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Безударні способи заглиблення паль 

 
Безударна технологія занурення паль заснована на використанні таких 

способів заглиблення: віброзаглиблення, вдавлення, загвинчування. Кожний 

перерахований спосіб застосовують з урахуванням властивостей грунтів і ре- 

зультатів техніко-економічних порівнянь. 

Електричні молоти умовно поділяють на вібраційні – вібро-заглибники  

й ударно-вібраційні, або вібромолоти. Віброзаглибники передають елемен- 

там, що заглиблюються, коливання заданої частоти, амплітуди, напряму, вна- 

слідок чого забезпечуються процеси занурення паль. Робота віброзаглибни- 

ків грунтується на різкому зменшенні коефіцієнта тертя між грунтом і повер- 

хнею елемента під дією коливань. 

Віброзаглибники 

Віброзаглибник (рис. 15.8) міцно з'єднаний з палею або шпунтом за до- 

помогою наголовника 1. На останньому закріплено віброзбудник 2 з парною 

кількістю горизонтальних валів, що синхронно обертаються в протилежні 

боки і мають закріплені дебаланси. При обертанні останніх виникає сумарна 

відцентрова сила, спрямована вертикально, – збурююча сила, Н: 
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де m – сумарна маса дебалансів, кг; е – ексцентриситет дебалансів, м; 

ω – кутова швидкість дебалансних валів, рад/с. 

Дебалансні вали одержують обертання від електродвигуна 3 через 

передачі. 

У віброзаглибнику двигун піддається вібраційному впливу (рис. 15.8, а), 

негативно позначається на його роботоздатності і збільшує кількість колива- 

льних частот, що зменшує амплітуду їх коливань. Для низькочастотних віб- 

розаглибників (300 – 500 хв-1) це не суттєво, а високочастотні (700 – 1500 хв-1) 

виготовляють за схемою, наведеною на рис. 15.8, б. В останніх електродви- 

гун 3 та додаткова привантажувальна плита 4 з'єднані з віброзбудником через 

пружини 5. 

Такі вібромолоти забезпечують заглиблення паль у міцний ґрунт. У най- 

простішому вібромолоті (рис. 15.9) віброзбудник 1 зв'язаний з наголовни- 

ком 2 за допомогою пружин 3. У процесі роботи віброзбудник 1 виконує вер- 

тикальні коливання, завдаючи періодичних ударів по наголовнику, які забез- 

печують заглиблення палі. 



 

Рис. 15.8 – Віброзаглибники з 

коливним (а) та 

віброізольованим (б) 

двигунами: 

1 – наголовник; 2 – віброзбудник; 

3 – електродвигун, 
4 – привантажувальна 

плита; 5 – пружина 

 

 

 
 

Рис. 15.9 – Схема вібромолота: 

1 – віброзбудник; 

2 – наголовник; 
3 – пружина 

 

 

 

 

Головний параметр молотів ударної дії – енергія удару. 

 


