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ТЕМА : МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ БЕТОННИХ ТА 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 

 

Машини для приготування, транспортування, укладання та 

ущільнення бетонних сумішей і розчинів 

Для приготування бетонних сумішей і розчинів використовують змішувачі 

стаціонарні й пересувні, циклічної й неприливної дії, . 

Класифікують змішувачі: за мобільністю (стаціонарні й пересувні); 

режимом роботи (циклічної і безперервної дії); способом змішування (вільним, 

гравітаційним та примусовим). 

Стаціонарні змішувачі відзначаються високою продуктивністю. Їх 

встановлюють на великих об’єктах, розрахованих на тривалий термін експлуатації. 

Пересувні змішувачі використовують на об’єктах з невеликим обсягом 

або сезонним характером робіт. 

У змішувачах циклічної дії матеріали завантажуються окремими порціями, 

при цьому кожну порцію складових можна закладати в барабан тільки після 

вивантаження з нього попереднього готового замісу. 

Основні параметри циклічних змішувачів – об’єм готового замісу за один 

цикл або вміст за завантаженням, а також тривалість перемішування. 



Співвідношення між об’ємами готової суміші Vc та вихідних компонентів 

Vk ,що завантажуються у змішувач, називають К - коефіцієнтом виходу 

K  
Vc 

Vk 
 

який дорівнює для бетонних сумішей 0,65 – 0,7 (до 0,83 для 

дрібнозернистих) і розчинів 0,75 – 0,85. 

Циклічні бетонозмішувачі випускають з об’ємом готового замісу: від 65 

до 3000 л, лопатеві розчинозмішувачі – відповідно від 30 до 250 л, у 

турбулентному виконанні – від 65 до 1800 л. 

У змішувачах безперервної дії надходження компонентів і вихід готової 

суміші відбуваються безперервно, внаслідок чого їх продуктивність (за інших 

однакових умов) перевищує продуктивність змішувачів циклічної дії і є основним 

їх параметром. Використовують такі змішувачі при масовому виробництві 

одномарочних сумішей, як правило, в установках і лініях безперервної дії. 

Гравітаційні змішувачі (рис. 1, а) призначені для приготування рухомих 

сумішей. Змішувач являє собою барабан 1, що обертається, до внутрішніх стінок 

якого під певним кутом прикріплені лопаті 2. При повільному обертанні 

барабана з частотою 0,2 – 0,3 с -1 суміш за допомогою лопатей, а також сил тертя 

піднімається на висоту і знову падає вниз. Для забезпечення однорідності суміші, 

треба 30 – 40 циклів піднімання і скидання в барабані.Для якісного 

перемішування місткість барабана у 2,5 – 3,0 рази повинна перевищувати об’єм 

суміші. 



 
 

Рис. 1 – Принципова схема змішувачів: 
а – гравітаційного; б – лопатевого; в – лоткового; г – роторного; д – планетарно- 

роторного; е – турбулентного; 

1 – барабан; 2 – лопаті; 3 – ротор; 4 – стакан; 5 – чаша 
 

Гравітаційні змішувачів мають просту конструкцію, можливість 

перемішування сумішей з великим (до 150 мм) заповнювачем, невисоку 

енергоємність, нескладне обслуговування та експлуатація, низька собівартість 

приготування суміші й незначне спрацювання робочих органів. Серед недоліків: 

тривале перемішування, неможливість одержання однорідної маси при 

приготуванні жорстких і дрібнозернистих сумішей. У зв’язку з цим такі 

змішувачі застосовують лише для приготування пластичного бетону. 

Оптимальний час змішування дорівнює 60 – 90 с і до 180 с, а повний цикл, 

враховуючи завантаження, перемішування і вивантаження становить – 90 – 150с 

і до 240 с. 

Гравітаційні змішувачі циклічної дії за способом розвантаження 

поділяються на перекидні, неперекидні, реверсивні. Барабани перекидних 

змішувачів обертаються під кутом 15° до вертикалі при завантаженні і 

змішуванні та кутом 45° при розвантаженні; неперекидні реверсивні змішувачі з 

горизонтальною віссю барабана, лопаті якого встановлено так, що при обертанні 

в один бік відбувається перемішування суміші, а в інший при реверсуванні – 

розвантаження. За конструкцією змішувачі бувають лопатеві (рис. 1, б), лоткові 

(рис. 1, в), роторні (рис. 1, г), платернороторні (рис. 1, д) й турбулентності (рис. 

1, е). 

У змішувачах з примусовим перемішуванням (рис. 1, б-е) суміш готується 

завдяки примусовому руху лопатей в масі матеріалу, потоки суміші 



створюються швидкообертовим ротором 3, що встановлено в конічному 

корпусі чаші 5. Конструкції змішувачів гравітаційної та примусової дії, наведено 

на рис. 2 і 3. 

Гравітаційний бетонозмішувач СБ-16Б (рис. 2, а) складається з механізму 

завантаження – скіпового підйомника, механізму 2 піднімання й опускання, 

ковша 1, барабана 3, пульта керування 4, привода 5, змішувального 

барабана 3, системи водопостачання 6 і рами 7. 
 

 
 

 

Рис. 2 – Гравітаційні бетонозмішувачі циклічної дії: 
а – бетонозмішувач СБ-16Б: 1 – ківш; 2 – механізм піднімання ковша; 

3 – барабан; 4 – пульт керування; 5 – привод барабана; 6 – система водопостачання; 7 

– рама; б – бетонозмішувач СБ-101: 1 – лопаті; 2 – барабан; 3 – механізм повороту барабана; 

4 – редуктор; 5 – ходовий пристрій; 6 – двигун; 7 – рама. 

 

Для повороту барабана при розвантаженні призначений гідроперекидач. 

Перекидний бетонозмішувач СБ-101 (рис. 16.2, б) складається із змішувального 

барабана 2 з лопатями 1, які прикріплені до внутрішньої поверхні барабана. 

Обертання барабана здійснюється від двигуна 6через двоступінчастий редуктор 

4. Ходовий пристрій 5 у вигляді двох жорстких металевих коліс забезпечує 

переміщення змішувача . Кут нахилу змішувального барабана змінюється за 

допомогою механізму повороту 3. Всі агрегати і вузли змонтовано на рамі 7. 

Роторний змішувач циклічної дії (рис. 16.3, а) складається зі змішувальної 

чаші 6, всередині якої обертається ротор 1 з лопатями (чаша змішувача під час 

роботи закривається кришкою 4). Обертання передається від двигуна 2 через 

редуктор 5, розміщений на внутрішній поверхні змішувальної чаші. Змішувач 

оснащений пультом керування 3. Готову суміш розвантажують через засув 8, 

керований пневмоциліндром 7. 



Для приготування суміші із водоцементним співвідношенням 0,4 – 0,90 

застосовують лоткові бетонозмішувачі (рис. 3, б). У лотку 8 коритоподібної 

форми змішувача встановлено два вали 6 із закріпленими на них під кутом 43 – 

45° лопатями 7, які утворюють переривчасту гвинтову лінію. Для інтенсивного 

перемішування завантажувальних компонентів у радіальному напрямі та 

поступового їх переміщення до місця розвантаження 5. Вали обертаються у різні 

боки з частотою 2 – 5 с -1. Привод лоткового бетонозмішувача містить двигун 1, 

пасову передачу 2, редуктор 3 та синхронізатор 4. Для зниження енерговитрат і 

підвищення продуктивності рама, на якій встановлено змішувач, нахилено у бік 

розвантаження на 3°. 

Для приготування розчинів використовують турбулентні та лопатеві 

бетонозмішувачі. 

 

 

Рис. 3 – Конструктивні схеми змішу 

вачів примусової дії: 

а – роторного: 

1 – ротор; 2 – двигун; 3 – пульт; 

4 – кришка; 5 – редуктор; 

6 – чаша; 7 – пневмоциліндр; 8 – засув; 

б – лоткового: 

1 – двигун; 2 – передача; 

3 – редуктор, 4 – синхронізатор, 5 – засув, 6 – вал, 

7 – лопаті, 8 – лоток 
 

Лопатевий розчинозмішувач – це коритоподійбний відкритий зверху 

корпус змонтований на рамі, на якому на підшипникових опорах встановлено 

горизонтальний вал з двома лопатями (правою і лівою), що мають різні напрями 

гвинтових поверхонь і переміщують весь об’єм змішуваних компонентів. Він 

оснащений засовом з гідро- або пневмоциліндром для розвантаження суміші та 

електроприводом обертання лопатевого вала у вигляді двигуна, редуктора і 

клинопасової передачі. 

Турбулентні змішувачі застосовують при підготовці пластичних 

цементних і вапняних розчинів, а також пластичних бетонних сумішей із 

заповнювачем величиною до 40 мм. Віддозовані компоненти завантажують згори 

через завантажувальне вікно корпусу. При роботі змішувача компоненти суміші 

в зоні ротора, який обертається з частотою до 9 с-1, взаємодіють з його лопатями і 

приводяться в вихровий рух, піднімаються на деяку висоту, а потім, падаючи 

вниз, надходять знову в центральну частину ротора. Готову суміш 

розвантажують через розвантажувальний люк, перекритий під час роботи 

пневмо- або гідрокерованим засувом. Ротор отримує обертання від 

електродвигуна через клинопасову передачу. 

Турбулентні змішувачі мають просту конструкцію, забезпечують 

однорідність і якість суміші, швидке її приготування (до 50 с). 

Технічну продуктивність, м 3/год, змішувачів циклічної дії обчислюють за 



формулою 

 

ПТ 
3600 Vc К1 

tц 



де Vc - геометрична місткість барабана; 

K1 – коефіцієнт виходу бетонної суміші; 

Tц - час циклу. 

Технічна продуктивність м3/год, лоткових змішувачів безперервної дії 

розраховують за формулою: 
 

П т 3600  S n K1 K2 D, 2 

4 
де S – крок гвинтової лінії, м; n – частота обертання валів, с -1; 

K1 – коефіцієнт виходу бетонної суміші; 

K 2- коефіцієнт переривності гвинтової лінії; 

D – діаметр кола, яке описують лопаті. 



Машини для транспортування бетонних сумішей і розчинів 

Готові бетонні суміші й розчині на будівельні об’єкти транспортують 

автобетоновозами, автосамоскидами, автобетонозмішувачами, баддєвозами, 

стрічковими конвеєрами, поворотними баддями, а також за допомогою 

бетоно- та розчинонасосів, пневмонагнітачів і спеціального обладнання. При 

тра- нспортуванні бетону суміш слід захищати від атмосферних опадів, 

заморо- жування та висушування, розшарування і втрат води. 

Доставка бетонної суміші автобетоновозом включає такі основні техно- 

логічні операції: завантаження готової суміші на заводі, транспортування, ро- 

звантаження суміші шляхом перекидання кузова, очищення його внутрішньої 

поверхні, повернення у початкове положення для поїздки за новою порцією 

суміші. 

Автобетоновоз виготовляють зі збуджувачем для перемішування 

суміші в дорозі і без нього. Автобетоновози (рис. 4, а) складається з кузова 3, 

виготовленого в формі гондоли без прямокутних пазух із круто нахиленою 

задньою стінкою, яка встановлена на шасі автомобіля 1. Надрамник 9 зварної 

конструкції є ос- новою для шарнірно з’єднаного з ним кузова 3 та опорною 

частиною для те- лескопісного гідроциліндра 7 піднімання кузова. 

Гідроциліндр 7 з’єднаний трубопроводом із шестеренчастим насосом, що 

рухається від коробки пере- дач автомобіля. 

Для обмеження кута піднімання кузова гідропривод, оснащений 

механі- чно з’єднаним із гідроциліндром 7 гідроклапаном керування. 

Ввімкнення гі- дропривода, піднімання кузова і керування пневмоциліндром 

2 виконують з кабіни автомобіля. 

Кришку 4 над завантажувальною горловиною відкривають і 

закривають пневмоциліндром 2, який приводиться в рух стиснутим повітрям. 

Кришка 6 над розвантажувальним отвором шарнірами з’єднана з кузовом. Її 

відкрива- ють і закривають за допомогою важільно-пружиних механізмів. 

Механізм повернення 5 містить канат і пружину, які запобігають 

перекиданню кузова і повертають після розвантаження в транспортне 

положення. 

Закритий кузов захищає суміш від атмосферних опадів, температур на- 

вколишнього повітря, сонячної радіації та запобігає випарюванню вологи з 

бетонної суміші. 

  

Рис. 16.4 – Машини для транспортування бетонних сумішей і розчинів: 
а – автобетоновоз: 1 – шасі автомобіля; 2 – пневмоциліндр, 3 – кузов, 4, 6 – 

кришки; 5 – механізм повернення, 7 – телескопічний гідроциліндр,8 – кульова опора; 9 – 

надрамник, б – авторозчиновоз: 1 – розвантажувальний пристрій, 2 – рукоятка, 3 – 

засув, 4 – паливний бак, 5 – привод, 6 – коробка відбору потужності, 7 – кришка, 8 – 

лопаті, 9 – цистерна, 10 – платформа, 11 – гвинт 



Для транспортування рухомих готових бетонних сумішей від бетонних 

заводів і бетонозмішувальних установок, приготування їх при транспорту 

ванні чи на будівельному майданчику та видачі споживачу використовують 

мобільні автозмішувачі. 

Порівняно з автобетоновозами автобетонозмішувачі більш ефективні, 

але дорожчі. Конструкції машин на базі шасі автомобілів КрАЗ-25861 та 

КамАЗ-5511 типу Сб-159 і Сб-92-1а з об’ємом готового замісу 4 та 5 м3 

використовують для транспортування бетонної суміші від заводу на об’єкт. 

Уніфікований змішувальний барабан грушоподібної форми авто 

бетонозмішувачів виготовлений у вигляді зрізаних конусів. 

Всередині змішувального барабана встановлено дві гвинтові лопаті, що 

забезпечують перемішування бетонної суміші. Змішувальний барабан має 

два люки, через які можна здійснювати аварійне розвантаження. 

Приймальний лотік охоплює вихідний отвір змішувального барабана і 

спрямовує суміш на розвантажувальний лотік. На рис. 16.5 наведена 

конструктивна схема авто бетонозмішувача. 

Технологічне обладнання автобетонозмішувачів змонтовано на рамі 7. 

У машин типу СБ-159 воно містить змішувальний барабан 4, який 

обладнаний воронкою 5 для завантажування суміші та лотком 6 для її 

розвантаження. Обертання барабану забезпечують привод 11, 10 і ланцюгова 

передача 9. Вода з баку 3 подається в барабан 4 відцентровим насосом 

трубопроводами через дозатор 8. Роботу машини регулюють за допомогою 

органів керування та блока контрольно-вимірювальних приладів. 

Повний цикл роботи автобетонозмішувача складається з таких 

операцій: завантаження барабана змішувача 4 готової або сухою сумішшю; 

подача води в бак 3; подача в змішувач порції води, перемішування або 

збуджування бетонної суміші при русі автобетонозмішувача або після 

прибуття його на об’єкт; розвантаження суміші через розвантажувальний 

лоток 6; промивання змішувача і лотків; повернення машини до місця 

завантаження. 
 

 
 

Рис. 16.5 – Автобетонозмішувач: 

1 – шасі; 2 – паливний бак; 3 – бак для води; 4 – барабан,5 – завантажувальна 

воронка, 6 – розвантажувальний лотік, 7 – рама, 8 – дозатор; 9 – ланцюгова передача; 10 

– редуктор, 11 – двигун 



Перемішувати суміш необхідно при частоті обертання 0,15 – 0,17 с-1, 

тривалість перемішування залежить і складу бетонної суміші і становить 20 – 

30 хв. Значну частину бетонної і розчинної суміші подають до місць 

бетонування і укладання у поворотних баддях, які розміщені в зоні роботи 

крана. Готові суміші доставляють автобетоновозами, авторозчиновозами, 

автосамоскидами й розвантажують у баддю, яку потім краном подають до 

місця укладання суміші. 

Для подавання малорухомої бетонної суміші використовують стрічкові 

конвеєри з гладкою або рифленою стрічкою. 

Щоб запобігти розшаруванню при перевантаженні з однієї секції 

конвеєра на іншу та при розвантаженні, суміш слід подавати вертикально 

через воронку або хобот. Кут нахилу гладкої стрічки конвеєра не повинен 

перевищувати для бетонної суміші рухомістю до 4 см при підніманні – 18°, 

при опусканні – 11°, а при рухомості суміші 4 – 6 см – кут піднімання – 15°, 

при опусканні – 7°. 

При зведенні монолітних споруд подача бетонної суміші 

бетоноукладальними комплексами насосного типу більш технологічна 

порівняно з подачею її стрічковими конвеєрами та кранами в баддях. Але при 

використанні насосів треба ретельно підбирати матеріал для приготування 

лекгоперекачуваної суміші контролювати розмір заповнювача, крім того, 

своєчасно очищувати бетонопровід та насосну установку від залишків суміші 

після роботи або при тривалих переривах. 

Для подачі суміш по горизонтальному бетонопроводу на відстань до 

800 м, а по вертикальному до 150 метрів використовують бетононасоси. 

Застосування сучасних бетононасосних установок дозволяє механізувати 

робочі операції з укладання бетонної суміші в конструкції, прискорити 

бетонування та суттєво підвищити продуктивність і якість роботи. 


