатора 20% та перемішування у вібраційному млині (d=23 мм та 

d=32 мм; 700-800 об/хв; 2 год) 

Просушування (170 °С; 3 год) 

Подрібнення (d=23 мм та d=32 мм; 700-800 об/хв; 60 хв) 

Класифікація за фракціями 

Підготовка сапоніту 

Просушування (80 °С; 6 год) 

Подрібнення (d=20 мм та d=25 мм; 700-800 об/хв; 60 хв) 

Класифікація за фракціями 

Модифікація (механічне легування) сапоніту 

Зважування (ДСТУ 7270:2012) 

Введення пластифікатора 20% та перемішування у вібраційному млині (d=20 мм та 

d=25 мм; 700-800 об/хв; 2 год) 

Просушування (170 °С; 3 год) 

Подрібнення (d=23 мм та d=32 мм; 700-800 об/хв; 60 хв) 

Класифікація за фракціями 

Підготовка до формування 

Відбір фракцій (сталь (-0,63..+0,35) мм, сапоніт – (-0,35..+0,063) мм) 

Зважування (30 % модифікований сапоніт; 70 % модифікована сталь) 

Формування градієнтних матеріалів 

Вібраційне формування (=40 Гц; А=2,4 мм; а=12 м/с2; t=32 с) 

Пресування (одностороннє ізостатичне; 30 Мпа; 22 хв) 

Спікання (пічне, середовище вакууму, 1100 °С; 2 год) 

Контроль якості заготовок 

Візуально, оптичний аналіз 
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 2.3.1. Визначення гранулометричного складу матеріалів  

Для визначення гранулометричного складу матеріалів застосовували  

метод ситового аналізу, що полягає у просіюванні порошкових матеріалів 

через стандартний набір лабораторних сит  та визначенні вмісту матеріалу на 

кожному із сит в процентному співвідношенні до загальної маси. 

Ситовий аналіз проводився на лабораторних ситах СЛ-026, кожне сито в 

наборі позначено номерами, що відповідають діаметру отворів (рис. 2.5): 

 

  

Рис. 2.5. Набір лабораторних сит СЛ-026 

 

Просіювання здійснювали за допомогою механічного пристрою, на який 

на гумову підкладку встановлювали набір сит, закріплювали його кришкою та 

пристроєм для кріплення. На пристрої здійснювались обертові рухи з 

струшуванням. Розсів сипкого матеріалу по фракціям відбувалось від великої 

до дрібної фракції зверху вниз з наступними діаметрами сит (мм): 1; 0,63; 0,4; 

0,315; 0,2; 0,16; 0,1; 0,063. 

Класифікацію порошкових матеріалів здійснювали за такою методикою: 

1. Відбирали наважки попередньо подрібнених порошків (4 проби 

по 50 г); 

2. Збирали набір сит в такому порядку: піддон - сита з отворами  від 

меншого до більшого (знизу вверх); 

3. Порошкову суміш поміщали на верхнє сито, закривали кришкою і 

встановлювали на механічний пристрій, закріплювали і включали тумблер в 

положення 1; 
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4. Через 5 хв тумблер вимикали і знімали сита з пристрою; 

5. За допомогою електронних ваг (точність зважування 0,01г) зважували 

порошок на кожному ситі та в піддоні; 

Визначали середнє значення 4-х проб для кожної наважки як середнє 

арифметичне, а вихід у % кожної фракції рахували за формулою: 


=

8

1

i

i
i

m

m
,      (2.1) 

де i  - вихід у % на і-тому ситі, im - маса на і-тому ситі ( 8,1=i ) 

Загальна схема проведення експериментальних досліджень процесу 

вібросегрегації представлена на рисунку 2.7: 

 

1. Підготовка

2. Запуск

3. Проведення 

експеримнтів

4 Регулювання 

параметрів

3а 3б 3в

5 Опрацювання 

даних

6 Графічне 

представлення  

Рис. 2.7. Структурна схема методики проведення експериментальних 

досліджень сегрегації суміші порошків сталі та сапоніту на вібраційному 

обладнанні. 
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Схема включає: 

1) підготовку та налаштування вібраційного обладнання, установку 

форми; 

2) запуск установки; 

3) проведення експериментів та фіксування результатів:  

-3 а) для часток сапоніту (-0,63…+0,04) мм та фракцій конгломерованого 

порошку сталі (-0,63..+0,4) мм;  

-3 б) для часток сапоніту (-0,04…+0,02) мм та великих фракцій 

конгломерованого порошку сталі (-0,63..+0,4) мм;  

-3 в) для часток сапоніту (-0,02…+0,01) мм та великих фракцій 

конгломерованого порошку сталі (-0,63..+0,4) мм;  

4) регулювання параметрів вібрації (віброприскорення а=[10..30] м/с2; 

частоти  f=[20..60] Гц; 

5) обробка даних (визначення коефіцієнта нерівномірності); 

6) табличне, графічне представлення результатів та обчислення похибок 

вимірювання. 

 

2.3.2 Визначення сипкості порошків 

Сипкість порошків визначали згідно класифікації М.Н. Павлова [97], 

який запропонував застосовувати цей загальноприйнятий термін у світових 

наукових джерелах для характеристики порошкових сумішей термін 

«flowability», а не «fluidity» (текучість, як для рідин). Ця величина 

характеризується відношенням об’єму порошку до часу витікання під дією 

власної маси через отвір лійки Хола у визначений час. Визначали сипкість (г/с) 

за формулою:  

S

V
Vc = , 

де V — об’єм порошку в лійці (мм3 ); S — площа перетину отвору лійки, 

мм2 . 
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Для визначення сипкості відновлених порошків використовували лійку 

Хола з отвором 2,5 мм. 

 

2.3.3 Проведення рентгеноструктурного аналізу 

Рентгеноструктурний аналіз дозволяє із аналізу спектру випромінювання 

отримувати інформацію про хімічний склад речовини, особливості хімічних 

зв’язків у речовині та визначати енергетичний стан електронних рівнів атомів. 

В основі методу рентгеноструктурного аналізу покладено явище дифракції, що 

відбувається за законом Вульфа-Брегга [98], а також  інтерференції на 

кристалічній решітці досліджуваного матеріалу.  

Структурно-фазовий стан  зразків визначали на дифрактометрі ДРОН-4 в 

випромінюванні Kα мідного аноду з інтервалом кутів 2θ від 0 до 100 градусів 

за схемою Брегга-Брентано [99-100]. Принцип роботи дифрактометра полягає 

в  реєстрації інтенсивності відображень променів. Дифраговані промені 

потрапляють на детектор, який перетворює рентгенівські кванти в електричні 

сигнали, кількість яких є пропорційними інтенсивності випромінювання. Ці 

електричні сигнали з виходу детектора потрапляють в керуючий блок, де 

відтворюються в якості інформаційних сигналів для вимірювання і реєстрації 

імпульсів рентгенівського випромінювання. Реєстрація дифракційної картини 

інтенсивності відображень і відліку кутів фіксується у програмному комплексі.  

Для фазової ідентифікації речовини використовуються стандарти, що 

представлені у Міжнародній базі структурних даних ICDD. Методика обробки 

дифрактограм включає: 

1) первинну обробку (з можливістю її апроксимації та регулювання 

ширини піків тощо); 

2) якісний аналіз для визначення числа та виду кристалічних фаз та їх 

походження;  

3) автоідентифікування для уточнення параметрів і індексів; 

4) представлення результатів аналізу. 
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2.3.4 Приготування пластифікатора 

  В роботах А.Я. Ганзюк [101-102] досліджені питання отримання 

недорогих і ефективних гідрофобних адсорбентів з алюмосилікатних носіїв (на 

основі сапонітів) методами просочення гідрофобізаторами (концентрацією від 

20 % до 35 %) з дотримання певного технологічного процесу. Задача 

вирішується тим, що у способі отримання гідрофобного матеріалу на основі 

сапонітових глин Ташківського родовища включається сушіння, 

прожарювання, подрібнення, просіювання, змішування з гідрофобізатором та 

проведення модифікації порошкової суміші. Доведено, що отриманий 

запропонованим способом мінеральний сорбційний матеріал на основі 

сапоніту не змінює свого гранулометричного складу, густини, насипної маси, 

пористості, показників міцності. 

 Введення пластифікатора у склад порошкової суміші виконували 

методом механічного легування для порошків сталі та сапоніту за наступною 

схемою: 

1. Приготування порошкової суміші (порошки відібрано за кімнатної 

температури 20 °С). Зважування проводили на лабораторних вагах з похибкою 

вимірювання 1 г, згідно ДСТУ 7270:2012. 

2. Введення пластифікатора у кількості 20 % (мас) порошків та 

перемішування у вібраційному млині з використанням розмольних куль 

d=20 мм та d=25 мм і тривалістю перемішування 40 хв. 

 3. Наступне просушування, відпал та подрібнення згідно запропонованої 

в дисертаційній роботі удосконаленої технологічної схеми підготовки 

порошків. 

Відомий спосіб [103] плакування порошків методом іонно-плазмового 

розпилення формує рівномірну оболонку на поверхні часток просочувальним 

сплавом. Цей метод є сучасний, але не достатньо вивчений в плані дії потоку 

плазми на порошкові матеріали, оскільки змінює властивості порошків. Його 

використання потребує додаткового оснащення, так як виконується за високих 

температур в середовищі газового розряду. На відміну від цього методу, 
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запропонований в дисертаційній роботі метод механічного легування дозволяє 

отримати обробку порошків сталі пластифікатором з найменшими зусиллями 

із забезпеченням подальшого формування матеріалу. 

 

2.4.   Методи дослідження фільтрувального матеріалу 

2.4.1. Визначення ключового компоненту суміші  

Для оцінки характеру взаємного розміщення часток порошкової суміші 

можна використовувати наступні критерії: міра розсіювання, ступінь 

змішування, стандартне відхилення, коефіцієнт якості, дисперсія, міра 

невпорядкованості тощо [104]. Метою проведення експерименту було 

дослідження коефіцієнта неоднорідності суміші при вібраційному розділенні: 

         ( )
=

−
−

=
n

i

ic cc
nc

V
1

2

1

1100
                                        

(2.1) 

де c – середнє арифметичне значення концентрації ключового 

компоненту в пробах (%); ic – значення концентрації ключового компонента в 

і-тій пробі; n  – число проаналізованих проб. 

Дослідження проводилось для спресованих зразків методом оптичного 

аналізу. Заготовки препарували за висотою зразка з боку бічної поверхні 

циліндричних заготовок. Мікроаналіз проводили окулярним мікрометром 

Smart Eye (рис. 2.6). Цифрова портативна система мікроскопа  встановлена на 

багатофункціональній оптичній підставці, як дозволяє  регулювати положення 

дзеркальної пластини та ступінь підсвічування платформи для фокусування 

світла. За допомогою USB-інтерфейсу система взаємодіє з спеціальним 

програмним забезпеченням MicroОptik.   
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Рис. 2.6. Оптична система Smart-Eye 

 

Аналіз [105] зображень та розрахунок концентрації ключового 

компонента проводився за допомогою програмного забезпечення ImageJ2x 

(рис. 2.7).  

 

            а 

  
            б    в 

 

Рис. 2.7. ImageJ2x: а – основне вікно програми; б – налаштування 

співвідношення піксел/мкм; в – налаштування показників вимірювання 

 

Даний програмний комплекс [106] дозволяє читати зображення 

різноманітних форматів, а також відображати, редагувати, аналізувати, 

друкувати і зберігати 8-, 16- та 32-бітні зображення. Особливістю ImageJ2x є 

підтримка стеків – серій зображень в одному вікні і багатопотокову їх обробку 

в багатопроцесорних комп’ютерних системах. 
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Аналіз зображень передбачає два етапи – вибір необхідних інструментів 

для роботи і їх обробку [107]. Методика визначення коефіцієнта 

нерівномірності за допомогою комплексу ImageJ2x наступна: 

1. У якості представницьких елементів виділялися прямокутні 

фрагменти розмірністю 200х300 pixel (2,985х4,478 мм), які перетворювались у 

стек 3-х бінарних зображень за допомогою опції обробки;  

2. За допомогою фільтрів вимірювалися розміри часток ключового 

компоненту – сапоніту; 

3. Аналіз зазначеної розмірності часток в вибраному 

представницькому елементі обраховувався автоматично, позиція часток в 

об’ємі фіксувалася в таблиці (рис. 2.8): 

 

Рис. 2.8. Таблиця результатів вимірювання кількості часток в об’ємі суміші 

програмою ImageJ2x 

 

Результатом підрахунку є величина ic , за якою визначалось значення c  з 

кількості спроб n. Отримані значення використані для визначення коефіцієнту 

неоднорідності суміші для подальшого його використання у формуванні 

математичної моделі поведінки часток при вібраційному формуванні 

заготовок. 
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2.4.2. Дослідження пористості матеріалу 

Дослідження пористості як основної характеристики фільтруючого 

матеріалу можна здійснювати різними методами: методом електропровідності, 

методом вимірювання проходження об’єму газу чи рідини при фільтрації, 

капілярної конденсації, вихрових струмів, методами мікроскопії.  

Для градієнтних матеріалів важливо визначити розподіл пористості по 

висоті зразка, тому дослідження пористої структури сформованих 

фільтрувальних матеріалів проводили комплексним підходом, із 

застосуванням методу гідростатичного зважування, а також  методами 

оптичного аналізу із використанням програмного комплексу Smart Еye пакету 

MicroОptik. 

Відкрита пористість визначається об’ємом рідини, що поглинається 

порами. У випадку водяного насичення матеріалу, відкриту пористість 

обчислюють за формулою  [109]: 

( )  100/12 −= VааПвідкр ,     (2.2) 

де відкрП  - відкрита пористість, %; 1а - маса абсолютно сухого зразка, г; 

2а - маса того ж зразка, насиченого водою, г; V - об’єм зразка, см3. 

Водопоглинання – відношення маси поглинутої води до маси зразка: 

( )  100/ 112 −= аааВ .     (2.3) 

Відношення відкритої пористості до водопоглинання – уявна густина 

матеріалу  

VаВПвідкруявн // 1== .     (2.4) 

Для визначення загальної пористості, знаючи густину матеріалу  : 

( )−= уявнзагП 1100      (2.5) 

Методом гідростатичного зважування пористість досліджуваного 

фільтрувального матеріалу досліджували за формулою: 

впов

впов
зразка

mm

m

−


= ,     (2.6) 
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де повm - маса зразка на повітрі; вm - маса зразка у воді; в - густина води. 

Такий метод визначення пористості підходить для нашого експерименту, 

бо він дозволяє зберегти цілісність зразка.  

Металографічним методом дослідження пористої структури виконували 

за допомогою мікроскопії оптико-програмного комплексу Smart Еye.  

 

2.4.3.  Дослідження твердості матеріалу 

Твердість зразків градієнтних фільтруючих матеріалів досліджували 

методом Бріннеля [110]. Число твердості – відношення навантаження Р, що діє 

на індентор, до площі поверхні отриманого відбитка, розраховується за 

формулою: 

F

P
HB = , кгс/мм2         (2.7) 

Де F – поверхня кульового сегмента, що обчислюється за формулою: 

DhF = , мм2,         (2.8) 

де D- діаметр кульки-індентора, мм; h – глибина відбитка, мм.  

Величину h виміряти неможливо, тому для її розрахунків вибрано 

величину діаметра відбитка d  і діаметр кульки D: 

2

22 dDD
h

−−
= , мм            (2.9) 

Підставивши величину (2.9) в формулу (2.10), отримаємо формулу 

кульового сегмента: 

 ( )22

2
dDD

D
F −−


= , мм2    (2.10) 

Твердість зразка по Брінеллю визначали за  формулою: 

( )22

2

dDDD

Р
НВ

−−
= ,                           (2.11) 

де Р- навантаження, кгс; D- діаметр кульки-індентора, мм; d – глибина 

відбитка, мм. 
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2.4.4. Визначення проникності матеріалу 

Абсолютна (фізична) проникність фільтрувального матеріалу 

визначається за умов фізичної інертності зразка до випробовуваної рідини та 

повноти заповнення пор.  

Визначення коефіцієнта проникності матеріалу проводили на 

експериментальній установці [109] з конструкцією фланцевого з’єднання труб 

з можливістю проведення досліджень різного розміру дослідних зразків. 

Манометрами на вході і на виході заміряли тиск рідини (таким чином 

визначали перепад тисків P1-P2), відома довжина l зразка та площа його 

поперечного перерізу, витрата Q м3/с об’єму рідини вимірювали за допомогою 

мірного циліндру. В’язкість води  визначали за нормальної температури 

20°С. Для циліндричного зразка довжиною L, площею поперечного перерізу 

A=r2 (де r – радіус основи зразка), коефіцієнт проникності k розраховується за 

формулою Дарсі [111]: 

)( 21 PPA

QL
k

−


=      (2.12) 

Коефіцієнт проникності має розмірність площі і фактично характеризує 

площу перерізу пор зразка матеріалу, через які проходить фільтрація. 

Загальноприйнятим позначенням коефіцієнту проникності є величина 

1 Дарсі= 1,02∙10-12 м2. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІБРОСЕГРЕГАЦІЇ 

3.1  Параметри вібраційного обладнання та їх вплив на сегрегацію 

порошків 

Процес отримання вихідного градієнтного матеріалу на основі 

порошкової суміші було визначено на основі аналізу класифікації методів і 

обладнання для формоутворення заготовок з порошкових матеріалів [112]. 

Крім методів, зазначених у першому розділі дисертаційної роботи, для 

подальшої роботи було виділено метод вібраційного формування заготовки з 

подальшим її пресуванням і спіканням для дослідження характеристик 

готового виробу. 

Процес вібраційного формування можна розглядати як з точки зору 

взаємодії фізико-механічних чинників, так і з точки зору ймовірнісних 

процесів, що проходять в системі [113-116]. 

Процес вібраційного формування пористих приникних матеріалів з 

металевих порошків ґрунтується на основних положеннях теорії ущільнення 

матеріалів [117]. Однією з основних задач теорії ущільнення є гіпотеза, яка 

дозволяє описати процес деформування шарів металевих порошків і вибрати 

показники інтенсивності вібраційної взаємодії при мінімальних енергетичних 

затратах. Ця гіпотеза стверджує, що при вібраційному формуванні порошкова 

суміш набуває властивостей в’язкої рідини, і відповідно до законів Паскаля, 

заповнює форми різної складності. Така теорія знайшла своє продовження 

[118] з можливістю описати вібраційний процес формування сумішей 

металевих порошків з урахуванням параметрів вібраційного обладнання для 

ущільнення виробів та режимів вібрації при дії зовнішнього динамічного 

навантаження.  

Процес формування порошкових сумішей під дією вібрації, що описаний 

в роботах [119-124], проходить у кілька етапів. На першому етапі, який за 

часом найменш тривалий, відбувається інтенсивна усадка порошкової суміші – 



 

 

 

77 

пластична деформація. Інтенсивність вібраційного навантаження на 

формувальну суміш повинна бути більшою за величиною, ніж сили 

поверхневого натягу часток. Оскільки інерційні сили пропорційні 

прискоренню, то для переходу порошкової суміші у стан підвищеної текучості 

необхідні високочастотні режими формування з малими амплітудами. Це – 

другий етап процесу вібраційного формування. 

Описуючи поведінку системи (суміші порошків, що знаходиться в 

контейнері - змішувачі)  ймовірнісними методами, в загальному вигляді її 

можна подати, застосовуючи при певних припущеннях диференціальні 

рівняння Колмогорова [125]. Досліджуючи деякі дискретні стани системи 

(S1,S2,…Sn) враховано, що трансформація системи з одного стану в інший 

може бути реалізована в будь-який час і представлено функції pi(t) як 

імовірність того, що в проміжок часу t система S буде знаходитися у стані Si 

(i=1,…,n). Таким чином, так як для будь-якого моменту часу t сума 

ймовірностей стану рівна 1 : 


=

=
n

i 1

i 1 (t)p ,        (3.1) 

то здійснивши відносно t  невеликий приріст t  і застосувавши правило 

суми ймовірностей, матимемо: 
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        (3.2) 

Спрямувавши t  до нуля, перейдемо до границі  
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            (3.3) 

та отримаємо диф. рівняння, яке повинна задовольняти функція p1(t). 

Якщо з самого початку в якості дослідження покласти чотири дискретні стани 

системи  S1,S2,S3,S4 , то для інших ймовірностей  p2(t), p3(t), p4(t) отримаємо 

диференціальні рівняння : 
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    (3.4) 

Дані рівняння описують ймовірнісний стан системи, а інтегрування цієї 

системи дає шукані ймовірності стану як функції часу. 

Для розв’язування цих диф.рівнянь необхідно задати початкові умови, 

тобто, імовірнісний стан системи  в момент часу t0. Далі будується граф станів 

системи і задаються числові значення інтенсивності пуасонівських потоків  , 

що переводять систему з одного стану в інший. За таких припущень рівняння 

Колмогорова переводяться в систему алгебраїчних рівнянь, розв’язком якої є 

значення станів системи S1, S2 ,S3, S4  з числовими імовірностями p2(t), p2(t), 

p3(t), p4(t). 

Проведено розрахунок моделі сегрегації порошкової суміші. Кінетична 

крива процесу формування градієнтного матеріалу, яка детально описана в 

першому роділі дисертаційної роботи, складається з трьох елементарних 

процесів. В дискретних станах S1, S2, S3 відбуваються марківські процеси у 

неперервному часі. Припустимо, що всі інтенсивності потоків подій, що 

переводять систему із стану в стан – сталі. Згідно експериментальних даних 

переходу сисеми з одного стану в інший, числові значення інтенсивності 

потоків покладемо λ01=2, λ10= 4, λ21= 2, λ12=3, λ20=4. Побудуємо розмічений 

граф стану (рис. 3.1). 
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λ10

λ12 λ21
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Рис. 3.1. Граф дискретних станів процесу вібраційного формування 

 

По графу запишемо систему рівнянь Колмогорова в загальному вигляді: 
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Замість інтенсивності потоків λij запишемо їх значення і отримаємо 

систему: 
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          (3.6) 

Система диференціальних рівнянь зведеться до системи алгебраїчних 

рівнянь: 
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Виконуємо елементарні операції над рівняннями і отримаємо розв’язок 

системи – p0=0,67; p1=0,22; p2=0,11. Тобто, при достатньо великому часі 

роботи процес сегрегації часток порошкового середовища з імовірністю 0,67 

буде знаходитись в стані S0, з імовірністю 0,22 буде знаходитись в стані S1 та з 

імовірністю 0,11 – в стані S2. 

Проте, даний метод досить випадково описує поведінку системи і 

розрахунок та визначення числових значень подальших характеристик стає 

неможливим. Крім того, прийняті спрощення суттєво спотворюють фізичну 

картину процесу. 

Таким чином, розрахунок по даній моделі дозволяє наближено 

визначити час вібраційного формування, необхідний для повної сегрегації 

часток  порошкової суміші. 

 

3.2 Вплив форми часток і гранулометричного складу на процес 

формування  порошків 

Теоретичні та експериментальні дослідження [126-129] показують, що 

процес вібраційного формування металевих порошків проходить в основному 

за рахунок їх структурної деформації і в незначній мірі за рахунок крихкого 

руйнування і пластичного деформування порошків. При цьому досягнуті 

пористість і щільність матеріалу цілком залежить від форми часток і кількості 

їх фракцій в загальному об’ємі. Для підвищення ефективності пористого 

порошкового матеріалу, окрім розмірів часток, в кожному шарі варіюють 

фактором їх форми [130-131]. На сьогодні фракційний підбір порошків є 

одним із способів, що дозволяє регулювати щільність майбутнього 

сформованого матеріалу. Однак, і це питання вивчене не достатньо як в 

теоретичному, так і в практичному плані. Найбільш повно питання 

фракційного підбору і формування виробів з них вивчені стосовно тих 

порошків, у яких сферична форма часток. В роботі [132] зазначено, що чим 

більше форма частки відрізняється від сферичної, тим менша щільність може 

бути досягнута при вібраційному формуванні.  
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Форма часток залежить від способу отримання порошка. Вона може 

бути як сферичної форми (карбоніальний метод отримання), округлої 

(розпилення), губчастої (відновлення), тарільчастої та гольчастої (розмол), 

дендритної (електроліз), волокнистої та пелюсткової (подрібнення при 

плющенні).  

Для визначення чисельної характеристики форми часток зручно 

використовувати фактор форми за методикою Салтикова [133], що змінюєься 

від 0,2 (дендритні частки) до 1,0 (ідеальна сфера). 

При огляді часток порошку, використаних в дослідженнях, методом 

оптично-мікроскопічного аналізу було виявлено наступне. 

Для формування градієнтної структури матеріалу використовували 

порошок сталі AISI430, отриманий зі шламу виробництва. Форма частинок 

такого порошку – нитковидна та голчаста, частково лускоподібна овальна. 

Після процесу відпалу-обкочування (рис. 3.2) та пластифікації конгломерати 

сталі мають довгувату та округл у форму. 

 

       

    а      б 

Рис. 3.2. Форма часток порошку сталі AISI430:  а – до операції 

відновлення та модифікування; а – після операції відновлення та 

модифікування (х400) 

 

Порошок сапоніту в вихідному матеріалі являє собою глинистий 

матеріал, частинки якого мають переважно дендритну форму. Після операції 
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подрібнення та модифікування частинки приймають форму, наближену до 

сферичної (рис. 3.3). 

 

  

а     б 

Рис. 3.3. Форма часток сапоніту: а – до операції відновлення та 

модифікування; б – після операції відновлення та модифікування (х400) 

 

Дію вібрації  на суміш порошків можна умовно розділити на два етапи: 

на першому проходить руйнування структурних зв’язків між частками, і 

внаслідок такого руйнування відбувається зниження густини суміші; на 

другому етапі в середовищі зниженої густини порошкової суміші проходить 

переміщення часток згідно принципів вібраційного формування (важчі частки 

рухаються вгору, легші – донизу). Ці процеси відбуваються з урахуванням 

параметрів вібрації. Експериментально досліджено вплив форми часток на 

процес ущільнення порошкової суміші. Досліди проводили з частотою вібрації 

40 Гц, віброприскорення 12 м/с2. Встановлено, що частки модифікованих 

порошків сталі AISI430 з фактором форми 0,74 в 2,2 рази краще формуються 

(ущільнюються і піддаються сегрегації), ніж частки не модифікованої сталі з 

фактором форми 0,2 (рис. 3.4 а). Процес ущільнення модифікованих порошків 

сапоніту представлений на рисунку 3.4 б): дендритна форма не модифікованих 

часток сапоніту з фактором форми 0,76 гірше формується, ніж модифіковані 

частки з фактором форми 0,9. Піки у графіках пояснюються руйнуванням 
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структурних зв’язків у дисперсному середовищі під впливом вібрації 

(«розпушування» шару) на етапі початкового формування. 

На рисунку 3.4 відображено залежності форми часток на формування 

градієнтної структури матеріалу – в результаті особливої геометричної форми 

часток порошку, матеріали із цих модифікованих порошків володіють 

підвищеною пористістю.  

 

 

а 

 

б 

Рис. 3.4. Вплив форми часток порошків: а –  сталі AISI430; б – сапоніту 

на формування порошкової суміші 
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У моделі пластичного деформування (рис. 3.5) величини HHH k ,,0 – 

висота формуючого шару в неущільненому, ущільненому і проміжному стані 

відповідно. 

 

Рис. 3.5. Зміна висоти ущільнюваного формуючого середовища 

 

Значення цих величин можна представити так: 
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де m – маса порошкової суміші (const); 

     S – площа основи; 

     
ggg k ,,0 – насипна густина об’ємного, сформованого і проміжного 

шару відповідно. 

Тоді, згідно виразів (3.8), величини пластичних деформацій можна 

подати у вигляді: 
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Підставивши ці значення у залежності (3.8), отримаємо: 

nPb
g

gg
=

− 0
     (3.11) 



 

 

 

85 

n

k

k

k Pb
g

gg
=

− 0
     (3.12) 

Розділивши (3.11) на (3.12), отримаємо величину насипної густини 

порошкової суміші відносно величини динамічного навантаження: 

n
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g
g









−

=
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0

     (3.13)  

Насипна густина γн зразків шламу нержавіючої сталі різних способів 

отримання (С-1 – шліфувальна стрічка, К-1 – шліфувальні круги, Б-1 – 

борофрезери, Т-1 – торцеві круги,  Об-1 – обдирочні круги) після етапу 

попередньої обробки (табл. 3.1) знаходиться в межах від 1,24 г/см3 до 6,82 

г/см3. 

 Таблиця 3.1. Насипна густина відновлених зразків шламу AISI430 

Код зразка С-1 К-1 Б-1 Т-1 Об-1 

Насипна густина, γн 6,82 6,36 1,24 3,77 4,15 

В результаті часткового подрібнення, зміни мікронерівностей часток і 

округлення форми порошків в процесі попередньої обробки гранулометричний 

склад усіх отриманих кодованих груп порошків сталі змінився.  Сипкість 

отриманих порошків сталі AISI430 різних партій після відпалу-обкочування 

наведено на рис. 3.6.  

 

Рис. 3.6. Сипкість шламових порошків сталі AISI430 після попередньої 

обробки 
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У результаті дослідження виявлено, що насипна густина зразків С-1 та 

К-1 близька до Міждержавного стандарту ДСТУ 2640-94. Тому, шлам сталі 

AISI430 групи С1 був вибраний для подальшого використання у процесі 

формування градієнтних матеріалів. 

 

3.3 Дослідження процесу сегрегації на вібраційному обладнанні 

УВМ 60/60 

Для дослідження закономірностей процесу розділення порошкової 

суміші під дією вібрації були проведені експерименти [134-135], що 

досліджували вплив на цей процес наступних факторів: співвідношення 

дрібних та більших частинок з урахуванням їх фактора форми, параметрів 

вібраційного формування (віброприскорення та частоти), а також часу. 

Досліджено поведінку частинок дрібної фракції порошків сапоніту 

(-0,063…+0,04) мм та великих фракцій конгломерованого порошку сталі 

(-0,63..+0,4) мм, (-0,4..+0,35) мм (рис. 3.7). 

 

 

а       б 

Рис. 3.7. Фракції порошків: а – модифікованих сапоніту 

(-0,063…+0,04)мм; б – порошків сталі (-0,63..+0,4) – (-0,4..+0,35)мм (х200) 

 

Регулювання параметрів вібраційного обладнання відбувалось через 

пульт керування (рис. 3.8), який дає змогу регулювати параметри 
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віброприскорення коливань робочого органу (або амплітуди, в залежності від 

режиму встановленого перемикача) та частоти коливань. 

 

Рис. 3.8. Пульт керування вібраційного стенду УВМ 60/60 

 

Відомо [136], що регресійна залежність факторів діапазону параметрів 

коливань, при яких відбувається розділення часток за розмірами і масою 

наступна: 

  )012,0exp(78,8)0103,0exp(96,3  a ,          (3.14) 

де а – прискорення вібрації, м/с2;  

      – частота вібрації. 

Згідно емпіричного закону Герстнера, на етапі пружно-пластичного 

деформування, окрім складової пружного зближення контактуючих елементів, 

з’являється складова пластичної деформації. Залежність відносної пластичної 

деформації  від величини динамічного навантаження може бути 

апроксимована виразом: 

                                       
nPb =+= 21                      (3.15) 

де   – величина відносної пластичної деформації; 

    1  – пружна складова деформації; 

    2  – пластична складова деформації; 

    P  – динамічне навантаження; 



 

 

 

88 

 b  і n  – емпіричні коефіцієнти, що характеризують пружно-пластичні 

деформації. 

Тобто, відносна пластична деформація порошків у процесі вібраційного 

навантаження пропорційна динамічному навантаженню і залежить від форми 

порошків, їх складу (масових часток у загальному об’ємі), фізико-хімічних 

характеристик тощо. 

Залежності часу сегрегації t від висоти засипки h для дрібної фракції 

сапоніту подано на рисунку 3.9: 

 

 

а 

 

     б 

Рис. 3.9. Сегрегація дрібної фракції сапоніту (-0,063..+0,2) та різних фракцій 

порошків нержавіючої сталі для  частоти f=40 Гц та: а – віброприскорення 

а=10 м/с2 ; б – віброприскорення а=15 м/с2 

 

Дослідження вібраційного впливу на формування і сегрегацію полягають 
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в проведенні експериментів, під час яких більші частки порошків сталі 

піднімаються у верхні шари засипки крізь дрібні порошки сапоніту при різних 

параметрах вібраційного обладнання. 

Для спостереження за процесом вібраційного розділення було 

використано два контейнера циліндричної форми =50 мм (рис. 3.10). Один 

контейнер виготовлений з оргскла для візуального спостереження за 

процесом. Фотозйомку здійснювали макро-фототехнікою Nikon AF-S Micro-

Nikkor  з оптичним видошукачем, системою внутрішнього фокусування та з 

системою оптичної стабілізації з розширенням 32 МП. Камеру закріплювали 

на штативі на відстані 10 см від дослідного зразка.  Другий контейнер – це 

металева прес-форма для подальшого формування порошкових виробів. Для 

збереження маси несучого тіла в процесі віброформування в першому випадку 

довантажували вібростіл металевим блоком вагою 2 кг. 

 

  

а      б 

Рис. 3.10. Контейнери для вібраційного формування: а – скляний;  

б –  металева прес-форма 

 

У результаті серії експериментів, фіксували час розділення сипкого 

середовища. За мінімальним значенням часу фіксували частоту та 

віброприскорення (дані на пульті керування). Результати наведені в таблиці 

3.2: 
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Таблиця 3.2. Параметри вібраційного стенду для мінімального часу 

розділення порошків сапоніту і сталі 

Віброприскорення, 

а (м/с2) 
3,4 5 8,4 12,1 13 13,7 14 14,7 

Частота, f (Гц) 20 23 27 30 30 35 40 43 

 

Залежності часу розділення порошкової суміші від частоти вібрації 

наведені на рисунку 3.11: 

 

а 

 

б 

Рис. 3.11 – Залежність часу сегрегації від частоти для порошків сапоніту 

фракції (-0,063..+0,04) мм та порошків сталі зазначених у графіках розмірів для 

значень віброприскорення: а – 5 м/с2; б – 15 м/с2. 



 

 

 

91 

З графіка видно, що час розділення суміші порошків зменшується при 

збільшенні показника віброприскорення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

3.4. Висновки до розділу 

Встановлено, що згідно розглянутої імовірнісної моделі формування, в 

результаті впливу частоти вібрації [20-60] Гц та віброприскорення [20-60] м/с2 

суміш модифікованих порошків сталі AISI430 гранулометричного складу 

(-0,63..+0,4) мм та сапоніту гранулометричного складу (-0,1..+0,063) мм 

протягом часу вібраційного навантаження 20 с з більшою імовірністю – 0,67 

буде переходити в стан конвективного змішування, а в стан дифузного 

переміщення і у процес сегрегації суміш перейде з імовірністю 0,22 і 0,11 

відповідно. Це зумовлено перерозподілом часток сипкого середовища в товщі 

суміші під впливом параметрів вібрації. За відсутності впливу вібрації суміш 

часток різного гранулометричного складу в контейнері під впливом сили 

тяжіння може мати внаслідок дії сил тертя велику кількість положень 

рівноваги, у цьому випадку суміш розподіляється в контейнері так, як її 

засипали. Під впливом  горизонтальної та вертикальної вібрації контейнера з 

сумішшю відбувається сегрегація часток сипкого середовища. 

Розділення порошкової суміші відбувається за таких параметрів вібрації: 

зміна частоти вібраційного навантаження в діапазоні [20..43] Гц та 

віброприскорення в діапазоні [3,4 – 14,7]м/с2. Час розділення суміші порошків 

зменшується при збільшенні показника віброприскорення. Встановлено, що у 

процесі вібросегрегації суміші порошків сапоніту та нержавіючої сталі на 

вібраційному промисловому обладнанні УВМ 60/60 час розділення часток 

залежить від висоти засипки, а саме: з збільшенням росту величини засипки 

час сегрегації збільшується.  

Встановлено, що дрібнодисперсні частки розміру (-0,16..+0,063) мм при 

накладанні параметрів вібраційного навантаження складніше піддаються 

сегрегації, через меншу питому поверхню та більшу насипну щільність. Із 

збільшенням показника насипної густини порошків сталі від 1,24 г/см3 до 
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6,82 г/см3 підвищується дисперсність, що, в свою чергу сприяє зосередженню  

часток, що мають однакові властивості у певних місцях об’єму. Це 

пояснюється тим, що дрібнодисперсні порошки володіють слабкою 

повітропроникністю, внаслідок чого на сипке середовище накладається 

підвищене аеродинамічне навантаження.  

Встановлено, що модифіковані порошки сталі AISI430 (з попереднім 

просушуванням, магнітним сепаруванням, обкочуванням-подрібненням, 

ситовим розділенням) в результаті вібраційного формування піддаються 

ущільненню в 2,2 рази більше, ніж не модифіковані. Це пояснюється впливом 

фактора форми: частки дендритної, лускоподібної і гольчастої форми в 

процесі віброформування утворюють в товщі суміші каркасні шари з 

пустотами всередині, які не дають можливості дрібнішим часткам 

перерозподілятись в нижні шари засипки. В результаті цього, товщина 

засипного шару суміші часток з фактором форми 0,2-0,42 збільшилась на 7 мм 

у результаті «розпушування» товщі суміші під дією вібрації.  
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ВІБРОСЕГРЕГАЦІЇ МЕТОДАМИ ПЛАНУВАННЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 

4.1 Вибір незалежних змінних та рівні варіювання факторів 

Для того, щоб встановити залежності між режимами отримання 

прошкового матеріалу з двокомпонентної суміші металевих порошків  і 

експлуатаційними характеристиками цього матеріалу, проведемо математичне 

планування експерименту [137]. 

Незалежні фактори, які будуть використані в моделюванні 

експерименту, мають як кількісні, так і якісні характеристики.  

Аналізуючи усі параметри, що впливають на модель вібраційного 

формування градієнтного матеріалу, можна умовно розділити їх на кілька 

незалежних груп: 

1) параметри вібраційного стенду: амплітуда та частота вібрації, 

швидкість вібраційного прискорення, маса вібраційної плити, маса і розміри 

контейнера, маса самого вібратора; 

2) параметри прошкової суміші: кількість компонентів та їх хімічні, 

фізичні, технологічні властивості, концентрація пороутворювача; 

3) час сегрегації. 

Крім цих чинників, на параметри вібраційного формування діють ще й 

зовнішні чинники, які в незначній мірі впливають на процес формування 

(атмосферний тиск, вологість повітря тощо) і які не були розглянуті в даній 

роботі. 

Для подальшого планування експерименту розділимо ті параметри, які 

мають істотний вплив на технологічний процес і ті, які виражаються через 

попередні. Таким чином, отримаємо найбільш впливові фактори експерименту 

з власними діапазонами чисельних значень. Усі вони безпосередньо діють на 

об’єкт дослідження і є незалежними, вимірюваними і керованими. До таких 
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факторів віднесемо частота коливань ,  гранулометричний склад ключового 

компоненту (сапоніту) ɳ та час сегрегації t (табл. 4.1). Кожен з факторів має 

область визначення, є представником однієї з незалежних множин і впливає на 

вихідний результат – величину концентрації ключового компоненту суміші 

(порошку сапоніту). 

 У дисертаційній роботі для математичної моделі поведінки суміші 

використано теорію планування експерименту на основі симетричного 

композиційного ротатабельного уніформплану другого порядку [138]. 

Сформульована множина оцінювальних параметрів системи {M1-M3}, яка 

включає фактори експерименту (табл. 4. 1): 

 

Таблиця 4.1. Множина оцінюваних параметрів поведінки системи 

Фактори експерименту Оцінювальні параметри системи 

М1 

Х11 насипна щільність,   

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 машини, t  

 

Множина М1 характеризує порошкову суміш до початку вібраційного 

формування. Вхідні параметри даної множини: насипна щільність порошку; 

співвідношення мас дисперсних сумішей; фактор форми часток та 

гранулометричний склад порошку. 

Множина М2 – множина характеристик вібростенду, що впливають на 

процес сегрегації. Вхідні параметри даної множини зумовлені особливістю 

вібраційного стенду. У якості оцінювальних параметрів вибрані:  амплітуда, 

віброприскорення та  частота коливань, загальна маса несучого тіла. 

У множину М3  входить параметр – час роботи системи. 
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Варіювання факторів на трьох рівнях згідно з теорією планування 

експерименту [137] дасть повну квадратичну модель.  

Оскільки з числовими межами факторів у вихідному масштабі не 

працюють, для побудови моделі проведемо попереднє кодування, що являє 

собою лінійне перетворення факторного простору. 

Зручно, щоб в кодованому масштабі максимальний (верхній) рівень 

фактора відповідав +1, мінімальний (нижній) відповідав -1, а середній 

(основний) – 0. Це виконується за формулою зв’язування факторів в 

кодованому масштабі (хі) з їх значеннями в натуральній формі (Хі): 
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−
=  – інтервал варіювання. 

Згідно вибраних факторів та меж варіювання, встановимо рівні 

варіювання (табл. 4.2). Маємо таку характеристику плану : число факторів 

k=3, ядро плану складає 23=8 дослідів, кількість зіркових точок буде 6, зіркове 

плече 682,184 == . Інтервали варіювання обчислимо за формулами (4.1): 
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Значення зіркових точок в кодованому масштабі α= 1,68 вибрано з 

таблиці симетричних ротатабельних композиційних планів. Для рівнів 

варіювання обчислення значень зіркових точок провели за формулою: 

)68,0*(i iХх =     (4.3) 

Результати обчислень занесено в таблицю 4.2. 
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Таблиця 4.2. Рівні варіювання факторів  

Рівні варіювання 

Фактори 

гранулометричний 

склад ключового 

компоненту 

сапоніту, ɳ (мм) 

частота коливань 

,  (Гц) 

час сегрегації t 

(сек) 

Основний рівень, 

0i
Х  0,08 30 30 

Інтервали 

варіювання, iХ  0,02 20 30 

Вархній рівень,  

хі = +1 
0,1 50 60 

Нижній рівень,  

хі = -1 
0,06 10 0 

 

Загальна кількість дослідів для побудови плану визначається сумою 

дослідів по основних рівнях, в зіркових точках і в центрі плану. План другого 

порядку буде рототабельним, умовою його рототабельності стало збільшення 

числа дослідів в центрі плану – це число було вибрано з урахуванням 

можливого в подальшому переходу до планування другого порядку. 

Отже, було вибрано незалежні змінні та визначено рівні варіювання 

факторів для побудови симетричного композиційного рототабельного 

уніформплану. 

 

4.2 Симетричний композиційний ротатабельний план 2-го порядку 

Для розрахунків в таблиці плану було визначено шляхом 

експериментального дослідження значення коефіцієнту концентрації часток 

ключового компоненту в залежності від  рівнів варіювання факторів з табл. 

4.2. Результати дослідів на основному рівні подані у таблиці 4.3. Досліди 

проводились на вібраційному стенді для кожного з факторів табл. 4.2.   

Значення вмісту ключового компоненту в представницьких об’ємах 

прозорого контейнера і значення коефіцієнту концентрації округлювали до 

десятих. Обчислення проводили в середовищі MS Office Excel 2010.
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Таблиця 4.3. Симетричний композиційний рототабельний уніформ-план другого порядку для процесу сегрегації 

порошкової суміші сталі та сапоніту 
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Продовження таблиці 4.3  
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4.3  Розрахунок коефіцієнтів моделі, їх дисперсій, коваріацій та 

довірчих інтервалів 

В загальному випадку модель другого порядку буде мати вигляд  
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де  у – величина відгуку, b – коефіцієнти моделі,  k – число факторів. 

Число членів моделі 102 =+

k

kС  розрахували за формулою: 
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За результатами дослідів на основному рівні оцінка дисперсії досліду 

обчислюється за формулою (4.6): 
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де  
g

y0 – результат g-го дубля дсліду в центрі плану; 0y  – середнє 

арифметичне значення всіх n0 дублів дослідів в центрі плану; 1f  – число 

ступенів вільності. Число ступенів вільності визначається як різниця між 

числом виконаних дослідів і числом констант, порахованих за результатами 

тих же дослідів. В даному випадку для обчислення дисперсії досліду 

необхідно попередньо порахувати константу 0y , тому число ступенів вільності 

51 =f . 

Згідно формули (4.6) та результатів дослідів (табл. 4.3) середнє 

арифметичне дублів 67,290 =y , дисперсія досліду  46,12 =yS . 

За результатами досліду плану 23 коефіцієнти регресії розрахували за 

формулою (4.8): 
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і отримали наступні значення: 

b0= 27,275 

b1= 9,2 

b2= 5,825 

b3= 0,6 

b12= 3,8 

b13= -8,575 

b23= 4,1 

b123= 27,275 

Дисперсія у визначенні цих коефіцієнтів розрахована за формулою 

1825,0
8

46,1
2

2 ===
N

S
S

y

bi
. Відповідно 4272,0=

ibS . При 05,0=  та 51 =f  

табличне значення критерія Cтьюдента для визначення значимості коефіцієнта 

57,25,5.0,0 =t .  Обчислимо 0979,14272,057,2 == ib .  Згідно теорії, коефіцієнт 

моделі вважається статистично значним, якщо його абсолютна величина 

більша довірчому інтервалу або рівна йому. У нашому випадку статистично 

незначним є коефіцієнти b11, b22 та b33. Значимість коефіцієнтів b12, b13, b23 

при квадратичних членах х1х2 , х1х3, х2х3 свідчить про необхідність побудови в 

даному випадку моделі, більш складної ніж лінійна. Проте, перевіримо 

адекватність лінійної частини отриманого рівняння. Будемо робити це за t-

критерієм, а саме: оцінювати різницю між b0 і середнім результатом досліду в 

центрі плану.  

     
ib

iрозрах

S

b
t =.

     (4.8) 

або 84,63
4272,0

275,27. ==розрахt . 

Це число значно більше не тільки при 5% рівні значимості (2,57), а й при 

1% (згідно таблиці критичних значень воно рівне 4,03). Тобто, лінійна частина 

моделі неадекватна. В цій ситуації постала необхідність побудувати модель 

другого порядку, після чого перейти до центрального композиційного 

рототабельного уніформ-плану другого порядку. В ядрі плану досліди уже 

були здійснені і проаналізовані в загальному вигляді. Тепер залишилось 
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реалізувати досліди в зіркових точках. Проведемо розрахунок коефіцієнтів 

моделі: 
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   (4.9) 

а також їх дисперсій , коваріацій і довірчих інтервалів за формулами 

(4.10) та (4.11): 
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ii bfb St
1;=       (4.11) 

Значення коефіцієнтів отримали такі: 

Коефіцієнти 

моделі: 

b0= 29,47881 b1= 7,753588 b12= 3,8 b11= -1,64434 

    b2= 5,949066 b13= -8,575 b22= -1,99798 

    b3= -1,15105 b23= 4,1 b33= -0,79561 

 

Дисперсії 

коефіцієнтів 

моделі: 

Sb0= 0,492669 Sb1= 0,326856 b12= 0,427066 b11= 0,318195 

    b13= 0,326856 b22= 0,427066 b22= 0,318195 

    b23= 0,326856 b33= 0,427066 b33= 0,318195 

 

Середньоквадратич

ні похибки 

коефіцієнтів моделі: 

S2b0

= 

0,24272

3 

S2b1

= 

0,10698

2 

S2b12

= 

0,18238

9 

S2b11

= 

0,10124

8 

    

S2b2

= 

0,10698

2 

S2b13

= 

0,18238

9 

S2b22

= 

0,10124

8 

    

S2b3

= 

0,10698

2 

S2b23

= 

0,18238

9 

S2b33

= 

0,10124

8 

 

Коваріаціїії 

коефіцієнтів моделі: cov b0bii= -0,083 cov biibjj= 0,010 
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Довірчі інтервали 

коефіцієнтів моделі: 

Δb0= 1,266 Δb1= 0,840019 Δb12= 1,09756 Δb11= 0,81776 

    Δb2= 0,840019 Δb13= 1,09756 Δb22= 0,81776 

    Δb3= 0,840019 Δb23= 1,09756 Δb33= 0,81776 

 

Таким чином, при 5% рівні значимості усі коефіцієнти можна визнати 

статистично значимими.  

Модель другого порядку має вигляд: 

,7,09,16,1

1,45,88,31,19,57,74,29

2

3

2

2

2

1

323121321

ххх

ххххххххху

−−−

−++−+−++=
   (4.12) 

де хі – в кодованому масштабі пов’язані з натуральними факторами 

співвідношеннями (4.1). 

Адекватність моделі перевіряли по F-критерію. Оскільки був 

дубльований тільки один дослід ( в центрі плану), суму квадратів, пов’язану з 

дисперсією неадекватності (SSнеад.), рахували за формулою  

2
14

1

2

0.00. )(")(
.. експрозрах u

u

uрозрахнеад yyyynSS 
=

−+−=    (4.13) 

Число ступенів вільності 1−−= kNf , бо для підрахунку SSнеад. за 

результатами N дослідів крім коефіцієнтів використовується ще одна 

константа 0y . Значення 60 =n , 31.0 =розрахy , 67,290 =y , 29,7)(" 2
14

1
..

=−
=

експрозрах u

u

u yy , 

10=k . Отже, 90,17. =неадSS . Число ступенів вільності в чисельнику – 9, тоді за 

формулою 99,1
9

90,172

. ==неадS . 

Розрахункове значення F-критерія: 

36,1
46,1

99,1.

1,2 ==розрах

ffF

    

(4.14) 

Порівнюючи з табличним значенням, бачимо, що розрахований критерій 

менше табличного при 5% рівні значимості 78,4.

5,9;05,0 =таблF , що свідчить про 

адекватність отриманої моделі. 
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4.4 Розробка інформаційної системи для побудови моделі поведінки 

системи 

Для вирішення всіх вище зазначених завдань стосовно такого роду 

емпіричних даних нами  розроблено комп’ютерну програму в середовищі 

C++Builder [139-140]. Вона складається з головної та 8 підлеглих форм (табл. 

4.1), кожна з яких вирішує ту, чи іншу частину задачі. Кількість форм 

підібрана оптимально, але, за потреби, може бути збільшена: 

 

Таблиця 4.4. Форми комп’ютерної програми аналізу експериментальних 

даних для побудови повнофакторного експерименту за симетричним 

композиційним ротатабельним уніформпланом другого порядку 

№ 

з/п 
Форма Найменування файла Призначення форми 

1 Form1 MainFormUnit1 Головна форма проекту 

2 Form2 TabCoefModUnit2 Формування матриці планування 

3 Form3 CoefModUnit3 Розрахунок коефіцієнтів моделі 

4 Form4 DispCoefModUnit4 
Розрахунок дисперсій коефіцієнтів 

моделі 

5 Form5 CovCoefModUnit5 
Розрахунок коваріацій коефіцієнтів 

моделі 

6 Form6 DovIntCoefModUnit6 
Визначення довірчих інтервалів 

коефіцієнтів моделі 

7 Form7 TabTeorZnachUnit7 
Розрахунок теоретичних значень 

функції відгуку 

8 Form8 ZnachCoefUnit88 
Визначення значимості 

коефіцієнтів моделі 

9 Form9 GraphFuncUnit9 Побудова графіків функції відгуку 

  

Вигляд головної форми показаний на рисунку 4.1. У ній використано 

компонент MainMenu, кожна команда меню забезпечує перехід на відповідну 

підлеглу форму, а з кожної підлеглої форми можна повернутись лише на 

головну. Програма зареєстрована в Державному департаменті інтелектуальної 
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власності України, що підтверджено Свідоцтвом на реєстрацію авторського 

права на твір (додаток дисертаційної роботи).  

 

Рис. 4.1. Головна форма програми 

Усі етапи, що необхідні для побудови повнофакторного екперименту 

розташовані в головному меню програми (рис. 4.2): формування матриці 

планування, розрахунок коефіцієнтів моделі, розрахунок дисперсій 

коефіцієнтів моделі, розрахунок коваріацій коефіцієнтів моделі,  визначення 

довірчих інтервалів коефіцієнтів моделі, визначення значимості коефіцієнтів 

моделі, розрахунок теоретичних значень функції, визначення адекватності 

моделі,  побудова графіків функцій відгуку та зміст задач проекту. 

 

 

Рис. 4.2. Основні етапи побудови моделі експерименту 
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В результаті повного аналізу експериментальних даних було  розроблено 

програми для усіх характеристик моделі (рис. 4.3).  

   

    а        б 

  

    в                г 

Рис. 4.3. Форма проекту для розрахунків: а – коефіцієнтів моделі; б – 

дисперсій коефіцієнтів моделі; в – коваріацій коефіцієнтів; г – довірчих 

інтервалів  

 

У роботі передбачено побудову графіків функції відгуку  за різних 

значень вхідних факторів (рис. 4. 4 а) та б)). Як видно, підвищення 

ефективності експериментальних досліджень стосовно вирішення задач 

матеріалознавства і технологічних процесів обробки порошкових матеріалів 

успішно вирішуються методами інформаційних технологій. Це дозволяє 

проводити розрахунки поведінки сумішей дисперсних середовищ з 

урахуванням різних факторів експерименту. 
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а       б 

Рис. 4.4. Поверхня відгуку часу сегрегації суміші від величини 

віброприскорення вібрації для частки ключового компоненту – порошку 

сапоніту: а – 0,15; б – 0,12. 

 

4.5 Висновки до розділу 

Встановлено, що крім зовнішніх чинників (атмосферного тиску, 

вологості тощо) на градієнтний розподіл часток суміші в процесі 

віброформування впливають параметри вібраційного стенду, властивості 

порошків і час вібраційного навантаження. Визначено, що найбільш 

впливовими факторами експериментів є гранулометричний склад ключового 

компоненту (сапоніту) ɳ, частота коливань  та час сегрегації t. Варіювання 

цих факторів за теорією планування експерименту дає модель концентрації 

ключового компоненту суміші (порошку сапоніту) за висотою зразка.  

Для побудови симетричного композиційного ротатабельного плану 

визначено число факторів експерименту k=3 та рівні факторів: 

гранулометричний склад ключового компоненту (сапоніту) ɳ в межах 

(-0,1..+0,063) мм, частота коливань  в межах [10…50] Гц; час сегрегації t в 

межах [0…60] с. Проведено попереднє кодування у вигляді лінійного 

перетворення факторного простору і визначено, що у характеристиці плану є 6 

зіркових точок, ядро складає 8 дослідів в центрі плану, значення зіркового 

плеча в кодованому масштабі – 1,682.  
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Проведено розрахунки дисперсій дослідів, коефіцієнтів моделі, їх 

дисперсій, коваріацій, визначено адекватність лінійної частини моделі і 

проведено досліди в центрі плану та в зіркових точках. Показано, що модель 

поведінки системи описується рівнянням другого порядку. Виявлено, що 

кращим предикатом для концентрації ключового компоненту суміші є фактор 

гранулометричного складу порошку сапоніту. 

Розроблено комп’ютерну програму аналізу експериментальних даних 

побудови трьохфакторного експерименту в середовищі C++Builder, метою якої 

є автоматизація розрахунків для процесів вібраційного формування. 

Побудовано поверхні відгуку для різних значень факторного простору і 

визначено, що при сталих значеннях предикату х1 спостерігається кривизна 

поверхні. Це пояснюється тим, що на долю варіації цієї факторної ознаки 

припадає більша частина у порівнянні з іншими факторами, а також наявністю 

членів вищих ступенів (квадратичних членів) у рівнянні регресії.  
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБКА ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  

І ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У ВИРОБНИЦТВО   

5.1 Відбір порошкових матеріалів та їх модифікація  

Для експериментальних досліджень було відібрано 10 заборів шламу 

AISI 430 (по 5 проб у кожному) з різними методами обробки сталі. Загальне 

кодування досліджуваних зразків утилізованих партій наведено у таблиці 5.1 

 

Таблиця 5.1. Таблиця кодованих проб шламу AISI 430 

Код 

зразка 

Номер 

забору 

Номер проби 

(представницька 

вибірка 

частинок) 

Зразок 

Викори

стання 

МОР 

С-1 1-2 2 
Шліфувальна стрічка  

CS409Y 
+ 

К-1 3-4 4 
Шліфувальні круги  

PS22FK 
+ 

Б-1 5-6 3 
Борфрезери  

HF100А, HF100В, HF100С 
- 

Т-1 7-8 5 
Торцеві пелюсткові круги 

SMT324, SMT325 
- 

Об-1 9-10 1 
Обдирочні круги  

A24N Supra Klingspor 
+ 

 

Підготовка дослідних зразків сапоніту здійснювалась за наступною 

схемою: попереднє просушування сапоніту в лабораторній електрошафі 

здійснювалось за температури t=150 °С протягом 6 год; подрібнення 

відбувалося в кульовому млині з набором розмольних стальних куль d=20 мм 

та d=25 мм, час подрібнення – 60 хв. Для визначення гранулометричного 

складу порошків використовували лабораторні сита з діаметром від 0,063 мм 

до 1 мм.  
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В роботі [74] автором було досліджено, що для отримання пористих 

проникних матеріалів, які в подальшому можуть бути використані як 

фільтрувальні матеріали, доцільно брати порошки сапоніту 

гранулометричного складу не більше 0,1-0,063 мм. Тому, для подальшого 

використання, було відібрано 1кг сапоніту, який в результаті розмолу 

розподілився за фракціями (рис. 5.1): 

 

 

Рис. 5.1. Гістограма розподілу фракцій сапоніту за розмірами 

 

Технологічний процес переробки шламу сталі був коригований деякими 

елементами. Зокрема, в технологію обробки було включено етапи обробки 

шламу нержавіючої сталі зв’язувальними елементами. Механічне зневоднення 

шламу здійснювали методом центрифугування. На наступній стадії процесу 

обробки проводили прожарювання за температури t=400 °C протягом 5 год для 

вилучення решти вологи та компонентів МОР. Для уникнення потрапляння 

великих за розміром металевих елементів в електромагнітний сепаратор, для 

зразків Б-1 та Т-1 було здійснено попереднє просіювання через лабораторні 

сита з величиною отворів 200 мкм. Магнітна сеперація для видалення 

абразивних часток проводилась на сепараторі ЕСШ500.  

Обкочування-подрібнення виконували у кульовому млині  

використанням розмолольних тіл – металевих кульок d=23 мм та d=32 мм. 
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Співвідношеня кульок і порошку 1:1, коефіцієнт наповнення барабану ~0,5,  

швидкість обертання барабану Vкр = 700-800 об/хв. [141].  

Гранулометричний склад отриманих порошків сталі AISI430 різних 

партій після відпалу-обкочування наведено на рис. 5.2. 

 

а 

  

б 

Рис. 5.2. Розмір часток шламових порошків сталі AISI430: а – після операції 

магнітної сепарації; б – після відновлення 

Модифікування проводили за удосконаленою технологічною схемою у 

два етапи: 

На першому етапі суміш порошків сапоніту модифікувалася речовинами 

наступним чином. Сапоніт просушувався у лабораторній сухожаровій шафі 

СНОЛ ШС-58/350 за температури t=80 °С протягом 6 год. Подрібнення 

здійснювали у кульовому млині з набором розмольних стальних куль 20 мм 

та 25 мм. Час подрібнення – 60 хв. Далі суміш просіювали, застосовуючи 

лабораторні сита ( 0,063-1 мм). Задля створення додаткової об’ємної 
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пористості сапоніту його повторно прожарювали за температури t=150 °С 

протягом 2 годин. Далі змішували у реакторі з безперервним змішуванням при 

t=40 °С протягом 4 годин, після чого промивали дистильованою теплою (t=30-

40 °С) водою і сушили в сухожаровій шафі за температури t=80 °С протягом 2 

годин. Далі матеріал подрібнювався у барабанному млині з наступним 

ситовим аналізом для розділення за гранулометричним складом. 

На другому етапі відбувалась обробка відновлених порошків 

нержавіючої сталі пластифікатором для покращення здатності до формування, 

пресування та пороутворення. Цей спосіб пластифікування шихти сталі 

дозволяє отримати в подальшому більш щільну пресовку без розпресовочних 

тріщин і відповідно більш міцний виріб після спікання.  

Пластифікацію відновленої шихти сталі AISI430 здійснювали наступним 

способом. Навіски порошку змішували з завчасно приготовленими 

розчиненими пластифікаторами в лабораторному змішувачі. Порошок з 

введеним пластифікатором сушили без підігріву у витяжній шафі. Порошкову 

суміш з водним розчином полівінілацетату сушили окремо в вакуумній 

термошафі за температури t=120 °С протягом 2 годин. Висушені суміші 

підлягали повторному подрібненню і просіюванню з метою роздрібнення 

частинок, які утворили конгломерати  при склеюванні та для відбору 

гранулометричного складу 0,63-0,35 мм  для подальшого вібраційного 

формування. 

Отримані за такою технологією шихтові матеріали на основі порошків 

сталі AISI430 та сапоніту  виявили добру здатність до формоутворення.  

 

5.2 Пресування та спікання  

Пресування порошкових сумішей є наступним етапом після формування 

[142-146]. Його застосування для надання заготовкам потрібної  конфігурації 

та міцності забезпечує їх щільність та цілісність при транспортування до печі 

спікання.  

На етапі пресування порошкових сумішей відомо багато технологічних 
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прийомів, які дозволяють отримувати як готові за формою заготовки, так і 

заготовки будь-якої форми і розмірів. Найбільш широкого застосування має  

метод холодного пресування  заготовок у закритих прес-формах. Популярність 

цього методу пояснюється тим, що він простий і легко піддається 

автоматизації, а також забезпечує отримання заготовок певної геометричної 

форми, які можна в подальшому застосовувати для відповідних конструкцій 

фільтрів.  

В роботі використано метод прямого одностороннього ізостатичного 

пресування за кімнатної температури. При такому пресуванні тиск на порошок 

передається за допомогою верхнього рухомого пуансона. Роль нижнього 

пуансона виконує нерухомий елемент (пластина).  

Процес пресування пов’язаний, перш за все, з розробкою конструкції 

прес-форми. Вони відрізняються одна від одної залежно від конструкцій 

пресованих виробів і методу пресування. Для отримання циліндричних 

заготовок виготовлена цилідрична прес-форма із загартованої високоякісної 

сталі, що складається з основи, контейнера та пуансона (рис. 5.3): 

 

     

а        б         в 

Рис. 5.3. Загальний вигляд (а), фото (б) та схема (в) прес-форми для 

формування та пресування порошкової суміші (1 - верхній пуансон, 2 - 

матриця, 3 - порошок для пресування, 4 - нижній пуансон). 
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Пресування порошкових сумішей здійснювалось на лабораторному пресі 

ПСУ-125, який дозволяє регулювати тиск пресування в межах від 0 до 1250 

кН.  

Масу порошку визначали через об’єм пресовки та діаметр отвору прес-

форми наступною залежністю: 

  п=Vm ,    (5.1) 

де  h
d

V 


=
4

2

 - об’єм циліндричної заготовки (см3);  

d- діаметр отвору прес форми (50мм),  

п - густина порошку. 

Густину пресовки визначали через масу заготовки m (г) і її об’єм V (см3) 

за формулою: 

V

m
=  ,     (5.2) 

Величини тиску пресування заготовок  були 10-40 Мпа, в залежності від 

типу суміші і її гранулометричного складу, крім того, у виборі схеми 

пресування враховано співвідношення висоти засипки до діаметра втулки. Цей 

параметр варіюється від 1,5 до 3. [147].  

Істотний вплив на якість пресування мають розміри і форма частинок 

порошку: чим дрібніша частинка, тим гірше пресується заготовка. Однак, 

міцність прессовок з дрібних порошків є значно вищою, ніж з порошків 

великих фракцій. Вагомим впливом на процес пресування має також 

пластифікація порошків сталі та сапоніту. У складі порошкової суміші масові 

частки компонентів сталь-сапоніт-пластифікатор були сформовані у 

відсотковому співвідношенні, як в таблиці 5.2, та представлені у вигляді 

кодованих зразків: 
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Таблиця 5.2 – Масові частки компонентів сумішей 

Зразок (код)  

Чaстка, % 
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Е

Г
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Z1 20  -  - 80  -  - 

Z2 30  -  - 70  -  - 

Z3 20 80  -  - -  + 

Z4 20  - 80  - +  - 

Z5 20  -  - 80 - +  

Z6 30 70  -  -  - + 

Z7 30   70  -  + - 

Z8 30  -  - 70  + - 

 

В результаті пресування сумішей без додавання пластифікаторів (рис. 

5.4 а) не спостерігалась цілісність зразка, а спостерігались тріщини та 

розшарування. З додаванням пластифікаторів, при однаковому тиску 

пресування 30 МПа заготовки мали цілісний вигляд, причому щільність 

пресовки зросла із збільшенням масової частки ультрадисперсного порошку 

сапоніту у складі матеріалу (рис. 5.4 б): 

 

    

              а             б             в        г 

 Рис. 5.4. Спресовані зразки (а,б) без додавання зв’язвальних речовин; 

(в,г) – з додаванням пластифікатора. 
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В результаті досліджень встановлено, що формованість пресовок з проб 

Z1-Z2 не відбувається; з проб Z3-Z5 – незадовільна; Z6-Z8 – з задовільними 

характеристиками. Із зразків Z1-Z2 взагалі не отримано цілісних структур. 

Очевидно, що вплив на якість заготовок під час пресування, крім наявності 

пластифікатора у складі порошків, мають розмір і форма частинок. Густина 

отриманих заготовок під час пресування (рис. 5.5) в межах 6,5 г/см3: 

 

 

Рис. 5.5. Залежність густини пресовок сформованих зразків від тиску 

пресування 

Тривалість пресування заготовок Z1-Z8 здійснювалось протягом 22 хв 

(рис. 5.6 а). Підвищення тиску пресування зразків Z1 та Z2 ( рис. 5.6 б)  не 

дало позитивних результатів в плані цілісності спресованого зразка. 

 

а       б 

Рис. 5.6. Залежність тиску пресування від часу: а – для зразків Z1- Z8;  

б – для зразків Z1- Z2. 
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Спікання пресовок проводили у промисловій печі SIMUWU 

(підприємство ПАТ «Електротермометрія», м. Луцьк) (рис. 5.7).  

 

Рис.  5.7. Вакуумна піч SIMUWU для спікання заготовок 

Спікали протягом 2 год в вакуумному середовищі за температури 

1100 °С, що складає від 2/3 до 3/4 температури спікання основного компоненту 

шихти  – порошку сталі марки AISI430.  

В інтервалі витримок 2 год криві усадки можуть бути представлені 

степеневими функціями виду [148]:  

nk
V

V



,     (5.3) 

де V - об'ємна усадка,;  

k - константа, яка враховує властивості порошків;  

  - час ;  

5,0n . 

Графік залежності усадки  в процесі спікання виробів наведено на 

рисунку  5.8: 
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Рис.  5.8. Залежність усадки заготовок від температури в процесі 

спікання  

 

Як видно з графічного представлення, з ростом температури спікання 

усадка зростає і досягає максимуму при температурі до 1100 °С . Спадаюча 

частина графіка рисунку 5.8 поянюється температурами, близькими до 

плавлення основного компоненту суміші. 

 

5.3 Визначення нерівномірності розподілу часток   

Градієнтну структуру пористого порошкового матеріалу визначає 

інтенсивність концентрації часток одного з порошків двокомпонентної суміші 

в зовнішньому шарі спечених зразків. Аналіз літературних джерел в 

попередніх розділах показав, що при  різній густині часток, частки з більшою 

густиною в результаті вібраційних поступальних коливань будуть рухатись 

угору (розділ 1, п. 1.3, рис. 1.8).  

Щоб оцінити міру розподілу часток у складі суміші, можна 

використовувати такі характеристики, як коефіцієнт дисперсії, ступінь 

розділення, величина невпорядкованості тощо. Для визначення характеру 

розміщення часток порошків сапоніту у вихідному матерілі визначали 

коефіцієнт неоднорідності. 
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Стек у кількості 3-5 почасово-зв’язних зображень (рис. 5.10) підлягав 

аналізу з подальшим визначенням величини концентрації ключового 

компоненту (дрібної фракції сапоніту) у загальному об’ємі суміші. Ці значення 

використані для визначення коефіцієнту неоднорідності. Деякі таблиці з 

визначеними закономірностями розподілу часток подані на рисунку 5.9.  

   

Рис. 5.9. Розрахунки концентрації ключового компоненту у 

представницьких елементах в процесі сегрегації суміші. 

 Залежність коефіцієнтів розподілу ключового компоненту суміші в представницьких 

елементах 1-3 від часу коливань наведено на рисунку 5.10.  

    

а      б 

Рис. 5.10. Коефіцієнт неонорідності суміші представницьких елементів 

1-3 в процесі вібросегрегації порошків з розмірами часток: а – 0,2-0,063 мм; б – 

0,315-0,2 мм. 

 

Частки дрібнішого розміру при накладанні параметрів вібраційного 

навантаження складніше піддаються сегрегації. Збільшення насипної 

щільності вказує на збільшення розмірів порошків і спрощення їх форми, що 

зменшує тертя між частинками і забезпечує щільне заповнення ними певного 

об’єму.  
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Гістограми розподілу часток різної форми і гранулометричного складу 

зображено на рисунку 5.11. Структурні параметри у маркованих ділянках 1,2,3 

досліджувались за допомогою програмного забезпечення Smart-eye. 

Результати експериментів показали, що порошки сапоніту та сталі за 

розміром розподілилися по висоті зразка наступним чином: фракція сталі 0,63-

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

мм у представницькому елементі №3 займає  8,6%, у №2 – 27,4%, в №3 – 64%. 

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

представницькому елементі №2 (58,1%). Тобто, в результаті експериментів 

абсолютного розподілу часток не відбулося, проте спостерігається градієнтна 

структура суміші.  

     
    а                             б 

  

в               г 

Рис. 5.11. Результати експериментальних досліджень: а –  макроскопія 

сформованого зразка з виділеними представницькими елементами; б – 

розподіл часток сталі розміром 0,4-0,35 мм за висотою зразка; в – розподіл 
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часток сапоніту розміром 0,063-0,04 мм за висотою зразка; г – розподіл часток 

сталі розміром 0,63-0,4 мм за висотою зразка. 

 

5.4 Дослідження пористості, твердості  

Для подальшого аналізу виробів проводилось виготовлення шліфів [149] 

спечених зразків за відомою методикою. Шліфування здійснювали 

шліфувальним папером різної зернистості із зменшенням розміру абразиву з 

наступним промиванням, знежиренням (ацетон C3H6O) та поліруванням. 

Відполіровані зразки досліджувались в нетравленому стані на предмет 

наявності дефектів і неметалевих включень (рис. 5.12). Для аналізу структури 

зразка використовували 50-кратне збільшення, для аналізу включень – 400-

кратне збільшення. 

 

   

        а, х50    б, х400 

Рис. 5.12. Мікроструктура зразка з порошків сталі AISI430 та сапоніту, 

спеченого при температурі 1100 °С у вакуумі  

 

Для дослідження мікроструктури матеріалу  проведено травлення [149] 

зразків методом розчинення в травнику структурних складових. Як травник 

використовували сірчану кислоту – шліфи протравлювали 4% Н2SO4 з метою 

отримання чіткого зображення границь часток. 

З урахуванням усіх попередніх технологічних режимів, були виготовлені 

експериментальні зразки (зі складом компоненту шихти  Z8) в кількості 10 

штук. Для цих зразків за допомогою програмного комплексу Smart Eye пакету 

Microptik (рис. 5.13) була визначена поритість, максимальна та мінімальна 
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величина пор за висотою зразка.  

 

 

Рис. 5.13. Фрагмент обчислення величини та кількості пор у заданому 

експериментальному зразку  

 

Обчислення проводились по висоті кожного зразка, з умовним 

розділенням кожного макрознімку на 3 рівні частини по вертикалі (рис. 5.14).  

 

 

Рис. 5.14. Розділення області обчислень на рівні по висоті 

 

Результати розрахунків представлені у таблиці 5.4, де в кодованому 

вигляді біля номера зразка вказаний рівень, на якому проводились розрахунки: 

н – нижній рівень, с – середній рівень, в – вищий рівень. 
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Таблиця  5.4. Розрахунки експериментальних зразків 

№ зразка 
Пористість, 

% 

Середня величина 

пор, мкм 

Максимальна величина 

пор, мкм 

1н 13 5 7 

1с 15 6 9 

1в 17 7 16 

2н 12 7 10 

2с 14 10 12 

2в 16 12 19 

3н 13 10 13 

3с 14 13 15 

3в 17 15 16 

4н 12 8 11 

4с 15 9 13 

4в 18 11 18 

5н 11 4 5 

5с 15 9 14 

5в 18 11 17 

 

Діаграми пористості зразків наведено на рисунку 5.15: 

   

а      б 

Рис. 5.15. Діаграми пористості зразків по вертикалі зразка (а) та в  

верхньому шарі по горизонталі зразка (б) 
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Твердість зразків за Брінеллем визначали навантаженням Р – 

(250-300) кгс, кульками діаметром D=10 мм під навантаженням 3000 кгс. За 

діаметром відбитку лунки d визначали розрахункове (за формулою) і табличне 

значення твердості зразка в 3 місцях.  Твердість вимірювали для шліфів 

заготовок нижнього (н) і верхнього (в) рівня. 

Середнє арифметичне значення твердості зразків наведено у таблиці 5.5: 

 

Таблиця 5.5. Експериментальні дані твердості випробовуваних зразків 

№ зразка 
Твердість, 

НВ 

1н 274 

1в 241 

2н 272 

2в 253 

3н 269 

3в 272 

 

Результати досліджень показали, що при градієнтній характеристиці 

пористого проникливого матеріалу значення пористості і твердості мають 

градієнт властивостей. 

 

5.5 Визначення проникності матеріалів 

Дослідження проникності градієнтних фільтрувальних матеріалів 

проводили для окремих шарів зразків, що розділені по висоті на 3 частини.  

Коефіцієнт проникності обчислювали згідно лінійного закону фільтрації 

Дарсі, з урахуванням в’язкості води = 1,002 мПа·с за температури умов 

досліду t= 20 °С. Тиск дослідної установки [150] встановлювали в межах 0,2-

2,5 МПа. У таблиці 5.6 подано результати визначення перепаду тиску для 

зразків висотою 0,06 м площею поверхні 0,0019 м2. З метою стабілізування 

структури, счислових значеннях параметрів вимірювання, що представлені у 

таблиці 5.6.  
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Таблиця 5.6. Результати дослідів 

 
Позна 

чення 

№ досліду 

1 2 3 4 5 

Перепад тиску, 

МПа 
Р 1,4 6,5 600000 200000 90000 

 

Зразки кодували порядковим номером і буквеним позначенням «н», «с» 

або «в» (нижній, середній та верхній шар досліджуваного зразка відповідно). 

Об'ємні витрати води за різних значень перепадів тиску зафіксовані в межах 

(5,3∙10-10-1,00∙10-8) м3/c. Залежність проникності від об’ємних витрат води 

представлено на рисунку 5.16. 

  

    

а       б 

Рис. 5.16. Проникність дослідних зразків для тиску Р: а – 0,5 МПа;   

б – 1,5 МПа 

 

Отже, з ростом величини перепаду тиску спостерігається збільшення 

об’ємних витрат води, а коефіцієнт проникності розділених по горизонталі 

зразків має градієнт характеристик. Це пояснюється структурною будовою 

дослідного фільтрувального матеріалу і змінною пористістю (рис. 5.17). 
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Рис. 5.17. Пористість та проникність зразків 

 

Середні значення коефіцієнту проникності кодованих зразків 

представлено на рисунку 5.18. 

 

Рис. 5.18. Коефіцієнт проникності зразків  

  

Дані випробовування на водопроникність дають можливість 

стверджувати, що градієнтні фільтрувальні матеріали можуть ефективно 

використовуватися для доочистки стічних вод. Забезпечення тонкості 

фільтрації пояснюється градієнтом їх проникності за висотою зразка.  
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5.6 Випробування отриманих фільтрувальних градієнтних 

матеріалів на виробництві  

  Виготовлені фільтрувальні матеріали досліджувалися в умовах 

експлуатації на базі науково-дослідної лабораторії «Механіки деформування 

структурно-неоднорідних матеріалів» (Луцький НТУ, м.Луцьк), а також в на 

підприємствах «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (м. Львів, 

Україна) та ТОВ ВО «Ковельсільмаш» (м. Ковель, Україна), що підтверджено 

актами впровадження результатів науково-дослідної дисертаційної роботи. 

Об’єм викидів стічних вод через систему очистки підприємства 

«Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» сягає більше 

15000 м3/добу. Для їх попереднього очищення на підприємстві 

використовують горизонтальні відстійники та масловловлювачі, а для  

доочистки – напірний сітчастий фільтр з патрубковою системою водовідводу. 

Напрямок фільтрування у ньому – зверху вниз, у якості фільтрувального  

елементу використовують набори металевих сіток з дроту товщини від 0,12 мм 

до 0,3 мм у вигляді кругів діаметром 50 мм, що затиснуті з обох боків 

втулками. Під тиском 0,4-0,6 МПа  у верхню камеру фільтра подається 

технічна вода, в міру забруднення фільтру та при підвищенні його опору до 

0,15 МПа сітки підлягають регенерації зворотним струмом води з повітряним 

продувом.  

Апробація розробленого фільтрувального матеріалу показала, що у 

порівнянні з методами двоступеневої доочистки стічних вод, що традиційно 

використовуються на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі, 

запропоновані фільтрувальні матеріали володіють більш широким діапазоном 

тонкості фільтрації. При концентрації 200-340 мг/л дрібних нерозчинних 

мікроорганічних частинок ефективність очищення промисловими фільтрами 

складає 67 %, а запропонованим градієнтним фільтром – 72 %. Крім того, 

запропонований фільтрувальний матеріал володіє стійкістю до агресивних 

середовищ, достатньою твердістю і можливістю швидкої регенерації, що дає 

підставу рекомендувати його до використання на підприємстві. 
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Промислова експлуатація фільтрів доочистки на ТОВ ВО 

«Ковельсільмаш» полягає у використанні їх в ситемах механічного очищення 

технічних вод від нерозчинних мінеральних та органічних домішок [151].  

Система очищення включає кілька етапів. Попереднє проціджування 

здійснюється на гратах та сітках з отворами від 20 мм до 7 мм для видалення 

механічних великих домішок. Наступне очищення проводиться у каркасно-

засипних безнапірних фільтрах (рис. 5. 19 а) з зернистим завантаженням зі 

спадним напрямком потоку. У каркасно-засипних фільтрах у якості 

фільтрувальних матеріалів застосовують жорству, гравій, антрацит, керамзит, 

керамічну крихту та кварцевий пісок. Для завантаження використовують 

почергову градієнтну засипку матеріалів за розмірами, знизу до верху: дрібно- 

та середньозернистий пісок розмірами (0,4-2,5 мм), гравій та керамічну крихту 

розмірами (2-10 мм), жорству або щебінь великих фракцій (20-150 мм). 

Фільтрування води відбувається шляхом пропущення її через пористу 

структуру засипки. При забрудненні та погіршенні пропускної здатності 

фільтрувального шару здійснюється промивка фільтра. Реалізують промивку 

як правило, раз у місяць, або за потреби, знизу догори повітряним напором 

інтенсивністю 15-20 л (м2/с), для розпушування зернового шару з наступною 

водяною промивкою інтенсивністю 5-7 л (м2/с). Щоб запобігти вимиванню 

фільтрувального матеріалу у структурі фільтра передбачено підтримуючий 

шар гравію. Загальна схема (рис. 5.19 б) каркасно-засипного фільтра очистки 

стічних вод на ТОВ ВО «Ковельсільмаш» наступна:  1 – гравійний шар 

підтримки конструкції;  2 – трубчаста система розподілу води; 3 – повітряна 

система промивки; 4 – піщано-гравійна суміш; 5 – гравійний каркас; 6 – 

система подачі вхідної води; 7 – вентиль регулювання подачі вхідної води; 8 – 

відведення промивної води; 9 – подача промивної води; 10 – відвід 

фільтрованої води; Доочистка технічних вод підприємства реалізується через 

трубно-картриджну систему. Для цього у трубних відводних елементах 

використовують титанові фільтри компанії  Suzhou Bomu Co. Ltd виробництва 

КНР (рис. 5.19 в). 
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Рис. 5.19. Схема каркасно-засипного фільтра очистки стічних вод (а); 

трубно-картриджна конструкція відводу фільтрованої води (б); зразки 

титанових фільтрів компанії Suzhou Bomu Co. Ltd виробництва КНР (в). 

 

Згідно технічної документації компанії Suzhou Bomu Co. Ltd [152], 

характеристики фільтрувальних матеріалів подані у таблиці 5.7: 

 

Таблиця 5.7 – Технічні характеристики титанових фільтрів Suzhou Bomu 

Co. Ltd 

Тонкість 

фільтрування

, мкм 

Пористість

, % 

Товщина

, мм 

Діаметр

, мм 

Термостікіст

ь, °С 

Максимальни

й робочий 

тиск, МПа 

5-50 28-50 20 50 250 0,6 

 

Концентрація сульфатів, нітратів, ПАР, алюмінатів натрію до системи 

очистки сягає небезпечних показників згідно санітарних норм. Стічні води 

через трубопровідні сорбційні фільтри доочищуються до показників, що дають 

можливість викиду доочищеної води у природні водойми.  

Отже, випробовування розроблених градієнтних фільтрів показали, що 

фільтрувальні матеріали з порошків сталі AISI 430 та сапоніту забезпечують 

належну фільтрацію і витримують тривалу експлуатацію без руйнування 

структури. Апробація результатів показала, що фільтри на основі порошків 

сталі та сапоніту володіють, в порівнянні з використовуваними титановими 
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фільтрами, покращеними характеристиками – вміст механічних домішок у 

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

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

на 5%  від використовуваних аналогів на ДП «Львівський державний 

авіаційно-ремонтний завод». 

 

5.7 Економічне обґрунтування отриманих матеріалів 

Визначення економічної ефективності від впровадження отриманих 

фільтрувальних матеріалів проведена станом на 20 листопада 2020 року. 

Собівартість одиниці продукції (фільтрувального матеріалу) 

розраховуємо згідно наступних статей витрат: сировина і матеріали для 

виготовлення; енергетичні витрати; заробітна плата; амортизаційні 

відрахування; загальновиробничі витрати (на утримання та обслуговування 

устаткування; на управління цехами і дільницями; утримання пожежної та 

сторожової охорони тощо) [153]. 

Виробнича собівартість одиниці продукції розраховується за формулою: 

KZС /= , 

де Z – загальні сукупні витати за розрахунковий період, К – кількість одиниць 

продукції. 

Розрахунок вартості технологічного обладнання визначається за 

прейскурантом роздрібних цін (таблиця  5.8). До розрахунку балансової 

вартості включено витрати на монтаж і транспортування, що складає 10-12 % 

від вартості обладнання: 

і

1

і прі КСЦ =
=

k

і

облВ , 

де іЦ  – ціна одиниці технологічного обладнання; і прС – прийнята 

кількість одиниць певного найменування обладнання; іК – коефіцієнт доставки 

та монтажу одиниці обладнання; k – кількість найменувань обладнання. 
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Таблиця 5.8 – Технологічне обладнання для виготовлення порошкових 

фільтрувальних матеріалів 

Назва технологічного обладнання 
Вартість, 

грн 

Кількість, 

шт 

Гідравлічний прес ПСУ-125 12 400 1 

Піч промислова  70 000 1 

Вібростенд УВМ 60/60 16 000 1 

 

)(10824010,1)160007000012400( грнВобл =++=  

Витрати на інше технологічне оснащення, інструменти (в тому числі 

контрольно-вимірювальні, слюсарні, прес-форми та інші пристрої і механізми) 

та додаткові комплектуючі складають близько 10 %, а їх частка в собівартості 

готової продукції становить від 1,5 % до 15%, в залежності від серійності 

виробництва. Вартість оснащення розраховують за формулою: 

%100

н
облто

К
ВВ = ,     (5.4) 

де облВ  – балансова вартість обладнання; нК  – нормативний відсоток 

витратрат (для дрібносерійного виробництва приймаємо 8%). 

)(2,8659
100

8
108240 грнВто ==    (5.5) 

Потреба в матеріалах та сировині складає основну частину від загальних 

потреб в розрахунку собівартості. Розрахунок витрат на матеріали 

здійснюється за формулою: 


==

+−+=
n

j

jjj

n

j

jjjjjм ЦBHNKЦHHNВ
1

 вj в

1

 в )()( ,   (5.6) 

де jN  – обсяг випуску партії деталей, шт.; вjН – величина браку для 

випуску партії деталей, шт; jН – норма витрат матеріалу на одиницю виробу, 

кг; n – кількість використаних матеріалів; jЦ  – ціна матеріалу, грн.; jК – 

коефіцієнт транспортних витрат; jВ  – відходи матеріалу j-го найменування, кг; 

вjЦ – вартість відходів матеріалу j-го найменування, грн. 
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Розрахункові значення вартості сировини та матеріалів для виготовлення 

продукції зазначені у таблиці 5.9. 

 

Таблиця 5.9. Сировина і матеріали для виготовлення фільтрів 

 

Вартість матеріалів з урахуванням транспортних витрат: 

)(6630)15,157215,120,11701,150()500

10000(()15,1574015,120,113001,1500()50010000((

грн

Вм

=++

+−+++=
  (5.7) 

Електроенергія у процесі виробництва витрачається на роботу 

електродвигунів, вимірювальної апаратури та для освітлення. Енергетичні 

витрати розраховуються за формулою: 

ККД

J
КККЦFWВ звпвчеeyе = ,     (5.8) 

де yW  – потужність усього технологічного оснащення/обладнання, кВт; eF – 

ефективний річний фонд роботи обладнання, год;  еЦ – ціна електроенергії, 

грн; вчК – коефіцієнт використання електродвигунів за часом (для вібраційних 

установок 0,4); впК – коефіцієнт використання електродвигунів за потужністю 

Назва 

матеріалу/сировини 

(виробник/постачальник, 

марка, тип) 

Вартість 

1 кг 

(грн.) 

Загальний 

об’єм 

витрат 

(кг) 

Загальний 

об’єм 

відходів 

(кг) 

Ціна 

відходів 

(грн) 

Вартість  

матеріалу 

для 

партії 

10 000 

шт 

Шлам нержавіючої сталі 

(відходи 

металорізального 

виробництва) – (холдинг 

«Модерн-Експо», 

м.Луцьк) 

0 500 50 0 0 

Сапоніт (АТОВ «Велес», 

Хмельницька обл., 

с. Ташківці, порошок) 

11,20 300 70 1120 5600 

Пластифікатор ПЕГ-400 

(ТОВ Агроурожай , 

м.Чернігів) 

57 40 2 114 2166 
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(для вібраційних установок 0,8); зК – коефіцієнт завантаження двигунів (для 

вібраційних установок 0,5) ; J – коефіцієнт втрати електроенергії (0,02); ККД – 

коефіцієнт корисної дії обладнання ( 0,75).  

)(52,1451
0,75

02,0
5,08,04,068,1405050 грнВе ==    (5.9) 

Основна заробітна плата робітників розраховується згідно 

трудомісткості виконуваних робіт та тарифної системи  (встановлених норм 

розрядних ставок працівників): 

чF= іі СЧПЗП ,       (5.10) 

де іЧП  – чисельність працівників, чол; іС – ставка працівника, грн./год; 

чF – фактично відпрацьований час. 

У процесі виробництва фільтрувальних матеріалів при однозмінній 

роботі задіяно 3 працівника (1 інженер-технолог та 2 верстатники). Коефіцієнт 

тарифної ставки для робітників основного та допоміжного виробництва – 1,35, 

для  інженера 1-ї категорії 1,64. Надбавка до заробітної плати за розширення 

зони обслуговування складає 12%. 

Ставка працівника відповідно до розряду обчислюється за формулою: 

змр tT

ККМ
С співтзп

і



= ,      (5.11) 

де зпМ – мінімальна заробітна плата, грн.; тК – коефіцієнт тарифної 

ставки; співК  – коефіцієнт співвідношення тарифних ставок підприємства до 

законодавчо-встановлених розмірів заробітних плат; рT – кількість робочих 

днів у місяці; змt – тривалість зміни, год. 

Ставка робітників 2 розряду )(19,42
822

1,135,15000
грнС роб =




= , ставка 

інженера-технолога )(20,79
822

7,164,15000
грнС роб =




= .  

Заробітна плата працівників за місяць: 

 )(08,2879020,1393988,1485017620,7917619,422 грнЗП =+=+=   
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Витрати на амортизацію технологічного обладнання розраховуються за 

формулою: 

в

о
витр

Т

В
А =  ,       (5.12) 

де оВ – вартість обанання; вТ – термін експлуатації. 

Амортизаійні відрахування на обладнання з терміном корисної 

експлуатації 5 років наступні: гідравлічного пресу з початковою вартістю 

12400 грн і ліквідаційною вартістю 6000 грн становить 1280 грн; промислової 

печі з початковою вартістю 70000 грн і ліквідаційною вартістю 50000 грн 

становить 4000 грн; вібростенду з початковою вартістю 16000 грн і 

ліквідаційною вартістю 7000 грн становить 1800 грн. Сумарні амортизаційні 

витрати на обладнання становлять  

Отже, загальні сукупні витрати за розрахунковий період становлять: 

грн)(20,79225900,8496000,34548120,17401800,7956000,108240 =++++=Z  

Виробнича собівартість одиниці продукції становить )(8,17 грнС = . 

Проведемо розрахунок у порівнянні із зразками титанових фільтрів 

компанії Suzhou Bomu Co. Ltd виробництва КНР, що закупляються 

підприємством по ціні 44,50 грн/шт. 

Вартість закупівлі партії фільтрів  компанії Suzhou Bomu Co. Ltd складає 

)(4450001000050,44 грнВз == , а вартість граієнтних фільтрувальних матеріалів 

на основі сапоніту і сталі AISI430 складає )(1780001000080,17 грнВз == . 

Очікуваний прибуток від закупівлі – 276000 грн. Економічна ефективність  

34,0
20,792259

276000
==Е . Термін окупності рокиТ 396,2

34,0

1
==   

 

5.8 Висновки до розділу 

Встановлено, що відсоткове співвідношення 30:70 фракцій 

модифікованих порошків сапоніту (-0,063 мм..+0,1мм) та порошків сталі марки 

AISI430 фракцій (-0,063 мм..+0,2 мм) від загального об’єму порошкової суміші 

в результаті вібраційного формування забезпечує цілісність заготовок при 
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тиску пресування 30 МПа, причому щільність пресовок зростає із збільшенням 

масової частки дрібнодисперсного порошку сапоніту у складі порошкової 

суміші.  

Досліджено, що у технологічній схемі переробки шламу нержавіючої 

сталі процес обкатки та відновлювального відпалу є обов’язковим, так як у 

сталевому порошку частинки мають пластинчасту, голкову та округлу форму, 

яка відрізняється від сферичної, що суттєво впливає на параметри подальшого 

формування. Зразки заборів шламу після обробки шліфувальною стрічкою  

CS409Y в результаті технологічної обробки змінили фактор форми часток, 

насипна густина таких порошків стала близька до Міждержавного стандарту 

ДСТУ 2640-94.   

Встановлено, що тривалість пресування протягом 22 хвилин з 

максимальним тиском пресування 30 МПа забезпечує достатню цілісність 

зразків, а з ростом температури пічного спікання у середовищі вакууму усадка 

зразків зростає і досягає максимуму при температурі до 1100 °С.  

Експериментально доведено, що в результаті вібраційного формування 

відбувається нерівномірний розподіл часток: фракції сапоніту 

гранулометричного складу (-0,063..+0,04) мм займають 8,6 % у верхній частині 

сформованного матеріалу, а їх концентрація в нижньому шарі – 64 %. Це 

пояснюється меншою насипною густиною та тим, що дрібні частки складніше 

піддаються сегрегації. Концентрація часток сталі за висотою зразка 

змінюється: у середньому шарі переважає фракція (+0,4..-0,35) мм, у 

верхньому шарі –  фракція (+0,63..-0,4) мм. Це свідчить про градієнтний 

розподіл часток. 

Сформований матеріал матеріал має відкриту, проникну капілярну 

пористість,  яка змінюється від 11 % до 15 % за висотою зразків, а середнє 

значення пор змінюється від 5 мкм до 16 мкм, тобто, за висотою зразків 

спостерігається градієнт пористості. Твердість зразків зберігає градієнт 

значень від 241 НВ до 272 НВ. Досліджено, що з ростом пористості 
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змінюється коефіцієнт проникності зразків і сягає від 0,036 мДарсі до 

0,054 мДарсі. 

Виготовлені дослідні зразки для доочистки стічних вод показали 

ефективність ощищення стічних вод 72 %, зниження залишкового вмісту 

механічних домішок у 3,1 рази. Випробовування показали, що розроблений 

фільтрувальний матеріал можна використовувати у якості фільтрів для 

доочищення технічних рідин. Собівартість фільтрів у порівнянні з аналогами, 

що використовуються на виробництві, нижча у 2,5 рази, а термін окупності – 3 

роки. 
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ І НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

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 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 
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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 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 
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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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