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Rezumat: Metoda de compactare dinamicǎ cea mai utilizatǎ o reprezintă aceea prin vibrarea 
unui mediu (pǎmȃnt, piatrǎ spartǎ, beton asfaltic ş.a.). Una dintre problemele constructive la 
plǎcile compactoare vibratoare (PCV) este este legată de procedeul prin care se deplasează ȋn 
timpul lucrului. Sistemele constructive pentru realizarea autodeplasǎrii PCV se pot grupa ȋn 
funcţie de tipul vibrogeneratorului mecanic, de modul de amplasare al acestuia pe placǎ, precum 
şi de modul ȋn care se realizeazǎ virajul plǎcii. 
Cuvinte cheie: placă vibratoare, vibrogenerator, viraj 
 
Abstract: The most widely used dynamic compaction method is that by vibrating an environment 
(earth, crushed stone, asphalt concrete, etc.). One of the constructive problems with the vibratory 
compactor plates (VCP) is related to the process by which it moves during work. The constructive 
systems for the self-displacement of the VCP can be grouped according to the type of the 
mechanical vibrogenerator, the way of its placement on the board, as well as the way in which 
the turn of the board is made. 
Keywords: vibratory plate, vibrogenerator, turn 
 

 1. INTRODUCERE 
 

Ȋn prezent, procesul de compactare prin vibrare a unui mediu (pǎmȃnt, piatrǎ spartǎ, 
beton asfaltic ş.a.) este metoda de compactare dinamicǎ cea mai utilizatǎ, prezentȃnd o serie de 
avantaje reale, cum ar fi: adȃncime mare de compactare, productivitate ridicatǎ, preţ de cost 
relative redus, greutate proprie mica a utilajului etc.  

Procesul vibratoriu antreneazǎ particulele de pǎmȃnt sau material (piatrǎ spartǎ, beton 
asfaltic) ȋntr-o mişcare relativǎ unele fatǎ de celelalte, avȃnd ca rezultat eliminarea apei şi a 
aerului din spaţiile inter-particule. Acest fenomen se realizeazǎ dacǎ acceleraţia vibraţiilor este 
suficient de mare pentru ca forţele de inerţie imprimate particulelor sǎ ȋnvingǎ forţele de 
legǎturǎ - de coeziune şi frecare interioarǎ, ȋntre particule.  

Efectul de compactare prin vibrare este cu atȃt mai mare cu cȃt masele particulelor sunt 
mai diferite, iar forţele de coeziune mai mici. Astfel, se preteazǎ procesului de compactare 
pǎmȃnturile necoezive (nisipuri, nisipuri argiloase, balasturi), piatrǎ spartǎ si beton asfaltic. 

 Rezultate foarte bune s-au obţinut şi la compactarea pǎmȃnturilor stabilizate şi loess-
urilor. 
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2. TIPURI CONSTRUCTIVE DE PLǍCI VIBRATOARE. AUTODEPLASAREA 
PLǍVILOR VIBRATOARE 

Din punct de vedere al tipului de vibrogenerator cu care este dotatǎ placa copactoare 
vibratoare (PCV) şi al modului de amplasare a motorului de acţionare ȋn raport cu talpa plǎcii, 
se disting: 

- PCV- cu o masa ȋn vibrare sau  
- PCV - cu douǎ mase ȋn vibrare  
 

                                 
                                a.                                                                                                b. 

Fig. 1. Placǎ compactoare vibratoare [10] 
 

PCV cu o singurǎ masa ȋn vibrare (fig.1, a) are motorul de acţionare ȋmpreunǎ cu 
vibrogeneratorul de vibraţii  fixat pe talpa acesteia, formȃnd astfel un ansamblu rigid. Aceastǎ 
construcţie este utilizatǎ ȋn mod special la PCV de ȋnaltǎ frecvenţǎ.  

PCV cu douǎ mase ȋn vibrare  (fig.1, b) are motorul de acţionare- inclusiv cadrul suport 
al acestuia, montat izolat de vibrogeneratorul fixat pe talpa plǎcii prin intermediul unor 
elemente elastice (arcuri elicoidale, tampoane de cauciuc) ȋn scopul protejǎrii acestuia şi a 
operatorului ȋmpotriva acţiunii nocive a vibraţiilor ȋn timp. Aceastǎ construcţie este cel mai des 
utilizatǎ ȋn practicǎ. 

Una dintre problemele constructive impuse de exploatarea acestor plǎci este procedeul 
de deplasare ȋn timpul lucrului. Din acest punct de vedere se disting urmǎtoarele tipuri de plǎci 
compactoare: 

- PCV autodeplasabile – cel mai rǎspȃndit model, prezent la toate plǎcile indiferent de 
masa acestora; 

- PCV tractate manual- utilizate ȋntr-o mica mǎsurǎ la plǎcile uşoare (400…2500 N), cu 
o singurǎ masa ȋn vibrare, acţionate electric; 

- PCV tractate mecanic (de un alt utilaj, de ex. tractor) – pentru plǎci grele 
(10000…25000 N) şi foarte grele (25000…80000 N); 

- PCV purtate – utilizate ca echipamente pe utilaje de bazǎ (ex. autogredere, tractoare), 
lucrȃnd cuplate ȋn paralel, fiind de greutate medie (2510…10000 N); 

- PCV ataşate – montate la braţul unui excavator ȋn locul organului de lucru curent (cupa) 
de greutate medie (2510…10000 N); 
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- PCV suspendate – de braţul unei macarale sau al unui excavator, de tip foarte greu, 
utilizatǎ pentru compactarea de volume mari de pǎmȃnt sau piatrǎ spartǎ ȋn straturi. 
 
PCV autodeplasabile, tractate şi purtate se deplaseazǎ continuu ȋn timpul procesului 

tehnologic, iar cele ataşate sau suspendate se deplaseazǎ ciclic, odatǎ cu mişcarea braţului 
macaralei sau a excavatorului. 

 
3. PROCESUL DE AUTODEPLASARE A PCV 

 
Conform sistemul constructiv de autodeplasare a plǎcii ȋn raport cu frontal de lucru 

(pǎmȃntul)– considerat ca element elastic ȋn procesul de compactare, plǎcile compactoare au 
posibilitatea de a lucre ȋntr-unul din urmǎtoarele douǎ moduri: 

a. prin presiune (fig.1, a)– fǎrǎ desprindere de sol; 
b. prin salt (fig.1, b)– cu desprindere de sol - numite şi plǎci prin ricoşeu/ ricoşante. 

PCV prin presiune – numite şi plǎci de supragreutate, realizeazǎ compactarea solului 
printr-o mişcare vibratorie forţatǎ ȋn care acţioneazǎ ansamblul placǎ vibratoare-pǎmȃnt. Ȋn 
anumite condiţii, frecvenţa forţei perturbatoare poate atinge frecvenţa proprie a ansamblului 
placǎ vibratoare-pǎmȃnt, caz ȋn care mişcarea are loc la rezonanţǎ (amplitudinea mişcǎrii atinge 
valori foarte mari), efectul de compactare fiind maxim. La rezonanţǎ, cȃnd amplitudinea 
mişcǎrii vibratorii este mai mare decȃt deformaţia staticǎ a pǎmȃntului, placa vibratoare va lucra 
prin salt. 

PCV prin presiune sunt caracterizate prin frecvenţe de excitaţii ȋnalte şi forţe 
perturbatoare mici. 

Plǎcile vibratoare prin salt lucreazǎ printr-un efect de vibrare şi un efect de lovire (prin 
şoc). Lovitura provoacǎ apariţia unei vibraţii libere care ȋnceteazǎ rapid datoritǎ efectului de 
amortizare al pǎmȃntului. Placa vibratoare provoacǎ astfel presiuni periodice asupra terenului, 
care se transmit ȋn mod periodic şi asupra pǎmȃntului. Deoarece amplitudinea vibraţiei nu 
depinde de frecvenţa de execuţie, aici nu apare efectul de rezonanţǎ. Acest tip de plǎci sunt 
caracterizate prin frecvenţe de excitaţie reduse şi forţe perturbatoare de valori mari. Sunt 
utilizate la compactǎri de adȃncime mai mare, chiar şi pentru straturi de coeziune mai micǎ. 

Ca urmare, autodeplasarea plǎcilor are loc numai cȃnd modul de lucru al acestora se 
realizeazǎ prin salt. Autodeplasarea se produce ca urmare a componentei orizontale a forţei 
perturbatoare, componenta verticalǎ fiind orientatǎ ȋn sensul de realizare al saltului.  

Sistemele constructive pentru realizarea autodeplasǎrii PCV se pot grupa ȋn funcţie de 
tipul vibrogeneratorului mecanic, de modul de amplasare al acestuia pe placǎ, precum şi de 
modul ȋn care se realizeazǎ virajul plǎcii. 
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4. AUTODEPLASAREA PLǍCILOR DOTATE CU VIBROGENERATOARE CU 
ACŢIUNE NEDIRIJATǍ 

 
 Ȋn cazul PCV dotate cu vibrogeneratoare mecanice cu acţiune nedirijatǎ (circularǎ) a 

forţei perturbatoare, autodeplasarea poate avea loc, ȋn general, ȋntr-un singur sens, dar se poate 
produce şi ȋn ambele sensuri.  

 

 
Ȋn funcţie de modul de amplasare a vibrogeneratorului - cu acţiune nedirijatǎ de tip 

excentric (fig. 2) (cel mai rǎspȃndit tip) sau de tip planetar (fig. 3), se disting mai multe tipuri 
constructive. 

a.  Vibrogenerator circular montat ȋn centrul de masa al plǎcii (fig. 4). Este o construcţie 
economicǎ, cu douǎ mase ȋn vibrare, vibrogeneratorul fiind amplasat sub motorul de acţionare. 
Prin reglarea masei superioare faţǎ de masa inferioarǎ se obţine mersul ȋnainte. Se realizeazǎ 
un proces de vibrare eficient şi valori optime ale frecvenţei şi amplitudinii vibraţiei. 

  
 

Fig. 4. Vibrogenerator circular montat ȋn centrul 
de masa al plǎcii [2] 

 
Fig.5. Vibrogenerator circular montat ȋn partea 

frontalǎ a plǎcii [2] 
 
b. Vibrogenerator circular montat ȋn partea frontalǎ a plǎcii (fig. 5). Acest tip de placǎ 

are motorul de acţionare ȋmpreunǎ cu vibrogeneratorul montate la acelaşi nivel faţǎ de talpa 
plǎcii. Vibrogeneratorul este montat ȋn partea frontalǎ a PCV, excentric ȋn raport cu centrul de 
masǎ al acesteia, realizȃnd o amplitudine mai mare ȋn partea frontalǎ, generȃnd astfel mersul 
ȋnapoi şi compactarea pǎmȃntului. Ȋn partea opusǎ a plǎcii sunt generate amplitudini reduce, 
fiind utilizate astfel ȋn procesul de finisare a stratului compactat. 

 
c.  Douǎ vibrogeneratoare ce se cupleazǎ alternativ, montate simetric faţǎ de centrul de 

masa al plǎcii (fig. 6). Construcţie cu o singurǎ masǎ ȋn vibrare şi douǎ vibrogeneratoare – 
unul plasat ȋn partea frontalǎ şi celǎlalt ȋn partea opusǎ. Prin cuplarea vibrogeneratorului 
frontal se obţine mersul ȋnainte, iar prin cuplarea celui din spate se obţine mersul ȋnapoi. Deci, 
ȋn timpul autodeplasǎrii nu funcţioneazǎ decȃt un singur vibrogenerator. 

 
 

Fig. 2. Vibrogenerator cu acţiune nedirijatǎ de 
tip excentric [2] 

Fig. 3. Vibrogenerator cu acţiune nedirijatǎ de 
tip planetar [2] 
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Fig. 6. Douǎ vibrogeneratoare ce se cupleazǎ alternativ, montate simetric faţǎ de centrul de masa al 

PCV [2] 
 

5. AUTODEPLASAREA PLǍCILOR DOTATE CU VIBROGENERATOARE CU 
ACŢIUNE DIRIJATǍ 
 
La plǎcile vibratoare pentru compactarea pǎmȃnturilor avȃnd vibrogeneratoare 

mecanice cu acţiune dirijatǎ (unidirecţionalǎ) a forţei perturbatoare, deplasarea plǎcii poate 
avea loc atȃt ȋnainte, cȃt şi ȋnapoi. 

Din punct de vedere constructiv se deosebesc urmǎtoarele tipuri de PCV : 
 

a.  PCV cu vibrogenerator unidirecţional 
i. vibrogenerator tip excentric, cu doi arbori şi mecanism de ȋnclinare 

(fig. 7) 
ii. cu vibrogenerator tip excentric cu doi arbori şi mecanism de defazare 

excentrici (fig. 8) 

 
 

Fig. 7. Schema unui vibrogenerator excentric cu doi arbori şi mecanism de ȋnclinare montat ȋn 
talpa plǎcii [2] 

 
iii. cu vibrogenerator tip planetar (fig. 9) 

 

 

 

 

Fig. 8. Schema unui vibrogenerator excentric cu doi arbori 
şi mecanism de defazare a excentricilor [2] 

Fig. 9. Schema unui vibrogenerator tip 
planetar montat ȋn talpa plǎcii [2] 
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b. PCV cu douǎ vibrogeneratoare unidirecţionale dispuse transversal şi simetric 
faţǎ de centrul de masǎ al plǎcii 

i. Douǎ vibrogeneratoare tip excentric, cu cȃte doi arbori (fig. 10) 
ii. Douǎ vibrogeneratoare tip excentric, cu un arbore (fig. 11) 

 

  
Fig. 10. Schema unei PCV cu douǎ vibrogeneratoare 
unidirecţionale dispuse transversal şi simetric faţǎ de 

centrul de masǎ [2] 

Fig. 11. Schema a douǎ vibrogeneratoare tip 
excentric cu un arbore [2] 

 
Vibrogeneratorul tip excentric, cu doi arbori şi mecanism de ȋnclinare. Datoritǎ faptului 

cǎ ce doi arbori cu excentric se rotesc ȋn sens contrar – sincron şi sinfazic, componentele ce 
acţioneazǎ ȋn direcţia doritǎ (vertical sau ȋnclinat) se sumeazǎ fiind egale şi de acelaşi semn. 
Acestea ȋşi schimbǎ continuu mǎrimea de la zero pȃnǎ la o valoare maximǎ. Cȃnd direcţia 
doritǎ este verticalǎ, placa vibreazǎ pe loc, fǎrǎ deplasare. Dacǎ direcţia este ȋnclinatǎ, ia 
naştere o componentǎ orizontalǎ a forţei perturbatoare care va produce deplasarea (fig. 12), 
iar componenta verticalǎ va realiza compactarea. Componentele forţelor centrifuge ce 
acţioneazǎ ȋn direcţie transversalǎ se vor anula, fiind égale şi de sens contrar.  

 

 
 

Fig. 12. Reprezentare schematizatǎ a componentelor: orizontalǎ - de deplasare şi verticalǎ – de 
compactare [2] 
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Vibrogeneratorul tip excentric cu doi arbori şi mecanism pentru defazarea excentricilor. 
Cei doi arbori cu excentric se rotescȋn sens contrar, sincron, dar defazat. Ȋn funcţie de poziţia 
relativǎ a excentricilor (fig. 13) se va materializa componenta orizontalǎ a forţei perturbatoare 
care va produce deplasarea.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

a. Deplasare înapoi şi 
compactare 

b. Compactare pe loc, fără 
deplasare 

e.  Deplasare fără vibraţii 

Fig.13. Placǎ vibratoare cu vibraţii unidirecţionale [5] 
 
 Figura 14 prezintă schema cinematică a unei astfel de plăci vibratoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

a. Schemă cinematic a unei PV-vibraţii 
unidirecţionale 

1-excentric nereglabil; 2-excentric reglabil 

b. Sensul deplasării şi direcţia vibraţiilor în funcţie de 
poziţia relativă a excentricilor – deplasare înainte, 

compactare 
Fig.14. Placǎ vibratoare cu vibraţii unidirecţionale -schema cinematicǎ [5] 

 
Vibrogeneratorul tip planetar utilizeazǎ proprietatea braţului articulat prin care forţa se 

transmite articulaţiei numai de-a lungul axei sale. Deplasarea ȋnainte sau ȋnapoi se realizeazǎ 
prin ȋnclinarea vibrogeneratorului ȋnainte sau ȋnapoi. Acest tip de PCV este mai rar utilizat 
datoritǎ faptului cǎ este mare consumatoare de energie. 

Douǎ vibrogeneratoare tip excentric, cu cȃte doi arbori, dispuse transversal şi simetric 
faţǎ de centrul de masǎ. Sistemul de autodeplasare a plǎcii se realizeazǎ prin ȋnclinarea celor 
douǎ vibrogeneratoare laterale ȋn faţǎ- pentru mersul ȋnainte, sau spre spate – pentru mersul 
ȋnapoi, cu ajutorul unui mecanism.  
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Unghiurile de ȋnclinare ale vibrogeneratoarelor, respectiv a componentelor orizontale 
de deplasare, pot fi : 

- egale şi de acelaşi sens placa se va deplasa ȋn linie dreaptǎ ; 
- diferite şi de acelasi sens, sau diferite şi de sens contar are loc virajul plǎcii spre 

dreapta sau spre stȃnga ; raza de viraj este determinatǎ de mǎrimile unghiurilor care pot 
atinge valori maxime de ±300 sau de ±450. 
Aceastǎ construcţie este utilizatǎ pentru PCV cu douǎ mase ȋn vibrare. 
Douǎ vibrogeneratoare tip excentric cu un arbore. Ȋn acest caz, prin intermediul unui 

mecanism tip melc-rotǎ melcatǎ se realizeazǎ decalarea excentricelor exterior faţǎ de cele 
interioare ale fiecǎrei perechi de excentrice cu un unghi de pȃnǎ la ±150. Astfel se realizeazǎ 
ȋnclinarea faţǎ de verticalǎ a rezultantelor forţelor perturbatoare cu cȃte un unghi egal cu 
jumǎtatea valorii unghiului dintre excentrice. Apar, de asemenea, şi componentele orizontale 
care produc deplasarea plǎcii ȋn linie dreaptǎ – atunci cȃnd au valori égale, sau virajul plǎcii – 
cȃnd mǎrimile lor sunt diferite. 

 
6. CONCLUZII 

 
La lucrǎrile pentru compactarea pǎmȃnturilor cea mai mare utilitate o prezintǎ PCV cu 

un vibrogeneratortip excentric cu doi arbori, atȃt cu mecanism de ȋnclinare, cȃt şi cu mecanism 
de defazare a excentricilor.   

Ȋn aceeaşi mǎsurǎ sunt utilizate si PCV cu douǎ vibrogeneratoare tip excentric cu un 
arbore, avȃnd mecanism de defazare a excentricilor, care prezintǎ şi avatajul virajului mecanic. 

În funcţie de lăţimea zonei de compactat şi de volumul de lucrări se utilizează plăci 
vibratoare mai mici, cu masa puţin peste 100 kg, precum şi plăci vibratoare mari cu masa 500 
-600 kg. 

Toate aceste tipuri de PCV prezintǎ construcţii simple şi sunt economice. 
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