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Досліджені дискретно-континуальні вібросистеми. Встановлено, що за рахунок внеску вищих гармонік, до-
сить коректного врахування сил на основі уточнених моделей і налаштування роботи вібросистеми з цілеспря-
мованим використанням загальної енергії машини та середовища відкриваються нові можливості для створення 
вібромашин нового покоління. 
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It is retimed in the article, that due to the deposit of ultraharmonics, the enough correct account of forces on the ba-
sis of the specified models and tuning of work of the vibrosystem with the purposeful use of general energy of machine 
and environment  is opened new possibilities for creation of vibromachines of new generation. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН НА ОСНОВЕ  
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОГО УЧЕТА ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНИХ  
СВОЙСТВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ И ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СРЕД 
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Киевский национальний университет сроительства и архитектуры 
03680 г. Киев, Воздухофлотский проспект, 31. Е-mail: ustylug@i.ua 

Исследованы дискретно-континуальные вибросистемы. Установлено, что за счёт вклада высших гармоник, 
достаточно корректного учёта сил на основе уточнённых моделей и налаживания работы вибросистемы с целе-
направленным использованием общей энергии машины и среды приоткрываются новые возможности для соз-
дания вибромашин нового поколения. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вібраційні машини 

широко використовуються в будівельній індустрії, 
однак існуюча техніка не відповідає сучасним вимо-
гам, і тому виникає проблема пошуку нових підхо-
дів у моделюванні, дослідженні та розробці конс-
трукцій машин. Одним із шляхів вирішення пробле-
ми є застосування системного підходу на основі ро-
згляду спільного руху системи «машина – оброблю-
вальне середовище» із ціленаправленим викорис-
танням їх внутрішніх властивостей підсистем із реа-
лізацією многорежимності. 

У проведених теоретичних дослідженнях [1, 2], а 
також у практичній реалізації [1–5] було започатко-
вано наукове вирішення проблеми – розробка на-
дійних і найбільш ефективних віброущільнюючих 
машин забезпечується встановленням і раціональ-
ним використанням закономірностей зміни внутрі-
шніх (пружно-інерційних і дисипативних) властиво-
стей системи «машина – середовище». 

Метою даної є розроблення теорії робочого про-
цесу взаємодії робочих органів вібромашин та обро-
блюваних середовищ (бетонних сумішей і ґрунтів) і 
на цій основі створення машин нового покоління. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В 
теоретичних дослідженнях розглядалася модель 
(рис. 1). 

 
а                         б                             в 

Рисунок 1 – Розрахункові схеми вібросистеми:  
а – дискретно-континуальна, б – дискретна 

(двомасова), в – дискретна (одномасова): t – період 
коливань, τ – час розповсюдження хвиль 

 
Відповідно до запропонованого методу [1], об-

роблювальне в процесі коливань середовище врахо-
вується в рівняннях руху робочих органів машин за 
допомогою контактної сили, що має назву реакції 
середовища.  

Реакція складається із суми квадратів двох чле-
нів, які відрізняються між собою двома коефіцієн-
тами, що за фізичною сутністю визначають ступінь 
впливу пружно-інерційних (реактивних) і диспатив-
них (активних) складових сил середовища на рух 
системи в цілому. 

Отримані теоретичні залежності [2] дали можли-
вість повністю оцінити вплив активних і реактивних 
сил на рух системи. 

Експериментальні дослідження динаміки вібро-
систем виконувалися на установках, які давали мо-
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жливість реєструвати весь комплекс параметрів, що 
визначають рух та енергетичні властивості. 

У межах методу реакції отримано вираз для пи-
томої корисної енергії, що передається від робочого 
органу середовища через контактну поверхню: 
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де стR  – амплітуда реакції у момент стиснення ко-

нтактного шару суміші; α  – коефіцієнт асиметрії, 
характеризує співвідношення тривалості навантаження 

стt  до тривалості розвантаження pt  шару суміші.  
Дослідженням (1) на екстремум визначено, що 

максимальна передача енергії при заданому законі 
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374,0=α . Вираз (1), що залишається за своєю фізи-
чною сутністю мірою енергії, визначається за інших 
однакових умов множенням прискорення контактної 
зони на тривалість навантаження. 

Для дослідження інтенсивності динамічного 
впливу у роботі використано метод динамічної петлі 
гістерезису. Отримані вирази для площ петлі гісте-
резису ∆ W із різноманітними законами наванта-
ження. При несиметричному законі в стаціонарному 
режимі роботи 
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де 

TК τ
τ =  – відношення тривалості удару до 

тривалості процесу (скважність). Із (1) слідує, що 
площі на стискання і розтискання різні за своєю ве-
личиною і залежать від скважності. Тут, як і у фор-
мулі (1), визначальним параметром є прискорення 
контактної зони. Залежності (1, 2) приведено для 
стаціонарного (встановленого) режиму руху, тобто 
енергія ∆ W, що йде на ущільнення одиниці об’єму 
суміші v, є величиною постійною. Для оцінки енер-
гії, необхідної на ущільнення суміші від початково-
го значення щільності до необхідної за технологією, 
вираз (2) наведено у вигляді: 
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де nt  – тривалість технологічного процесу;  0W∆  
– площа петлі гістерезису у початковий момент 
ущільнення суміші; Ks  – коефіцієнт, що характери-
зує зміни площі петлі гістерезису в процесі коли-
вань.  

На основі формул (2) і (3) отримані вирази для 
питомої потужності і коефіцієнту корисної дії, що 
має найбільше значення при 

2
1=τK . Виведено 

узагальнюючий критерій оцінки ефективності віб-
ровпливу, який поряд із контактною напругою σ  і 
швидкістю деформації v враховує крутизну профілю 
хвилі навантаження: 
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де Г(х)– гама-функція X; 
1εν  – швидкість дефор-

мації; n – коефіцієнт, що характеризує крутизну 
фронту. Система буде ефективнішою, в якій показ-
ник (4) буде вищим. 

Було оцінено ефективність вібровпливу зі змін-
ними режимами ущільнення при забезпеченні пос-
тійного прискорення 2

0ωxа =  і постійної питомої 
потужності constxPпит == 32

2 ω . При цьому виникло 
завдання спектрального аналізу – з відомої амплітуд-
но-частотної характеристики вібросистем знайти її 
амплітуду коливань. Амплітудно-частотна характе-
ристика визначається, виходячи з умов задачі: 
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Результати розрахунків за (6) порівнювались з 

даними, отриманими із залежності (5). 
Зміну амплітудно-частотного спектру визначали 

вихідною функцією 
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Характерним є те, що в (7) увійшли основні ха-

рактеристики процесу: питома потужність питP , 
коефіцієнт опору машини b, маса бетонної суміші 

бm  та хвильовий коефіцієнт d, що враховує акусти-
чні властивості та геометричні розміри стовпа ущі-
льнюваного середовища. Вони визначають форму 
імпульсу, котрий слід подавати від робочого органу 
в інтервалі частот від Нω  до вω . Проведені дослі-
дження дозволили сформулювати наступні принци-
пи створення машин нового покоління. 

Перший принцип конструювання вібромашин 
полягає в тому, що оптимальна віброобробка сере-
довищ може проходити лише при змінній частоті 
віброударного режиму робочого органа вібромаши-
ни, тому конструкція вібраційної машини повинна 
допускати можливість зміни частоти вібруючого 
органа в робочому режимі.  

Другий принцип конструювання вібромашин – це 
зміна амплітуди коливань робочого органа в процесі 
віброобробки середовища, оскільки змінюється час-
тота, а джерела енергії, що використовуються у віб-
ромашинах, мають зазвичай, постійну потужність. 
Крім того, досягнення максимального ступеня руй-
нування зв’язків структури середовища може бути 
досягнуте за рахунок змінної амплітуди. 

Третій принцип конструювання вібраційних 
машин – це умова, що чим менше відстань точок 
середовища до вібруючого органа, тим ефективніша 
вібраційна обробка. Конструкція вібромашини по-
винна забезпечити однакову ефективність віброоб-
робки по всьому обсягу середовища. 

Четвертий принцип конструювання вібраційних 
машин полягає в тому, що конструкція вібраційної 
машини повинна забезпечувати можливість зміню-
вати сили тертя й зчеплення лише в явно виражено-
му напрямку активної сили. При цьому передбача-
ється, що в інших напрямках сили тертя й зчеплення 
не можуть перешкоджати дії активної сили. 

П’ятий принцип конструювання вібромашин ба-
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зується на тому, що оптимальні умови роботи вібро-
машини містять у собі вимогу передачі максимуму 
енергії від робочого органа до оброблюваного сере-
довища. передача максимуму енергії залежить від 
розміру поверхні безпосереднього контакту робочого 
органа з оброблюваним середовищем і від характеру 
руху робочого органа. Відомо, що чим складніше рух, 
тим більша кінетична енергія. Тому конструкція віб-
ромашини повинна забезпечувати можливість най-
більш складного руху робочого органа. 

Шостий принцип конструювання вібромашин – 
це вимога, відповідно до якої конструкція повинна 
забезпечити можливість безпосередньої передачі 
руху робочого органа найбільшому числу часток 
оброблюваного середовища. 

Сьомий принцип конструювання вібромашин – 
це необхідність в її конструкції враховувати особли-
вості процесу, для якого призначається машина. 

Вібраційну машину, що задовольняє зазначеним 
вище принципам, назвемо керованою у часі її вібра-
ції на оброблювальне середовище. 

Результати виконання досліджень дозволили ре-
комендувати використання, проектування нових або 
модернізації існуючих віброущільнюючих наведе-
них вище принципів шляхом адаптації їх до машин 
наступними основними розрахунковими та констру-
ктивними рішеннями. 

1. Розгляд (моделювання) середовища і машини 
як єдиної системи, що мають свою динамічну інди-
відуальністю. Втілення цього принципу є гарантією 
руху віброущільнених машин у заданому або вста-
новленому режимі роботи. Це досягається зведен-
ням гібридних динамічних систем до розрахункової 
схеми з дискретними параметрами, що адекватно 
відображають фактичний стан вібросистеми в будь-
який момент руху. Створені методи розрахунку пе-
ревірені практикою і підтверджені задовільним збі-
гом розрахункових і фактичних параметрів. 

2. Максимальна концентрація енергії робочого 
органа за рахунок вищих гармонік. Технологічна 
ефективність вкладу енергії вищих гармонік реалі-
зується за рахунок цілеспрямованого використання 
удару і вібрації, забезпечуваного включенням дода-
ткових обмежників коливань і відповідним підбо-
ром їх жорсткості, вибором раціонального співвід-
ношення часу удару і періоду коливань. Досягнен-
ням цього рішення створюються передумови для 
створення високоефективних машин із мінімальною 
енергоємністю.   

3. Реалізація технологічно доцільної асиметрії 
прискорень. Застосуванням цього рішення забезпе-
чується прискорення процесу віброущільнення за 
рахунок значної асиметрії руху робочого органа 
віброударних систем. 

4. Синхронне забезпечення полі фазних, автоко-
ливальних режимів формування. Реалізуються ці 
режими в конструкціях вібромашин за рахунок роз-
фазіровки дебалансів або застосуванням динамічних 
схем з незалежною підвіскою ударника, що робить 
рух під впливом електромагнітного віброзбудника 
на випрямленому струмі. 

5. Блочно-модульна побудова конструкцій вібро-
ущільнуючих вібромашин з автономними привода-
ми. Це рішення реалізовано у модернізованих віб-
ромайданчиках блокового типу і машинах з елект-
ромагнітним приводом. Такі конструкції дозволяють 
створювати машини будь-якої вантажопідйомності, 

забезпечуючи універсальність і зручність в експлуа-
тації і ремонті. 

6. Реалізація динамічного керування рухом сис-
тем на основі використання внутрішніх властивос-
тей систем. Це рішення лежить в основі викорис-
тання критеріїв і розроблених методів розрахунку 
основних параметрів машин, що реалізують гармо-
нічний, поліфазний, резонансний і авторезонансний 
режими віброущільнення. 

ВИСНОВКИ. 
1. Розроблена теорія робочого процесу взаємодії 

робочих органів вібромашин і оброблюваних сере-
довищ (бетонних сумішей і ґрунтів) дала можли-
вість встановити закономірності зміни основних 
параметрів і створити основні принципи створення 
машин нового покоління. 

2. Запропонований аналітичний метод визна-
чення впливу оброблюваного середовища на дина-
міку робочих органів віброущільнюючих машин на 
основі розгляду напруженого стану середовища в 
контактній зоні. 

3. Виявлені зони ефективної дії параметрів і ха-
рактеристик системи “машина-середовище” для за-
безпечення високої якості процесу ущільнення в 
основі якого покладена ідея ціленаправленого вико-
ристання пружних характериcтик загальної віброси-
стеми, що при всіх рівних умовах ще дає і зменшен-
ня енергетичних витрат для деяких машин до 50%. 

4. Запропоновані принципи створення віброма-
шин об’ємного формування з високоефективними 
показниками за енергоємністю та матеріалоємністю, 
які впроваджені у виробництво. 
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