
6 
 
 

СТРУМЕНЕВЕ ЦЕМЕНТУВАННЯ ЯК РЕСУРСОЕФЕКТИВНИЙ 
СПОСІБ ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ 

 
Ворфоломеєв А.В., Алексій К.Г. 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 
Проблема ефективного закріплення ґрунтів є актуальною для сфери 

будівництва на сьогоднішній день [1, 2]. Дана технологія використовується як при 
будівництві, так і при експлуатації будівель і споруд, здебільшого, при 
облаштуванні штучних основ. Закріплення ґрунтів доцільне при будівництві на 
заводнених ґрунтах та при ізоляції небезпечних відходів [3], шляхом створення 
моноліту на місці їх залягання. 

Вітчизняні нормативні документи (наприклад, [4]) включають різні способи 
закріплення ґрунтів, що широко застосовуються в практиці будівництва, зокрема, 
поверхневе ущільнення важкими трамбівками, влаштування ґрунтових подушок, 
глибинне ущільнення попереднім замочуванням і ґрунтовими палями. Всі ці 
методи мають обмежене застосування, потребують спеціальних навичок і 
попередньої сейсморозвідки ділянки. 

До найбільш розповсюджених способів закріплення ґрунтів [4‒6] 
відносяться також хімічні (силікатизація, смолізація, бітумізація, глинізація). Вони 
широко застосовуються при керуванні ґрунтовими водами, однак вплив 
технологічних параметрів на ефективність герметизації до кінця не встановлений 
[7]. 

Технологія струменевого цементування передбачає дію на масив 
високонапірним струменем цементного розчину, який виходить з бурової колони, 
що обертається. В результаті в ґрунтовому масиві формуються палі з 
ґрунтобетону із високими протифільтраційними характеристиками і достатніми 
міцнісними властивостями, що дозволяє проводити закріплення ґрунтів практично 
без порушення їх цілісності і без значного динамічного впливу на них [8]. Завдяки 
цьому струменеве цементування доцільно використовувати для укріплення 
гірських районів, реконструкції старих будівель, проведення робіт в умовах 
щільної забудови. Для міських районів та локацій з ускладненою доступністю 
струменеве цементування якнайкраще підходить завдяки різноманітності робіт, 
які можна виконувати за допомогою нього, та відносно невеликому розміру 
обладнання [9]. Сукупність цих чинників робить можливим використання 
струменевого цементування для закріплення ґрунтів при облаштуванні тунелів 
метрополітену, що є актуальним для України. 

Високий рівень технологічності та економічної ефективності струменевого 
цементування зумовлюються насамперед високою швидкістю закріплення основ 
ґрунтоцементними палями. При цьому зменшуються витрати енергії (у тому числі 
на супутні процеси), а також витрати матеріалів і води (ґрунт входить до складу 
утвореної колони). Потрібна міцність досягається регулюванням складу суміші, 
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що нагнітається, а розміри колони – насамперед швидкістю струменя цементного 
розчину [10]. 

Висновки. 
1. Серед способів закріплення ґрунтів струменеве цементування 

вирізняється швидкістю, мобільністю та ресурсоефективністю, що робить 
актуальним його вивчення та застосування. 

2. Перспективними напрямками подальших досліджень є аналіз процесу 
взаємодії цементного струменя з ґрунтовим масивом, а також адаптація 
струменевого цементування для використання в метробудуванні (для укріплення 
стін котлованів і тунелів) і в міському будівництві. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КАЛЕНДАРНИХ СТРОКІВ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ 
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Проблема оцінки і прогнозування виробничого потенціалу будівельної 
організації, обґрунтування критеріїв ефективності на всіх етапах ‒  від тендера по 
вибору підрядника до укладання договору підряду, в складі якого розробляються 
календарні графіки – є ключовою, особливо в умовах економічної кризи. 

Основний зміст алгоритму розрахунку виробничої потужності будівельної 
організації за рекомендаціями 1987 р., що деякі автори пропонують 
використовувати й сьогодні, передбачає коригування досягнутого в минулому 
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