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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблема очищен-

ня зовнішніх і внутрішніх поверхонь деталей від 
окалини, оксидів, бруду, скруглення гострих кро-
мок довільним радіусом, видалення задирок, а та-
кож обробки цих поверхонь перед нанесенням, по-
криттів фізико-хімічними методами або фарбу-
ванням на машинобудівних підприємствах існує 
давно. Особливо це стосується деталей складної 
конфігурації виготовлених литтям (корпусних 
деталей, елементів силових гідроциліндрів, на-
прямних машин), що не потребують точної роз-
мірної обробки й на механічну обробку повер-
хонь яких витрачається вартісний інструмент або 
застосовуються шкідливі для довкілля методи хімі-
чної очистки. Для вирішення цієї проблеми у про-
мисловості в основному використовують такі ме-
тоди очищення: механічний (віброабразивна, про-
сторова, піскоструменева обробки), фізичний (уль-
тразвукова обробка, струменевий облив), хімічний 
(ополіскування синтетичними миючими засобами, 
обробка розчинно-емульгуючими засобами), ком-
бінований (фізико-хімічна, фізико-механічна 
обробки). Найпоширенішим є механічний метод 
(віброабразивна обробка), що характеризується 
універсальністю, малою енергоємністю, просто-

тою утилізації відходів та легкістю забезпечення і 
Відповідністю санітарним нормам. Найчастіше 
реалізується цей метод обробки на спеціальному 
вібраційному обладнанні з різними типами при-
водів. 

Для ефективної, рівномірної і всебічної обробки 
деталей при відсутності жорсткого кінематичного 
зв’язку між деталями та інструментом необхідно 
забезпечити три основних умови: надати робочому 
середовищу достатній для виконання роботи рівень 
кінетичної енергії; створити максимальну різницю 
швидкостей між деталями, що обробляються робо-
чим середовищем; забезпечити рівномірне та інтен-
сивне перемішування деталей та робочого середо-
вища. Дослідження, проведені у роботах [1, 2], до-
водять високу ефективність пристроїв для віброаб-
разивної обробки деталей, які оснащені активато-
ром сипучого середовища у пустотілому робочому 
органі. Яскравим представником такого класу є ві-
бромашина [3] (рис. 1) для віброабразивної обробки 
деталей із складною геометричною формою. З ме-
тою розширення технологічних можливостей віб-
ромашини [3] розроблено адаптивну вібраційну те-
хнологічну машину для віброабразивної обробки 
деталей [4]. 
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Рисунок 1 – Машина для віброабразивної  
обробки деталей 

 
Конструктивне рішення адаптивного пристрою 

для віброабразивної обробки деталей дозволяє реа-
лізувати мінімальні енергозатрати на вібропривод 
завдяки автоматичному забезпеченню й підтриму-
ванню постійного резонансного режиму роботи ко-
нтейнера (робочої камери). При постійній роботі в 
режимі мінімальних енергозатрат дане конструкти-
вне рішення адаптивного пристрою для віброабра-
зивної обробки деталей дозволяє керувати енергією 
вібраційного поля (на резонансній частоті віброма-
шини) для забезпечення стабільного, наперед зада-
ного значення питомої роботи вібраційного поля 
пустотілого контейнера. Це дозволяє при довільній 
масі завантаження робочої камери (контейнера) де-
талями отримувати заданий технологічний ефект 
(заданий клас шорсткості поверхні деталей при 
шліфуванні та поліруванні, задану величину зйому 
металу з деталі при знятті заусенців та оздоблюва-
льно-зачисній обробці, задане зміцнення поверхні 
пластичним деформуванням й т.ін.) при мінімаль-
них енергозатратах. Недоліком такого конструкти-
вного рішення [4] адаптивного пристрою для вібро-
абразивної обробки деталей є те, що при встанов-
леному режимі роботи (при сталій частоті та амплі-
туді коливань пустотілого робочого органу) траєк-
торія руху робочого середовища разом із деталями 
у середині пустотілого робочого органу протягом 
усього циклу віброабразивної обробки буде мати 
одноманітний усталений характер. Однакова траєк-
торія руху робочого середовища з деталями протя-
гом циклу віброобробки є причиною того, що дета-
лі складної форми будуть оброблятися з усіх сторін 

неоднаково. Тобто у потоці можуть утворюватися 
зони «застою», де абразивне середовище й певні 
площини деталей будуть мати швидкості руху одне 
відносно іншого значно менші, ніж швидкість абра-
зиву відносно деталей в основному потоці, траєкто-
рія якого стабільна та незмінна. Усунути такі утво-
рені зони «застою» можна лише стабільною у часі 
зміною траєкторії руху робочого середовища.  

Метою роботи є розробка структурної електро-
механічної схеми системи для віброабразивної об-
робки, яка дозволяє в автоматичному режимі робо-
ти забезпечити мінімальні затрати на вібропривод 
(резонансний режим роботи), задані технологічно 
оптимальні параметри вібраційного поля та про-
грамно визначену зміну послідовностей траєкторій 
руху сипучого середовища у пустотілому робочому 
органі вібромашини протягом заданого циклу віб-
рообробки. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-
пропонована система для віброабразивної обробки 
деталей в автоматичному режимі (рис. 2) склада-
ється із пружно встановленого на пружинах 18 кон-
тейнера 1, який заповнений робочим середовищем 
2 та оброблюваними деталями 27. У нижній частині 
контейнера 1 розміщений вал 3 нижнього керовано-
го дебалансного віброприводу 4, в якого є можли-
вість дистанційно змінювати [5] ексцентриситет 
центра мас дебалансів 5 за рахунок кута між ними. 
Вал 3 через еластичну муфту 6 з’єднано електрод-
вигуном 7. У центральній частині контейнера 1 
встановлено на пружинах 8 центральне тіло 9 (ак-
тиватор), що складається з валу 10 та дебалансів 11, 
у яких є можливість дистанційно змінювати ексце-
нтриситет центра мас дебалансів. Вал 10 через ела-
стичну муфту 13 з’єднано з електродвигуном 14. 
Активатор 9 з’єднано з контейнером 1 за допомо-
гою еластичних стінок 16. Зверху контейнера 1 за-
ходиться завантажувальна горловина 17, а знизу 
вивантажувальна горловина 28. До завантажуваль-
ної горловини 17 (або до верхньої частини контей-
нера 1) жорстко прикріплено давач вібрації 19, ви-
хід якого з’єднано з одним із входів детектора зсуву 
фаз 20, з одним із двох входів блоку технологічно 
оптимальних параметрів 22 та з одним із входів 
компаратора 23. Другий вхід компаратора 23 
з’єднано з одним із виходів блоку технологічно оп-
тимальних параметрів 22, а другий вихід блоку те-
хнологічно оптимальних параметрів 22 з’єднано з 
одним із входів компаратора 21. Другий вхід ком-
паратора 21 з’єднано з виходом детектора зсуву фаз 
20, а вихід компаратора 21 з’єднано з одним із вхо-
дов блоку корекції частоти вимушуючої сили віб-
роприводу 24. Вихід входом блоку корекції частоти 
вимушуючої сили віброприводу 24 з’єднано з елек-
тродвигунами 7, 14 та з’єднано з одним із входів 
детектора зсуву фаз 20 і ходом блоку корекції фази 
вимушуючої сили.  
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Рисунок 2 – Структурна електромеханічна схема системи для автоматичної віброабразивної обробки деталей 

 
віброприводу 26. Виходи блоку корекції фази ви-
мушуючої сили віброприводу 26 з’єднано з елект-
ромагнітними порошковими муфтами 12 та 15. Ви-
хід компаратора 23 з’єднано із входом блоку корек-
ції амплітуди вимушуючої сили віброприводу 25, а 
вихід даного блоку з’єднано з керованими дебалан-
сами 5 та 11. З вільним входом блока технологічно 
оптимальних параметрів з’єднано один із двох ви-
ходів блока введення–виведення інформації, а дру-
гий вихід блока введення–виведення інформації 
з’єднано із блоком програмного керування електро-
приводом, і перший вихід блоку програмного керу-
вання електроприводом з’єднано з першим електро-
двигуном 7 та другий вихід блоку програмного ке-
рування електроприводом з’єднано із другим елект-
родвигуном 14. 

Оброблювані деталі 27 із робочим середовищем 
2 через горловину 17 завантажуються в контейнер 1. 
Запуск системи для віброабразивної обробки дета-
лей в автоматичному режимі проводиться з довіль-
ної початкової частоти p  (що не дорівнює власній 

резонансній частоті 0  механічної коливної систе-
ми автоматичної вібромашини, контейнер 1 якої 
завантажено деталями з певною загальною масою). 
Вали електродвигунів 7 та 14, обертаючись на час-
тоті p , передають крутні моменти до еластичних 
муфт 6 та 13. Муфта 6 передає крутний момент валу 
3, що призводить до обертання керованих дебалан-
сів 5 (вони (5) мають можливість дистанційно змі-
нювати ексцентриситет центра мас) керованого де-
балансного віброприводу 4, у результаті чого кон-
тейнер 1, що пружно встановлений на пружинах 18, 

починає здійснювати коливання еліпсоподібної тра-
єкторії з дійсною амплітудою da . Вертикальна 

складова va  амплітуди коливань контейнера 1 (у 

даному випадку при сталій p ) визначається вели-

чиною кута   між центрами мас дебалансів 5 на 
валу 3. Муфта 13 передає крутний момент валу 10, 
що призводить до обертання керованих дебалансів 
11 (вони (11) також мають можливість дистанційно 
змінювати ексцентриситет центра мас) віброприво-
ду центрального тіла 9 (активатора), у результаті 
чого активатор 9, що пружно встановлений на пру-
жинах 8, починає також здійснювати коливання елі-
псоподібної траєкторії, частота яких співпадає з час-
тотою коливань контейнера 1.  

Згідно з винаходами [3, 4] та дослідженнями, на-
веденими у роботах [1, 2], шари робочого середо-
вища 2 та деталей 27, які розміщені біля поверхні 
контейнера 1, переміщуються в напрямі, протилеж-
ному до напряму обертання валу керованого деба-
лансного віброприводу 4, а шари робочого середо-
вища 2 та деталей 27, які розміщені біля поверхні 
центрального тіла 9 (активатора), переміщуються в 
напрямі, протилежному до напряму обертання валу 
10 керованого дебалансного віброприводу активато-
ра 9. Синхронне керування частотою коливань кор-
пусу 1 та активатора 9 здійснюється блоком корекції 
частоти вимушуючої сили віброприводу 24. Керу-
вання напрямами обертання валів 15 електродвигу-
нів 7 та 17 здійснюється блоком програмного керу-
вання електроприводом 26. У випадку запуску дви-
гунів 7 та 14 блоком програмного керування елект-
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роприводом 26 із однаковими робочими частотами 
та однаковими напрямами обертання 15 відбуваєть-
ся реалізація технологічного режиму роботи A або B 
(табл. 1). 

При реалізації режиму роботи A або B відбува-
ється переміщення шарів робочого середовища 2 та 
деталей 27, які розміщені біля поверхні контейнера 
1 і шарів робочого середовища 2 та деталей 27, що 
розміщені біля поверхні центрального тіла 9 (акти-
ватора) в сторону, протилежну синхронному напря-
му обертання віброприводів корпусу 1 та активатора 
9. Висока інтенсивність переміщення робочого се-

редовища 2 та деталей 27 по коловій траєкторії 
(табл. 1) корпусу 1 обумовлюється тим, що напрями 
переміщення шарів робочого середовища 2 та дета-
лей 27, які розміщені біля поверхні контейнера 1 і 
шарів робочого середовища 2 та деталей 27, що ро-
зміщені біля поверхні центрального тіла 9 (актива-
тора), співпадають. У випадку запуску блоком про-
грамного керування електроприводом 26 лише дви-
гуна 7 із робочою частотою   реалізовуються тех-
нологічний режим роботи C або D (табл. 1) залежно 
від напряму обертання віброприводу 4  
корпусу 1. 

 
Таблиця 1 – Схема руху середовища разом із деталями у пустотілому робочому органі (контейнері) системи 

для віброабразивної обробки деталей в автоматичному режимі при різних комбінаціях роботи віброприводу 
контейнера та активатора. 

Завантаження 
контейнера 

Амплітуда коливань, мм Напрямок обертання валів Рух середови-
ща 

Режим  
роботи автома-

та контейне-
ра активатора контейнера активатора 

2/3 3 2 
  

 

A 

2/3 3 2 
  

 

B 

2/3 3 - 
 

 

 

C 

2/3 3 - 
 

 

 

D 

2/3 - 2 
 

 
 

E 

2/3 - 2 
 

 
 

F 

2/3 3 2 
  

 

G 

2/3 3 2 
  

 

H 
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При реалізації режиму роботи C або D відбува-
ється переміщення шарів робочого середовища 2 та 
деталей 27, що розміщені біля поверхні контейнера 
1 у сторону, протилежну напрямку обертання вібро-
приводу 4 корпусу 1. При технологічному режимі 
роботи C або D інтенсивність переміщення робочого 
середовища 2 та деталей 27 по коловій траєкторії 
корпусу 1 (табл. 1) на порядок менша, ніж при ре-
жимі роботи A або B. При запуску блоком програм-
ного керування електроприводом 26 лише двигуна 
14 із робочою частотою   реалізовуються техноло-
гічний режим роботи E або F (табл. 1). У режимі 
роботи E або F відбувається переміщення шарів ро-
бочого середовища 2 та деталей 27, що розміщені 
біля поверхні центрального тіла 9 у сторону, проти-
лежну напрямку обертання віброприводу активатора 
9. У результаті обертання керованого дебалансного 
віброприводу 10 у заданому напрямі (табл. 1) відбу-
вається коливання активатора 9 по еліпсоподібній 
траєкторії і в рухомому сипучому середовищі утво-
рюється ефект «вібраційного кипіння». У режимі 
роботи E або F траєкторія руху шарів робочого се-
редовища 2 та деталей 27 нагадує поведінку води 
під час кипіння, тобто попри вібруючу поверхню 
активатора 9 з однієї сторони на зустріч напрямку 
обертання керованого дебалансного віброприводу 
11 відбувається переміщення нижніх шарів робочо-
го середовища 2 та деталей 27 угору, а з іншої – на-
зустріч напрямку обертання керованого дебалансно-
го віброприводу 11 відбувається переміщення шарів 
робочого середовища 2 та деталей 27 униз. Незначна 
частина сипучого матеріалу (робоче середовища 2 
та деталі 27) переміщаються назустріч напрямку 
обертання керованого дебалансного віброприводу 
11 над активатором 9 (при заповненні контейнера 1 
на 2/3 сипучим матеріалом), у результаті чого біля 
поверхні центрального тіла 9 (активатора) шари ро-
бочого середовища 2 та деталей 27 інтенсивно ру-
хаються назустріч одне одному.  

Такий характер руху робочого середовища 2 та 
оброблюваних деталей 27 дозволяє активізувати 
технологічний процес віброабразивної обробки де-
талей в автоматі для віброабразивної обробки дета-
лей за рахунок збільшення відносної взаємної швид-
кості переміщення гранул робочого середовища 2 та 
оброблюваних деталей 27; усунути зони «застою» та 
однаково з усіх сторін обробити деталі зі складною 
геометричною формою. У випадку запуску блоком 
програмного керування електроприводом 26 елект-
родвигунів 7 та 14 у взаємно протилежних напрям-
ках обертання реалізовується технологічний режим 
роботи G або H (табл. 1). Траєкторія руху сипучого 
середовища у пустотілому корпусі 1 при режимі 
роботи G наближено відповідає траєкторії руху ро-
бочого середовища 2 та деталі 27 при режимі роботи 

F, тільки відрізняється незначним напрямком пере-
тікання сипучого матеріалу над активатором 9 та 
вищою інтенсивністю кінетичних процесів. Зміна 
напрямку перетікання сипучого матеріалу над акти-
ватором 9 та вища інтенсивність кінетичних проце-
сів у режимі роботи G пояснюється тим, що в режи-
мі роботи G та F однаковий напрямок обертання 
валу 10 керованого дебалансного віброприводу 11 
активатора 9, але включення основного приводу 
(керованого дебалансного віброприводу 5) корпусу 
1 у протилежному напрямку обертання зумовлює 
рух сипучого матеріалу по траєкторії, характерній 
для режиму роботи A. Дана траєкторія забезпечує 
підсилення «вібраційного кипіння» сипучого мате-
ріалу, яке спостерігається при роботі активатора 
(режим роботи F), а напрямок перетікання сипучого 
матеріалу над активатором 9 при режимі роботи F є 
менш інтенсивний та протилежно напрямлений 
більш інтенсивному напрямку руху сипучого мате-
ріалу при режимі роботи A, тому в результаті дода-
вання цих двох потоків утворюється легке переті-
кання сипучого матеріалу над активатором 9, на-
прямок якого відповідає напрямку основного потоку 
у корпусі 1 (режим роботи A). Траєкторія руху си-
пучого середовища у пустотілому корпусі 1 при ре-
жимі роботи H наближено відповідає траєкторії ру-
ху робочого середовища 2 та деталі 27 при режимі 
роботи E, але з більшою інтенсивністю та зміненим 
напрямком перетікання сипучого матеріалу над ак-
тиватором 9. Фізична суть кінематичних процесів 
при режимі роботи H аналогічна режиму роботи G, 
тільки змінюються напрямки потоків сипучого ма-
теріалу в корпусі 1, і вони підсилюються включен-
ням основного приводу (керованого дебалансного 
віброприводу 5) корпусу 1, який є характерним для 
режиму B. Автоматична зміна траєкторії руху робо-
чого середовища 2 та деталі 27 протягом заданого 
часу віброабразивної обробки проводиться у послі-
довності, яка чітко визначена програмою, яка збері-
гається у блоці програмного керування електропри-
водом 26. Програма зміни послідовностей траєкто-
рій руху сипучого середовища у корпусі 1 запису-
ється в автомат для віброабразивної обробки дета-
лей за допомогою блоку введення–виведення інфо-
рмації 12. Запрограмована автоматична зміна послі-
довностей траєкторій руху сипучого середовища в 
корпусі 1 завжди відбувається на робочій частоті 

p , яка дорівнює власній резонансній частоті 0  

механічної коливної системи автомата. Автомат для 
віброабразивної обробки деталей у реальному мас-
штабі часу в автоматичному режимі проводить на-
строювання і підтримування частоти циклічної ви-
мушуючої сили p керованих дебалансних віброп-

риводів 11 (активатора 9) та 5 (корпусу 1) на часто-
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ту, що дорівнює власній резонансній частоті 0  
механічної коливної системи автомата. Постійна 
корекція частоти обертання p  валів 3 та 10 деба-

лансних віброприводів автомату в реальному масш-
табі часу проводиться блоком корекції частоти ви-
мушуючої сили віброприводу 24 для забезпечення 
енергетично вигідного резонансного режиму роботи 
автомату для віброабразивної обробки деталей. Ко-
рекція частоти циклічної вимушуючої сили p ке-

рованих дебалансних віброприводів 11 та 5 прово-
диться на підставі   величини та напрямку зсуву 
фази коливань контейнера 1 відносно вимушуючої 
циклічної сили керованого дебалансного вібропри-
воду автомата. У блоці корекції частоти  вимушую-
чої сили віброприводу 24 на базі закладених у ньому 
законів керування (реалізованих на класичних фун-
кціях) проводиться визначення величини та напрям-
ку корекції   частоти p  вимушуючої сили 

віброприводу 11 та 5. Відкоригована частота 
( )p t     вимушуючої сили віброприводу авто-

мата буде наближатись у часі до власної резонансної 
частоти 0  контейнера 1 завдяки дії  , аж поки 

0( ) ( )pt t     . Величина та напрямок зсуву 

фази коливань контейнера 1 відносно вимушуючої 
циклічної сили керованого дебалансного вібропри-
воду 11 та 5 визначається за допомогою детектора 
фаз 21. Із закріпленого на корпусі 1 давача вібрації 
19 поступає інформація про динамічні параметри 
контейнера 1, зокрема амплітуду ( )da t , частоту 

( )p t  та фазу ( )t  його коливань у наступній фо-

рмі: ( ) sin( ( ))d pa t t t  . Дана інформація посту-

пає в детектор зсуву фаз 20, блок технологічно оп-
тимальних параметрів 22 та на компаратор 23. На 
другий вхід детектора зсуву фаз 20 поступає інфор-
мація sin(( ) )p t    про частоту роботи керова-

ного дебалансного віброприводу контейнера 1 та 
активатора 9. Тобто у блоці 20 відповідно до [6] 
проходить порівняння двох гармонійних сигналів на 
предмет наявності зсуву фази коливань контейнера 
1 відносно вимушуючої циклічної сили керованого 
дебалансного віброприводу автомату для віброабра-
зивної обробки деталей. Відповідно до [6], при ви-
мушених коливаннях дані сигнали мають однакову 
частоту, а при резонансі фаза ( )t  амплітуди коли-
вань контейнера 1автомату для віброабразивної об-
робки деталей відстає на кут 2  від амплітуди 
циклічної вимушуючої сили керованого дебалансно-
го віброприводу 11 та 5. З урахуванням цього, у 

компараторі 21 постійно проводиться порівняння 
між існуючим зсувом фаз при частоті p  керовано-

го дебалансного віброприводу 11 та 5 із необхідним 
оптимальним (з енергетичної точки зору) значенням 
зсуву ваз 2 . Оптимальне значення в компара-
тор надходить із блоку технологічно оптимальних 
параметрів 22, куди вноситься оператором автомата 
за допомогою блоку введення–виведення інформації 
12. У результаті порівняння інформації в компара-
торі 21 отримуємо величину  , величина якої 
вказує, наскільки коливна система (контейнер 1 ро-
бочого середовища 2 та деталі 27) відійшла від ре-
зонансного режиму роботи, а знак (  ) указує, в 
яку сторону коливна система автомату для віброаб-
разивної обробки деталей відійшла від резонансного 
режиму роботи. Автоматична адаптація частоти 
обертання керованого дебалансного віброприводу  
(5 та 11) до власної резонансної частоти механічної 
коливної системи автомату для віброабразивної об-
робки деталей 0( ) ( )pt t      дозволяє забез-

печувати постійний резонансний режим роботи кон-
тейнера 1 при довільній масі його завантаження ро-
бочим середовищем 2 та оброблюваними деталями 
27. Резонансний режим роботи дозволяє забезпечи-
ти мінімальні енергозатрати віброприводу 11 та 5 на 
реалізацію технологічного процесу в контейнері 1. 

При віброабразивній обробці деталей 27 у кон-
тейнері 1 протягом заданого періоду часу при цик-
лах із заданими тривалостями послідовно змінних 
траєкторій руху сипучого середовища на змінній у 
часі робочій власній резонансній частоті коливань 
контейнера 1 важливим є забезпечити задане техно-
логічно оптимальне значення амплітуди коливань 
робочого органу (контейнера 1) при всіх циклах віб-
рообробки та довільній масі завантаження контей-
нера робочим середовищем 2 та деталі 27. У роботах 
[7–9] показано, що за критерій оцінки динамічних 
параметрів робочого органу (контейнера 1) при віб-
роабразивній обробці деталей доцільно брати пито-
му роботу 2 2

p p dA a  вібраційного поля (робочого 
середовища) контейнера 1 або інтегральний крите-
рій (питому потужність) 3 2

p p dI a  для оцінки рів-
ноцінності вібрацій різних частот. У роботі [10] по-
казано, що зняття металу при віброабразивній обро-
бці деталей залишається постійним при збереженні 
величини 2 2

p da , незалежно від значення амплітуди 
та частоти, тому розрахунок необхідної амплітуди 
коливань na  на кожній новій резонансній частоті 

0 ( 0 p  ) доцільно проводити з наступного 

співвідношення 2 2 2
0n z za a     , де z  та za  – 
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наперед задані, з технологічної точки зору, оптима-
льні параметри вібраційного поля для віброабразив-
ної обробки деталей у контейнері 1. Параметри z , 

za  та час обробки при такому циклі з іншою траєк-
торією руху сипучого матеріалу у контейнері 1 уво-
дяться оператором автомату для віброабразивної 
обробки деталей за допомогою блоку введення–
виведення інформації 12 безпосередньо в блок тех-
нологічно оптимальних параметрів 22. У блок тех-
нологічно оптимальних параметрів 22 також посту-
пає інформація про дійсне значення амплітуди da  
та власну резонансну частоту коливань контейнера 1 

0 p   із давача вібрації 19 у наступній формі: 

sin( )d pa t . У результаті обробки інформації від 
давача 19 блок технологічно оптимальних парамет-
рів 22 проводить у реальному масштабі часу визна-
чення необхідного значення амплітуди коливань na  
з метою забезпечити сталим значенням питомої ро-
боти ( 2 2

p p dA a const  ) вібраційного контейнера 1 
у кожнім із заданих циклів при існуючій робочій 
резонансній частоті 0  протягом заданого операто-
ром часу віброобробки. У процесі роботи автомату 
для віброабразивної обробки деталей необхідне зна-
чення амплітуди коливань na  у реальному масштабі 
часу поступає на компаратор 23, де порівнюється з 
дійсним значенням амплітуди da . У результаті по-

рівняння автоматично отримується a  величина і 
напрямок, на якому необхідно провести корекцію 
амплітуди коливань контейнера 1, щоб забезпечити 
в контейнері сталість питомої роботи його вібрацій-
ного поля ( 2 2

p p dA a const  ) при всіх циклах віб-
рообробки протягом заданого оператором часу. Ве-
личина та напрямок корекції амплітуди коливань 
контейнера 1 a  передається у 25 блок корекції 
амплітуди вимушуючої сили віброприводу 11 та 5. 
Блок корекції амплітуди вимушуючої сили вібро-
приводу 25 на основі закладених у ньому законів 
керування проводить корекцію   величини кута 

  між ексцентриситетами центра мас дебалансів 5 
та 11, що призводить до зміни величини амплітуди 
циклічної вимушуючої сили керованого дебалансно-
го віброприводу 11 та 5. Автоматичне корегування 
амплітуди циклічної вимушуючої сили керованих 
дебалансних віброприводів 11 та 5 дозволяє на енер-
гетично вигідній резонансній робочій частоті стабі-
лізувати у часі на заданому технологічно оптималь-
ному рівні питому роботу вібраційного поля у кон-
тейнері 1 при потрібній траєкторії руху сипучого 
середовища та довільній масі завантаження контей-
нера 1 робочим середовищем 2 і деталі 27. 

ВИСНОВКИ. Запропонована система для вібро-
абразивної обробки деталей в автоматичному режи-

мі дозволяє: проводити в автоматичному режимі 
адаптивне настроювання та підтримування у часі 
резонансного режиму роботи контейнера (пустоті-
лого робочого органу) незалежно від маси його за-
вантаження середовищем та деталями протягом 
усього циклу віброобробки; проводити адаптивне 
настроювання та підтримування в часі заданого тех-
нологічно оптимального значення параметрів вібра-
ційного поля (питомої роботи, питомої потужності) 
у пустотілому робочому органі завантаженого сере-
довищем та деталями протягом усього циклу вібро-
обробки; проводити керування напрямком та фор-
мою траєкторії руху завантаженого середовища й 
деталей у пустотілому робочому органі за наперед 
визначеної користувачем (оператором) програми 
протягом усього циклу віброобробки. У комплексі 
дані три особливості конструкції автомату для віб-
роабразивної обробки деталей дозволяють отриму-
вати для деталей складної просторової форми зада-
ний технологічний ефект (заданий клас шорсткості 
поверхні деталей при шліфуванні та поліруванні, 
задану величину зйому металу з деталі при знятті 
задирів та оздоблювально-зачисній обробці, задане 
зміцнення поверхні пластичним деформуванням) 
при мінімальних енергозатратах. 
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An electromechanical model adaptive vibration machine with toroidal working container that can automatically pro-

vide stability technologically optimal parameters vibration field toroidal chamber during a given time (cycle) 
vibromashining at constant resonant mode and arbitrary mass loading chamber of the workpiece and the environment. 

Key words: adaptive vibration, vibration abrasive processing, adaptive tuning. 
 

REFERENCES 
1. Bernik, P.S., Velichko, A.L. and  

Gorbatyuk R.M. (2000), “Developing constructive 
schemes vibration machines greater performance”, 
Vibratsii v tehnike i tehnologiyah. Vseukrainskiy 
naukovo-tehnIchniy zhurnal, no. 1, pp. 21-23. 

2. Bernik, P.S., Yaroshenko, L.V. and  
Gorbatyuk R.M. (2000), “Analysis of vibrating 
structures polichastotnyh technological machines for 
finishing-reinforcing parts processing”, Vibratsii v 
tehnike i tehnologiyah. Vseukrainskiy naukovo-
tehnIchniy zhurnal, no. 2, pp. 7-14. 

3. Bernik, P.S., Yaroshenko, L.V. and  
Gorbatyuk R.M. (2000), “Device for vibration 
machining parts”, UA 32159 A, M. CR., B24B31/06 
(Ukraine), № 98126990, Vol. 7, p. 3. 

4. Gorbatyuk, R.M., Skvarok, J.J. and  
Chubyk, R.V. (2013), “Adaptive device 
vibroabrazyvnoyi machining parts”, Pat. 76368 A 
Ukraine B24V31/06, № u201112534, no. 1, p. 6. 

5. Chubyk, R.V. and Yaroshenko, L.V. (2011), 
Kerovani vibratsiyni tehnologichni mashini [Managed 
vibration technology machine], Vinnitsya, Ukraine. 

6. Sereda, L.P., Chubyk, R.V. and  
Yaroshenko, L.V.(2009), Method of management of 
adaptive vibration technology machine, Pat. 87,776 A 
Ukraine, B65G 27/00, № a200803685, no. 15, p. 4. 

 
7. Serdyuk, L.I., Davidenko, Y.A, and  

Osina, L.M. (2004), “Different approaches to evaluation 
of dynamic, energetic and technological capabilities of 
vibration machines”, Vibratsii v tehnike i tehnologiyah. 
Vseukrainskiy naukovo-tehnIchniy zhurnal, no. 3,  
pp. 113-117. 

8. Kopylov, Y.R. (1998), “Amplitude and phase-
frequency characteristics of a vibrating fluid”, Vibratsii 
v tehnike i tehnologiyah, [Vibrations in engineering and 
technology], Proceedings of the III International 
Scientific and Technical Conference, Evpatoria, 1998,  
pp. 133-137. 

9. Chubyk, R.V., Yaroshenko L.V. (2008), “The 
stabilization method technologically optimal parameters 
vibrating field of adaptive vibration technology 
machines”, Vibrations in engineering and technology,  
no. 2, pp. 57-60. 

10. Sergeev, A.P. (1966), “Study the processing, 
mechanization and automation support work on 
machines for processing bulk vibration”, 
Mekhanizatsiya protsessa snyatiya zausentsev, no. 7, pp. 
74-75. 

 
 

 
 

Стаття надійшла 25.03.2013. 
 

 


