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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ҐРУНТОУЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ МАШИН 
 

Іскович-Лотоцький Р.Д., Іванчук Я.В.  Івашко Є.І. 
( Вінницький національний технічний університет) 

 
Iskovich-Lototskii R.D., Ivanchuk Y.V. Ivashko Y.I., Vinnytsia National Technical University 

 
Механічне ущільнення ґрунтів є найдоступнішим і найрозповсюдженішим способом 

підвищення міцності та стійкості земляних споруд у шляховому, цивільному, 
промисловому, гідротехнічному та інших видах будівельного виробництва. 

Ґрунтоущільнювальні машини можна класифікувати за такими основними ознаками: 
− за принципом взаємодії їх виконавчих елементів із середовищем, що 

ущільнюється; 
− за кінематико-конструктивними та динамічними особливостями; 
− за типом приводу; 
− за призначенням. 
Відповідно до зразкової класифікації, ґрунтоущільнювальні машини поділяються на: 
− статичні; 
− вібраційні; 
− вібротрамбувальні (віброударне); 
− трамбувальні (ударні); 
− комбіновані. 
За призначенням ґрунтоущільнювальні машини можна розділити на машини для 

виконання широкого фронту робіт та для роботи в скрутних умовах будівельного 
виробництва. 

Значне поширення одержали механічні трамбовки молоткового типу. Виконавчі 
елементи даних машин приводиться в дію за рахунок приводу на основі енергії стиснених 
газів (пневматичний) або робочої рідини (гідравлічний). 

Проте саме трамбувальні машини з гідравлічним віброзбуджувачем отримують все 
більшого застосування, так як мають істотні переваги над іншими типами приводів. Серед 
основних переваг даного типу приводу є: високі питомі потужності, плавності 
регулювання параметрів вібрації, достатньо високі ККД.  

Існуючі вібраційні машини з гідравлічним приводом забезпечують періодичні 
коливання робочого органу за рахунок перерозподілу енергії постійного потоку рідини за 
допомогою спеціальних розподільних пристроїв чи за рахунок енергії пульсуючого 
потоку робочої рідини, створеного завдяки зміні робочого тиску, що створюється 
віброзбуджувачем. 

За принципом дії гідравлічні віброзбуджувачі поділяються на такі основні типи: 
− пульсаторні; 
− слідкуючі; 
− автоколивальні; 
− самокеровані. 
На кафедрі металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв 

Вінницького національного технічного університету розроблено ряд нових вібраційних 
машин з гідравлічними віброзбуджувачами, деякі з яких призначені для ущільнення 
ґрунтів. 

На рисунках 1, 2 показані типові вібраційні ґрунтоущільнювальні машини з 
вбудованим гідравлічним віброзбуджувачем. 
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Рисунок 1 – Принципова схема 

вібраційної трамбівки оснащеної 
віброзбуджувачем 

Рисунок 2 – Принципова схема вібраційної 
трамбівки оснащеної вбудованими 

віброзбуджувачем та гідроакумуляторами 
 

Значну частину будівельних робіт, все ж таки, доводиться виконувати в скрутних 
умовах (приблизно 10—15% від загального обсягу земляних робіт у промисловому та 
цивільному будівництві) що обумовлює необхідність використання спеціального 
компактного обладнання. 

Якщо базова машина (трактор, самохідне шасі або екскаватор) має гідропривод, то 
його доцільно застосовувати і для проведення трамбовки. При цьому важливо забезпечити 
простоту конструкції, а також легкість і зручність експлуатації та обслуговування привода 
для одержання технологічного ефекту з мінімальними витратами. 

Таким чином, використання в ґрунтоущільнювальних машина з гідроприводом 
дозволяє забезпечити їх істотні переваги перед обладнанням з приводами інших типів, 
основними з яких є: відносно малі габаритні розміри і маса привода, що припадають на 
одиницю потужності (останнє особливо важливо при встановлені даних машин на 
самохідних базових агрегатах, а також при використанні їх в якості змінного обладнання); 
безступінчасте регулювання режимів роботи; високий ККД; великий термін служби; 
надійність; можливість автоматичного керування процесом виходу на оптимальний режим 
роботи в залежності від параметрів об’єкта, який ущільнюється, що дозволяє розглядати 
дані машини як найбільш перспективне обладнання при застосуванні його для 
трамбування найрізноманітніших ґрунтів. 

 
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ВІБРОУДАРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
РОЗВАНТАЖЕННЯ КУЗОВІВ-САМОСКИДІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
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Iskovych-Lototskiy R.D., Ivanchuk Y.V., Veselovskiy Y. P. Promising hydraulic pulse and 

vibration shock device for unloading of body trailervehicles 
Perspective direction is creation of removable equipment with a hydraulic impulsive drive 

for cars-tippers, side cars, trailers of tractors and other transport vehicles. Therefore development 
of oscillation and vibroshock equipment, with the purpose of the use for freight-unloading works 
on a transport, is a actual task.  

 




