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Вступ 
 
Всі відомі ґрунтоущільнювальні машини ста-

тичної і динамічної дії побудовані з ураху-

ванням основного принципу ущільнення 

ґрунтів, створення на поверхні ґрунту на-

пружень, що не перевищують межі і його 

пластичності. 

Аналіз публікацій 
 
У науково-технічній літературі розглядають-

ся віброплощадки і трамбівки тільки з тради-
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ційним плоским виконанням поверхні робо-

чої плити [1–4]. Відомості щодо профільного 

виконання робочої поверхні з акцентом на 

блокувальній дії на ґрунт відсутні. 

Мета досліджень 
 
Інтенсифікація ущільнення ґрунту робочими 

органами блокувальної дії на ґрунт. 

 

Робочі органи блокувальної дії 
 

Було б доцільно застосувати ці машини для 

незв’язних ґрунтів, створивши на поверхні 

контакту робочого органа і машини напру-

ження, що перевищують межу пластичності, 

тим самим прискоривши процес ущільнення 

ґрунту під робочим органом (оскільки розпо-

взання знижує продуктивність машини). А 

те, що ґрунт буде переміщатись у вертикаль-

ному напрямку, ми використаємо як корисну 

річ. За рахунок цього ґрунту ми отримуємо 

передавальну ланку від поверхні робочого 

органа до шарів неущільненого ґрунту, які 

попередньо відсипано, і при цьому існує мо-

жливість їх доущільнити. 

 

Перевагами розробки поверхонь блокуваль-

ної дії є можливість обмеження вислизання 

ґрунту з-під блокувальної поверхні і викори-

стання його як передавальної ланки для ущі-

льнення нижніх шарів. 

 

В основі розробки лежить традиційний робо-

чий орган віброплити. Для виконання пер-

спективно-пошукових досліджень запропо-

новано такі варіанти профілю робочої по-

верхні РО: 

 

а) П-подібний профіль РО постійного попе-

речного перерізу з висотою, рівною товщині 

свіжонасипаного шару ґрунту, призначеного 

для наступного ущільнення (рис. 2); 

 

б) аналогічний варіанту (а) профіль із верти-

кальними тонкими подовжньо розміщеними 

пластинами висотою, рівною висоті  

П-подібного профілю, що поділяють обме-

жену ним зону ущільнення ґрунту на рівну 

кількість частин (рис. 3); 

 

в) аналогічний варіанту (б) профіль зі змін-

ною шириною пластин, постійною впродовж 

усієї їх довжини (рис. 4); 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема блокованого ущільнення ґрунту     Рис. 2. П-подібний профіль РО постійного по-

перечного перерізу 
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Рис. 3. Профіль із вертикальними тонкими     Рис. 4. Профіль зі змінною шириною пластин 

    подовжньо розміщеними пластинами 

 

г) аналогічний варіанту а) профіль зі встав-

ками трикутно- чи півколоподібної форми 

(кількість вставок є змінною) (рис. 5); 

 

 
Рис. 5. Профіль зі вставками трикутно- чи 

півколоподібної форми 

 

д) варіанти, аналогічні (а), (б), (в) та (г), зі 

змінним поперечним перерізом по висоті, 

ширині чи одночасно пропорційно по двох 

вказаних параметрах (рис. 6). 

 

Основним параметром при визначенні про-

дуктивності роботи робочого органа з різним 

видом поверхні та кількістю ребер є площа 

трамбування, яка складає до 40 % від площі 

поперечного перерізу відсипаного шару ґру-

нту під робочим органом. 

 

З метою порівняння результатів експеримен-

ту з відомою машиною висоту відсипаного 

шару ґрунту беремо стандартну для більшос-

ті віброплит (інформація наявна у технічній 

документації машин). 

 

Геометричні параметри робочого органа ви-

бираємо з умови, що обмежувачі будуть при 

роботі доходити до заздалегідь ущільненого 

ґрунту та ширина в передній частині робочо-

го органа буде постійною і дорівнюватиме 

ширині класичної віброплити. 

 

Після проведення розрахунків з визначення 

оптимального розміру робочого органа та 

кількості ребер для кожного варіанта доціль-

но провести порівняний аналіз для отриман-

ня показників споживаної енергоємності, 

продуктивності, щільності. 

 

Вказані варіанти профілів робочих повер-

хонь РО обмежуватимуть поперечне розсу-

вання ґрунту з-під робочої поверхні РО і до-

зволять: 

 

 
 

 

 
Рис. 6. Профілі зі змінним поперечним пере-

різом по висоті та ширині одночасно 

 

 

– інтенсифікувати процес ущільнення ґрунту 

шляхом застосування додаткового тиску на 

ґрунт, не обмеженого межею його пластич-

ності; 

 

– ефективно виконувати ущільнення незв’яз-

них ґрунтів без їх розсування у сторони від-

носно напрямку руху РО. 
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Виконання робочої поверхні РО рельєфною 

приведе до збільшення її контактної площі з 

ґрунтом, а отже, і до зменшення питомого 

тиску на ґрунт. Це дозволить більш плавно 

видаляти з ущільненого масиву газоподібну і 

рідинну фази ґрунту. 

 

Рельєфність зовнішньої поверхні ущільне-

ного шару ґрунту створюватиме умови для 

додаткового блокування наступного насипа-

ного шару ґрунту при його ущільненні. 

 

Метою є отримання максимальних показни-

ків жорсткості ґрунту за мінімальних затрат. 

 

Висновки 
 
Застосування змінних робочих поверхонь 

ґрунтоущільнювальних машин блокувальної 

дії дозволить інтенсифікувати процес стабі-

лізації ущільненого масиву ґрунту за умови 

збільшення продуктивності машин і розши-

рення їх технологічних можливостей. 
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