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(72) КОЦ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, БАДЬОРА НАТАЛЯ 
ПЕТРІВНА 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Установка імпульсної дії для нагнітання сумі-
шей в ґрунтовий масив, що містить імпульсний 
клапан, клапан тиску, робочий циліндр, поршень 
та шток, які розташовані в звідній камері, камеру 
робочого ходу, яка з'єднана з напірною камерою, 
гідроакумулятор, який з'єднаний з напірною магіс-
траллю гідронасоса, корпус гідророзподілення зі 

зливною розточкою, золотник з кільцевими розточ-
ками, яка відрізняється тим, що імпульсний кла-
пан виконаний у вигляді ступінчастого плунжера, 
підпружиненого регульованою пружиною до уста-
новчого сідла, що встановлений з можливістю від-
криття-закриття зв'язку зливної розточки з напір-
ною магістраллю, а також з порожниною, що 
сполучена з двокромковим золотником, який піти-
снутий пружиною та виконаний з можливістю спо-
лучення гідроакумулятора з камерою робочого 
ходу, причому звідна камера з'єднана зі зливною 
розточкою, а камера робочого ходу зв'язана зі 
зливом, причому клапан тиску з'єднаний з трубоп-
роводом, який в кінці виконаний наконечником. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до галузі будів-
ництва та може бути використана для нагнітання 
твердіючих сумішей та анкерування тріщин гірсь-
ких порід, ґрунтів основ фундаментів, залізобетон-
них, бетонних та кам'яних конструкцій з метою їх 
зміцнення. 

Відома установка для ін'єктування рідких ре-
човин в грунт [Патент СРСР №605570, МПК А01С 
23/04, 1978p.], яка включає бункер для добрив, 
вертикально встановлений ін'єктор, ємності для 
рідких та сипучих речовин, опорна плита, по доти-
чній до якої встановлений ін'єктор з насадкою. 

Такий пристрій не забезпечує необхідної шви-
дкості заповнення пор та тріщин в ґрунтах, недо-
статньо надійно закупорює отвори поміж частками 
ґрунту. 

Найближчим аналогом запропонованого при-
строю є пристрій ударної дії переважно для імпу-
льсного нагнітання води в гірничий масив [Автор-
ське свідоцтво СССР №1502820, Кл. Е21 С 3/20, 
1987p.], включає імпульсний клапан, клапан тиску, 
робочий циліндр, поршень та шток, які знаходять-
ся в взвідні камері, камеру робочого ходу, яка 
з'єднана з напірною камерою, гідроакумулятор, 
який з'єднаний з напірною магістраллю гідронасо-

са, корпус гідророзподілення зі зливною розточ-
кою, золотник з кільцевими розточками. 

Недоліками відомої конструкції є великі витра-
ти електричної енергії, відносно невисока продук-
тивність, недостатня надійність. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення установки імпульсної дії для нагнітання 
сумішей в ґрунтовий масив, в якій за рахунок вве-
дення нових конструктивних елементів та зв'язків 
між ними досягається інтенсифікація проникнення 
скріпних розчинів, підвищення якості, надійності та 
збільшення темпу заповнення ними пор і тріщин в 
ґрунтах, гірських породах та основах фундамен-
тах, які підлягають посиленню, зменшення втрат 
електричної енергії та підвищення продуктивності 
пристрою. 

Поставлена задача досягається тим, що уста-
новка імпульсної дії для нагнітання сумішей в ґру-
нтовий масив, що включає імпульсний клапан, 
клапан тиску, робочий циліндр, поршень та шток, 
які знаходяться в взвідні камері, камеру робочого 
ходу, яка з'єднана з напірною камерою, гідроаку-
мулятор, який з'єднаний з напірною магістраллю 
гідронасоса, корпус гідророзподілення зі зливною 
розточкою, золотник з кільцевими розточками, 
причому, імпульсний клапан виконаний у вигляді 
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ступінчастого плунжера підпружинений регульова-
ною пружиною до установчого сідла, що встанов-
лений з можливістю відкриття-закриття зв'язку 
зливної розточки з напірною магістраллю, а також 
з порожниною, що сполучена з двокромковим зо-
лотником, який піджатий пружиною та виконаний з 
можливістю сполучення гідроакумулятора з каме-
рою робочого ходу, причому взвідна камера з'єд-
нана зі зливною розточкою, а камера робочого 
ходу зв'язана зі зливом, причому клапан тиску 
з'єднаний з трубопроводом, який в кінці виконаний 
наконечником. 

На кресленні показана конструктивна схема 
установки імпульсної дії для нагнітання сумішей в 
ґрунтовий масив. 

До складу пристрою входить: імпульсний кла-
пан 1, який утворює своїми ступенями замкнуту 
порожнину 14, що з'єднана з порожниною 4, при-
чому імпульсний клапан підпружинений регульо-
ваною пружиною 3 до установчого сідла, а також 
імпульсний клапан з'єднаний з напірною магіст-
раллю 12 і зливною розточкою 2; двокромковий 
золотник 6, який віджатий пружиною 7, що зв'язує 
злив та камеру робочого ходу 8, яка разом зі взві-
дною камерою 11 вміщена в робочому циліндрі 23, 
а також гідроакумулятор 5, який з'єднаний з приві-
дним насосом 13, через зворотній клапан 9; магіс-
траль 15, що з'єднана з зворотнім клапаном 16, 
який служить для подачі порції розчину, а напірну 
камеру 17, яка утворена поршнем 10 зі штоком 22; 
клапан тиску 18, що служить для подачі порції 
скріпної рідини по трубопроводу 19 в наконечник 
21, потім в ґрунтовий масив 20. 

Установка імпульсної дії для нагнітання сумі-
шей в ґрунтовий масив працює так. 

У початковому положенні двоступінчатий ім-
пульсний клапан 1, підпружинений регульованою 
пружиною 3 до установочного сідла, відсікає взає-
мозв'язок напірної магістралі 12 із зливною розточ-
кою 2. Двокромковий золотник 6, віджатий пружи-

ною 7 в крайнє ліве положення, за допомогою сво-
їх робочих кромок і кільцевих розточок в корпусі 
зв'язує камуру робочого ходу 8 і злив. При вклю-
ченні насоса 13 в напірній магістралі 12 підвищу-
ється тиск робочої рідини, яка, поступаючи в взві-
дну камеру 11, переміщує поршень 10 зі штоком 
22 в крайнє праве положення (холостий хід). Од-
ночасно через зворотний клапан 9 робоча рідина 
потрапляє в гідроакумулятор 5 і проводить його 
зарядку. Окрім того, одночасно при рухові поршня 
10 зі штоком 22 у верхнє положення з магістралі 
15 через зворотній клапан 16 відбувається подача 
порції розчину в напірну камеру 17. Після досяг-
нення поршнем 10 крайнього правого положення 
тиск робочої рідини в напірній магістралі збільшу-
ється до заданого, на яке налаштований двоступі-
нчатий імпульсний клапан 1, і останній відкрива-
ється. При цьому тиск в замкнутій порожнині 14, 
яка утворена ступенями клапана 1, а також сполу-
ченій з нею каналом порожнині 4, підвищується, 
внаслідок чого двокромковий золотник 6 під дією 
тиску робочої рідини на його торець переміщуєть-
ся в крайнє праве положення, сполучаючи порш-
неву порожнину 8 з гідроакумулятором 5. Одноча-
сно в результаті робочого тиску, що впливає на 
площу верхнього ступеня двоступінчатого імпуль-
сного клапана 1, останній різко піднімається в 
крайнє положення, сполучаючи при цьому штокову 
порожнину 11 із зливною розточкою. Рідина, що 
поступає в поршневу порожнину 8 і опускає шток 
22 в нижнє положення. Шток 22 переміщуючись 
вниз витискає розчин скріпної рідини через клапан 
тиску 18 до колони ін'єктора по трубопроводу 19 в 
наконечник 21, а потім в ґрунтовий массив 20. 
Тиск в гідросистемі падає до зливного. Двоступін-
чатий імпульсний клапан 1 закривається, а двок-
ромковий золотник 6 повертається в початкове 
положення. Далі цикл повторюється в автоматич-
ному режимі. 
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