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(54) Назва корисної моделі: 
 
БЕТОНОУКЛАДАЧ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ, УКЛАДАННЯ І УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ 
СУМІШІ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Бетоноукладач для вібраційної обробки, укладання і ущільнення бетонної суміші, що містить самохідний 
портал, на несучій рамі якого змонтовано бункер, який відрізняється тим, що до бункера на пружних 

амортизаторах підвішений вібраційний короб, виконаний у вигляді поздовжніх вертикальних і похилих 
торцевих стінок, причому торцеві стінки відхилені від вертикалі на кут 12…17,5 кожна і на одній з них 
встановлений віброзбуджувач кругових коливань з віссю дебалансного вала, паралельною нахилу цієї 
торцевої стінки, а також на цій торцевій стінці жорстко закріплена плита, що вигладжує, і всередині 
вібраційного короба жорстко закріплені вертикальні плити, що зв'язують торцеві стінки короба, а амплітуда 

віброзбуджувача коливань дорівнює Q=(0,0012÷0,0015)(m1+m2)
2
, де m1 - маса вібраційного короба разом з 

вертикальними плитами, кг; m2 - маса плити, що вигладжує, кг;  - кутова частота вимушених коливань 
віброзбуджувача коливань, яка дорівнює 0,85…1,0 кутової частоті промислового електричного струму в рад/с; 
при цьому ширина вихідного зіву вібраційного короба дорівнює L1=(0,5÷2)Н1, висота вібраційного короба 
дорівнює Н2=(2÷3,5)L1, довжина плити, що вигладжує, дорівнює L2=(2÷3,5)L1, а вертикальні плити 
рівновіддалені одна від одної і від вертикальних стінок вібраційного короба на відстань, що дорівнює 
b=(2÷4)L1, де H1 - товщина шару бетонної суміші, що укладається. 
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