
Обґрунтування та вибір методики розрахунку показників надійності 
вібраційної машини

ВСТУП

Вібраційні машини широко використо-
вуються в будівельній індустрії при виго-

товленні бетонних та залізобетонних виро-

бів. Домінуюче місце серед вібраційних 

машин займають вібраційні майданчики. 

Ефективність їх роботи в значній мірі за-

лежить від достатньо конкретного враху-
вання діючих сил системи та надійності 

роботи елементів вібромашин. Підвищення 

надійності і ефективності вібромашин до-

сягається впровадженням комплексу захо-

дів на всіх етапах створення (проектування, 

конструювання, виготовлення та експлуа-

тації) вібромашин. Одним із важливих ас-

пектів забезпечення надійності вібромашин 

являється визначення напрацювання на 

відмову елементів машини на стадії екс-

плуатації та розробка на цій основі відпові-

дних рекомендацій. Разом з тим на сучас-

ному етапі рекомендації щодо надійності 

вібраційної техніки практично відсутні. В 

результаті такого положення відформовані 

вироби можуть бути бракованими. Тому 

неспівпадання розрахунків обумовлене не-

точними моделями, що відображають да-

ний робочий процес. Таким чином, дослі-

дження надійності на стадії експлуатації 

вібромашин представляє собою актуальну 

задачу, що і є предметом даних досліджень.

МЕТА

Мета роботи полягає в досліджені пара-

метрів та характеристик відмов елементів 

вібромашин на стадії експлуатації для по-

дальшої розробки рекомендацій з визна-

чення показників надійності вузлів та дета-

лей вібромашин з підвищенням їх ефектив-

ності.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Підвищення надійності і ефективності 

вібромашин будівельної індустрії (Рис.1) 

досягається впровадженням комплексу за-
ходів на всіх етапах створення (проекту-

вання, конструювання, виготовлення та 

експлуатації) вібромашин – від проведення 

досліджень робочого процесу створюваної 

вібромашини до експлуатації серійних ма-

шин. Комплекс повинен передбачати узго-

джені впливи на показники надійності на 

всіх етапах створення вібромашин.

Рис.1. Віброплощадка ВБ 10



Методи аналізу надійності вібраційних 

майданчиків застосовують для прогнозу-

вання безвідмовності, ремонтопридатності, 

готовності та заходів, що гарантують без-

пеку, а також для виконання наслідків про-

гнозування із заданими вимогами.

Отже, завдання аналізу надійності та йо-

го обсяг залежать від стадії життєвого цик-

лу вібраційних майданчиків, глибини відп-

рацювання та надійності, наслідків відмов і 

граничних їх станів та інших чинників 

(Рис.2

Рис.2. Несправності вібраційних майданчиків

Надійність вібромашин та їх елементів у 

тому вигляді, в якому отримані під час про-

ведених досліджень, являють собою ряд 

невпорядкованих чисел. У процесі вибору 

необхідної методики розрахунку, слід роз-

містити в порядку збільшення значень 

отриманих показників напрацювання, тобто 

скласти так званий варіаційний ряд. Якщо 

виникає необхідність поєднати кілька вибі-

рок, що зібрали з різних ділянок виробниц-

тва, то необхідно перевірити результати 

спостережень за одним із відповідних ме-

тодів: за допомогою критерію згоди, крите-

рію Пірсона або критерію Андерсона. 

Якщо ж встановлено, що інформація одно-

рідна, можна відповідно проводити оброб-

ку інформації. Обробку інформації слід 

проводити в такій послідовності:

– підготовка інформації до статистичної 

обробки;

– перевірити однорідність результатів спо-

стережень;

– побудувати інтервальний статистичний 

ряд інформації;

– визначити числові характеристики емпі-

ричного розподілу;

– перевірити інформацію на випадні точ-

ки;

– побудувати гістограми, графіки інтегра-

льної та диференціальної емпі-

ричних функцій розподілу;

– вибрати передбачуваний теоретичний 

закон розподілу для вирівнювання дослід-

ної інформації;

– визначити значення параметрів закону 

розподілу;

– апроксимувати (вирівняти) емпіричну 

криву розподілу;

– перевірити емпіричний і теоретичний 

розподіл за критерієм згоди;

– визначити довірчі межі розсіювання 

одиночних і середніх значень показника 

надійності та найбільш можливі помилки 
переносу цих даних на інші господарства.

У процесі розрахунку необхідно зверну-

ти увагу на вибір та застосування для конк-

ретного випадку деяких щільностей ймові-

рності.

Проведені дослідження дають змогу ви-

ділити основні групи елементів конструк-

цій вібраційних майданчиків, що вплива-

ють на надійність їх безвідмовної роботи, 

зокрема: вузли та деталі, робочий орган, 

пружинні елементи.

Досліджень напрацювання деталей на 

відмову, яка полягала в проведенні пасив-

ного експерименту в реальних умовах екс-

плуатації вібраційних майданчиків на ви-

робничих потужностях діючого підприємс-

тва.

Основне завдання цієї роботи – підви-

щення якості як існуючих, так і створюва-

них вібраційних майданчиків. Методикою 

та результатами для оцінки якості вібрацій-

них майданчиків запропоновані відповідні 

критерії.

Розглянуті питання обґрунтування та 

вибору методики розрахунку вібраційної 

надійності. Надійність вібраційних машин 

та їх елементів у тому вигляді, в якому 

отримані під час проведених досліджень, 

являють собою ряд невпорядкованих чисел. 



У процесі вибору необхідної методики роз-

рахунку,  розміщено в порядку збільшення 

значень отриманих показників напрацю-

вання, тобто складено так званий варіацій-

ний ряд.

ВИСНОВКИ

Таким чином, проведені дослідження 

дають змогу виділити основні групи елеме-

нтів конструкцій вібраційних майданчиків, 

що впливають на надійність їх безвідмовної 

роботи, зокрема: вузли та деталі, робочий 

орган, пружинні елементи.
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