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ДОДАТОК 2 

 

МПК Е02F5/18  

Пристрій для безтраншейної прокладки комунікацій 
Корисна модель відноситься до будівництва, а саме до 

пристроїв, призначених для підземного безтраншейного 

одночасного прокладання способом проколу декількох 

трубопроводів-футлярів для розміщення в них лінійно-

протяжних комунікацій (трубопроводів, кабельних ліній 

електромереж та зв’язку, тощо). 

Відомий пристрій для безтраншейного прокладання 

трубопроводів методом проколу, який містить співвісно 

змонтований на передньому щодо напрямку проколу кінці 

трубопроводу, що прокладається, пустотілий робочий 

наконечник конічної форми, напрямні ребра та подаючий 

механізм, в якому конічний наконечник змонтований з 

можливістю осьового повору відносно трубопроводу що 

прокладається, а напрямні ребра жорстко прикріплені до 

конічного наконечника, під забезпечуючі його поворот при 

втисканні трубопроводу у грунт, кутом до твірних наконечника 

(патент на корисну модель республіки Бєларусь №10365, МПК 

Е02F5/18, 2014.10.30). Недоліками запропонованого пристрою є: 

відносно великий лобовий опір та питома енергоємність при 

осьовому русі пустотілого робочого наконечника конічної 

форми з напрямними ребрами за рахунок додаткового опору 

грунту від осьового повороту пустотілого робочого наконечника 

відносно трубопроводу, а також за рахунок здійснення 

надмірних бічних деформацій об’єму грунту і утворення при 

цьому, пустот у грунті, більших за необхідні, що повністю не 

використовуються у випадку прокладання кількох комунікацій у 

одному трубопроводі-футлярі; неможливість його використання 

для одночасного прокладання кількох трубопроводів-футлярів 

для розміщення в них лінійно-протяжних комунікацій. 

Найближчим по конструкції відомий також с методом 

проколу, який містить співвісно змонтований на передньому 

щодо напрямку проколу кінці трубопроводу, що прокладається, 
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наконечник, напрямні ребра та подаючий механізм, в якому 

наконечник виконаний у вигляді симетричного клина, ріжучий 

край якого перпендикулярний денній поверхні (патент на 

корисну модель республіки Бєларусь №10282, МПК Е02F5/18, 

2014.08.30). Недоліками запропонованого пристрою є: 

неможливість його використання для одночасного прокладання 

кількох трубопроводів-футлярів для розміщення в них лінійно-

протяжних комунікацій; відносно великий лобовий опір та 

питома енергоємність при осьовому русі пустотілого робочого 

наконечника конічної форми з напрямними ребрами за рахунок 

додаткового опору грунту від осьового повороту пустотілого 

робочого наконечника конічної форми з напрямними ребрами за 

рахунок того, що симетричний клин переходить у циліндричну 

частину наконечника, а також, за рахунок утворення надмірних 

бічних деформацій об’єму грунту і утворення при цьому 

порожнин у грунті, більших за мінімально необхідні, що 

повністю не використовуються у випадку прокладання 

декількох комунікацій у одному трубопроводі - футлярі. 

Задача, на вирішення якої направлена корисна модель, 

заключається у зниженні лобового опору та питомої 

енергоємності з утворенням при цьому порожнин у грунті 

мінімально допустимих розмірів для можливості одночасної 

прокладки декількох лінійно-протяжних комунікацій. 

Поставлена задача досягається за рахунок того що у пристрої 

для безтраншейної прокладки комунікацій, що містить співвісно 

змонтований на передніх, щодо напрямку проколу, кінцях 

комунікацій, що прокладаються, наконечник та подаючий 

механізм, наконечник виконаний у вигляді геометричної фігури, 

трансформованої з двох симетричних половинок пустотілого 

конуса, мас верхні та нижні грані, інші грані розміщені попарно 

симетрично, щодо осі проколу, до пластинчастої основи 

наконечника приєднані гільзи, в які вставлені трубопроводи з 

кріпленнями, а довжина пластинчастої основи наконечника більша 

за ширину за число гільз m, діаметром d вписаних в основу. 

Корисна модель пояснюється фігурами, де на фіг.1 

представлено аксонометричне зображення наконечника 
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пристрою для безтраншейної прокладки комунікацій; на фіг. 2 – 

вид зверху на наконечник у розрізі. 

Пристрій для безтраншейної прокладки комунікацій 

містить співвісно змонтований на передніх, щодо напрямку 

проколу, кінцях трубопроводів, що прокладаються, наконечник, 

який складається з верхньої та нижньої відносно горизонту 

протилежних граней 1, інші грані 2, розміщені попарно 

симетрично, щодо осі проколу, до тильної сторони 

пластинчастої основи 3 пустотілого конуса прикріплені торці 

циліндричних гільз 4 з виконаними в них перпендикулярно їх 

осей наскрізними отворами, у гільзи 4 вставлені для 

паралельного приєднання трубопроводи 5 з кріпленнями 6, 

подаючий механізм на фігурах не показаний. 

Пристрій працює наступним чином: подаючий механізм 

(на фігурах не показаний) занурює трубопроводи з 

наконечником в грунт, при цьому завдяки взаємодії з грунтом 

верхніх та нижніх граней 1 і інших граней 2, розміщених 

попарно симетрично, щодо наконечника, у вигляді фігури, 

трансформованої з двох симетричних половинок конуса, грунт 

витісняється в сторони, що дозволяє виключити або зменшити 

опір грунту, зменшити лобовий опір руху наконечника при 

утворенні мінімально необхідних розмірів порожнини для 

прокладки комунікацій. 

Таким чином, запропоноване технічне рішення дозволяє 

використовувати його для одночасного прокладання декількох 

трубопроводів-футлярів для розміщення в них лінійно-

протяжних комунікацій. 

Джерела інформації 

1. Патент на корисну модель республіки Бєларусь №10365, 

МПК Е02F5/18, 2014.10.30 

2. Патент на корисну модель республіки Бєларусь №10282, 

МПК Е02F5/18, 2014.08.30 

 

Проректор з наукової роботи  

та міжнародних зв’язків    Н.Б.Савіна 
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ДОДАТОК 3 

 

Формула корисної моделі 

 

Пристрій для безтраншейної прокладки комунікацій, що 

містить співвісно змонтований на передніх, щодо напрямку 

проколу, кінцях комунікацій, що прокладаються, наконечник та 

подаючий механізм, відрізняється тим, що наконечник 

виконаний у вигляді геометричної фігури, трансформованої з 

двох симетричних половинок пустотілого конуса, має верхні та 

нижні грані, інші грані розміщені попарно симетрично, щодо осі 

проколу, до пластинчастої основи наконечника приєднані гільзи, 

в які вставлені трубопроводи з кріпленнями, а довжина 

пластинчастої основи наконечника більша за ширину за число 

гільз m, діаметром d вписаних в основу. 

 

 

Проректор з наукової роботи 

та міжнародних зв’язків    Н.Б. Савіна 
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ДОДАТОК 4 

 

Пристрій для безтраншейної прокладки комунікацій 

 

Фіг. 1 

 

Фіг. 2 
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ДОДАТОК 5 

 

 

Пристрій для безтраншейної прокладки комунікацій  

 

 

Корисна модель відноситься до будівництва, а саме до 

пристроїв, призначених для підземного безтраншейного 

одночасного прокладання способом проколу декількох 

трубопроводів-футлярів для розміщення в них лінійно-

протяжних комунікацій (трубопроводів, кабельних ліній 

електромереж та зв’язку, тощо). 

Задача, на вирішення якої направлена корисна модель, 

заключається у зниженні лобового опору та питомої 

енергоємності з утворенням при цьому порожнин у грунті 

мінімально допустимих розмірів для можливості одночасної 

прокладки декількох лінійно-протяжних комунікацій. 

Поставлена задача досягається за рахунок того що у 

пристрої для безтраншейної прокладки комунікацій, що містить 

співвісно змонтований на передніх, щодо напрямку проколу, 

кінцях комунікацій, що прокладаються, наконечник та 

подаючий механізм, наконечник виконаний у вигляді 

геометричної фігури, трансформованої з двох симетричних 

половинок пустотілого конуса, мас верхні та нижні грані, інші 

грані розміщені попарно симетрично, щодо осі проколу, до 

пластинчастої основи наконечника приєднані гільзи, в які 

вставлені трубопроводи з кріпленнями, а довжина пластинчастої 

основи наконечника більша за ширину за число гільз m, 

діаметром d вписаних в основу. 

Таким чином, запропоноване технічне рішення дозволяє 

використовувати його для одночасного прокладання декількох 

трубопроводів-футлярів для розміщення в них лінійно-

протяжних комунікацій. 
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ДОДАТОК 2 

 

МПК Е02F5/18  

БАГАТОЯРУСНИЙ ЗЕМЛЕРИЙНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН 

Винахід відноситься до землерийного машинобудування, 

зокрема до конструкцій багатоярусних землерийних робочих 

органів і може бути використаний для розробки ґрунту при 

укладанні лінійно-протяжних об’єктів та розпушенні ґрунту. 

Відомий землерийний робочий орган [1] у вигляді 

нахиленої у напрямку руху рами із рознесеними по вертикалі 

ґрунторозробними органами з підйомно-транспортуючими 

направляючими, ширина яких збільшується від нижнього ярусу 

до верхнього та визначається із умови рівності об’ємних витрат 

зруйнованого ґрунту в нижньому ярусі і в прохідних вікнах 

суміжного з ним верхнього ярусу.     

Недоліком такого робочого органа є великий опір 

проходження ґрунту через ґрунтопрохідні камери у зв’язку з 

його ущільненням.  

Найбільш близьким технічним рішенням до винаходу є 

багатоярусний робочий орган [2], конструкція якого 

відрізняється від [1] тим, що грунторозробні органи виконані 

таким чином, що сума відношень ширини елемента до 

середнього значення ширини суміжного з ним верхнього та 

наступного і масових пропускних здатностей на вході і виході з 

грунтодеформуючої камери дорівнює одиниці, та відповідає 

залежності:  

1

2
.

.

21












 вихв

вхr

kk

k

V

V

h
BB

hB




 

де h  - висота ярусу; kB , 1kB , 2kB  - ширина ярусів, яка 

збільшується від нижнього ярусу до верхнього, відповідно; rV , 

вV  - швидкість грунту на вході і виході із грунтодеформуючої 

камери; .вх , .вих  - відповідно, щільність грунту на вході і 

виході із прохідних вікон, що випливає з рівності масових 
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пропускних здатностей на вході і виході відповідної 

грунтодеформуючої камери. 

Недоліком такого землерийного робочого органа є 

складність і невизначеність цілісної конструкції у зв’язку з 

невідомими ширинами суміжних з нижнім ярусів  21  ,  kk BB . 

Запропонований винахід направлений на спрощення і 

створення визначеної цілісної конструкції шляхом 

закономірного збільшення ширин ярусів від нижнього до 

верхнього. 

Поставлена задача досягається тим, що у багатоярусному 

землерийному робочому органі, ґрунторозробні органи 

рівномірно рознесені по вертикалі на величину критичної 

глибини різання в нижньому ярусі, а ширина їх захвату 

збільшується закономірно від нижнього ярусу до верхнього 

відповідно до залежності: 

z

тр

k B
kz

B
























1
sin

4,2...5,1

)(2
1



, 

де z – кількість ярусів, k – порядковий номер ярусу при рахунку 

зверху до низу, βтр – кут нахилу несучої рами до горизонту у 

напрямку руху, Вz – ширина нижнього ярусу. 

Таке виконання робочого органа забезпечує спрощення 

створення визначеної цілісної конструкції і вільне 

транспортування ґрунту через ґрунтопрохідні камери. 

На фіг. 1 показано загальний вигляд конструкції 

багатоярусного землерийного робочого органу в повздовжньому 

профілі. 

На фіг. 2 зображено вид А фіг. 1 – перпендикулярно до 

кута нахилу несучої рами до горизонту у напрямку руху.  

Багатоярусний землерийний робочий орган виконаний у 

вигляді несучої рами 1 з клиновидним ґрунторозсікачем 2 і 

жорстко закріпленими на ній ґрунторозробними органами 3. 

Суміжні ґрунторозробні органи 3, ґрунторозсікач 2 і бокові 
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стінки щілини 6 утворюють ґрунтопрохідні камери 

призматичної форми з трапецевидним входом 4 з розмірами 

основ, які дорівнюють ширинам суміжних ґрунторозробних 

органів Вк і Вк-1 і висотою h/sinβтр , де  βтр – кут нахилу лінії 

розташування різальних кромок до горизонту. 

Робота землерийного робочого органу полягає в 

наступному. 

При переміщенні землерийного робочого органу в 

напрямку розробки ґрунту, показаному стрілкою на фіг. 1, ґрунт 

пошарово руйнується ґрунторозробними органами 3, ковзаючи 

по яких, зустрічає клиновидний ґрунторозсікач 2, який 

переформатовує ґрунтовий потік кожного ярусу на дві рівні 

симетричні частини, і транспортується до ґрунтопрохідних вікон 

5, що розташовані у суміжному верхньому ярусі. При цьому, у 

кожному ярусі розміри початкового трапецевидного 

поперечного перерізу 4 з кутом нахилу   бокових стінок 

щілини 6 до горизонту та двох вихідних трапецевидних 

поперечних перерізів ґрунтопрохідних вікон 5 визначаються на 

основі закону рівності масових витрат грунту через 

ґрунтопрохідні камери. Масові витрати грунту, наприклад, в 

нижньому ярусі дорівнюють добутку площі поперечного 

перерізу зрізаного шару ґрунту 4 (фіг. 1), яка утворюється двома 

суміжними ґрунторозробними органами 3 і боковими стінками 

щілини 6, на швидкість робочого органу v і на природну 

щільність ґрунту ρпр.  

пр
zz h

BB


2

1
 

Відповідно розміри суміжного верхнього ярусу 

визначаються на основі пропускної здатності його прохідних 

вікон, яка дорівнює добутку: 

r

тр

z
zz

h
B

BB






sin2

зр21










 
, 

де: Bz, Bz-1, Bz-2 – ширина ярусів; h – висота розробки ґрунту у 

кожному ярусі, v – швидкість робочого органу, βтр – нахил 



 15 

несучої рами до горизонту у напрямку руху, vr – відносна 

швидкість ґрунту, ρпр – природна щільність ґрунту,  ρзр – 

щільність зруйнованого ґрунту. 

Джерела інформації 

1. Ґрунтозахисні та енергозберігаючі машини для 

прокладки підземних комунікацій / С.В. Кравець - Рівне: 

Видавництво РДТУ, 1999.- с.60  

2. Патент 47254 /Україна/ Багатоярусний землерийний 

робочий орган / С.В.Кравець, О.Л.Романовський, 

О.П.Лук’янчук, О.В.Косяк. 2009.  

 

 

Проректор з наукової роботи   М.М.Гіроль 
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ДОДАТОК 3 

 

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 

 

Багатоярусний землерийний робочий орган, який включає 

нахилену вперед у напрямку руху несучу раму з клиновидним 

ґрунторозсікачем і рознесені на ній по вертикалі ґрунторозробні 

органи, які утворюють ґрунтопрохідні камери, ширина захвату 

яких збільшується від нижнього ярусу до верхнього, 

відрізняється тим, що ґрунторозробні органи рівномірно 

рознесені по вертикалі на величину критичної глибини різання в 

нижньому ярусі, а ширина їх захвату збільшується закономірно 

від нижнього ярусу до верхнього відповідно до залежності: 

z

тр

k B
kz

B
























1
sin

4,2...5,1

)(2
1



, 

де z – кількість ярусів, k – порядковий номер ярусу при рахунку 

зверху до низу, βтр – кут нахилу несучої рами до горизонту у 

напрямку руху, Вz – ширина нижнього ярусу. 

 

 

Проректор з наукової роботи   М.М. Гіроль 
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ДОДАТОК 4 
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ДОДАТОК 6 

 

 
 

(57) Реферат: 

Багатоярусний землерийний робочий орган має нахилену 

вперед у напрямку руху несучу раму (1) з клиновидним 

ґрунторозсікачем (2) і рознесені на ній по вертикалі 

ґрунторозробні органи (3), які утворюють ґрунтопрохідні 

камери. Новим є те, що ґрунторозробні органи (3) рівномірно 

рознесені по вертикалі на величину критичної глибини різання в 

нижньому ярусі, а ширина їх захвату збільшується закономірно 

від нижнього ярусу до верхнього відповідно до залежності: 



 19 

UA 101686 C2 

 

 
де z - кількість ярусів, k - порядковий номер ярусу при рахуванні 

зверху донизу, βmp - кут нахилу несучої рами до горизонту у 

напрямку руху, Bz - ширина нижнього ярусу. 

Таке виконання робочого органа забезпечує спрощення 

створення визначеної цілісної конструкції і вільне 

транспортування ґрунту через ґрунтопрохідні камери. 

Винахід належить до землерийного машинобудування, 

зокрема до конструкцій багатоярусних землерийних робочих 

органів, і може бути використаний для розробки ґрунту при 

укладанні лінійно-протяжних об'єктів та розпушенні ґрунту. 

Відомий землерийний робочий орган [1] у вигляді 

нахиленої у напрямку руху рами із рознесеними по вертикалі 

ґрунторозробними органами з підйомно-транспортуючими 5 

напрямними, ширина яких збільшується від нижнього ярусу до 

верхнього та визначається із умови рівності об'ємних витрат 

зруйнованого ґрунту в нижньому ярусі і в прохідних вікнах 

суміжного з ним верхнього ярусу. 

Недоліком такого робочого органа є великий опір 

проходження ґрунту через ґрунтопрохідні камери у зв'язку з 

його ущільненням. 

Найбільш близьким технічним рішенням до винаходу є 

багатоярусний робочий орган [2], конструкція якого 

відрізняється від [1] тим, що ґрунторозробні органи виконані 

таким чином, що сума відношень ширини елемента до 

середнього значення ширини суміжного з ним верхнього та 

наступного і масових пропускних здатностей на вході і виході з 

ґрунтодеформуючої камери дорівнює одиниці та відповідає 

залежності: 
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де h - висота ярусу; Bk-1, Bk-2, - ширина ярусів, яка збільшується 

від нижнього ярусу до верхнього, відповідно; Vr, Vв - швидкість 

ґрунту на вході і виході із ґрунтодеформуючої камери; вх, вих - 

відповідно, щільність ґрунту на вході і виході із прохідних 

вікон, що випливає з рівності масових пропускних здатностей на 

вході і виході відповідної ґрунтодеформуючої камери. 

Недоліком такого землерийного робочого органу є 

складність і невизначеність цілісної конструкції у зв'язку з 

невідомими ширинами суміжних з нижнім ярусів (Bk-1, Bk-2). 

Запропонований винахід направлений на спрощення і 

створення визначеної цілісної конструкції шляхом 

закономірного збільшення ширин ярусів від нижнього до 

верхнього. 

Поставлена задача вирішується тим, що у багатоярусному 

землерийному робочому органі, який включає нахилену вперед 

у напрямку руху несучу раму з клиновидним ґрунторозсікачем і 

рознесені на ній по вертикалі ґрунторозробні органи, які 

утворюють ґрунтопрохідні камери, ширина захвату яких 

збільшується від нижнього ярусу до верхнього, ґрунторозробні 

органи рівномірно рознесені по вертикалі на величину 

критичної глибини різання в нижньому ярусі, а 30 ширина їх 

захвату збільшується закономірно від нижнього ярусу до 

верхнього відповідно до залежності: 

 
де z - кількість ярусів, k - порядковий номер ярусу при рахуванні 

зверху донизу, βmp - кут нахилу несучої рами до горизонту у  
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напрямку руху, Bz - ширина нижнього ярусу. 

Таке виконання робочого органу забезпечує спрощення 

створення визначеної цілісної конструкції і вільне 

транспортування ґрунту через ґрунтопрохідні камери.  

На фіг. 1 показано загальний вигляд конструкції 

багатоярусного землерийного робочого органу в повздовжньому 

профілі.  

На фіг. 2 зображено вид А фіг. 1 - перпендикулярно до 

кута нахилу несучої рами до горизонту у напрямку руху.  

Багатоярусний землерийний робочий орган виконаний у 

вигляді несучої рами 1 з клиновидним ґрунторозсікачем 2 і 

жорстко закріпленими на ній ґрунторозробними органами 3. 

Суміжні ґрунторозробні органи 3, ґрунторозсікач 2 і бокові 

стінки щілини 4 утворюють ґрунтопрохідні камери 

призматичної форми з трапецієвидним входом 5 з розмірами 

основ, які 45 дорівнюють ширинам суміжних ґрунторозробних 

органів Bk і Bk-1 висотою h/sin βmp, де βmp - кут нахилу лінії 

розташування різальних кромок до горизонту та трапецієвидні 

ґрунтопрохідні вікна виходу 6. 

Робота землерийного робочого органу полягає в 

наступному. 

При переміщенні землерийного робочого органу в напрямку 

розробки ґрунту, показаному стрілкою на фіг. 1, ґрунт пошарово 

руйнується ґрунторозробними органами 3, ковзаючи по яких, 

зустрічає клиновидний ґрунторозсікач 2, який переформатовує 

ґрунтовий потік кожного ярусу на дві рівні симетричні частини, 

і транспортується до ґрунтопрохідних вікон 6, що розташовані у 

суміжному верхньому ярусі. При цьому, у кожному ярусі 

розміри початкового трапецієвидного входу 5 з кутом нахилу γ 

бокових стінок щілини 4 до горизонту та двох вихідних 

трапецієвидних поперечних перерізів ґрунтопрохідних вікон 

виходу 6 визначаються на основі закону рівності масових витрат 

ґрунту через ґрунтопрохідні камери. Масові витрати ґрунту, 

наприклад, в нижньому ярусі дорівнюють добутку площі  
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поперечного перерізу входу 5 (фіг. 1), яка утворюється двома 

суміжними ґрунторозробними органами 3 і боковими стінками 

щілини 4, на швидкість робочого органу v і на природну 

щільність ґрунту 

. 

Відповідно розміри суміжного верхнього ярусу визначаються на 

основі пропускної здатності його прохідних вікон, яка дорівнює 

добутку: 

 , 

де: Bz , Bz-1, Bz-2 - ширина ярусів; h - висота розробки ґрунту у 

кожному ярусі,  - швидкість робочого органу, βmp - нахил 

несучої рами до горизонту у напрямку руху, nр - відносна 

швидкість ґрунту, np - природна щільність ґрунту, зр - 

щільність зруйнованого ґрунту. 

Наявність цих умов забезпечує зменшення загального 

тягового опору та енерговитрат. 

Джерела інформації: 
1. Ґрунтозахисні та енергозберігаючі машини для прокладки 

підземних комунікацій / С.В. Кравець - Рівне: Видавництво РДТУ, 

1999. - с. 60 

2. Патент 47254 /Україна. Багатоярусний землерийний робочий 

орган / С.В.Кравець, О.Л.Романовський, О.П. Лук'янчук, О.В. Косяк. 

2009. 
 

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 

Багатоярусний землерийний робочий орган, який включає 

нахилену вперед у напрямку руху несучу раму з клиновидним 

ґрунторозсікачем і рознесені на ній по вертикалі ґрунторозробні 

органи, які утворюють ґрунтопрохідні камери, ширина захвату 

яких збільшується від нижнього ярусу до верхнього, який 

відрізняється тим, що ґрунторозробні органи рівномірно 

рознесені  
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по вертикалі на величину критичної глибини різання в 

нижньому ярусі, а ширина їх захвату збільшується закономірно 

від нижнього ярусу до верхнього відповідно до залежності: 

 
де z - кількість ярусів, k - порядковий номер ярусу при рахуванні 

зверху донизу, βmp - кут нахилу несучої рами до горизонту у 

напрямку руху, Bz - ширина нижнього ярусу. 

 

 
Фіг. 1 
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Фіг. 2 


