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Вібрація є найбільш ефективним загальним засобом керування 

динамічним станом оброблюваної сировини при здійсненні різноманітних 

технологічних завдань у різних дисперсних системах.  

Використання вібрації призводить до інтенсифікації процесів та 

підвищенню їх показників якості. 

Серед методів механічної сепарації сільськогосподарської продукції 

можна виділити:  

- просіювання з метою видалення небажаних домішок;  

- калібрування, що передбачає розділення частинок продукції по розмірах;  

- сортування, що дозволяє розділяти неоднорідні системи за сукупністю ряду 

ознак, серед яких: розміри, форма, шорсткість поверхні та ін.  

 

 
 

 

Рис. 1. Області застосування вібраційних технологічних машин у процесах 

розділення неоднорідних систем  

 



Послідовність виділення фракцій неоднорідної системи визначає 

особливості виконання робочих органів віброгрохотів. Так, ярусне розташування 

сит має місце при просіванні продукції від великої до дрібної фракції. Для такого 

процесу характерне більш точне сепарування внаслідок поступального поділу 

більш великих часток від дрібних; зменшення степені подрібнювання більш 

великих фракцій, тому що вони виводяться вже на перших ситах. Крім того, уся 

маса продукції подається на більш міцне перше сито, що обумовлює підвищення 

довговічності інших просіваючих поверхонь. При поділі спочатку більш дрібних 

фракцій сита розташовують, як правило, в одній площині, горизонтальній чи 

похилій. Подібні машини відрізняються простотою конструкції, зручністю в 

обслуговуванні та експлуатації. Комбінація розглянутих вище способів 

просівання може мати місце в апаратах барабанного типу. 

Забезпечення рівномірності навантаження сипучої сировини по всій 

довжині робочої поверхні можна досягти за рахунок використання генераторів 

низькочастотних та високочастотних коливань з приводами 

Грохоти з простим дебалансним віброзбуджувачем використовуються при 

обробці порівняно дрібного матеріалу. Коливання сита самоцентрувального 

грохоту здійснюються унаслідок взаємодії двох обертових мас: 

пружнопідвішеної ситової поверхні і дебалансних вантажів, закріплених на 

приводному валу. У даній схемі тиск ексцентрика на сито є внутрішньою силою 

системи. Незначна незрівноваженість такого механізму викликає кругові рухи 

центра приводного вала з малим радіусом, що істотно не впливає на роботу 

пружної передачі. Таким чином, самоцентруючі грохоти не вимагають 

ретельного балансування на відміну від гіраційних, у яких незрівноваженість 

передається на опорні конструкції. 

Помірна зрівноваженість коливальної системи має місце у разі 

застосування комбінованого механічного віброзбудження, що реалізується у 

вібросепараторах, представлених на рис. 2.  

Для створення просторових коливань ситової поверхні використовували 

віброзбуджувач з вертикальною віссю обертання, площини дебалансів якого 

зміщені відносно один одного на кут α. Нормальна експлуатація такої 

вібросистеми можлива при збігу осі віброзбуджувача та центра ваги коливної 

маси.  

 
 

Рис. 2. Загальна схема вібраційної машини з енергозберігаючим приводом 

 



Розроблений віброгрохот (рис. 2) містить станину, на опорній поверхні 

якої встановлені циліндричні пружини. На пружних елементах монтується 

вібростіл, на якому розташовується решетний вузол, що містить одне чи кілька 

конічних решіт 3. Елементи, що просівають, установлюються під кутом до 

горизонталі. Для виходу поділюваних фракцій у машині передбачаються скатний 

конус і лотки, що вивантажують. У нижній частині апарата до вібростолу 

кріпиться одновальний віброзбуджувач 4, що приводиться до руху через пружну 

муфту електродвигуном. У верхній частині машини встановлюється бункер 1, 

що має заслінку 2 для регулювання подачі продукції до робочого простору 

грохоту. 

Віброзбуджувач даного грохоту містить привод вертикального вала 4 (рис. 

3) із установленою на ньому втулкою 5, що кінематично зв'язана із сепаратором 

через підшипники 6. Втулка розміщена на валу з ексцентриситетом, а також має 

зовнішню поверхню у вигляді циліндра, вісь якого складає з віссю вала 4 гострий 

кут ϴ, дозволяючи реалізувати просторовий коливальний рух. 

 
Рис. 3. Принципова схема приводу 
 

Сепаратори з вібровідцентровим приводом. Одним із ефективних способів 

підвищення продуктивності обробки в умовах вібраційного поля є збільшення 

енергетичного потенціалу робочого простору шляхом надання виконавчим 

органам машини декількох технологічних рухів, зокрема вібраційного та 

відцентрового. Технологічні особливості зумовили переваги застосування 

вібровідцентрового приводу в машинах для грохочіння сипучої продукції.  

Розроблені конструкції вібраційно - відцентрових сепараторів дозволяють 

разом з підвищенням енергоємкості силового поля реалізувати процес 

розділення сипучої маси на потрібну кількість фракцій. 

Унікальні можливості вібраційного поля, а саме ефективні розділення, 

руйнування, розпушування, ущільнення та інші властивості обґрунтовують 

перспективність застосування вібраційних приводів для машин с.-г. 

виробництва.  


