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(46) 11.07.2011, Бюл.№ 13, 2011 р. 
(72) ІСКОВИЧ-ЛОТОЦЬКИЙ РОСТИСЛАВ ДМИТ-

РОВИЧ, БУЛИГА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, МА-
НЖІЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ, ПРО-
ЦЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Трикоординатний вібростенд, який містить 

віброізольовану станину, на якій розташовані віб-

ратори, що встановлені по взаємноперпендикуля-
рних напрямах, та пружні елементи високої жорст-
кості в напрямку передачі вібрації і малої жорстко-
сті в перпендикулярному напрямку, що зажаті між 
платформою і вібратором, який відрізняється 

тим, що в нього введено вібробункер U-подібної 
форми, який встановлено на трьох пружних еле-
ментах, три генератори імпульсів тиску та три гід-
роциліндри, кожний з яких розташований під кутом 
не більше 10° до трьох головних ортогональних 
площин і з'єднаний з відповідним генератором 
імпульсів тиску. 

 
 

 
Корисна модель належить до машинобуду-

вання, а саме до вібраційного обладнання і може 
знайти використання для очищення деталей вели-
ких розмірів та складної конфігурації. 

Аналогом запропонованого пристрою є при-
стрій для випробувань виробів на вібраційні нава-
нтаження в трьох ортогональних напрямках (Ав-
торське свідоцтво СССР № 45168, кл. G01M 7/00. - 
1975), що складається з електродинамічних вібра-
торів з взаємно перпендикулярним напрямком дії 
вібраційного навантаження та платформи для 
встановлення виробу для випробування, що вико-
нана у вигляді паралелепіпеда, а контактуючі по-
верхні столів вібраторів і платформи стенда вико-
нані притертими і змащеними. 

Недоліком цього пристрою є технологічна 
складність виготовлення та експлуатації. 

Найбільш близьким до пристрою, що заявля-
ється є трикоординатний вібростенд (Пространст-
венное вибровозбуждение / Божко А. Е., Гноевой 
А. В., Шпачук В. П. - Киев: Наук. Думка, 1987. - 192 
с.), що містить станину, в подальшому віброізо-
льована станина, три електродинамічні вібратори, 
встановлених по взаємоперпендикулярних напря-
мках, платформу (для встановлення об'єкта, що 
випробовується) та вузли з'єднання платформи із 
столами вібраторів, які складаються із прикріпле-
ного до платформи корпуса, розташованого в 
цьому корпусі диска, що жорстко зв'язаний з сто-
лом і зажатих між диском і протилежними поверх-
нями корпуса пружних елементів, виконаних у ви-
гляді гумово-металевих, які мають високу 

жорсткість в напрямку передачі вібрації і малу жо-
рсткість в перпендикулярному напрямку. 

Недоліком даного вібростенду є вузькі функці-
ональні можливості внаслідок недостатньої точно-
сті відтворення вібрації та обмеженого діапазону 
вібропереміщень. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення трикоординатного вібростенду, в якому 
за рахунок введення нових елементів та їх розта-
шування, досягається можливість точного відтво-
рення вібрацій та розширення діапазону вібропе-
реміщень. 

Все це призводить до розширення функціона-
льних можливостей та підвищення ефективності 
та якості обробки деталей. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
трикоординатний вібростенд, що містить станину, 
вібратори, що встановлені по взаємоперпендику-
лярних напрямках, та пружні елементи з високою 
жорсткістю в напрямку передачі вібрації і малою 
жорсткістю в перпендикулярному напрямку, вве-
дено три гідроциліндри, які встановлені у взаємо-
перпендикулярних напрямках під кутом, що не 
перевищує 10° до трьох головних ортогональних 
площин і кожний з яких зв'язаний із своїм генера-
тором імпульсів тиску та вібробункер U-подібної 
форми, встановлений на пружних елементах, ви-
конаних у вигляді регульованих пружин. 

На кресленні показана конструктивна схема 
трикоординатного вібростенда. 

Трикоординатний вібростенд, що містить віб-
роізольовану станину 5, на якій встановлено віб-
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робункер U-подібної форми 1 на трьох пружних 
елементах 6, що виконані у вигляді регульованих 
пружин, три гідроциліндри 2, 3 та 4, які розташо-
вані під кутом, що не перевищує 10° до трьох го-
ловних ортогональних площин. Кожен з гідроцилі-
ндрів 2, 3 та 4 зв'язаний відповідно з генераторами 
імпульсів тиску 7, 8 та 9, що підключені до напір-
них порожнин гідроциліндрів по схемі «на виході». 

Трикоординатний вібростенд працює наступ-
ним чином. Налаштовують генератори імпульсів 
тиску 7, 8, 9 на необхідну частоту вібрації та вми-
кають подачу рідини до напірної гідролінії. При 
цьому гідроциліндри 2, 3 та 4 створюють вібрації, 
які передаються бункеру U-подібної форми 1, а 
пружні елементи 6 забезпечують його повернення 
в початкове положення. 
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