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В залежності від фізичної суті процесів розділення неоднорідних 

можна виділити просіювання та фільтрування. При цьому неоднорідну 
структуру матеріалу, що оброблюється, можна представити як сипку суміш 
твердих тіл, так і як сукупність твердих та рідких елементів. В першому 
випадку серед методів обробки продукції можна виділити просіювання з 
метою видалення небажаних домішок; калібрування, яке дозволяє розділити 
неоднорідні системи по сукупності ряду ознак, серед яких розміри, форма, 
шорсткість поверхні, пружно-пластичні та інші властивості матеріалу, що 
оброблюється. В другому випадку має місце дренаж або фільтрування, що 
виражається у відділенні рідкої фази н робочих органах машини. 

Унікальні можливості вібраційної дії як найбільш загального та 
ефективного способу керування динамічним станом системи, що 
оброблюється, дозволяючого передавати останній найбільшу кількість 
енергії при порівняно невеликих ходах робочих органів, визначають 
пріоритетність використання вібраційного поля в багатьох процесах 
розділення неоднорідних систем. 

Крім цього, вібрація робочих поверхонь значно підсилює ефект 
просіювання та дренажу, збільшує рухомість частинок системи, покращує 
їх орієнтацію відносно поверхні розділення та умови розділення. 

При реалізації процесу вібраційної сепарації виділяють режими без 
підкидання та ударний. Безперервний контакт з ситовою поверхнею і 
відсутність інтервалів відносного спокою збільшує ймовірність 
просіювання частинок з нижнього шару та зменшує динамічне 
навантаження на робочі органи. При цьому має місце надлишковий тиск 
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верхнього шару продукції, що збільшує сили тертя між частинками шарів. 
Такий режим обробки використовують для розділення сипкої суміші по 
ширині та товщині частинок при використанні в якості виконавчих органів 
пробивних листових сит з круглими або прямокутними отворами, а також 
плетених металевих сит. При необхідності розділення сумішей, які мають 
частинки різної форми, а також зв’язаних сипучих мас, ефективно 
застосовувати рівномірні кругові коливання лотка в режимі з безперервним 
підкладанням. В цьому випадку віброударна дія спонукає рихленню та 
самосортуванню неоднорічної систем, що потребує використанню міцних 
та жорстких сит. 

Використання неперфорованої вібруючої поверхні, нахиленої до 
горизонту під визначеним кутом, дозволяє здійснювати поділ, сипучих 
матеріалів по розміру, формі, коефіцієнту тертя та пружності частинок. При 
русі частинок на такій поверхні в умовах «вібруючого поля», в режимах з 
достатньо інтенсивним підкиданням, середня швидкість переміщення 
різних частинок є різною і суттєво залежить від коефіцієнта миттєвого тертя 
та коефіцієнта відновлення при ударі. Це приводить до руху даних частинок 
по різним траєкторіям і обумовлює принцип такого способу розділення. 

При розділенні неоднорідних структур з рідинним дисперсним 
середовищем хороші технологічні результати були отримані при 
використанні вібраційного центрифугування. Створення коливального руху 
робочих елементів машини в площині, перпендикулярній напрямку 
доцентрових сил, дає можливість зруйнувати дисперсні структури з 
звільненням рідкої фази, що значно інтенсифікує процес обробки в 
порівнянні з доцентровим розділенням від обертального руху. 

Серед розтягнутих вище процесів розділених неоднорідних систем в 
аграрному виробництві мають місце більш тонкі масообмінні процеси 
розділення, серед яких все більш широкого розповсюдження отримує метод 
створення в технологічному середовищі коливального режиму. Такий 
спосіб обробки обумовлюється можливістю значної інтенсифікації процесів 
тепло- і масообміну внаслідок стрімкого збільшенню у вібраційному полі 
площі поверхонь взаємодіючих фаз. Серед даних процесів можна відмітити 
сушку продукції; екстрагування маси продукції; розчинення та 
кристалізацію структурних компонентів. 

Використання вібраційного поля в машинах при розділені 
неоднорідних систем, не обмежується розглянутими вище областями. 
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