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Анотація  
В роботі описано заплановані модельні дослідження підсилення пальового фундаменту плитою для 

визначення ступені включення плити підсилення у роботі пальово-плитного фундаменту. 

Ключові слова: пальово-плитний фундамент, ростверк, паля, модель пальово-плитного фундаменту. 

 

Abstract  
The paper presents scheduled model researches of reinforcing pile foundation by raft for determine the part of 

including reiforcing raft in piled raft foundation work. 
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Влітку 2015р. працівниками ТОВ «Гервін Проект» було виконано обстеження конструкцій печі 

первинного риформінгу аміаку на агрегаті аміаку №1 АТ «Одесський припортовий завод». В 
результаті обстеження, проведених геологічних вишукувань та перевірочних розрахунків виявлено, 
що стан пальових фундаментів конвекційної зони печі передаварійний, виникла необхідність їх 
підсилення.  

Із запропонованих варіантів підсилення (об’єднання ростверків фундаментів конвекційної зони 

єдиною плитою або зміцнення грунтів основи) Замовником було обрано варіант із влаштуванням 
суцільної плити).  

В результаті аналізу зарубіжних та вітчизняних нормативних документів та публікацій [1…18] 
виявлено, що сумісна робота плитно-пальових фундаментів з основою під час підсилення 
недостатньо досліджена та обгрунтована. 

Під час підсилення пальового фундаменту плитою ростверку традиційно прийнято виконувати 
розрахунок з врахуванням роботи лише нового ростверку, нехтуючи роботою існуючих паль. В той 
же час на сьогодні відомо, що врахування сумісної роботи елементів пальово-плитного фундаменту 

дозволяє до 2-х разів більш повно врахувати ресурси фундаменту порівняно з врахуванням роботи 
лише одного з компонентів системи.  

Для оцінки сумісної роботи існуючого пальового фундаменту печі і плити ростверку підсилення 
під дією вертикального навантаження планується провести фізичне моделювання на маломасштабних 
моделях у лабораторних умовах. Щільність піщаної основи планується контролювати ваговим 
методом та способом «ріжучого кільця». Вологість визначатиметься методом висушування до 
постійної ваги. Дослідження проводитимуться у лотку розмірами 1800х1800х1000мм. В якості ґрунту 

заплановано використовувати дрібнозернистий пісок.  
Аналізуючи розміри лотка для збереження непорушеної картини напруженого стану в грунтовій 

основі навколо підсиленого фундаменту, а також параметри опорної рами для передачі навантаження 
обрано масштаб моделювання 1:30. Планується використовувати модель існуючого фундаменту (див. 
рис. 1) у вигляді паль з металу квадратного перерізу 10х10мм, довжиною 240 мм з ростверками з 
металевого листа товщиною 24мм та модель плити підсилення з металевого листа товщиною 10мм.  
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Рисунок 1. а) Модель існуючого фундаменту. б) Модель фундаменту після підсилення. 
 
В процесі досліджень будуть вимірюватись деформації і зусилля, що передаються на кожну з паль. 

На модель фундаменту буде прикладатись навантаження, величина якого буде контролюватись 

динамометром або манометром (у випадку використання гідравлічних домкратів). Переміщення паль 
буде визначатись за допомогою прогиномірів, а для визначення навантаження, що приходиться на 
кожну палю, планується використати тензометричні датчики, встановлені на оголовки паль.  

Модельне випробування планується провести у наступній послідовності: 
1) укладання піску в лоток з пошаровим ущільненням кожного шару і контролем отриманої 

щільності (δ = 15 см); 
2) встановлення моделі існуючого пальового фундаменту печі у лоток разом з тензометричними 

датчиками на оголовках паль; 
3) завантаження моделі експлуатаційними значеннями навантажень, що відповідає навантаженням 

на фундаменти до заміни обладнання печі; 
3) витримування до стабілізації осідань; 
4) часткове розвантаження печі до значень експлуатаційних навантажень у неробочому стані; 
5) підсилення моделі існуючого фундаменту плитою із закріпленням плити підсилення до 

підколонників за допомогою різьбових з’єднань для забезпечення їх сумісної роботи; 
6) завантаження моделі експлуатаційними значеннями навантажень, що відповідає навантаженням 

на фундаменти до заміни обладнання печі; 
7) витримування до стабілізації осідань; 
8) довантаження моделі експлуатаційними значеннями навантажень, що відповідає 

навантаженням на фундаменти після заміни обладнання печі; 
9) витримування до стабілізації осідань; 
10) довантаження моделі розрахунковим значенням навантажень, що відповідає навантаженням на 

фундаменти після заміни обладнання печі; 

11) продовження передачі статичного навантаження на пальово-плитний фундамент до досягнення 
навантаженням граничного значення для підсиленого фундаменту. 

Виконано конструювання моделей окремих ростверків до підсилення і моделі плити підсилення.  
Проведені модельні дослідження дозволять встановити ступінь включення плити підсилення у 
роботу пальово-плитного фундаменту. В подальшому буде здійснене порівняння характеру осідань 
підсиленого фундаменту моделі з осіданням реально підсиленої плити фундаменту на АТ «ОПЗ». Для 
замірювання осідань підсиленого фундаменту на АТ «ОПЗ» планується здійснити в подальшому 

геотехнічний моніторинг шляхом нівелювання.  
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