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УСТАНОВКА ДЛЯ ГЛИБИННОГО УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ
Анотація
Розроблене навісне вібраційне обладнання з гідравлічним приводом від базової гідрофікованої
вантажопідйомної машини. Проведені випробування, які підтвердили придатність і практичну
доцільність цього устаткування до застосування у будівельній галузі. Наведені рекомендації щодо
проектування та технології застосування цього устаткування у виробничих умовах.
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Abstract
Designed mounted vibration equipment with hydraulic drive hydroficated from the base of the machine. Tests have
been carried out, which confirmed the suitability and practical expediency of this equipment for use in the
construction industry. The recommendations for the design and technology of the use of this equipment in the
production conditions are given.
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Вступ
За останні роки в Україні різко зріс рівень інвестицій у будівельне виробництво, у
результаті чого збільшилися об'єми, як нового будівництва, так і реконструкції існуючих
будівель і споруд. При цьому, зважаючи на те, що 90% території України представлено
складними інженерно-геологічними умовами, а основна частина сприятливих для
будівництва територій вже освоєна, будівництво нових споруд доводиться здійснювати
на територіях зі складними інженерно-геологічними умовами. Крім того, при
реконструкції будівель, що супроводжується збільшенням навантажень на фундаменти,
у стиснутих умовах щільної міської забудови значну роль у виборі методу посилення
основи відіграє його технологічність [2-5].
У зв'язку із цим, актуальним напрямком є розробка методів ущільнення бетонних
сумішей та ґрунтів, що включають динамічний вплив.
Виклад основного матеріалу
Запропоноване авторами устаткування відноситься до будівельних машин, а саме,
до пристроїв для якісного глибинного ущільнення бетонних сумішей в армованих
конструкційних спорудах [1].
Відомі вібратори для глибинного ущільнення бетонної суміші, наприклад, а.с. СРСР
№340759 , що містять двовипуклий корпус з розміщеним в його порожнині дебалансним
збуджувачем направлених коливань. Недоліком вказаного віброущільнювача є те, що він
має підвищену енергоємність, а крім того, збурююча сила тут утворюється у всій
радіальній площині, а корисно використовується тільки в одному напрямку, що зменшує
його ККД. Відомий також гідравлічний вібратор для глибинного ущільнення бетонної
суміші, наприклад, а.с. СРСР №733227, що містить двовипуклий порожнистий корпус з
розміщеним всередині нього збуджувачем направлених коливань, виконаний у вигляді
порожнистої інерційної маси, підпружиненої відносно корпусу, обладнаного
вмонтованими виконавчими гідроциліндрами, встановленими з можливістю взаємодії з
двовипуклим порожнистим корпусом і з'єднаними робочими порожнинами з джерелом
тиску і гідроімпульсним клапаном. До недоліків даного конструктивного виконання слід
віднести складність конструкції, внаслідок необхідності високоточного виготовлення
рухомих з'єднань деталей і ущільнення цих з'єднань в зонах високого тиску.

В основу нової розробки була поставлена задача удосконалення гідравлічного
вібратора для глибинного ущільнення бетонної суміші, в якому за рахунок зміни
конструкції виконавчих гідроциліндрів і гідроімпульсного клапану, забезпечується
спрощення конструкції. Поставлена задача досягається завдяки тому, що в гідравлічному
вібратор для глибинного ущільнення бетонної суміші, що містить двовипуклий
порожнистий корпус з розміщеним всередині нього збуджувачем направлених коливань,
виконаний у вигляді порожньої інерційної маси підпружиненої відносно корпусу,
обладнаного вмонтованими виконавчими гідроциліндрами, встановленими з
можливістю взаємодії з двовипуклим порожнистим корпусом і з'єднаними робочими
порожнинами з джерелом тиску і гідроімпульсним клапаном, вмонтовані виконавчі
гідроциліндри виконані у вигляді мембранного гідроциліндра, який містить штовхач,
вільно з'єднаний з упором і мембрану, встановлену з утворенням робочої камери, що
сполучена з джерелом тиску і гідроімпульсним клапаном, який складається з корпусу де
розміщений підпружинений
двоступеневий
плунжер,
що
встановлений
з
можливістю додаткового перекриття зв'язку підплунжерної порожнини кільцевої
розточки з'єднаної зі зливом. Технічний результат, а саме – спрощення конструкції,
досягається за рахунок виготовлення виконавчих гідроциліндрів у вигляді мембранного
гідроприводу, що дозволяє зменшити вартість виготовлення пристрою.

На Фіг.1 схематично зображене розроблене авторами устаткування – гідравлічний вібратор для
глибинного ущільнення бетонної суміші, загальний вигляд; на Фіг.2 - розріз по А-А гідравлічного вібратора
для глибинного ущільнення бетонної суміші

Гідравлічний вібратор для глибинного ущільнення бетонної суміші працює так [1].
При включенні привідного насосу 9 робоча рідина під тиском надходить по напірній
магістралі 19, гідролінії 16 в підплунжерну порожнину 15, гідроімпульсного клапану 10
і по гідролінії 17 в робочу порожнину 18, діє на підіймальну площу мембрани 4 і шляхом
штовхача 3 з упором 5 передає виникаюче зусилля на двовипуклий порожнистий корпус
1, виконуючи при цьому переміщення інерційної маси 2 вздовж направляючих тяг 7 і
стиск пружин 6. В напірній магістралі 19, гідролініях 16, 17 і порожнинах підплунжерної
15 і робочої 18 відбувається зростання тиску робочої рідини до заданого значення рн, на
яке налаштований гідроімпульсний клапан 10 зусиллям притискання регульованого за
допомогою гвинта 12 пружини 13. Зусилля притискання останньої обирається виходячи
із величини максимально необхідного тиску робочої рідини в гідросистемі і площі поперечного перерізу першого ступеня двоступеневого плунжера 14, яким він притиснутий
по герметизуючій фасці до установочного сідла 22, слід відмітити, що над плунжерна
порожнина 21 постійно гідравлічне зв'язана із зливною магістраллю.
Після подолання тиску робочої рідини в гідросистемі зусилля пружини 13
відбувається відрив тіла двоступеневого плунжера 14 від сідла 22 і робоча рідина, яка

надходить в замкнену порожнину 20, починає діяти на площу, що збільшилась - площу
другого ступеня. Так як зусилля від тиску робочої рідини набагато перевищує зусилля
пружини 13, то двоступеневий плунжер 14 різко зміщується вліво, при цьому
відбувається проходження додаткового перекриття h і відкриття зв'язку зливної кільцевої
розточки 23 в корпусі 11, з'єднаної зі зливом 24, з підплунжерною порожниною 15. Тиск
робочої рідини в робочій порожнині 18, гідролініях 16, 17 і напірній магістралі 19,
взаємоз'єднаних з підплунжерною порожниною 15, падає до зливного і так як зусилля
протидії зливного тиску зі сторони підплунжерної порожнини 15 на торець
двоступеневого плунжера 14 стає меншим зусилля стисненої пружини 13, то під дією
цього зусилля двоступеневий плунжер 14 повернеться в вихідне положення. Після цього
зростає тиск в системі і далі робочій цикл повторюється в автоматичному режимі.
Завдяки підвісним шарнірам 8 корпус 11 гідравлічного вібратора для глибинного
ущільнення бетонної суміші може вільно здійснювати коливальні рухи у товщі бетонної
суміші внаслідок силової взаємодії із прилеглими шарнірами ущільнювального
матеріалу.
Відповідним налагодженням пружини 13 двоступеневого плунжера 14, а також
регулюванням продуктивності привідного насосу 9, можна в широких межах змінювати
робочі параметри віброущільнення в наслідок зміни частоти і амплітуди коливань
двовипуклого порожнистого корпусу 1, тривалості проходження силового імпульсу в
ущільнюваному середовищі.
Висновки: Згідно даного конструктивного рішення був виготовлений лабораторний
зразок у вигляді навісного змінного устаткування на гідравлічний екскаватор, попередні
випробування якого показали його високу ефективність при ущільненні бетонних
сумішей. На даний час розробляються робочі креслення для виготовлення дослідного
промислового зразка устаткування.
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