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SPECIFICS OF CONTINUOUS FLIGHT AUGER PILE OF LARGE 

DIAMETER PLACING IN MULTILAYER CLAY SOILS 

 
Article deals with specifics of continuous flight auger piles of large diameter placing in 

multilayer clay soils associated with uncontrolled excess removing of weak soil, which leads 

not only to concrete mixture overrun, but also to significant shrinkage of pit's bottom. The 

results of static tests confirm an increase in the values of the piles' actual bearing capacity in 

comparison to with estimated. 

Keywords: continuous flight auger pile (CFA pile), static soil tests, multilayer clay 

soils. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЛАШТУВАННЯ БУРОІН’ЄКЦІЙНИХ  

ПАЛЬ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРА В БАГАТОШАРОВИХ  

ГЛИНИСТИХ ҐРУНТАХ 
 

Висвітлено особливості влаштування буроін’єкційних паль великого діаметра в 

багатошарових глинистих ґрунтах, пов’язані з неконтрольованим надлишковим 

вийманням слабкого ґрунту, що призводить не тільки до перевитрат бетонної суміші, 

а й до значних осідань поверхні дна котловану. Результати статичних випробувань 

підтверджують збільшення значень фактичної несучої здатності паль порівняно з 

розрахунковою.  

Ключові слова: буроін’єкційна паля, статичні випробування ґрунтів, багатошарові 

глинисті ґрунти. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ  

СВАЙ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА В МНОГОСЛОЙНЫХ  

ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ 
 

Изложены особенности устройства буроинъекционных свай большого диаметра в 

многослойных глинистых грунтах, связанные с неконтролируемым излишним 

вынесением слабого грунта, приводящим не только к перерасходу бетонной смеси, а и 

к значительным осадкам поверхности дна котлована. Результаты статических 

испытаний подтверждают увеличение значений фактической несущей способности 

свай в сравнении с расчетной. 

Ключевые слова: буроинъекционная свая, статические испытания грунтов, 

многослойные глинистые грунты. 

 


