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Дослідження режимів роботи вібраційного грохота, визначення швидкості переміщення матеріалу зростає зі 
збільшенням фактора режиму роботи в залежності від амплітуди коливань короба та маси матеріалу яка знахо-
диться на ситі, наведено основні рівняння для визначення основних параметрів та характеристик роботи вібра-
ційного грохота в залежності від умов його експлуатації та в залежності від геометричних та конструктивних 
характеристик. 
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Исследование режимов работы вибрационного грохота, определение скорости перемещения материала воз-
растает с увеличением фактора режима работы в зависимости от амплитуды колебаний короба и массы матери-
ала которая находится на ситеприведены основные уравнения для определения основных параметров и харак-
теристик работы вибрационного грохота в зависимости от условий его эксплуатации и в зависимости от геоме-
трических и конструктивных характеристик. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В промисловості 

процес класифікації матеріалів є однією з найбільш 
масштабних і енергоємних операцій. Цей процес 
практично завжди використовуються й при виробни-
цтві будівельних матеріалів. У процесі класифікації 
матеріалу широко використовуються віброгрохоти. 

Удосконалення й створення нових віброгрохотів 
нерозривно пов'язане з теорією вібропереміщення,  
розробка якої приведена в роботах [1–3] і в інших ро-
ботах. У більшості робіт модель матеріалу представля-
ється у вигляді матеріальної частки, рух якої по робо-
чому органу описується системою диференціальних 
рівнянь. Є й інші, більш складні моделі маси, що за-
стосовуються. Ці моделі покладені в основу розрахун-
ків швидкості переміщення, що визначає продуктив-
ність машини і ефективність класифікації. 

Дослідження робочих процесів резонансних ма-
шин наведене в роботах [4, 5]. В них розглядаються 
питання міцності конструктивних елементів, процес 
запуску й витрати енергії при роботі машин з ексце-
нтриковими віброзбудниками.  

Пріоритетною метою конструктивного вдоско-
налювання машини є досягнення максимальної про-
дуктивності й зниження енергоємності технологіч-
ного процесу, що дозволяє суттєво підвищити ефек-
тивність їх роботи. Це обумовлено постійним зрос-
танням вартості електроенергії. Одним із способів 
досягнення цієї мети є визначення раціонального 

завантаження робочого органа й величини підведи-
ної до машини енергії. 

Метою роботи є дослідження робочих параметрів і 
режимів віброгрохота з урахуванням впливу матеріалу. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Найпростішим і в той же час досить загальним ви-
падком вібраційного переміщення матеріальної час-
тинки є задача про її рух по вібруючій жорсткуватій 
поверхні, нахиленої до горизонту під кутом, й здій-
снюючі прямолінійні коливання в напрямку, що 
утворює кут із площиною грохота. При цьому на 
частинку діють вага, сила тертя і нормальна реакція. 
Така схема діючих сил частинок по грохоту і буде 
покладена для визначення загального руху. 

У переважній більшості відомих [1-3] на сьогод-
нішній день досліджень передбачається, що на етапі 
ковзання між частинкою й площиною має місце су-
хе тертя 
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де N – нормальна сила; f – коефіцієнт тертя. 
При ударі частки об площину зіткнення вважа-

ють миттєвим, а зміна нормальної складової швид-
кості визначають відповідно до гіпотези Ньютона 
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−y  – поперечні проекції швидкості час-
тинки до й після удару; R – коефіцієнт відновлення 
швидкості. 

Для поздовжніх проекцій швидкостей +

.
x  і 

.

−x до й після удару, залежно від співвідношень по-
здовжньої й поперечної швидкостей до удару, 
приймаються наступні гіпотези: 

а)" X – гіпотеза" (гіпотеза "в’язкого тертя") 
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де λ – коефіцієнт миттєвого тертя; 
б)  гіпотеза  "сухого тертя" 
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де f – коефіцієнт тертя при ударі. 

Коефіцієнти R, λ, f, f1, f' визначаються експери-
ментально. 

Вибрана модель вібраційного переміщення сип-
кого тіла повинна дозволити одержувати не тільки 
кінематичні параметри процесу, але й якісно-
кількісні характеристики динамічного впливу сипу-
чого тіла на робочий орган і, природно, реакцію 
останнього на сипуче тіло.  

Для проведення дослідів була розроблена та 
створена модель вібраційного грохота (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Конструкція грохота 

 
Грохот складається з короба, в якому розташова-

ні два сита. Коливання здійснюються за допомогою 
вібровала із дебалансом, який приводиться в рух 
електродвигуном зі зміним числом обертів. Жорст-
кість опор грохота підбирається із умови роботи 
грохота в резонансному режимі. При проведенні 
експериментальних досліджень використовувалися 
сірий граніт і мармур, що є щебенем фракцій 0…10 
мм. Замірялися амплітуда і частота коливань, час 
просіювання, струм і напруження. Кількість матері-
алу на верхньому і нижньому ситі визначалися на 
вагах після закінчення дослідів. 

Для забезпечення необхідної точності вимірів 
кожний дослід і, відповідно, виміри параметрів про-
водилися кілька разів. Кількість дослідів залежала 
від величини тренда вимірюваного параметра. Якщо 
відносна розбіжність вимірюваної величини не пе-
ревищувала 10 %, то число дослідів у кожній точці 
приймалось рівним 5...8. При більшій величині від-
носного відхилення число дослідів у кожній точці  
збільшувалося до такої кількості, яка при надійності 
0,95 забезпечувало необхідну точність інженерних 
розрахунків. 

Важливим параметром є значення сатичного і кі-
нематичного коефіцієнта тертя матеріалу, який ви-
значили за допомогою динамометра. 

Коефіцієнт тертя матеріалу з робочим органом 
грохота визначався в такий спосіб: 

Робоча поверхня короба із сталевого листа мала 
горизональне положення. На робочій поверхні ко-
роба жорстко закріплювалися два упори перпенди-
кулярно напрямку руху куска матеріалу; досліджу-
ваний кусок матеріалу притискався до упору через 
маркер, який у момент початку руху куска падав на 
робочий орган. Рух куска матеріалу починався в той 
момент, коли робочий орган перебував у верхньому 
(рух вперед) або нижньому (рух назад) положенні. У 
цьому положенні робочий орган має максимальне 
прискорення, й сила інерції дорівнює по модулю 
силі тертя. 

Використовуючи умову рівноваги куска матеріа-
лу в момент початку руху, коефіцієнти тертя визна-
чали відповідно з рівнянь: 

а) під час руху робочого органа вперед (по ходу 
переміщення) 

12
0

2
01 )sin)(cos( −−= βωβω AgАfн       (5) 

б) під час руху робочого органа назад 
12

0
2

02 )sin)(cos( −+= βωβω AgAfн ,       (6) 
де А0 – амплітуда коливань робочого органа, мм; 

 ω – кутова частота власних коливань робочого 
органа, рад./с; 
     β – кут вібрації, град.; 
     g – прискорення вільного падіння, мм/с2.  

У ході експерименту визначилися: вплив амплі-
туди коливань робочого органа й фактора режиму 
роботи на швидкість безвідривного переміщення 
матеріалу; енерговитрати на переміщення матеріалу 
при різних навантаженнях робочого органа й факто-
рах режиму роботи визначення залежності узагаль-
неного критерію енергетичної ефективності від ве-
личини маси й швидкості її переміщення. 

Швидкість переміщення матеріалу при факторові 
режиму менше одиниці суттєво залежить від вели-
чини коефіцієнта тертя, який змінюється випадко-
вим образом. 

У зв'язку із цим у першій серії дослідів нами був 
вивчений вплив вібрації на величину статичного й 
кінематичного коефіцієнтів тертя. 

У результаті експериментальних досліджень 
встановлено, що відношення кінематичного коефі-
цієнта тертя до статичного для досліджуваних мате-
ріалів становить 0,61...0,82. Результати експеримен-
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тів, показують, що на швидкість безвідривного пе-
реміщення матеріалу впливають амплітуда й частота 
коливань. На рис. 2 наведений графік залежності 
швидкості руху матеріалу по горизонтальній вібру-
ючої сталевій плиті від амплітуди її коливань при 
постійній частоті, яка дорівнює 4 Гц. 

Статистична обробка результатів експерименту 
дозволила одержати регресійне рівняння 

1,2701,2 −= AV        (7)  
де V – см/с, А – мм. 

 
Рисунок 2 – Залежність швидкості руху граніту від 

амплітуди коливань 
 

Кореляційне відношення даного рівняння дорів-
нює 0,89, що свідчить про наявність істотного зв'яз-
ку між амплітудою коливань і швидкістю перемі-
щення матеріалу. Рівняння адекватно описує процес 
при зміні амплітуди в межах на рис. 2. 

На рис. 3 наведена залежність швидкості пере-
міщення матеріалу від амплітуди коливань при час-
тоті 3Гц. 

 
Рисунок  3 – Залежність швидкості руху граніту від 
амплітуди коливань при постійній частоті 3 Гц 

 
У результаті статистичної обробки експерименту 

отримане наступне регресійне рівняння: 
2,1191,0 −= AV                        (8) 

де V – см/с, А – мм. 
Це рівняння справедливо при зміні амплітуди від 

12 до 25 мм. Кореляційне відношення, рівне 0,74, 
свідчить про наявність суттєвого зв'язку між амплі-
тудою коливань і швидкістю руху матеріалу. 

Найважливішим параметром, що характеризує 
режим транспортування матеріалу, є витрати енергії 
безпосередньо на її переміщення. Аналітично ви-
значити режим роботи машини при випадковій зміні 
коефіцієнта тертя практично неможливо. В зв'язку з 
цим на лабораторній установці були проведені екс-
перименти із визначення витрат енергії на транспор-
тування матеріалу. Обробка результатів (рис. 4) дала 
можливість отримати 

 
Рисунок 4 – Залежність енергетичного критерію від 

добутку маси вантажу на швидкість його переміщення 
 

регресійну залежність енергетичного критерію від 
добутку маси вантажу на швидкість його перемі-
щення має вигляд 

85,0)(7900 −= VcpmрК ,                   (9) 
де Кр – Дж/кг; mгрV – кг∙м/с. 

ВИСНОВКИ. Розроблена  та виготовлена експе-
риментальна установка дозволила визначити основні 
параметри робочого процесу, які будують використа-
ні при розробці методів розрахунку грохотів. Швид-
кість переміщення матеріалу по грохоту при постій-
ній амплітуді коливань робочого органа нелінійно 
зростає зі збільшенням фактора режиму роботи. Ене-
рговитрати на переміщення матеріалу по грохоту 
суттєво зростають як при зниженні швидкості й пос-
тійній величині матеріалу, так і при зростанні швид-
кості й зменшенні величини маси матеріалу. 
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