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ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ГІДРОІМПУЛЬСНОГО 

НАГНІТАННЯ СКРІПНИХ РОЗЧИНІВ У ҐРУНТОВИЙ МАССИВ ПРИ 

ІН’ЄКЦІЙНОМУ ПІДСИЛЕННІ НЕСУЧИХ ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ 

Професор Коц І.В., аспірант Трубаєнко А.А. 

Вінницький національний технічний університет 

 

Досить часто виникає необхідність відновлення та підсилення ґрунтових 

масивів і несучих основ будівель та споруд, наприклад: при неправильному 
проєктуванню основи; при просіданні підстилаючих шарів ґрунту; при перезво-

ложенні просадочного ґрунту; внаслідок збільшення навантаження на фунда-

мент при реконструкції будівлі; при довготривалій експлуатації споруд тощо. 
Інколи повна заміна фундаменту є досить високовартісною, в більшості випад-

ків і неможливою без повного знесення споруди, а несвоєчасний ремонт та 

укріплення несучих основ призводить до руйнації будівлі й об’єктів різного фу-
нкціонального призначення. Таким чином, підсилення і відновлення несучих 

основ споруд та фундаментів будівель є актуальним і потребує подальшого де-

тального вивчення та аналізу, пошуку і вибору оптимального варіанту методу 
закріплення порушеної основи. 

Метою даної роботи є проведення детального аналітичного дослідження 

основних методів та відповідного технологічного оснащення для відновлення 
та підсилення несучих основ споруд і дослідженню основних теоретичних та 

експериментальних результатів в даній області для пошуку оптимального варі-

анту закріплення порушеної структури ґрунтового масиву. На основі здійсне-
ного аналізу передбачається розробити новий ефективний метод та технологіч-

ного обладнання для відновлення та підсилення несучих основ споруд, який на-

дасть можливість ліквідації основних недоліків існуючих відомих технологій. 

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що метод цементації 

є достатньо універсальним, економічним та безпечним, а тому нами для пода-

льшого дослідження був запропонований новий ефективний метод імпульсного 

ін’єктування ґрунтів, який передбачає накладання на стаціонарний потік роз-

чину додатково створених періодичних імпульсів тиску за допомогою спеціаль-

ного розробленого у ВНТУ технологічного устаткування  (патенти України № 

54122, 63266, 79358, 81614, 83367, 92360, 117 371 та інші). Це надає можливість 

зменшити сили тертя між ґрунтовим середовищем та технологічним розчином 

в результаті зменшення в’язкості розчину при дії на потік імпульсної складової 

і, як наслідок, збільшити глибину проникнення розчину та збільшити радіус роз-

повсюдження його в товщі ґрунтового масиву. В результаті якісного заповнення 

пор і каналів в ґрунтовому масиві та суттєвого збільшення об’єму несучої ос-

нови досягаються її необхідні параметри при відновленні та підсиленні пошко-

джених фундаментів будівель і споруд. 
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