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університет 

 

Одним із перспективних шляхів розширення технологічних 

можливостей машин, що використовуються в агропромисловому 

комплексі, можна вважати розроблення механічного вібропривода, в 

якому забезпечується керування амплітудою коливань віброзбуджу-

вача в робочому режимі приводу. 
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На базі лабораторії “Теорії механізмів і машин” кафедри 

загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Вінницького 

національного аграрного університету було запропоновано конструк-

цію вібраційного приводу (рис. 1). У ньому забезпечується 

переміщення інерційного сегмента в напрямку від та до осі обертання 

за рахунок перерозподілу об’єму робочої рідини в просторі під 

інерційним сегментом і над ним внаслідок осьового переміщення 

штока гідроциліндра (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Принципова схема керованого віброприводу 

 

 
 

Рис. 2.  
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Відомо, що змушуюча сила, яка виникає внаслідок обертання 

дебаланса, пропорційна відстані від центра мас до осі обертання (e) – 

ексцентриситету. Для зменшення пускових моментів, перед запуском 

електродвигуна (1), інерційний сегмент (10) знаходиться в крайньому 

нижньому положенні, ексцентриситет дебаланса 3 e=0, об’єм робочої 

рідини в дисбалансній (11) та компенсаційній (12) камерах рівний. 

Дебаланс зрівноважений відносно осі приводного валу (4). Зміна 

відстані еmin < е < еmax здійснюється завдяки радіальному переміщенню 

інерційного сегмента (10) в дисбалансній камері (11) від осі обертання 

до периферії або навпаки від периферії до осі обертання завдяки 

стисненій рідині, яка подається з гідроциліндра (14) за допомогою 

поршня (16). 

При увімкненні електродвигуна (1) обертовий рух передається 

через муфту (2) на приводний вал (4). При прикладанні сили F до 

натискного пристрою (22) відбувається стиснення пружини (23) та 

переміщення штока (15) з поршнем (16) ліворуч, що зумовлює подачу 

робочої рідини з лівої частини робочої камери гідроциліндра (14) в 

порожнину (17), і відповідно переміщення інерційного сегмента (10), 

під дією робочої рідини, в дисбалансній камері (11) від осі обертання 

до периферії. Водночас це призводить до витіснення робочої рідини з 

об’єму дисбалансної камери (11), що розташований над інерційним 

сегментом (10) і подачі її через канал (19) у праву частину робочої 

камери гідроциліндра (14). 

При знятті сили F натискного пристрою (22) та під дією 

пружини (23) шток (15) з поршнем (16) рухається праворуч, що 

призводить до витіснення робочої рідини з правої частини робочої 

камери гідроциліндра (14) та подачі її через канал (19) в дисбалансну 

камеру (11), що зумовлює переміщення інерційного сегмента (10) у 

вихідне положення – від периферії до осі обертання з одночасним 

витісненням робочої рідини з порожнини (17) та надходженням її у 

ліву частину робочої камери гідроциліндра (14). Перерозподіл об’єму 

робочої рідини в компенсаційній камері (12) не відбувається. Тиск в 

дисбалансній камері (11), компенсаційній камері (12), каналах (19, 20) 

регулюється клапанами (18). 

Таким чином, коли інерційний сегмент (10) знаходяться на 

відстані до осі обертання e = emin – динамічний момент інерції, 

змушуюча сила та, як наслідок, амплітуда дебаланса при сталій 

кутовій швидкості приводного валу (4) найменші. При e = emax – 

згадані параметри набувають своїх максимальних значень. При 

зупинці приводу силу F, що прикладена до натискного пристрою (22), 

знімають повністю; інерційний сегмент (10) повертається у крайнє 
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нижнє положення (еmin); маса матеріальних точок, що обертаються, 

зрівноважується відносно центральної осі приводного валу (4). 

Це конструктивне виконання віброприводу дозволяє виконувати 

регулювання значень амплітуди коливань віброзбуджувача в робочому 

режимі приводу, враховуючи мінімізацію відхилень дійсних значень 

амплітуди від заданих. 
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Використання методів біоніки є одним із перспективних 

напрямків удосконалення ґрунтообробних машин. Стосовно 

ротаційної зубової борони нами було розглянуте конструктивне 

рішення Л.Ф. Бабицького [1], де в якості біологічного аналогу був 

взятий дощовий хропак. Нами пропонується подальший розвиток 

напрямку. 

Як відомо, органічне землеробство передбачає наявність великої 

кількості рослинних решток на поверхні поля. Із одного боку це 

обмежує висипання ґрунту й утворення кірки, що покращує режим 

розпушення, але й ускладнює роботу ротаційної голчастої борони. 

Рослинні рештки нанизуються на голки, на них налипає ґрунт і такий 
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