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ТЕМА :УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТУ В ТРАНШЕЯХ 



Грунтоущільнюючі трамбувальні машини Віброплита

Трамбування з 
компресійно-
вакуумним ударним 
механізмом 1 - привід; 
2 - корпус; 3 -
кривошип; 4 -
рухливий циліндр; 5 -
повітряна подушка; 6 -
поршень-черевик; 7 -
стовбур 

На Рис. 2 показана конструктивна схема нових 
трамбовок ІЕ-4502 і ІЕ-4504, розроблених у ВНІІСМІ з 
нелінійної зв'язком робочого органу. 1 - трамбують 
башмак; 2 - редуктор; 3 - кривошипно-шатунний 
механізм; 4 - повзун; 5 - ступінчастий шток; 6 -
пружина; 7 - циліндр; 8 - корпус; 9 - неврівноважена 
маса; 10 - рукоятка управління 

Рис. 1. Трамбування з пружинно-повітряним 
механізмом 1 - кривошипно-шатунний 
механізм; 2 - повзун; 3 - корпус; 4 - черевик; 
5 - поршень проміжний; 6 - пружина робоча; 
7 - пружина допоміжна; 8 - шток; 9 -
повітряна подушка; 10 - канал для 
компенсації повітря 
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Ущільнення грунтів в траншеях при прокладці трубопроводів 

Ущільнення грунту при засипці трубопроводів і колекторів ведеться в разі, коли вони 
прокладаються в межах промислового майданчика, житлового масиву, під дорогами і т.п. 
Грунт для зворотної засипки знаходиться, як правило, в відвалах, розташованих уздовж 
траншеї по одну або обидві сторони від неї, що залежить від типу землерийної машини, 
глибини траншеї і вимог проекту виконання робіт.

Для засипки траншей з укосами при діаметрі труб більше 350 мм відвали грунту
рекомендується розмішати з обох сторін: з одного боку основної, а з іншого тільки для 
засипання пазухи трубопроводу. Зворотну засипку траншеї слід вести відразу ж після 
укладання труб з тим, щоб виключити обвалення стінок траншеї, замулювання труб в 
результаті атмосферних опадів і пересушування (або перезволоження) грунту у відвалах.

Зворотне засипання траншей, заповнених ґрунтовими (або атмосферними) водами, 
допускається тільки після попередньої відкачки води і осушення траншеї. При наявності в 
траншеї кріплень їх слід розбирати в процесі виконання зворотної засипки, за винятком 
випадків, коли їх розбирання може спричинити пошкодження поруч розташованих 
будівель або споруд. 

Засипку грунту в траншеї рекомендується виконувати бульдозерами. Попередньо 
зменшують крутизну укосу розміщеного вздовж траншеї відвалу грунту косими проходами 
бульдозера, який при цьому зміщує грунт до траншеї. Цю роботу поєднують з подачею 
грунту в перший шар засипки. Грунт в траншею подається в обсязі, що забезпечує задану 
товщину відсипається шару, відповідно до темпів його розрівнювання і ущільнення. 
Зворотне засипання трубопроводів місцевим зв'язковим грунтом в траншеях з укосами 
може виконуватися відповідно до наведених на рис.3 і рис.4 схемами виконання робіт. 



Рис. 3. 

Технологія ущільнення 
грунтів в траншеях при 
прокладці трубопроводів: 
1,2 - бульдозер; 3 -
кулачковий каток; 4 -
вібротрамбовка
Розрівнювання першого і 
кількох наступних шарів 
грунту в траншеях з 
трубопроводами 
діаметром до 0,2 м 
включно здійснюється 
двома мікробульдозерамі. 

А в верхній частині при ширині її, рівній 1,4 м і більше, - двома малогабаритними бульдозерами

на базі трактора, один з яких веде чорнове розподіл грунту, а другий, що йде слідом, ретельно

планує поверхню кожного шару.

Нижні шари зворотної засипки траншеї з трубопроводами діаметром 0,25 м і більше розрівнюються

вручну. Для зменшення обсягу робіт, що виконуються вручну, крім основного відвалу грунту, що

розміщується з одного боку траншеї, передбачається додатковий відвал грунту з іншого боку в обсязі,

достатньому для засипки пазух між укладеним трубопроводом і стінками траншеї. Грунт в пазухи

подається бульдозером розосередження косими проходами з метою зменшення обсягу перекидання

при його розрівнюванні.



Схема подачі, розрівнювання і ущільнення грунту в нижній частині траншеї

Рис. 4

Технологія ущільнення

грунтів в траншеях при 

прокладанні

трубопроводів:

1 - екскаватор –

планувальник; 

2 – автосамоскид; 3 –

бульдозер;

4 – віброплита;

5 - трамбовка

Схема подання, розрівнювання і ущільнення грунту в верхній частині траншеї

1 - екскаватор – планувальник; 2 – автосамоскид; 3 – бульдозер

4 – віброплита; 5 - трамбовка



Рис.5

Схема ущільнення грунта основи траншеї:

1-екскаватор; 

2-трамбуюча плита; 

3-вісь екскаватора; 

4-ущільнений шар грунту (0,16 см); 

5-ущільнюючий шар грунту 

Рис.6

Схема ущільнення грунта основи траншеї:

1-екскаватор; 

2-трамбуюча плита 5,0 т.; 

3-вісь екскаватора; 

4-ущільнений шар грунту



Щоб уникнути пошкодження трубопроводів або їх гідроізоляції при розрівнюванні грунту

бульдозерами необхідно стежити, щоб над шелига труби був шар грунту не менше 0,25 м. Обсипання 

трубопроводів скельним грунтом не допускається.

Якщо траншея відрита в скельному грунті, обсипання трубопроводу необхідно виконувати 

привізним піском або суглинком. 

Нижні шари засипки ущільнюються самопересувними електротрамбовками або 

малогабаритними віброуплотняючими машинами паралельними проходками уздовж осі трубопроводу. 

Товщина шарів, що ущільнюються і число проходів по одному сліду виконуються відповідно з 

даними, отриманими в процесі дослідного ущільнення. Шар грунту над трубопроводом ущільнюється

після ретельного ущільнення його в пазухах між трубопроводом і стінками траншей з метою 

досягнення достатнього обтиску трубопроводу і усунення його зсування. 

Для ущільнення верхніх шарів засипок може бути використана електротрамбовка, а при ширині 

траншеї 1,8 м і більше ущільнення виконується кулачковими катками (при товщині шару грунту над 

шелига труби не менше 0,7 м). 

Поряд з великими самопересувними трамбовками типу ІЕ-4502 і ІЕ-4504, які ефективні при 

ущільненні зв'язкових грунтів, освоєний серійний випуск і більш легких трамбовок масою 28 кг з 

однопружним ударним механізмом. Управління новими трамбовками не представляє труднощі. 

Трамбувачі масою 80 і 160 кг самопересувні і не вимагають зусилля оператора. Оператор лише задає 

трамбування напрямок руху. 

При роботі трамбувачів відбувається зміщення центру ваги, що сприяє пересуванню її в сторону 

корпусу трамбування. Трамбувачі масою 18 і 28 кг не є самопересувними, і для їх переміщення 

потрібно зусилля оператора, однак зусилля це незначне, так як переміщення трамбувачів відбувається 

в момент відриву трамбуючого черевика від грунту. 



ВІБРОТРАМБУВАЧІ

ІЕ-4502 

ІЕ-4504



Технічна продуктивність машин для ущільнення

ґрунтів визначається (м3 / год): - для грунтоущільнювачів безперервної дії:

П = 𝟏𝟎𝟎𝟎 ⋅ (𝑩 − 𝒃) ⋅ 𝒉 ⋅ (
𝝑

𝒛
),                            (7.19)

де В - ширина смуги ущільнення (ширина катка, зчепу, віброплити, трамбуючої

машини); 

b - ширина перекриття суміжних смуг (0,1-0,15м); 

h - товщина шару ущільнення (в характеристиці обладнання); 

v- швидкість руху; 

z - необхідне число проходів по 1 місцю (від виду грунту).




