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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ПРИВОД СЕПАРАТОРА КОМБІКОРМІВ 

 

Обробка сільськогосподарської продукції відносяться до числа одних з 

найбільш енергоємних технологічних процесів з підвищеними вимогами до 

кінцевого продукту. В даний час у галузях АПК втрачається до 40% сировини, 

спостерігається тенденція постійного зростання енергетичної складової в 

собівартості продукції, що досягає до 20%. З огляду на це, гостро ставляться 

проблеми створення та впровадження сучасних технологій, що забезпечують 

скорочення енергоспоживання у поєднанні із заощадженням сировини та інших 

ресурсів, удосконалення обладнання по обробці сипкої продукції [1,6]. 

На сьогодні набувають поширення вібраційні приводи, які за способом 

перетворення енергії поділяються на механічні, електромагнітні, гідравлічні та 

пневматичні. Кероване вібраційне поле в технологічних машинах дозволяє 

отримати практично необмежені траєкторії виконавчих органів, посилити 

механічну дію на об’єкт виробництва, значно інтенсифікувати процеси 

розділення неоднорідних систем та інших різновидів технологічного впливу 

[2,3]. 

Електромагнітні віброзбуджувачі характеризуються простотою 

регулювання амплітуди коливань, надійністю основних вузлів механізму 

внаслідок відсутності пар тертя, але і труднощами забезпечення значних 

технологічних потужностей, чутливістю до важких умов експлуатації, 

наявністю іноді значних магнітних полів розсіювання. 

Гідравлічні віброприводи дають можливість створювати значні змушуючі 

сили при досить великих розмахах коливань, тому вони найбільш придатні для 

вібраційних машин, що потребують значної потужності при обмежених 

габаритах конструкції. 
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Пневматичні віброзбуджувачі відзначаються можливістю роботи у 

вибухонебезпечних умовах, простотою регулювання амплітуди та частоти 

коливань. Водночас вузька спеціалізація даних машин, виникнення відносної 

вібрації корпусу та поршня апарату внаслідок нерівномірності протікання 

стиснутого повітря та інші недоліки обмежують їх технологічне використання. 

Електромагнітні, гідравлічні та пневматичні віброзбуджувачі при 

реалізації виробничих процесів здійснюють, як правило, допоміжні функції, або 

використовуються у спеціальних технологіях.  

Механічні віброприводи, серед яких можна відзначити відцентрові та 

кінематичні, набули найбільш широкого технологічного використання. 

У відцентрових віброприводах реалізується силовий або динамічний 

способи віброзбудження внаслідок коливального чи обертального руху 

спеціального інерційного елементу, в якості якого застосовуються бігунки, 

самобалансні або дебалансні пристрої. 

В кінематичних віброзбуджувачах за рахунок особливостей геометрії 

механізму відбувається перетворення обертального руху в коливальний. До 

таких механізмів можна віднести примусовий привод з жорстким шатуном, 

ексцентриковий привод з пружним демпфером, з пружним та частково 

пружним шатуном. 

Серед розглянутих приводів відзначаємо вібраційні машини, що різняться 

за способом збудження коливань, особливостями пружного зв’язку, характером 

змушуючої дії, конструктивними особливостями робочого контейнера та 

характером руху виконавчих органів машини. 

Одним з альтернативних (енергоощадних) віброприводів досліджуваного 

сепаратора комбікормів є комбінований кінематичний віброзбуджувач. Даний 

привод характеризується кінематичним способом віброзбудження, наявністю 

пружних елементів приводного валу та відзначається інтенсивністю 

технологічної дії, зменшенням динамічних навантажень на складові елементи 

машини, економією енерговитрат на привод порівняно з типовими  

конструкціями [4,5]. 
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