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ПНЕВМАТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВІБРАЦІЙНІ ТРАНСПОРТЕРИ З 

АВТОНАЛАГОДЖЕННЯМ ЧАСТОТИ ЗБУДЖЕННЯ 

Запропоновано електромагнітний та пневматичний приводи вібраційного живильника з 

автоналаштуванням частоти збудження, що забезпечить його ефективнішу роботу в 

резонансній області. 
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PNEUMATIC AND ELECTROMAGNETIC VIBRATING CONVEYORS WITH 

AUTOMATIC ADJUSTMENT OF FREQUENCY EXCITATION 
 

Proposed the pneumatic actuators and electromagnetic vibrating feeders with auto adjust 

frequency of excitation providing effective operation in the resonance region. 
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В механообробному та механоскладальному автоматизованому виробництві 

важливим технологічним переходом є транспортування заготовок у позицію виконання 

основних технологічних операцій. Крім цього, залишається актуальним питання 

виділення упорядкованих поштучних потоків заготовок з неупорядкованої маси. Для 

досягнення даної мети в сучасному автоматизованому виробництві ефективно 

застосовують вібраційні засоби транспортування та поштучної видачі заготовок – 

вібраційні лотки, конвеєри, бункери, тощо. 

Традиційні приводи вібраційних транспортних систем мають деякі недоліки, а 

саме, – незмінна частота збудження, неможливість підналаштування під конкретну 

вагу, кількість і типорозмір транспортованих заготовок, що значно звужує 

експлуатаційний діапазон їх використання.  

Запропоновано, в якості віброприводів використати пневматичні та 

електромагнітні вібраційний приводи[1, 2] з автоматичним налагодженням частоти 

збудження у резонансний режим по максимуму коливань. Компонування 

Рис. 1. Пневматичний вібраційний привод 
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Рис. 2. Функціональна схема 

електромагнітного віброприводу живильника 

з автоналагоджуваною частотою збудження 
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пневматичного вібраційного приводу зображено на рис. 1, загальна функціональна 

схема електромагнітного віброприводу живильника з автоналагоджуваною частотою 

збудження на рис. 2. Автоналаштування частоти збудження пневматичного 

вібраційного приводу в резонансний режим, зміну частоти та форми вібраційного 

збудження можна забезпечити за рахунок регулювання тиску живлення повітря на 

вході та зміною конструктивних параметрів, таких як, жорсткість пружини, об'єми 

камер. Схемне рішення зворотного зв’язку можна реалізувати по аналогії з 

функціональною схемою електромагнітного віброприводу живильника з авто-

налагоджуваною частотою збудження (Рис.2.) 

Запропоновані віброприводи з автоналаштуванням частоти забезпечують 

резонансні режими збудження та руху заготовок, і як наслідок, максимальну 

продуктивність вібраційних пристроїв поштучної видачі заготовок. У випадках зміни 

маси конструктиву «вібропривод-бункер» та дії інших зовнішніх дестабілізуючих 

факторів амплітуда коливань зменшується внаслідок зміни резонансних умов у 

коливній системі. Такі зміни маси характерні при поступовому розвантаженні бункера 

чи завантаженні у бункер нової партії заготовок. Зменшення амплітуди коливань 

змінює продуктивність традиційного вібраційного живильника та порушує умови руху 

потоку заготовок, що спричинює зміну часу циклу поштучної видачі деталей з 

живильника або призводить до повної його зупинки.  

Електромагнітний та пневматичний вібропривод живильника з 

автоналагоджуваною частотою збудження [1, 2] дозволяє, в основному, уникнути цих 

недоліків. Головною його перевагою є автоматичне підналагодження частоти по 

максимуму амплітуди коливань вібраційного приводу, що, відповідно, забезпечує 

стабільні умови руху заготовок та продуктивність живильника. Загальна функціональна 

схема електромагнітного віброприводу [1] представлена на рис. 2.  
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Рис. 3. Конструктивнірозрахункові схеми вібраційних живильників 

а) для мультиприводного вібраційного живильника б) для одноприводного вібраційного живильника 

 

Узагальнені розрахункові схеми 

вібраційних живильників у варіантах 

мультиприводному та одноприводному 

зображено на рис. 3. Вібраційні приводи, 

електромагнітного або пневматичного типу, 

призначені для збудження коливань 

живильника, виконані по схемних рішеннях з 

автоналаштуванням частоти. 

Відповідно:K , KR
 – коефіцієнт жорсткості 

пружних елементів, mc
– маса приводного 

штоку віброприводу, Fi
 – сила збудження 

вібраційного приводу відповідного типу. 
 

Рис. 4. Узагальнена крива залежності амплітуди 

коливань віброживильника від частоти 
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Для даних конструктивних схем визначаються оптимальні резонансні режими їх 

роботи [3]. Узагальнена крива залежності амплітуди коливань вібраційного 

живильника, з електромагнітним чи пневматичним збуджувачем коливань, від частоти 

збудження зображена на рис. 4. Приведена залежність вібраційного конвеєра показує, 

що частота m, при якій амплітуда є максимальною, менша ніж власна частота 

системиn. 

Ця різниця амплітуд вібраційного конвеєра пояснюється нелінійною 

характеристикою коефіцієнта жорсткості пружних опор та є характерною для 

використання у якості вібраційного збуджувача електромагнітних і пневматичних 

вібраційних приводів. Для механічних дизбалансних віброприводів ситуація зворотна. 

Для таких узагальнених конструктивних рішень вібраційних конвеєрів з 

електромагнітними та пневматичними збуджувачами існують наступні аналітичні 

вирази їх основних характеристик [4]. 
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, де, відповідно: a – амплітуда 

коливання, 
i – частота вібраційного збудження, g – стала тяжіння,  – кут нахилу лінії 

вібраційного збудження, n – відношення часу тривалості стрибка заготовки до періоду 

коливань віброприводу. 
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ККД вібраційного приводу, 
fK – коефіцієнт вібрації вібротранспортуючої поверхні для 

умов ковзання 1fK  , стрибкоподібного руху 1 3.3fK  , 
if – частота збудження 

віброприводу,  – кут нахилу вібротранспортуючої поверхні. 
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, – 

власна частота вібраційного живильника. Відповідно, 
em – ефективна маса живильника, 

cm – маса приводного штоку вібраційного збуджувача, K – коефіцієнт жорсткості 

пружних елементів, 
er – амплітуда коливання ефективної маси. 

Конструкції даного віброприводу живильника з автоналагоджуваною частотою 

збудження дозволять забезпечити його максимальну продуктивність і стабільність 

роботи для різних умов завантаженості. Для забезпечення максимальної ефективності, 

резонансні частоти збудження вібраційного живильника та заготовок обов’язково слід 

узгодити по фазі. 
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