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реалізації процесів подрібнення та сушіння щепи при виробництві 

пелет.  
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ 

ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 

 

Ярошенко Л.В., кандидат технічних наук, доцент, 

Видмиш А.А., кандидат технічних наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Вібраційна обробка (ВіО) деталей, або обробіток деталей 

вільними тілами без жорсткого кінематичного зв'язку між ними, під 

дією вібрації робочої камери є одним з найбільш ефективних методів 

фінішної зачисної обробки. Вібраційні машини мають, як правило, 

просту конструкцію, зручні в експлуатації і обслуговуванні при 

великій продуктивності за рахунок одночасної обробки великих партій 

деталей. 

Однак, існує велика кількість деталей сільськогосподарської 

техніки з прохідними внутрішніми поверхнями, ВіО яких традицій-

ними способами малопродуктивна. Для збільшення енергії ударної 

взаємодії між гранулами робочого середовища і внутрішніми 

поверхнями деталей віброзбудник кріплять безпосередньо до 
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оброблюваної деталі, яку перед тим наповнюють робочим 

середовищем, при цьому внутрішня порожнина деталі виконує роль 

частини робочої камери [1]. Але цей метод обробки також 

малопродуктивний унаслідок великої тривалості допоміжних операцій. 

Щоб збільшити рівномірність обробки деталей, їм від окремих 

приводів надають додаткові рухи, що значно ускладнює конструкцію 

вібраційного машини, знижує надійність її роботи і збільшує 

енергоємність процесу. 

Усунути ці недоліки, при забезпеченні високої продуктивності і 

якості обробітку, дозволяє застосування технологічного процесу 

ійобладнання для його реалізації, що представлені на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема пристрою для вібраційної обробки  

внутрішніх поверхонь деталей прохідного типу 

 

Оброблювані деталі (1) за допомогою стяжок (2) і розпірок (3) 

збираються в пакети і кріпляться до кронштейну (4), який у свою чергу 

жорстко кріпиться до торового контейнеру (5). Останній, за допомо-

гою пружних елементів (6), встановлюється на рамі (7) і обладнаний 

вібратором з вертикальним дебалансним валом (8). Пакети деталей 
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орієнтують прохідними отворами уздовж кільцевої осі торового 

контейнера, а відстань між пакетами деталей встановлюють рівною  

L = 8...10 розмірів гранул робочого середовища (9), яким заповнюють 

контейнер після встановлення в ньому пакетів оброблюваних деталей 

(1). 

Обробка здійснюється таким чином: при вмиканні двигуна (10) 

віброзбудника, починає обертатися вертикальний дебалансний вал (8), 

що призводить до виникнення обертового динамічного гвинта [2]. Під 

дією обертового динамічного гвинта торовий контейнер (5) починає 

здійснювати коливний рух, при якому точки його поверхні рухаються 

по складних просторових траєкторіях з прискоренням більшим за 

прискорення вільного падіння. Унаслідок чого в робочому середовищі 

(9) виникає циркуляційний рух, при якому окремі гранули середовища 

рухаються уздовж кільцевої осі торового контейнера й поперек неї, що 

призводить до щільного заповнення всіх внутрішніх порожнин 

оброблюваних деталей (1) робочим середовищем (9). Щільне запов-

нення всіх внутрішніх порожнин оброблюваних деталей (1) гранулами 

робочого середовища та їх інтенсивне хаотичне перемішування під 

дією циркуляційного руху забезпечує рівномірну і якісну обробку 

внутрішніх поверхонь оброблюваних деталей. Разом із тим жорстке 

кріплення пакетів оброблюваних деталей (1) до торового контейнера 

(5) дозволяє досягти максимальної величини зусиль взаємодії гранул 

робочого середовища (9) з внутрішніми поверхнями оброблюваних 

деталей (1) і вирівняти ці зусилля по всьому пакету деталей, а також 

досягти високої інтенсивності і рівномірності обробки деталей 

незалежно від місця їх установки в пакеті. 

Проведені експериментальні випробування даного обладнання 

при ВіО деталей прохідного типу виробництва ВПО “Форт” довели 

можливість одночасного обробітку великих партій деталей за високої 

ефективності та кінцевої якості оброблених поверхонь. 
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