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При спорудженні будинків і споруд використовують пальові фундамен- 

ти. Палі здатні передавати навантаження на грунт. Порівняно з іншими типа- 

ми фундаментів вони дозволяють у 2 – 3 рази зменшити об'єм земляних ро- 

біт, скоротити в 1,5 – 2,0 рази витрати бетону, зменшити на 20% трудоміст- 

кість робіт нульового циклу, скоротити терміни будівництва. 

Існує кілька способів улаштування пальових фундаментів. За способом 

зведення розрізняють палі забивні і набивні. Палі занурюють: ударним спо- 

собом, при якому в ґрунт заглиблюють готову палю шляхом забивання; 

вібраційним, вдавлюванням або комбінованим способом. Для виготовлення 

паль застосовують дерево, метал, залізобетон. Залізобетонні палі переважно 

квад- ратного перерізу. Металеві і дерев'яні палі застосовують рідше. Круглі 

мета- леві палі загвинчують. Застосовують також палі круглого перерізу і 

палі- оболонки. 

Влаштовують також фундаменти з буронабивними палями й пальові фу- 

ндаменти у витрамбуваних котлованах. У першому випадку бурять свердло- 

вину, розширюють її нижню частину, потім її армують і заповнюють бето- 

ном. В другому випадку свердловину роблять шляхом ущільнення ґрунту 

трамбуванням. Ці способи дають змогу зменшити вартість пальових фунда- 

ментів. Для занурення готових паль використовують копрове обладнання та 

різні пальові заглибники. Копрове обладнання застосовують також при спо- 

рудженні в ґрунті шпунтових огороджень, які влаштовують заглибленням у 

ґрунт впритул один до одного металевих стержнів спеціального профілю – 

шпунтів. Шпунтові огородження необхідні при водозниженні та в деяких ін- 

ших випадках. Після закінчення роботи шпунти витягують. 

 

Копрове обладнання 

 
Копрове обладнання виготовляють як спеціальні машини на рейковому 

ходу і як навісне на тракторах, автомобілях та екскаваторах. 

Рейкові копри використовують на будівництві великих промислових і 

гідротехнічних об'єктів з великими обсягами пальових робіт, для 

заглиблення важких паль завдовжки 10 м та більше, а також похилих паль. 

Комплектують копри пароповітряними та дизельними молотами. 

Навісні копри мають енергетичну автономність, мобільність і маневре- 

ність, високу механізацію допоміжних операцій. За конструктивним вико- 

нанням їх поділяють на універсальні, напівуніверсальні й прості. Універсаль- 

ні копри забезпечують повний оберт платформи, де встановлена копрова 

стріла, зміну вильоту і робочий нахил копрової стріли (для заглиблення на- 

хилених паль). Рейкові копри мають тільки поворот платформи або робочий 



нахил копрової стріли для заглиблення вертикальних паль. Схема копрової 

установки на базі трактора наведена на рис. 15.1. 

Копрова установка має двигун, трансмісію, систему керування, ходове 

та вантажопідіймальне обладнання й комплектується пальовим заглибником 

(молотом). 

На базовому тракторі встановлено щоглу 2 з напрямними, в яких може 

переміщуватися дизель-молот 1. Щогла 2 закріплена на поворотній рамі, яка 

допомогою двох гідроциліндрів 7 нахиляється до 5° вперед і назад за віднос- 

но шарнірів на кронштейні. 

Гідроциліндри 4 встановлюють щоглу в транспортне горизонтальне по- 

ложення і забезпечують переміщення копрової щогли вздовж  поздовжньої 

осі машини. Це дає змогу швидко і точно встановити палю в потрібній точці 

та під заданим кутом. 
 

 

 

 

Рис. 15.1. – Схеми копрової установки: 1 – дизель-молот; 2 – щогла; 3 – канатні 

поліспасти; 4 – гідроциліндр нахилу поворотної рами; 5 – механізм підтягування 

паль;6 – стріла; 7 – гідроциліндр повороту стріли 



В процесі занурювання паль молот і палю піднімають окремо за допомо- 

гою двох канатних гідрополіспастів, рухомі обойми яких з'єднані зі штоками 

гідроциліндрів 5. Під молот палю встановлюють за допомогою стріли 6, що 

висувається вперед гідроциліндром 7. При забиванні палі стрілу прибирають. 

 

Пальові заглибники 

 

За способом заглиблення пальові заглибники поділяються на ударні, ві- 

браційні, статичні й комбіновані. Їх вибір залежить від властивості грунту, 

параметрів заглиблюваних елементів, від розміру будинку чи споруди. 

Ударним способом забивають дерев'яні, металеві, залізобетонні палі та 

шпунти практично в будь-які ґрунти. При виборі в залежності від довжини 

палі маса ударної частини молотів повинна дорівнювати масі залізобетонних 

паль або перевищувати її в 1,5 рази. Вібраційний спосіб застосовують при 

заглибленні паль в піщані та водонасичені ґрунти. 

Статичне заглиблення паль відбувається шляхом загвинчення, або віб- 

ровдавлювання паль у ґрунти, які не містять великих кам'янистих включень. 

Вдавлювання і вібровдавлювання застосовують для паль до 6 м. За видом 

споживаної енергії розрізняють механічні, пароповітряні, гідравлічні, дизе- 

льні та електричні пальові заглибники. 

Механічний молот – найпростіший вид пальового заглибника. Під час 

заглиблення паль його ударна частина масою 1000 – 3000 кг піднімається на 

2 – 4 м фрикційною лебідкою. При розгальмуванні барабана лебідки ударна 

частина падає вниз і відбувається удар. Такі молоти можна використовувати 

для забивання паль завдовжки до 5 м. 

Механічні молоти мають: просту конструкцію; можливість регулювати 

роботу молота за рахунок зміни висоти піднімання ударної частини; низьку 

вартість. Недоліком є мала частота ударів (4 – 10 хв-1). 

Пароповітряні молоти використовують енергію стиснутого повітря 

або пара. Розрізняють пароповітряні молоти простої і подвійної дії. Їх 

комплек- тують компресорними станціями або парогенераторами. 

Схема пароповітряного молота простої дії наведена на рис. 15.2. Молот 

має циліндр 2, який може пересуватися по поршню 3 який Останній штоком 

4 з'єднаний з наголовником палі 5. На циліндрі 2 встановлено розподільний 

пристрій 1. Коли пар або стиснуте повітря надходять у циліндр, він підніма- 

ється, розподільний прилад перемикається, з'єднуючи порожнину циліндра з 

атмосферою, а циліндр падає, наносячи удар і забиваючи палю. Такі молоти 

прості в експлуатації. Недоліком є вони великі габарити і мала частота ударів 

(до 30 хв-1), тому їх застосовують рідко. 

Частіше використовують пароповітряні молоти подвійної дії. Вони пра- 

цюють автоматично з частотою ударів 100 – 300 хв-1, маса ударної частини 

до 2200 кг. Їх застосовують для забивання і вилучення паль в 

гідротехнічному будівництві. Пароповітряний молот подвійної дії (рис. 15.3) 

має корпус 2, з'єднаний з наголовником 1 палі, в корпусі переміщується 

поршень 3. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2 – Схема пароповітряного молота простої дії: 

1 – розподільний пристрій; 2 – циліндр; 3 – поршень; 4– шток; 5–наголовник палі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Схема пароповітряного молота подвійної дії: 
1 – наголовник палі; 2 – корпус;3 – поршень; 4 – розподільний пристрій 
 

 

Стиснуте повітря або пара підводяться через автоматичний розподіль- 

ний пристрій 4. Коли енергоносій подають у нижню порожнину, верхня з'єд- 

нується з атмосферою і поршень рухається вверх. Розподільний пристрій пе- 

ремикається і поршень рухається вниз під дією власної маси та тиску енерго- 

носія й наносить удар по оголовку, заглиблюючи палю. 

Пароповітряні молоти подвійної дії можна використовувати для заби- 

вання вертикальних і похилих паль, а також для виконання робіт під водою. 

Ці молоти мають невеликі габаритні розміри, високу продуктивність. Їх не- 

доліки: велика маса нерухомих частин; можливість заглиблення легких паль 

та шпунтів; вони потребують дорогих і громіздких компресорних станцій або 

парогенераторів. 

 


