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Анотація 

Наведені результати розробки конструкції глибинної гідроприводної площинної установки для 

імпульсного ущільнення бетонної суміші. 
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Abstract 

The results of the design of a deep hydraulic drive plane for impulse sealing of a concrete mixture are 

presented. 
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Вступ 

Широке застосування при спорудженні нових будівель та їх реконструкції мають 

технологічні процеси, що пов’язані із глибинним ущільненням бетонних сумішей. Огляд 

відомих установок для глибинного ущільнення та технологій їх застосування показав, що вони 

є ще недостатньо ефективними, зокрема, при ущільненні жорстких бетонних сумішей, при 

влаштуванні складних армованих залізобетонних конструкцій тощо. У зв'язку з цим, виникла 

необхідність в створенні нових установок глибинного ущільнення, привід яких дозволяє без 

яких-небудь конструктивних змін в ньому, плавно регулювати робочі параметри вібраційного 

навантаження бетонної суміші залежно від заданого режиму, потрібного згідно технологічному 

процесу. Ефективність і якість практичної реалізації глибинного ущільнення бетонних сумішей 

залежить від конструктивних особливостей та технології застосування обладнання. Як показав 

аналіз відомих технічних рішень щодо устаткування для глибинного ущільнення одним із 

раціональних конструктивних виконань є площинні вібраційні установки, які більш ефективні у 

порівнянні із аналогічними установками – циліндричними глибинними вібраторами радіальної 

дії.  Основним конструктивним вузлом, який визначає ефективність і надійність  машин 

вібраційної дії є їх привід. Найбільше розповсюдження серед приводів для устаткування 

вібраційної дії, що використовується в будівельній та інших галузях промисловості, отримали 

електромеханічні, пневматичні і гідравлічні [1–5]. Внаслідок різних конструктивних недоліків 

існуюче вібраційне устаткування недостатньо задовольняє поставленим вимогам різних 

технологічних процесів. У ряді відомих публікацій гідравлічний привід характеризується як такий, 

що має достатньо високу енергоємність і значну швидкодію, дозволяє легко  змінювати параметри 

робочих ходів в процесі вибору оптимальних технологічних режимів [2-5]. 

      Мета досліджень –  розробка нових конструкцій гідроприводних площинних установок для 

глибинного ущільнення бетонних сумішей, вивчення їх особливостей та обґрунтування 

технології застосування. Передбачається також створення теоретичних основ для розрахунку 

параметрів цього устаткування.  

 

Виклад основного матеріалу 
На рис.1 зображено конструктивну схему глибинного ущільнювача бетонних сумішей 

площинного типу з гідроімпульсним приводом (загальний вигляд), а на рис. 2 – його розріз по 

А-А [1]. 

Пристрій для глибинного віброущільнення бетонних сумішей складається з корпусу у 

вигляді рамки 1, наприклад, прямокутної форми, до якої нерухомо за допомогою болтів 2 



кріпляться дві пружні суцільні пластини 3. Між пружними пластинами 3 розміщений 

віброзбуджувач коливань у вигляді напірного рукава 4 з еластичного матеріалу, який 

попередньо здеформований пластинами 3 у поперечному напрямку до еліптичного перерізу, 

кінці якого приєднані до зовнішньої гідросистеми. Напірний рукав 4 обмежений паралельними 

напрямними упорами 5, висота  яких не перевищує відстані між пружними пластинами 3, при 

цьому напрямні упори 5 нерухомо кріпляться до пружних пластин 3. До рамки 1 на підвісках 6 

кріпляться канати 7. Зовнішня гідросистема складається з привідного двигуна 8, гідронасоса 9, 

автоматичного гідророзподільника 10 з керуванням по тиску, напірного трубопроводу 11 і 

зливної ємності 12, пружні пластини 3 кріпляться до рамки 1 через пружні ущільнювачі 13. 

Внутрішня порожнина напірного рукава 4 утворює  робочу камеру 14 віброущільнювача. 

 
Рис. 1                                                                                                   Рис. 2 
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вигляді рамки 1, наприклад, прямокутної форми, до якої нерухомо за допомогою болтів 2 

кріпляться дві пружні суцільні пластини 3. Між пружними пластинами 3 розміщений 

віброзбуджувач коливань у вигляді напірного рукава 4 з еластичного матеріалу, який 

попередньо здеформований пластинами 3 у поперечному напрямку до еліптичного перерізу, 

кінці якого приєднані до зовнішньої гідросистеми. Напірний рукав 4 обмежений паралельними 

напрямними упорами 5, висота  яких не перевищує відстані між пружними пластинами 3, при 

цьому напрямні упори 5 нерухомо кріпляться до пружних пластин 3. До рамки 1 на вушках 6 

кріпляться канати підвіски 7. Зовнішня гідросистема складається з привідного двигуна 8, 

гідронасоса 9, автоматичного гідророзподільника 10 з керуванням по тиску, напірного 

трубопроводу 11 і зливної ємності 12, пружні пластини 3 кріпляться до рамки 1 через пружні 

ущільнювачі 13. Внутрішня порожнина напірного рукава 4 утворює  робочу 

камеру 14 віброущільнювача. Пристрій для глибинного віброущільнення бетонної суміші прац

ює так. За допомогою підвіски рамку1 занурюють у бетонну суміш. Включають привідний дви-

гун 8, який  приводить в дію гідронасос 9, при  цьому в напірному трубопроводі 11 зовнішньої 

гідросистеми створюється тиск робочої рідини. Оскільки напірний трубопровід 11 пов'язаний з 

кінцями напірного рукава 4, тому цей тиск робочої рідини створюється і  в робочій   камері 14, 

при цьому напірний рукав 4 намагається набути форму свого первинного поперечного круглого

 перерізу. Напірний рукав 4, знаходячись між двома пружними пластинами 3, нерухомо сполу-

ченими болтами 2 через пружні ущільнювачі 13 з рамкою 1, чинить силову дію на пружні плас-

тини 3, які деформуються і передають збурюючу силу у вигляді плоскої хвилі у бетонну суміш.

Направляючі упори 5 перешкоджаютьхаотичному  переміщенню напірного рукава 4 в просторі 

між двома пружними пластинами 3. При підвищенні тиску робочоїрідини в  напірному трубо-

проводі 1 до заданного значення автоматичний гідророзподілювач  10 з управлінням по тиску, 

пов'язаний з напірним трубопроводом 11, сполучає її, а отже, і робочу камеру 14  із зливом 12. 

Тиск робочої рідини в зовнішній гидросистемі і робочій камері 14 різко падає. Пружні  пласти-

ни 3 під дією внутрішніх  сил  пружності повертаються в первинне положення, знову  заздале-

гідь деформуючи напірний рукав 4 в поперечному напрямі до еліптичного поперечного перері-

зу. Оскільки тиск в  гідросистемі  зменшився нижче величини  спрацьовування  автоматичного 

гідророзподільника 10, останній перекриває трубопровід 11 від зливу 12, тиск робочої рідини з

нову зростає, і процес проходження плоскої спрямованої хвилі у бетонну суміш повторюється. 

При цьому наявність ущільнювачів 13 сприяє утворенню полічастотних коливань робочого орг

ану віброущільнювача, утворення яких досягається також зміною параметрів гідроімпульсного 

приводу зовнішньої гідросистеми. Відповідним налагодженням пружини 13 двоступеневого 

плунжера 14, а також регулюванням продуктивності привідного насосу 9, можна в широких 

межах змінювати робочі параметри віброущільнення в результаті зміни частоти і амплітуди 



коливань двовипуклого порожнистого корпусу 1, тривалості проходження силового імпульсу в 

середовищі, яке ущільнюється. 

Проведено експериментальне дослідження запропонованої установки в реальних умовах 

ущільнення бетонної суміші. Отримані результати свідчать про ефективність її застосування.  

 

Висновки 

Запропоноване нове конструктивне виконання гідроприводної площинної установки для 

глибинного імпульсного ущільнення бетонних сумішей. На підставі отриманих результатів 

проведених  експериментальних досліджень, які підтвердили якісне ущільнення бетонних 

сумішей, подібне устаткування може бути рекомендоване до практичного застосування. 
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