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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: 

 

    Вдосконалення методики розрахунку 

несучої здатності буроін’єкційних паль 

великих діаметрів та порівняння одержаних 

результатів з фактичними даними 

випробувань у польових умовах готових паль 

 



ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

 
 - вивчити досвід проектування та влаштування буроін’єкційних 

паль, та проблеми і недоліки, які при цьому виникають; 

 - зібрати матеріал по статичним випробуванням буроін’єкційних 
паль великих діаметрів у польових умовах; 

 - зібрати матеріал по статичним випробуванням бурових паль у 
польових умовах; 

 - порівняти несучу здатність бурових та буроін’єкційних паль 
великих діаметрів, визначену в польових умовах, з несучою 
здатністю, визначеною за методикою норм; 

 - для системи «буроін’єкційна паля - основа» розробити 
принципи побудови розрахункових схем, складання вихідних 
даних для чисельного моделювання НДС, провести розрахункові 
дослідження, використовуючи сучасні програмні комплекси; 

 - за даними статичних випробувань грунтівбуроін’єкційними 
палями і чисельного моделювання встановити несучу здатність 
дослідних паль, що дозволить удосконалити методику їх 
розрахунку за першою групою граничних станів по ґрунту; 

 - запропонувати поправки до інженерної методики визначення 
несучої здатності буроін’єкційних паль та перевірити їх 
відповідність даним натурних випробувань паль. 



ГРАФІК ВІДПОВІДНОСТІ РОЗРАХОВАНОЇ НЕСУЧОЇ 

ЗДАТНОСТІ ПАЛЬ F1 І НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ, ВИЗНАЧЕНОЇ НА 

ПІДСТАВІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ F 
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Умовні позначення

	 - бурові палі ;
	 - буроін'єкційні палі ;
	 - випробування буроін 'єкційних паль ,
	 при яких досягнуто осідання S = 40 мм .



РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ БУРОІН’ЄКЦІЙНОЇ ПАЛІ,  

ЩО ВЛАШТОВАНА ПО ВУЛ. ТРУТЕНКО 

 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЇВ (ДОВЖИНА ПАЛІ 16 М, ДІАМЕТР 
620 ММ) 

 



РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ БУРОІН’ЄКЦІЙНОЇ ПАЛІ,  

ЩО ВЛАШТОВАНА ПО ВУЛ. ТРУТЕНКО 
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620 ММ) 

 



ІЗОПОЛЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ ҐРУНТУ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ 
НАПРЯМКУ 
 



ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ «ОСІДАННЯ -НАВАНТАЖЕННЯ» БУРОІН’ЄКЦІЙНОЇ 
ПАЛІ ПРИ НАТУРНОМУ ВИПРОБУВАННІ ТА МОДЕЛЮВАННІ ВІДПОВІДНО 
(ВУЛ. ТРУТЕНКО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЇВ) 
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ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ «ОСІДАННЯ -НАВАНТАЖЕННЯ» ПРИ НАТУРНОМУ 

ВИПРОБУВАННІ ТА МОДЕЛЮВАННІ ВІДПОВІДНО, БУРОВА ПАЛЯ, М. 
КИЇВ, ЛАВРА, УСПЕНСЬКИЙ СОБОР, ВИПРОБУВАННЯ №1 
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ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ «ОСІДАННЯ -НАВАНТАЖЕННЯ» ПРИ НАТУРНОМУ 
ВИПРОБУВАННІ ТА МОДЕЛЮВАННІ ВІДПОВІДНО, БУРОІН’ЄКЦІНА ПАЛЯ, 
М. КИЇВ, ПРОВ. ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 
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ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ «ОСІДАННЯ -НАВАНТАЖЕННЯ» ПРИ НАТУРНОМУ 

ВИПРОБУВАННІ ТА МОДЕЛЮВАННІ ВІДПОВІДНО, БУРОІН’ЄКЦІНА ПАЛЯ, 
М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, БУДИНОК №6, ВИПРОБУВАННЯ №2 

 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Plaxis

статичне 

0,9



РЕЗУЛЬТАТИ СТАТИЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ БУРОІН’ЄКЦІЙНИХ ПАЛЬ В 
ОДНОРІДНИХ ҐРУНТАХ ТА ТЕОРЕТИЧНА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ПАЛЬ 

 



ВИСНОВКИ 
 

 Несуча здатність буроін’єкційних паль великого діаметру у чинних 
нормах України прирівнюється до несучої здатності звичайних бурових 
паль, що влаштовують в стійких або нестійких ґрунтах. 

 Численні дослідження показали, що несуча здатність буроін’єкційних 
паль великого діаметру перевищує несучу здатність звичайних бурових 
паль при однакових витратах матеріалів. 

 Виконаний аналіз свідчить, що у 90 % випадках буроін’єкційні палі мають 
резерв у фактичній несучій здатності у порівняні із розрахованою за 
методикою норм величиною до 3,7 разів. 

 Коефіцієнт запасу для піщаних грунтів, спричинений неврахуванням 
технології виготовлення буроін’єкційних паль великих діаметрів, вище, 
ніж для глинистих ґрунтів. 

 Проведене математичне моделювання дозволяє уточнити коефіцієнти 
умов роботи буроін’єкційних паль великих діаметрів по боковій 
поверхні, що пропонує чинний ДБН, на більш високі з урахуванням 
технологій влаштування таких паль.  

 Результати розрахунків показують, що з достатнім ступенем 
обережності для буроін’єкційних паль великих діаметрів можна 
використовувати такі ж коефіцієнти умов роботи по боковій поверхні, як 
для буроін’єкційних паль малих діаметрів (γсf=0,9 для пісків та  γсf=0,8 для 
глинистих грунтів). 

 Використання уточненої методики розрахунків дозволить забезпечити 
при проектуванні економію матеріалів паль на величину до 30%. 






















