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(54) Назва корисної моделі: 
 
РЕЗОНАНСНА ВІБРОПЛОЩАДКА ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ ВИРОБІВ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Резонансна віброплощадка для ущільнення бетонних виробів, що містить рухому раму, встановлену за 
допомогою пружних опор на станині, і жорстко закріплену на цій рамі торцеву плиту, до якої на пружних 
амортизаторах підвішена резонаторна плита з віброзбуджувачем спрямованих коливань, яка відрізняється 

тим, що додатково забезпечена жорстко-пружними амортизаторами, кожен з яких складається з закріпленого 
на резонаторній плиті жорсткого ударного елемента, що контактує з закріпленою на торцевій плиті пружно-
металевою опорою, виконаною у вигляді жорсткого стакана, заповненого пружно-в'язким тілом, причому в 
неробочому положенні між контактуючими поверхнями ударного елемента і пружно-в'язкого тіла передбачено 
гарантований регульований зазор, а маса резонаторної плити разом з віброзбуджувачем спрямованих 

коливань дорівнює m1=(0,050,1)m2, де m2 - маса рухомої рами резонансної віброплощадки, кг; при цьому 
кожен пружний амортизатор складається з двох кручених пружних пружин, з'єднаних за диференціальною 
схемою і стягнутих натяжним гвинтовим пристроєм, а сумарна жорсткість всіх пружних амортизаторів 

дорівнює с1=(0,850,9)m1
2
, де ω - кутова частота вимушених коливань резонансної плити, рад./с; при цьому 

віброзбуджувач спрямованих коливань виконано у вигляді двох самосинхронізуючих віброзбуджувачів 
кругових коливань з протилежним напрямком обертання, а кожна пружна опора виконана у вигляді двох 
гумових пластин, притиснутих накладками за допомогою різьбових з'єднань до опозитних Τ-подібних опор, і 

має нахил амортизуючої частини, який дорівнює 36°…45. 
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