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АНАЛІЗ ПРИВОДІВ ДЛЯ ЗБУДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ 

КОЛИВАНЬ 
 

Механічні коливання вібраційних робочих органів збуджуються 
декількома різними способами, серед яких основними є збудження за 
допомогою механічних пристроїв, дебалансів (інерційних мас), 
електромагнітних вібраторів, пневматичних і гідравлічних пристроїв. 
Найбільш широко застосовують способи збудження коливань за 
допомогою електромагнітних механізмів 

Серед способів перетворення енергії з метою отримання 
необхідного руху виконавчих органів технологічних машин можна 
виділити активні та пасивні приводи. Останні викликаються силами 
тертя з опорною поверхнею або об’єктом обробки, що обумовлює 
простоту їх конструктивного виконання, але і невисоку надійність 
внаслідок важких умов експлуатації. Активні приводи - а саме, 
електричні, гідравлічні, пневматичні та механічні – завдяки 
технологічній гнучкості дозволяють вирішувати більш складні 
технологічні задачі. 

У інерційних машинах коливання робочого органу 
створюєтьться інерційними силами, що виникають при обертанні вала 
віброзбуджувача, що представляє собою ротор з неврівноваженою 
масою (дебаланс). Перевагою інерційних приводів є можливість 
створення великих амплітуд коливання, простота конструкції і 
експлуатації.  

Пневматичні і гідравлічні вібратори поки не знайшли широкого 
поширення, однак цілий ряд переваг, властивих цьому типу приводів, 
дає підставу вважати, що в найближчому майбутньому вони будуть 
успішно застосовуватися поряд з електричними, дебалансними та 
іншими вібраторами.  

Гідравлічні віброприводи дають можливість створювати значні 
збуджуючі сили при досить великих розмахах коливань, тому вони 
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найбільш придатні для вібраційних машин, що потребують значної 
потужності при обмежених габаритах конструкції.  

Пневматичні віброзбуджувачі відзначаються можливістю 
роботи у вибухонебезпечних умовах, простотою регулювання 
амплітуди та частоти коливань. Водночас вузька спеціалізація даних 
машин, виникнення відносної вібрації корпуса та поршня апарату 
внаслідок нерівномірності протікання стиснутого повітря та інші 
недоліки обмежують їх технологічне використання. 

Електромагнітні віброзбуджувачі характеризуються простотою 
регулювання амплітуди коливань, надійністю основних вузлів 
механізму внаслідок відсутності пар тертя, але і складностями 
забезпечення значних технологічних потужностей, чутливістю до 
важких умов експлуатації, наявністю іноді значних магнітних полів 
розсіювання.  

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.  

У Вінницькому державному аграрному університеті був 
розроблений та досліджений вібраційний сепаратор з комбінованим 
способом віброзбудження.  

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. 
 
 
 


