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ВСТУП 

Начальна дисципліна «Інженерні споруди» є базовою нормативною дисципліною, що 

викладається на ІІІ курсі в VІ-му семестрі в обсязі 67 годин, з них лекцій – 42 години, самостійна 

робота – 8 годин. Формою підсумкового контролю є залік. 

Метою навчальної дисципліни «Інженерні споруди» є надання майбутнім фахівцям 

теоретичних і практичних знань з технології проектування та будівництва інженерних споруд, а 

також вивчення вітчизняного і світового досвіду будівництва. 

Завданням навчальної дисципліни є ознайомлення з будівельними матеріалами, методами 

підготовки основ, типами фундаментів і конструктивними особливостями інженерних споруд. 

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни «Інженерні споруди» є будівлі та споруди. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технологія будівництва інженерних споруд, 

детальний аналіз елементів інженерних споруд, зв’язок системи будівництва з системою 

інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень.  

Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни «Інженерні споруди» 

студенти повинні: 

1) Знати: 

 класифікацію будівельних матеріалів та інженерних споруд; 

 взаємозв’язок системи будівництва інженерних споруд і системи гідрогеологічних та 

інженерно-геологічних досліджень; 

 вітчизняній і світовий досвід будівництва. 

2) Вміти: 

 орієнтуватися в системі будівництва інженерних споруд; 

 використовувати в практичної діяльності при виконанні інженерних вишукувань знання 

про інженерні споруди. 

Начальна дисципліна «Інженерні споруди» займає базове місце в структурно-логічній 

схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр з геології», оскільки є 

дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних і прикладних наук, 

зокрема: фізики, математики, гідрогеології, геології, геофізики, інженерної геології, механіки 

ґрунтів та багатьох інших, і тісно пов’язана з практичною діяльністю людини.  Навчальна 

дисципліна «Інженерні споруди» має прикладний професійно-орієнтований характер. 

Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами - при вивченні дисципліни «Інженерні 

споруди» студентам необхідні знання з таких навчальних дисциплін як «Фізика», «Вища 

математика», «Математична статистика та обробка геологічної інформації», «Загальна геологія», 

«Основи геофізики», «Гідрогеологія», «Інженерна петрологія», «Ґрунтознавство» та «Інженерна 

геологія». Дисципліна «Інженерні споруди» є базою і підґрунтям для вивчення таких навчальних 

дисциплін як «Механіка ґрунтів», «Регіональна інженерна геологія та інженерна геологія 

України», «Методика інженерно-геологічних досліджень», «Інженерні споруди», «Меліоративна 

гідрогеологія» та «Гідрогеологія родовищ корисних копалин». 

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з начальної дисципліни 

«Інженерні споруди». Поточний контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою та передбачає усне експрес-опитування під час лекцій – 13 балів, проведення 2 

письмових модульних контрольних робіт – 30 балів та виконання письмової самостійної 

реферативної роботи – 16 балів. Максимальна кількість балів, отриманих на протязі семестру, 

становить 60 балів. Мінімум залікових балів при яких студент допускається до заліку становить 36 

балів. 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку із виконанням письмових і усних 

завдань. Можлива максимальна кількість балів, отриманих на заліку, складає 40 балів. Для 

отримання оцінки «зараховано» необхідно набрати не менше 60 балів. 
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Контроль знань. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
 

Оцінювання за формами контролю: 

Поточний         
 - усне експрес опитування під час лекцій -   14 балів; 

- 2 письмові модульні контрольні роботи   30 балів; 

 - письмова самостійна реферативна робота  16 балів; 

Разом       60 балів; 

 

Підсумковий 
– комплексний підсумковий модуль (залік)  40 балів; 

Всього       100 балів; 

Мінімум залікових балів при яких студент допускається до заліку 36 балів; 
 

 

Формули и порядок розрахунку оцінок змістовних модулів 

та підсумкової комплексної роботи (заліку) 
 Змістовний 

модуль 1 

(ЗМ1) 

Змістовний 

модуль 2 

(ЗМ2) 

Комплексний 

підсумковий 

модуль  

(КПМ) - 

залік 

Підсумкова  

оцінка  

(ПО) 

Вагові 

коефіцієнти 

(%) 

30% 

k1 = 0,3 

30% 

k2 = 0,3 

40% 

kзал = 0,4 

 

100% 

Максимальна 

оцінка в балах 

100 100 100 100 

 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 

 
Підсумкова оцінка в балах з дисципліни (ПО) розраховується за накопичувальною 

системою як сума балів, отриманих студентом за змістовні модулі (ЗМ) та комплексний 

підсумковий модуль (КПМ): 
 

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + КПМ; 
 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 

- 1-59 - «не зараховано» з можливістю повторного складання; 

- 60-100 - «зараховано» («достатньо); 

 

Шкала відповідності 

 За 100-бальною шкалою Оцінка 

60 – 100 зараховано 

1 – 59 не зараховано 

 
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє 

арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів (тобто в сумі менше 36 

підсумкових балів), то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав всі 

види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Інженерні 

споруди». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ Й ПИСЬМОВИХ  

МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

№ 

лекції 

Назва лекції Кількість годин 

лекції самостійна 

робота 

контрольна 

модульна 

робота 

Змістовний модуль 1  

1. Вступ.  

Лекція 1. Мета, завдання та предмет вивчення 

дисципліни «Інженерні споруди». Категорії 

складності інженерних споруд. Класифікація 

інженерно-геологічних умов ділянок 

будівництва інженерних споруд. Стадії 

проектування інженерних споруд. Склад та 

порядок розробки проектної документації. 

Інженерні вишукування для будівництва 

інженерних споруд 

2 1  

2. Тема 1. Будівельні матеріали 

Лекція 2. Природні кам'яні будівельні 

матеріали. В'яжучі речовини 

2 1  

3. Лекція 3. Штучні кам'яні матеріали. Метали 2 1  

4. Лекція 4. Деревина. Теплоізоляційні матеріали 2 1  

5. Тема 2 .  Фундаментобудування 

Лекція 5. Фундаменти на природній основі. 

Оцінка ґрунтів при будівництві споруд 

2 1  

6. Лекція 6. Підготовка ґрунтових основ. 

Водозахисні заходи 
2 1  

7. Лекція 7. Допустимі тиски на основу та її 

стійкість. Фундаменти на штучній основі 
2 1  

8. Лекція 8. Вибір типу й конструкції 

фундаменту. Будівництво фундаментів в 

особливих інженерно-геологічних умовах 

2 1  

Письмова модульна контрольна робота №1.   2 

Всього по змістовному модулю №1 16 8 2 

Змістовний модуль 2  

9. Тема 3. Промислові й цивільні будівлі та 

споруди.  

Лекція 9. Класифікація промислових і 

цивільних будівель та споруд. Основні 

конструктивні елементи будівель та споруди й 

вимоги до них 

2 2  

10. Лекція 10. Індустріалізація, типізація та 

уніфікація будівельного виробництва. Єдина 

модульна система в будівництві 

2 2  

11. Лекція 11. Споруди цивільної оборони6. 

Інженерно-геологічні вишукування для 

промислового і цивільного будівництва 

2 2  

12. Т е м а  4. Водогосподарські споруди 

Лекція 12. Гідротехнічні споруди, їх 

класифікація, використання та призначення. 

Гідровузли, їх елементи та компонування. 

Греблі. 

2 2  

13. Лекція 13. Інженерно-геологічні умови основ 

гідротехнічних споруд. Водопропускні 

споруди. Будівлі й споруди 

гідроелектростанцій (ГЕС) та гідровузлів 

2 2  

14. Лекція 14. Споруди на меліоративних 

системах. Споруди для водопостачання та 

каналізації 

2 2  
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15. Лекція 15. Природні й штучні водні шляхи. 

Судноплавні канали і споруди на них. Порти та 

портові споруди 

2 2  

16. Тема 5. Споруди паливно-енергетичного 

комплексу 

Лекція 16. Теплові електростанції. Атомні 

електростанції. Особливості інженерно-

геологічних вишукувань при виборі 

майданчиків ТЕС і АЕС 

2 2  

17. Тема 6. Лінійні споруди. 

Лекція 17. Дороги. Магістральні 

трубопроводи. Лінії електропередачі. 

2 1  

18. Тема  7 .  Мости .  

Лекція 18. Основні конструктивні елементи 

мосту. Класифікація мостів. Інженерні 

дослідження для вибору місць і трас мостових 

переходів 

2 1  

19. Тема 8. Тунелі 

Лекція 19. Загальні відомості та класифікація 

тунелів. Проектування тунелів. Способи 

проходки тунелів. Вплив гірничого тиску та 

облицювання тунелів 

2 1  

20. Тема 9. Аеродроми 

Лекція 20. Споруди повітряного транспорту. 

Інженерні споруди льотної зони. Конструкції 

аеродромних покриттів 

2 1  

21. Тема 10. Вплив інженерних споруд на 

навколишнє природне середовище та його 

охорона при виконанні інженерно-

геологічних вишукувань, будівництві та 

експлуатації інженерних споруд. 

Лекція 21. Показники й фактори впливу 

інженерних споруд на навколишнє 

середовище. Вплив основних типів 

інженерних споруд на навколишнє природне 

середовище. Основні заходи щодо охорони 

навколишнього природного середовища при 

інженерно-геологічних вишукуваннях, 

будівництві та експлуатації інженерних споруд 

2 2  

Письмова модульна контрольна робота №2.   2 

Всього по змістовному модулю №2 26 22  

РАЗОМ 42 30 4 

 

Загальний обсяг 72 години, у тому числі: 

Лекцій – 42 години; 

Самостійна робота – 30 годин. 
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ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

ВСТУП. 

Лекція 1. Мета, завдання та предмет вивчення дисципліни «Інженерні 

споруди». Категорії складності інженерних споруд. Класифікація інженерно-

геологічних умов ділянок будівництва інженерних споруд. Стадії проектування 

інженерних споруд. Склад та порядок розробки проектної документації. Інженерні 

вишукування для будівництва інженерних споруд – 2 години. 

Метою навчальної дисципліни «Інженерні споруди» є надати знання з технології 

будівництва інженерних споруд, а також вивчення досвіду проектування й будівництва 

різноманітних споруд. 

До завдань належить ознайомлення з будівельними матеріалами, методами 

підготовки основ, типами фундаментів і конструктивними особливостями інженерних 

споруд. 

Предметом вивчення є технологія будівництва інженерних споруд, детальний 

аналіз елементів інженерних споруд, зв’язок системи будівництва із системою інженерно-

геологічних і гідрогеологічних досліджень.  

Для проектування конструкцій будівель чи споруд цивільного призначення, у 

залежності від їх архітектурної й технічної складності, згідно ДБН А. 2.2-3-2004 «Склад, 

порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для 

будівництва» встановлено 5 категорій складності. 

До І категорії складності відносяться архітектурно й технічно не складні об'єкти 

(господарські будівлі при житлових будинках, садові літні будиночки, відкриті ринки 

тощо). 

До ІІ категорії складності відносяться архітектурно не складні, але технічно 

складні, або технічно не складні, але архітектурно складні об'єкти (1-3-поверхові садибні 

житлові будинки, будинки сільських рад, аптеки, туристичні бази, бари, РАГСи, 

підприємства зв'язку тощо). 

До ІІІ категорії складності відносяться архітектурно й технічно складні об'єкти (2 

– 10-поверхові житлові багатоквартирні будинки, готелі ІІІ-ІV розряду, дитячі ясла, 

загальноосвітні школи, будинки страхових компаній, будинки архівів, профілакторії, 

спортивні зали, бібліотеки, ресторани, автовокзали, відділення зв'язку, монастирі тощо). 

До ІV категорії складності відносяться архітектурно складні, але технічно 

особливо складні, або технічно складні, але архітектурно особливо складні об'єкти 

(багатоповерхові (понад 10 поверхів) житлові будинки всіх типів, готелі І-ІІ розряду, ліцеї, 

університети, банки, поліклініки, кінотеатри тощо). 

До V категорії складності відносяться архітектурно й технічно особливо складні 

об'єкти (багатоповерхові архітектурні житлові комплекси зі складною структурою, готелі 

вищого розряду, театри, цирки, залізничні вокзали, аеропорти, телецентри, храми, 

підземні лінії метрополітену тощо). 

В залежності від геоморфологічних, геологічних і гідрогеологічних чинників 

розрізняють три категорії складності інженерно-геологічних умов ділянок будівництва 

інженерних споруд. 

За прийнятими нормативами в Україні (згідно з ДБН А. 2.2-3-2004) будівництво 

інженерних споруд здійснюється на підставі затвердженої проектної документації 

складовими частинами якої є ескізний проект (ЕП); техніко-економічне обґрунтування 

(ТЕО); техніко-економічний розрахунок (ТЕР); проект (П); робочий проект (РП); робоча 

документація (Р). 

Інженерні вишукування для будівництва є видом науково-технічної діяльності 

(згідно із Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 

№ 1997), що забезпечує вивчення природних і техногенних умов територій (або ділянок) 
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об'єктів будівництва, розроблення прогнозів взаємодії об'єктів будівництва з навколишнім 

середовищем, розроблення усіх видів проектів (у тому числі інженерної підготовки 

територій, захисту територій і об'єктів від небезпечних процесів). 

Інженерні вишукування виконують на основі договору підряду згідно з технічним 

завданням та програмою виконання робіт. 

Залежно від порядку розроблення проектної документації (згідно з ДБН А. 2.2-3-

2004) обсяги вишукувальних робіт розподіляють таким чином: 

- для передпроектних робіт, а також для розроблення ескізного проекту (ЕП) - на 

основі літературних, фондових джерел (враховуючи й державний картографо-геодезичний 

фонд) і обґрунтованого обсягу польових і лабораторних робіт; 

- на стадіях: техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) чи техніко-економічний 

розрахунок (ТЕР), проект (П) або робочий проект (РП) - основні обсяги вишукувань (до 

100%); 

- на стадії робочої документації (Р) - додаткові обсяги вишукувальних робіт за 

відповідного обґрунтування в технічному завданні. 

Інженерні вишукування для будівництва включають такі види вишукувань: 

1. Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва повинні забезпечувати 

отримання топографо-геодезичних матеріалів і даних про ситуацію та рельєф місцевості, 

розташування й характеристики існуючих будівель і споруд та інших елементів 

планування, необхідних для комплексного оцінювання природних і техногенних умов 

території будівництва й обґрунтування можливості проектування, створення та ведення 

державних кадастрів, забезпечення управління територією і ризиками надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру тощо. 

2. Інженерно-геологічні вишукування виконують з метою вивчення та оцінки 

інженерно-геологічних умов території (або ділянки) будівництва для: 

1. визначення  характеристик інженерно-геологічних умов території та отримання 

вихідних даних для проектів будівництва; 

2. прогнозування змін інженерно-геологічних умов під дією природних і техногенних 

факторів, визначення допустимих впливів на елементи геологічного середовища та 

способів досягнення потрібного стану цього середовища; 

3. оцінювання ризику життєдіяльності людини на конкретних територіях; 

4. розроблення проектів захисту територій та окремих об'єктів від несприятливих і 

небезпечних процесів. 

У ході інженерно-геологічних вишукувань використовують маршрутні 

спостереження, геофізичні роботи, бурові та гірничопрохідницькі роботи, геотехнічні 

вишукування, лабораторні роботи, польові дослідні роботи, гідрогеологічні вишукування, 

дослідно-фільтраційні роботи, гідрохімічне випробування та хімічний аналіз підземних вод, 

стаціонарні спостереження та камеральне опрацювання матеріалів. 

3. Геотехнічні та інженерно-гідрогеологічні вишукування. 

До геотехнічних вишукувань відносять роботи, які виконують у комплексі 

інженерно-геологічних вишукувань або окремо з метою вивченням складу, стану та 

властивостей ґрунтів як основ, середовища для влаштування підземних споруд, а також для 

оцінки стійкості природних або штучних масивів, що формуються, схилів і укосів. 

Геотехнічні вишукування включають: 

1. визначення складу, стану і властивостей ґрунтів; 

2. прогноз змін стану і властивостей ґрунтів під впливом різних факторів 

(зволоження, обводнення та осушення, термічні впливи, статичні і динамічні 

навантаження); 

3. прогнозну оцінку стійкості схилів і укосів; 

4. моделювання та розроблення рекомендацій з підвищення стійкості природних 

і створення штучних геотехнічних масивів ґрунтів;  
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5. розроблення рекомендацій із влаштування основ, фундаментів і захисних 

споруд; 

6. розроблення рекомендацій із використання природних і штучних ґрунтових 

матеріалів у будівництві. 

Інженерно-гідрогеологічні вишукування виконують у комплексі інженерно-

геологічних вишукувань або окремо з метою одержання відомостей про інженерно-

гідрогеологічні умови території і даних для проектів будівництва або проектів захисту 

будівель, споруд і територій від небезпечних процесів. 

Види й обсяги інженерно-гідрогеологічних робіт визначаються цільовим 

призначенням вишукувань і ступенем гідрогеологічної вивченості території. 

До складу інженерно-гідрогеологічних вишукувань входять: 

1) дослідно-фільтраційні роботи (відкачки, наливи, нагнітання) виконують з метою 

одержання гідрогеологічних параметрів для розрахунків дренажів, водознижувальних 

систем, протифільтраційних завіс, водопритоку в котловани й колектори, тунелі, витоків із 

водосховищ, накопичувачів, а також для розроблення прогнозів; 

2) гідрохімічне опробування та хімічний аналіз підземних вод виконують для оцінки 

агресивних властивостей води до бетонів і металів, а також для оцінки видів і ступеня 

забруднення підземних вод; число відібраних проб і аналізів повинне бути не меншим 

трьох; 

3) стаціонарні спостереження проводять з метою отримання інформації про 

розвиток інженерно-геологічних та гідрогеологічних процесів, їх циклічність, вплив на стан 

і експлуатаційну придатність будівель і споруд. 

4. Інженерно-гідрометеорологічні вишукування здійснюють з метою 

комплексного вивчення природних умов навколишньої території та локальних умов 

об'єкта, що проектується, визначення розрахункових кліматичних і гідрологічних 

характеристик у обсягах, необхідних для вибору майданчика будівництва та прийняття 

проектних рішень. При визначенні складу цих видів вишукувань необхідно враховувати 

регіональний характер поширення небезпечних явищ і процесів. 

До складу інженерно-гідрометеорологічних вишукувань входять: 

1) інженерно-метеорологічні вишукування, які виконують для визначення 

метеорологічного режиму та кліматичних характеристик території, мікрокліматичних 

особливостей майданчика об’єкта будівництва, наявності та ступеня впливу небезпечних 

метеорологічних явищ і процесів; 

2) інженерно-гідрологічні вишукування, які виконують для визначення 

гідрологічного режиму території суходолу, прилеглого до майданчика будівництва, 

режиму водних об’єктів, у зоні впливу яких перебуває майданчик, визначення 

розрахункових гідрологічних характеристик, ступеня впливу небезпечних гідрологічних 

явищ і процесів; 

5. Вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього 

середовища виконують у складі комплексних інженерних вишукувань для будівництва 

(або окремо) з метою: 

1. оцінки сучасного стану основних компонентів навколишнього середовища 

(літосфери, гідросфери, атмосфери, біосфери) для подальшого врахування в проекті; 

2. розроблення матеріалів оцінки впливів об'єктів і господарської діяльності на 

навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації для нового будівництва, 

реконструкції, технічного   переоснащення або ліквідації об'єктів відповідно до ДБН А. 

2.2-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»; 

3. прогнозування можливих змін при збереженні існуючих тенденцій і при 

планованих впливах; 

4. виявлення геопатогенних зон; 
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5. розроблення рекомендацій з регулювання впливів, інженерної підготовки 

освоюваної (освоєної) території та особливостей конструкцій будинків і споруд, а також 

рекомендацій зі створення сприятливих екологічних умов; 

6. розроблення заходів щодо охорони навколишнього середовища. 

6. Спеціалізовані вишукування (умовно вишукувальні роботи) виконують з метою 

забезпечення органів управління, юридичних і фізичних осіб продукцією, що може бути 

отримана за допомогою технічного та інтелектуального потенціалу вишукувальних 

організацій. 

До спеціалізованих вишукувань відносять: 

1. моніторинг навколишнього середовища в межах населених пунктів (об'єктів); 

2. контроль стану об'єкта (інжиніринг); 

3. інвентаризацію земель і кадастрові роботи; 

4. геодезичне забезпечення в процесі будівництва; 

5. пошук і розвідку підземних вод; 

6. проектування та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для питного й 

технічного водопостачання; 

7. розвідування ґрунтових будівельних матеріалів; 

8. обстеження ділянок для розроблення проектів локальної реконструкції ландшафтів; 

9. бурові та гірничопрохідницькі роботи в процесі будівництва й реконструкції; 

10.  дослідження забруднення ґрунтів і підземних вод; 

11.  роботи із санації територій, забруднених нафтопродуктами та іншими хімічними 

речовинами; 

12.  створення штучних геотехнічних масивів (основ); 

13.  випробування натурних паль. 

 

Завдання для самостійної роботи – 1 години: 

1. Інженерні вишукування для будівництва. 

Література [1,2]. 

 

ТЕМА 1. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Лекція 2. Природні кам'яні будівельні матеріали. В'яжучі речовини – 2 години. 
До природних кам'яних матеріалів відносять будівельні матеріали мінерального 

походження, які отримують шляхом механічної обробки гірських порід, що добуваються в 

кар'єрах й інших гірничих виробках. 

Завдяки високим будівельним властивостям природні кам'яні матеріали широко 

застосовуються для будівельних цілей. Їх використовують як облицювальний матеріал, 

заповнювач у бетонах, для кладки підпірних стінок і набережних, у дорожньому та 

аеродромному будівництві. 

За походженням (або генезисом) гірські породи поділяють на три типи: 

магматичні, осадові й метаморфічні.  

Магматичні породи утворилися при застиганні й кристалізації магми. У залежності 

від умов, при яких відбувалося затвердіння магми, розрізняють інтрузивні та ефузивні 

магматичні породи. 

До інтрузивних (глибинних) порід належать граніти, сієніти, діорити й габро. Завдяки високій 

міцності, твердості й великій щільності їх використовують як будівельний матеріал для 

зведення кам'яних споруд, облицювання будинків, набережних і молів, гребель й каналів, 

брукування доріг, а також для видобування щебеню, котрій використовують як заповнювач 

бетону. Крім того, вони можуть служити надійними основами під різні споруди. 

Ефузивні породи (що вилилися на поверхню землі),  наприклад, діабази, базальти, пемзу, 

туфову лаву, застосовують для виготовлення бруківки, щебеню, як гідравлічні домішки до 

цементу та як абразивний матеріал. 

Осадові породи утворилися в результаті руйнування вивержених й інших порід під 

впливом різких коливань температури, дії води й вітру. Переміщуючись водними потоками й 
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вітром на значні відстані, вони осаджувалися, ущільнювалися й зміцнювалися у вигляді шарів 

осадових порід. 

Залежно від умов утворення осадові породи поділяють на три групи:  

1 )  уламкові –  піски, пісковики, глини, галька, гравій, валуни; 

2 )  хімічні –  гіпс, ангідрит, магнезит, доломіт, вапняні туфи тощо; 

3 )  біогенні  (органогенні)  – крейда, діатоміти, трепел тощо. 

У будівництві й промисловості найчастіше використовують уламкові породи. 

Піски застосовують як підстіляючий шар в автострадах, як дрібний заповнювач у 

бетонах і будівельних розчинах, для виготовлення силікатної цегли, промислового скла, як 

формувальний матеріал при литті, у якості фільтраційного привантаження й штучних основ.  

Пісковики застосовують як бутовий камінь і облицювальний матеріал, для виготовлення 

точильних каменів і кислотостійких матеріалів. 

Глини використовують для вироблення керамічних виробів і цементу, вони є 

наповнювачами у виробництві паперу й гуми, їх використовують для одержання алюмінієвих 

сполук і металевого алюмінію. 

Гальку й гравій застосовують у дорожньому будівництві, їх використовують як 

заповнювачі в бетонах, для виготовлення різних фільтрів та для улаштування піщано-гравійних 

подушок під фундаменти. 

Метаморфічні породи утворилися в результаті видозміни магматичних і осадових порід 

під впливом високої температури, великого тиску й хімічних процесів. 

До метаморфічних гірських порід відносяться гнейси, мармури, кварцити й глинисті 

сланці; вони застосовуються для виготовлення бутового каменю, скульптур, декоративно-

художніх виробів і облицювальних плит, як покрівельний матеріал. 

В'яжучими будівельними речовинами називають такі речовини, які при нагріванні 

або з'єднанні з водою, розчинами солей та іншими рідинами утворюють пластично -в’язку 

масу, яка твердіє і переходить згодом у кам’яноподібний стан.  В'яжучі речовини поділяють на 

2 групи: мінеральні (неорганічні) та органічні. 

І. Мінеральні (неорганічні) в'яжучі речовини. Розрізняють повітряні в'яжучі речовини, 

які твердіють і зберігають міцність тільки на повітрі, і гідравлічні, що твердіють і зберігають 

тривалий час міцність на повітрі й у воді. 

Представниками повітряних в’яжучих речовин є будівельний гіпс і повітряне вапно. 

Будівельний гіпс (алебастр). Використовують будівельний гіпс для виготовлення сухої 

штукатурки, перегороджувальних плит і панелей, звукоізоляційних плит, при штукатурних і 

архітектурно-оздоблювальних роботах. 

Повітряне вапно застосовується для виготовлення будівельних розчинів, виробництва 

силікатної цегли, шлакобетонних блоків, низькомарочних бетонів. 

До гідравлічних в'яжучих речовин відносяться гідравлічне вапно, портландцемент і 

спеціальні цементи. 

Гідравлічне вапно застосовують для виготовлення будівельних розчинів (призначених для 

сухого середовища) і бетонів низьких марок. 

Портландцемент виробляють шляхом випалювання вапнякового мергелю або суміші 

вапняку й глини, а потім змелюють цементний клінкер, що утворився, у кульових млинах. 

Міцність портландцементу характеризується межею міцності на стиск і згин, що 

відповідає марці цементу. Марка - це граничний опір (у кг/см
2
) цементного кубика на стиск і згин 

через 28 діб. Існують такі марки цементу 400, 500, 550, 600. 

Портландцемент застосовується для виготовлення цементних розчинів, бетонів і 

залізобетонів. 

Введення до складу цементу мінеральних або органічних домішок, зміна хіміко-

мінералогічного складу надає цементу спеціальних властивостей. Найбільш поширеними 

спеціальними цементами є пуцолановий, пластифікований та гідрофобний портландцемент, а 

також шлакопортландцемент. 

Пуцолановий портландцемент отримують шляхом додавання до портландцементу й 

спільного мелива гіпсу (до 3,5%) і активних мінеральних речовин (20-45%) - трепелу й діатоміту. 

Пуцолановий портландцемент випускають двох марок - 300 і 400, він має підвищену 

водостійкість і водонепроникністю, він є стійким до дії агресивних і сульфатних вод й широко 

застосовується для підводних і підземних бетонних і залізобетонних конструкцій. 
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Пластифікований портландцемент отримують з портландцементного клінкеру й 

поверхнево-активних домішок (наприклад, концентрату сульфітно-дріжджової бражки) - не більше 

0,3% за масою, що сприяє кращому змочуванню часток водою й підвищенню пластичності 

цементного тіста. 

Даний цемент дозволяє отримувати рухливу бетонну суміш, що полегшує її 

укладання; крім того, витрата цементу знижується на 8-12%. 

Гідрофобний портландцемент отримують шляхом введення гідрофобізуючих домішок 

(асидолу, милонафти, олеїнової кислоти) у процесі подрібнювання портландцементного клінкеру. 

Зазначені домішки утворять на поверхні зерен цементу водовідштовхувальні (не 

змочувані) оболонки, що сприяє його високому збереженню (активності) у несприятливих 

умовах. Гідрофобний цемент випускають чотирьох марок: 300, 400, 500 і 600. 

Використовується гідрофобний портландцемент у гідротехнічних, портових, дорожніх і 

аеродромних спорудах. 

Шлакопортландцемент виготовляють з портландцементного клінкеру, до якого додають 

гіпс (3,5%) і гранульований доменний шлак (30-60%), після чого їх змелюють. Цей цемент має 

високу стійкість у м'яких і мінералізованих водах, підвищену жаростійкість і низьку 

морозостійкість у порівнянні зі звичайним цементом. Його випускають трьох марок - 300, 400 і 

500. 

Шлакопортландцемент ефективно використовується в монолітних і гідротехнічних 

спорудах, що не піддаються частому заморожуванню й розмерзанню, а також для виготовлення 

збірних конструкцій і приготування будівельних розчинів. 

ІІ. Органічні в'яжучі й гідроізоляційні матеріали. До органічних в'яжучих матеріалів 

відносять високомолекулярні сполуки вуглеводнів - бітумні і дьогтьові матеріали. 

Характерними рисами органічних в'яжучих матеріалів  є їх гідрофобність 

(незмочуваність, нерозчинність у воді), пластичність, хімічна стійкість, здатність склеювати 

сипкі й просочувати рулонні матеріали, надаючи їм певних властивостей. Завдяки цьому їх 

широко застосовують у будівництві для антикорозійного захисту та як гідроізоляційні 

матеріали, що мають високу водонепроникність. 

На основі органічних в’яжучих матеріалів виготовляють асфальтобетон, що складається 

з 25-30% бітуму й 70-75% піщано-гравійних заповнювачів. Він застосовується при 

асфальтуванні шосейних доріг, тротуарів, під'їзних шляхів, а також для обладнання 

гідроізоляційних екранів та «одягу» каналів. 

Бітумні емульсії, що складаються з 40-60% бітуму й 60-40% води (з додаванням від 0,1 до 

2% емульгаторів), у технічній меліорації застосовують для закріплення ґрунтів (спосіб 

бітумізації). 

Бітумні матеріали можуть бути природними й штучними. Природні бітуми отримують із 

бітумних порід (пісків, пісковиків, доломітів), виварюючи їх у казанах або розчиняючи в 

органічних розчинниках. Асфальтові породи без вилучення бітуму використовують у вигляді 

асфальтового порошку для виготовлення асфальтової мастики та асфальтобетонів.  

У будівництві найчастіше застосовують штучні або нафтові бітуми, які отримують у 

вигляді залишку після вилучення масел з мазуту або гудрону. Бітум застосовують як у чистому 

вигляді, так і з різними мінеральними домішками.  

Дьогтьові матеріали отримують шляхом перегонки твердих видів палива без доступу 

повітря. Вони бувають кам’яно- і буровугільними, торф'яними й деревинними. 

У будівництві дьогтьові матеріали використовують у вигляді в’язкорідких смол і 

в'язкотвердих пеків (залишків перегонки дьогтів або смол). Їх використовують як антисептик для 

просочення матеріалів і захисту їх від загнивання. Біологічна стійкість дьогтю підвищується при 

змішуванні його з бітумом. Дьогтьобітумні суміші містять 65-70% бітуму й 25-30% дьогтю. 

Будинки й споруди захищають від дії води гідроізоляційні й покрівельні матеріали, які 

одержують на основі органічних в’яжучих речовин. Серед них широко поширеними в 

будівництві є пергамін, руберойд і толь. 

Пергамін являє собою тонку картонну основу, просочену нафтовими бітумами. 

Виготовляється у вигляді рулонного матеріалу шириною від 650 до 1050 мм.  Застосовується як 

підкладний матеріал під руберойд. 

Руберойд являє собою бітумокартон, просочений з обох боків полотна тугоплавким 

нафтовим бітумом, на який нанесений шар тонкомеленого мінерального порошку.  
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Випускається у вигляді рулонів шириною 750-1000 мм. Використовується як багатошаровий 

покрівельний матеріал. 

Толь отримують шляхом просочення будівельного картону дьогтьовими речовинами й 

посипання з обох боків полотна дрібнозернистим піском. 

 

Завдання для самостійної роботи – 1 години: 

1. Гідроізоляційні матеріали. 

Література [1,2]. 

 

Лекція 3. Штучні кам'яні матеріали. Метали – 2 години. 
До штучних кам'яних матеріалів відносять бетон, залізобетон, керамічні й силікатні 

матеріали, азбоцемент. 

І. Бетон являє собою штучний камінь, який отримують при затвердінні бетонної суміші, 

що складається з в'яжучої речовини - цементу, води й заповнювачів - піску, гравію або щебеню. 

Цемент або цементне тісто (10-15%) заповнює проміжки між заповнювачами (85-90%), твердіє і 

зв'язує їх, утворюючи бетон. 

Міцність і довговічність бетону є найважливішими його показниками. Марка бетону 

відповідає його міцності при стисненні. Важкі бетони мають марки 50-800, легкі – 25-400. 

Міцність бетону залежить від якості матеріалів, що його складають. Марка цементу 

повинна відповідати марці бетону, що проектується, при цьому потрібно враховувати вимоги, 

що висуваються до бетону, технологію виготовлення виробів з нього, його призначення й 

умови експлуатації. 

Вода, яку використовують для виготовлення бетону, повинна бути чистою й не містити 

шкідливих домішок. 

Заповнювачі бетону вибирають за зерновим складом. Максимальний розмір великих 

заповнювачів не повинен перевищувати однієї чверті мінімального перерізу конструкції та двох 

третин відстані між арматурними стрижнями. Глинистих часток у заповнювачах бетону 

повинно бути не більше 3%. 

Для того, щоб отримати бетон високої якості, необхідно дотримуватись оптимального 

режиму твердіння бетонної суміші. Нормальними умовами її твердіння вважається відносна 

вологість повітря 90-100% і температура 18-22°С. Інтенсивне випаровування води з бетону та 

підвищення температури повітря уповільнюють твердіння. Проектну міцність бетон зазвичай 

набуває через 28 діб. 

ІІ. Залізобетон. Бетон добре працює на стиснення, але погано на розтягнення.  Для 

подолання цього недоліку й запобігання руйнування бетонних конструкцій розтяжними 

зусиллями в них уводять сталеву арматуру, яка добре працює на розтягнення. Таке сполучення 

бетону й металу в одному виробі називається залізобетоном. 

Завдяки високому зчепленню бетону й сталі, майже однаковим коефіцієнтам 

температурного розширення забезпечується повна монолітність залізобетону. 

Якщо бетонні вироби працюють на згин, то навіть введення в них сталевих стрижнів, 

сіток або каркасів не захищає їх від утворення тріщин у зоні розтягання, що спричиняє до 

збільшення прогинання, проникнення вологи, до небезпеки корозії сталевої арматури. 

Цього уникають шляхом попереднього напруження, тобто створення стискаючих напружень у 

тій зоні, яка при експлуатації буде працювати на розтягнення. Можлива деформація бетону при 

стисненні є в 20-25 разів більшою за граничне розтягнення, що дозволяє при експлуатації 

виключити або зменшити небезпеку виникнення тріщин у бетоні, а значить підвищити 

надійність і довговічність конструкцій. 

За способом виробництва залізобетонні конструкції бувають  монолітними, 

збірними й збірно-монолітними. 

1) Монолітні залізобетонні конструкції виготовляють у пересувній або ковзній 

опалубці безпосередньо на будівельному майданчику, наприклад, при будівництві гребель, 

складних фундаментів тощо. 

Досвід монолітного будівництва свідчить про техніко-економічні переваги цього методу 

порівняно із цегляним, великоблоковим і навіть великопанельним (одноразові витрати на 

створення його виробничої бази, витрата сталі на монолітні конструкції, на опалублення, 

енергетичні витрати на виготовлення тощо). Однак при виготовленні монолітного залізобетону 
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витрачається велика кількість ручної праці, збільшуються строки будівництва, ускладнюється 

бетонування в зимовий період. 

2) Збірний залізобетон ширше використовують у сучасному будівництві, тому що він дає 

можливість індустріалізації та максимальної механізації робіт. Перевага збірного залізобетону 

порівняно з монолітним - в істотному підвищенні продуктивності праці та поліпшенні якості 

будівництва за рахунок випуску на спеціалізованих підприємствах великорозмірних елементів 

підвищеної заводської готовності, у скороченні строків будівництва. Крім того, скорочуються 

витрати лісоматеріалів (при монолітному бетонуванні вони потрібні для влаштування помостів, 

опалубки тощо), спрощується виконання робіт у зимовий час. 

Однак збірні залізобетонні вироби мають значну масу та розміри, що потребує потужного 

спеціалізованого підйомно-транспортного обладнання. Основними напрямами розвитку 

виробництва збірного залізобетону є збільшення конструктивних елементів, зменшення 

матеріало- та металомісткості, підвищення ступеня заводської готовності. 

Збірні залізобетонні вироби класифікують за видом армування, щільністю, видом 

бетону, внутрішньою будовою та призначенням: 

3) Збірно-монолітні залізобетонні конструкції являють собою сполучення збірних 

елементів і монолітного бетону, що укладається на місці будівництва. 

Залізобетон застосовують у вигляді балок, ферм, плит, паль, колон, труб, а також 

збірних конструкцій у промисловому, цивільному, дорожньому, аеродромному й 

гідротехнічному будівництві. 

ІІІ. Керамічні будівельні матеріали. До них відносять глиняну цеглу, керамічні камені, а 

також вироби - плити й труби. Сировиною для їхнього виробництва є легкоплавка глина зі 

спіснювальними [рос. мовою – «отощающими»] домішками (кварцовий пісок, шлаки, шамот, 

відсів кам'яного вугілля, тирса деревини) або без них. 

Глиняну (червону) цеглу отримують шляхом формування, сушіння й наступного 

випалювання глини при температурі 900-1000°С. 

Розміри червоної цегли: одинарної – 250 × 120 × 85 мм, потовщеної - 250 × 180 × 88 мм. 

Марки червоної цегли за міцністю є такими: 75, 100, 125, 150, 200, 250 та 300. 

Маса червоної цегли становить 3,2-3,6 кг. Для зменшення її маси випускають пористу й 

порожнисту (дірчасту) цеглу. При цьому також знижується витрата сировини, теплопровідність 

матеріалу, зменшується товщина побудованих з такої цегли стін і полегшується фундамент, що 

створюється з неї. 

У гідромеліоративному будівництві широко застосовують керамічні дренажні труби для 

закритих мереж осушувальних меліоративних систем. 

ІV. Силікатні будівельні матеріали. До них належать силікатна цегла, бетони, блоки й 

плити. Найпоширенішою є силікатна цегла, яку виготовляють із суміші повітряного вапна й 

кварцового піску. Суміш складається з 82-86% чистого кварцового піску, 7-11% повітряного 

вапна й приблизно 7% води, необхідної для гасіння вапна. 

Силікатну цеглу виготовляють шляхом формування вапняно-піщаної суміші в пресах під 

тиском 150-200 атмосфер і температурі 175-180°С. 

Розміри силікатної цегли: одинарної 250 × 120 × 65 мм, модульної – 250 × 120 × 88 мм. 

Одинарну цеглу виготовляють суцільною та порожнистою. 

Марки силікатної цегли залежно від межі стиску є такими: 100, 125, 150, 200, 250. 

Силікатну цеглу використовують для кладки стін, але її не можна використовувати 

для будівництва фундаментів і будівель з мокрим режимом експлуатації через недостатню 

водостійкість. Не можна її використовувати й в умовах високих температур (наприклад, для 

кладки печей або труб). 

V. Азбоцемент. Вихідними компонентами для виробництва азбоцементу є азбест (10-20%), 

портландцемент (80-90%), що не містить мінеральних домішок, і вода. Цей матеріал має високу 

міцність на розтягання, високу водонепроникність й морозостійкість, низьку теплопровідність, а 

також він легко обробляється механічно. 

Азбоцемент у будівництві застосовується у вигляді покрівельного листового матеріалу 

(шиферу), облицювальних плит, водопровідних і каналізаційних труб. 

Широким застосуванням у будівництві метали завдячують своїм позитивним 

властивостям: високій міцності, пластичності, тепло- і електропровідності, ковкості й 

зварюваності. 

Найбільшого поширення набули сталі й чавуни, які належать до чорних металів. 



 15 

Чавун являє собою сплав заліза й вуглецю, вміст останнього перевищує 2%. Сировиною 

для чавуну є залізна руда, паливо й флюси. Одержують чавун у доменних печах. Чавуни з 

домішкою хрому, нікелю, магнію, алюмінію й кремнію називають легованими. 

Використовують чавун для ліній санітарно-технічного обладнання, труб, плит, для підлог, 

тюбінгів для тунелів тощо. 

Сталь - це сплав заліза з вуглецем (до 2%) та іншими елементами. Сталь одержують із 

чавуну, якій переробляють мартенівським, конверторним або електроплавким способами. 

Для надання стали корозійної стійкості до неї вводять легуючі домішки: хром, нікель, 

мідь. Досить поширеним також є покриття стали цинком. З неметалевих покриттів застосовують 

синтетичні лаки, фарби, емалі й пластмаси. 

У будівництві вживають маловуглецеві й низьколеговані сталі різних марок і профілів. 

Сталеві вироби одержують шляхом лиття, прокатки, різання, зварювання й паяння. 

Прокатну сталь випускають у вигляді сортової та листової, труб і спеціальних видів 

прокату (швелери, двотаври, рейки та інші  профілі). 

Сталевий прокат застосовують для зведення каркасів промислових і цивільних будівель, 

мостів, виготовлення арматур для залізобетону, покрівельної сталі, труб, рейок для залізниць і 

підкранових колій, шпунтових огорож, протифільтраційних споруд. 

До кольорових металів відносять мідь, алюміній, цинк, нікель тощо. Кольорові метали й 

сплави використовуються в будівництві значно рідше, ніж чорні метали.  

Алюмінієві сплави використовують для легких декоративних несучих конструкцій 

стінових панелей, облицювання, покрівлі й прокату у вигляді різних профілів.  

Мідні сплави. Серед цих сплавів латунь і бронза йдуть на виготовлення санітарно-

технічної арматури (крани, вентилі) та для декоративної обробки. 

Цинк використовується для покрівельних покриттів, карнизів і водостічних труб.  

Свинець використовується для особливих видів гідроізоляції, зачеканення швів і стиків 

елементів будівельних конструкцій. 

 

Завдання для самостійної роботи – 1 години: 

1. Керамічні будівельні матеріали. 

Література [1,2]. 
 

Лекція 4. Деревина. Теплоізоляційні матеріали – 2 години. 
Деревина як будівельний матеріал досить широко застосовується поряд з металами, 

бетоном, склом, керамікою й новими будівельними матеріалами. Цим вона завдячує своїм 

позитивним властивостям - значній механічній міцності, пружності, малій теплопровідності, 

високій морозостійкості та тому, що вона легко обробляється. 

Разом з тим деревина має ряд недоліків: легко займається; схильна до загнивання й 

грибкового забарвлення, до дії комах, розтріскування; трапляються вади форми стовбура й будови 

деревини; крім того, виникають дефекти при її обробці. 

Найбільш поширеними в будівництві є хвойні й листяні породи дерев: хвойні – сосна, 

ялина, ялиця, кедр, модрина; листяні – дуб, граб, береза, липа, осика, вільха, тополя тощо. 

Деревину використовують у вигляді круглого лісу і пиломатеріалів. Пиломатеріали 

випускають у вигляді дощок, брусків і брусів різних розмірів. Крім того, у будівництві 

використовують погонні стругані вироби (шпунтові дошки, плінтуси, наличники), паркет, 

покрівельні матеріали (покрівельна тріска, фанера), деревиностружкові й волокнисті плити.  

Для підвищення стійкості й захисту деревини від руйнування застосовують антисептики 

– це отруйні речовини, які запобігають можливості зараження грибковими спорами.  Вони 

бувають масляними (креозотове, антрацитове, кам'яновугільне й сланцеве масла) і водорозчинними 

(фтористий натрій, мідний купорос, хлористий цинк, борна кислота). 

Теплоізоляційними називають будівельні матеріали, які використовують для теплової ізоляції 

захисних конструкцій будівель, промислового та енергетичного обладнання і трубопроводів. Ці матеріали 

повинні мати коефіцієнт теплопровідності, що не перевищує 0,18 Вт/(м×К), високу пористість (70-

98%) та середню щільність не більше за 600 кг/м
З
. 

Коефіцієнт теплопровідності будівельних матеріалів визначають на спеціальних стендах, але це не 

завжди вдається зробити. Тому теплоізоляційні матеріали класифікують за середньою щільністю (в кг/м
З
), 

яка дає наближене уявлення про їх теплопровідність. За цим показником матеріали поділяють на 19 марок 

ж 
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(від 15 до 700 кг/м
З
): ОЛ (особливо легкі) - 15, 25, 35, 50, 75, 100; Л (легкі) -125, 150, 175, 200, 250, 

300; В (важкі) - 400, 450, 500, 600, 700. 

Розрізняють теплоізоляційні матеріали жорсткі (плити, блоки, сегменти тощо), гнучкі 

(мати, матраци, джгути, шнури тощо), сипкі (зернисті, порошкоподібні) та волокнисті. 

За видом основної сировини теплоізоляційні матеріали поділяють на органічні, неорганічні 

й мішані. 

До органічних теплоізоляційних матеріалів відносять перш за все матеріали, що 

отримують шляхом переробки неділової деревини й відходів обробки деревини (деревоволокнисті 

й деревостружкові плити), сільськогосподарських відходів (соломіт, очерет тощо) та торфу 

(торфоплити). Ці матеріали відрізняються низькою водо- та біостійкістю. Вказаних недоліків 

позбавлені, так звані, газонаповнені пластмаси (пінопласти, поропласти, стільникопласти тощо) – 

це високоефективні органічні теплоізоляційні матеріали із щільністю від 10 до 100 кг/м
3
. 

Характерною особливістю більшості органічних теплоізоляційних матеріалів є їх низька 

вогнестійкість, тому їх, звичайно, використовують при температурах не більше 150
о
С. 

Більш вогнестійкими є теплоізоляційні матеріали змішаного складу (фіброліт, арболіт 

тощо), які отримують із суміші мінеральної в’яжучої речовини та органічного наповнювача 

(деревні стружки, ошурки тощо). 

Неорганічні теплоізоляційні матеріали – це мінеральна вата та вироби з неї (наприклад, 

мінераловатні плити), легкі та комірчасті бетони (головним чином, газобетон і пінобетон), 

піноскло, скляне волокно, вироби зі спученого перліту або вермікуліту тощо. 

Вироби з мінеральної вати отримують шляхом переробки розплавів гірських порід або 

металургійних (головним чином, доменних) шлаків у скловидне волокно. Щільність виробів з 

мінеральної вати складає від 75 до 350 кг/м
3
. 

 

Завдання для самостійної роботи – 1 години: 

1. Теплоізоляційні матеріали. 

Література [1,2]. 
 

ТЕМА 2 .  ФУНДАМЕНТОБУДУВАННЯ 

Лекція 5. Фундаменти на природній основі. Оцінка ґрунтів при будівництві 

споруд – 2 години. 
Природною основою називається масив ґрунту, якій приймає навантаження від споруди 

безпосередньо на свою поверхню або на ґрунтову підготовку потужністю 10-20 см та якій володіє 

несучою здатністю без виникнення неприпустимих деформацій та не потребує заходів щодо його 

зміцнення. 

Конструктивні елементи споруд, що передають навантаження на основу, називають 

фундаментами. Фундаменти повинні бути міцними, довговічними, стійкими до впливу 

підземних вод, ковзанню тощо; крім того, вони не повинні допускати перевищення осідання 

споруд, яке регламентоване нормативними документами, а також мати найбільш економічні 

конструктивні форми для конкретних інженерно-геологічних умов. 

Фундаменти (можуть бути суцільними, стрічковими, стовпчастими й змішаними. 

Основними елементами фундаменту є – глибина закладання фундаменту h, ширина підошви 

фундаменту b та подушка фундаменту hn. 

Суцільні фундаменти (влаштовують під усією спорудою у вигляді ребристих або гладких 

плит, у вигляді короба або масиву під трубами, мостовими опорами, елеваторами й машинами. 

Суцільні фундаменти повинні мати високу жорсткість і міцність.  Фундаменти такого 

типу зменшують нерівномірність осідання при невеликих потужностях шарів ґрунту, які 

нерівномірно стискаються. 

Стрічкові фундаменти переважно влаштовують під житловими й громадськими 

будівлями. При глибині закладання до 5 м їх розташовують у вигляді безперервних протяжних 

елементів будівельних конструкцій, паралельних або перехресних у плані. 

Проектування стрічкових фундаментів полягає в певному розміщенні їх у плані, 

конструюванні поперечного перетину й розробці заходів щодо захисту їх від корозії та 

руйнування. 

Стовпчасті фундаменти - це компактні опорні конструкції, які передають зосереджене 

навантаження. Такі фундаменти раціонально влаштовувати при ґрунтах, несуча здатністю яких 
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перевищує 0,2 МПа, під каркасними будівлями, а також під окремо розміщеними колонами, 

щоглами, стовпами. 

Змішані фундаменти являють собою сполучення стрічкового або суцільного фундаменту 

зі стовпчастим. 

Тип фундаменту вибирається в результаті детального вивчення  природно-кліматичних 

умов і будівельних властивостей ґрунтів на будівельному майданчику. 

Фундаменти можуть бути неглибокого й глибокого закладення. Фундаменти 

неглибокого закладення застосовують під житловими й громадськими будівлями, 

шляхопроводами, опорами естакад тощо, при глибокому заляганні ґрунтових вод, при наявності 

скельних, напівскельних і великоуламкових ґрунтів на глибині не більше 6 м. 

Якщо під шаром слабких ґрунтів потужністю більше 6  м  залягають міцні корінні 

породи, влаштування фундаментів неглибокого закладання є технічно важким й економічно 

недоцільним. У такому випадку влаштовують фундаменти глибокого закладання: пальові,  

опускні різного профілю, кесонні і фундаменти з оболонок. 

При закладенні фундаментів з метою захисту основи від зволоження повинен бути 

забезпечений відвід поверхневих вод, що досягається плануванням і влаштуванням 

водовідвідних канав, лотків тощо. Для збереження стін від впливу ґрунтової й капілярної вологи 

по поверхні цоколя споруди укладається гідроізоляція з водозахисних матеріалів. 

При проектуванні споруд оцінка ґрунтів є відповідальною частиною робіт з вивчення 

природних умов території, що підлягає забудові. 

Залежно від виду й призначення споруд ґрунти можуть бути природною основою, 

середовищем і матеріалом для цих споруд.  

При дослідженні ґрунтів головну увагу приділяють особливостям, які визначають їхню 

міцність, деформування, водостійкість, фільтраційні властивості та стійкість до впливу різних 

негативних факторів. 

Основи. Ґрунтова основа є дуже важливим елементом у системі «споруда-ґрунт». Втрата 

структурної міцності та виникнення незворотних деформацій, що перевищують допустимі межі, 

призводять до втрати стійкості споруди та її руйнуванню. 

Таким чином, основною якістю, якою повинна володіти ґрунтова основа, є надійність. 

Під надійністю основи розуміють її здатність сприймати всю сукупність зовнішніх впливів 

протягом заданого терміну при забезпеченні нормальної експлуатації споруди та розміщеного в 

ній обладнання. 

До головних факторів, які визначають надійність основ, належать: 

 відповідність прийнятих схем і методу розрахунку основи дійсним умовам її роботи; 

 достовірність опису інженерно-геологічних умов будівництва споруди, який 

складається в процесі польових вишукувань і обстежень; 

 достовірність вихідних даних про фізико-механічні характеристики ґрунтів основи, 

отриманих у результаті польових і лабораторних методів досліджень з урахуванням їх генезису, 

віку, умов залягання та структурно-текстурних особливостей; 

 достовірність відомостей про навантаження й вплив, які зазнають основи споруд 

при експлуатації; 

 правильність реалізації проектних рішень у ході будівництва, яка забезпечується 

засобами контролю за якістю та дотриманням передбаченої технології виконання робіт. 

 

Завдання для самостійної роботи – 1 години: 

1. Суцільні фундаменти. 

Література [1,2]. 
 

Лекція 6. Підготовка ґрунтових основ. Водозахисні заходи – 2 години. 
Перед початком робіт зі зведення споруд обов’язково виконують необхідні підготовчі 

операції: 

 планування майданчиків; 

 розробка котлованів і кар'єрів; 

 транспортування й укладання ґрунту в насип; 

 облаштування шляхів і під'їздів; 

 зміцнення ґрунтової основи. 
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Крім того, до майданчика підводять електроенергію, здійснюють водовідвідні та інші 

допоміжні роботи, які забезпечують нормальні умови будівництва. 

Розробка та транспортування ґрунту. Розробка ґрунту у котлованах, траншеях і 

кар'єрах здійснюється механічним, гідравлічним і вибуховим способами.  

1. Механічна розробка виконується землерийними машинами й механізмами, до яких 

належать одно- і багатоківшеві екскаватори з різними пристроями для відбору ґрунту об’ємом 

від 0,1 до 25 м
3
 (скрепери, бульдозери, грейдери). 

2. Гідравлічна розробка здійснюється гідромоніторами, коли виникає потреба у 

руйнуванні забою ґрунту, і землесосними снарядами, коли слабкі незв'язані або зруйновані ґрунти 

всмоктуються з подальшим гідронамивом або звичайним відвалом. Продуктивність земснарядів 

досягає 104 м
3
/год при тиску 0,8-1 МПа. При гідравлічному способі розробки ґрунт переміщується 

по напірних пульпопроводах діаметром 1000 мм та більше й довжиною до 3 км. 

3. Вибухові роботи ведуть при спорудженні гребель, прокладанні тунелів, при гірничих 

роботах і в кар'єрах гірничорудних підприємств, а в останні роки й у меліоративному будівництві 

для випрямлення русел, прокладання каналів тощо. 

Укладання ґрунту здійснюється відсипанням або намиванням. 

Відсипання ґрунту виконується при спорудженні насипів, дамб і гребель, при зворотному 

засипанні котлованів, плануванні відвалів, розкривних роботах тощо. 

Намивання ґрунту виконується на поверхню або під воду після гідравлічної розробки, або 

при гідравлічному транспортуванні у відвали (золошлаки ТЕС і ГРЕС, металургійні шлаки й 

відходи гірничо-збагачувальних комбінатів) або при спеціальних роботах на акваторіях. 

Для забезпечення міцності й стійкості споруд відсипання ґрунтів здійснюють шарами 

потужністю до 3 м (у залежності від виду ґрунту) з подальшим доведенням ступеня їхнього 

ущільнення до величини, передбаченої проектом. Потрібна щільність встановлюється за 

максимальною щільністю, яку визначають методом стандартного ущільнення (згідно з ГОСТ 

22733-77). Оптимальна вологість ґрунту, при якій досягається найбільший ефект ущільнення, 

тобто коли на ущільнення витрачається найменша робота, визначається залежно від літологічного 

різновиду ґрунту й типу ґрунтоущільнювальних механізмів. 

Ґрунтоущільнювальні машини й механізми обирають з урахуванням особливостей 

ґрунту, що ущільнюють, та обсягів робіт. Потужність шару, якій ущільнюють, кількість 

проходів, ущільнюючих механізмів і кількість води, необхідної для зволоження ґрунту до 

оптимальної вологості, визначають шляхом дослідного ущільнення згідно з наявними машинами і 

механізмами. 

Як основні ґрунтоущільнювальні машини й механізмів використовують котки (на 

пневматичних шинах, кулачкові, ґратчасті, вібраційні, віброударні), трамбувальні й 

віброущільнювальні плити, котки-скрепери, трактори-бульдозери тощо. 

Водозахисні заходи мають на меті захист промислових майданчиків, населених пунктів, 

сільськогосподарських угідь, котлованів і траншей від впливу підземних вод, а також осушення 

родовищ корисних копалин і гірничих виробок. 

Водозахисні заходи проектуються залежно від конструктивних особливостей 

споруди й ґрунтових умов території, на якій вона розміщена.  

Основним водозахисним заходом на період будівництва у скельних, напівскельних і 

гравійно-галечникових ґрунтах є поверхневий водовідлив. 

Поверхневий водовідлив здійснюється насосами. При такому водовідливі споруджують 

спеціальні зумпфи й водозбірні траншеї, обладнані для забирання води, яка надходить із 

водозбірної площадки (котловану, будівельного майданчика тощо).  

Підземний водовідлив є найбільш доцільним у зв'язних ґрунтах, якій здійснюють за 

допомогою голкофільтрових водознижувальних установок та вакуумних водознижувальних 

установок. 

Електроосмотичне водозниження здійснюють у важких суглинистих ґрунтах з 

коефіцієнтами фільтрації меншими за 0,05 м/добу. Принцип цього методу полягає в тому, що 

через ґрунт пропускають електричний струм, внаслідок чого виникає спрямоване переміщення 

вологи по порах ґрунту від анода до катода. Роль анода виконують електроди, а роль катода - 

голкофільтри.  

Горизонтальний дренаж доцільний при невеликій глибині залягання ґрунтових вод і 

малих глибинах зниження їхнього рівня. Відстань між дренами залежить від фільтраційних 
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властивостей гірських порід, глибини їхнього закладення та інших параметрів. Максимальна 

глибина закладання дрен і дренажних колекторів не перевищує 8 м. 

Горизонтальний дренаж здійснюють за допомогою каналів, лотків, закритих дрен з 

водопровідною частиною з фільтруючого матеріалу (пісок, гравій, щебені, шлак тощо), 

трубчастих дрен з поліетилену, полівінілхлориду, кераміки, залізобетону, азбестоцементу з 

фільтрами зі склополотна, дерніту, об'ємні фільтри з незв'язних ґрунтів тощо. 

Вертикальний дренаж здійснюють при дренуванні ґрунтів великої потужності з 

високими значеннями коефіцієнтів фільтрації, а також у випадку, коли у підошві слабопроникних 

ґрунтів залягають добре фільтруючі товщі. 

Вертикальний дренаж здійснюють за допомогою водознижувальних і водовбирних 

свердловин, а також наскрізних фільтрів при осушенні гірничорудних родовищ і спеціальних 

підземних споруд. 

Комбінований дренаж влаштовують при двошаровій будові ґрунтових товщ, коли нижні 

шари є добре проникні, а у верхній частині розрізу має місце верховодка. У цьому випадку 

влаштовують горизонтальні дрени з надходженням до них води з вертикальних свердловин.  

До комбінованого дренажу належать також сполучення водовідвідних галерей з наскрізними 

фільтрами. 

Особливими дренажними пристроями є пластовий і променевий дренажі. 

Пластовий дренаж являє собою фільтруючий шар, який укладають в основу 

споруди на водонепроникний шар. Воду, яка надходить у дренажний шар, відводять за 

допомогою трубчастої дрени за межі споруди й скидають у спеціальні водоприймачі. 

Крім свого прямого призначення, пластовий дренаж дає змогу усувати капілярне 

зволоження підземних частин будівель і споруд. 

Променевий дренаж являє собою систему горизонтальних або похилих свердловин, які 

пробурені зі спеціальних колодязів. 

Колодязі діаметром 5-6 м проходять на глибину до 10 м, закріпляють різними кріпленнями 

і на період експлуатації обладнують поверхневими насосами, які встановлюють на спеціальних 

консолях. 

Променевий дренаж застосовують для зниження рівнів ґрунтових вод у населених 

пунктах або на будівельних майданчиках, коли за умовами виконання робіт влаштувати 

горизонтальний дренаж дуже важко (наприклад, наявність комунікацій, житлові будівлі 

тощо). 

Для визначення величини припливу ґрунтових вод розрахунки виконують для двох видів 

котлованів: вузьких, витягнутих у плані, де відношення довжини до ширини становить менше 10 

(різного виду траншеї), і широких, коли відношення довжини до ширини перевищує 10. 

Розрахунок припливу води виконують за формулами усталеного руху для досконалих і 

недосконалих котлованів у безнапірних і напірних умовах . 

 

Завдання для самостійної роботи – 1 години: 

1. Променевий дренаж. 

Література [1,2]. 
 

Лекція 7. Допустимі тиски на основу та її стійкість. Фундаменти на штучній 

основі – 2 години. 
Допустимим тиском (розрахунковим опором основи) називають тиск по підошві 

фундаменту, при якому не виникають незворотні деформації основи, що призводять до втрати 

стійкості споруди. Допустимий тиск на основу (розрахунковий опір) залежить від величини 

питомого тиску на ґрунт, розмірів і типів споруд. 

Для великоуламкових галечникових (щебеневих) ґрунтів з піщаним заповнювачем 

допустимий (розрахунковий) тиск становить 0,60 МПа, а із суглинистим заповнювачем – 0,40-

0,45 МПа; для гравійних (жорствяних) ґрунтів з піщаним заповнювачем – 0,50 МПа, а із 

суглинковим – 0,35-0,40 МПа. 

Для пилувато-глинистих (непросадних) ґрунтів допустимий (розрахунковий) тиск 

змінюється залежно від коефіцієнта пористості ε й індексу текучості IL. 

Для супісків розрахунковий тиск приймають від 0,3 до 0,2 МПа при коефіцієнті пористості 

0,5-0,7; для суглинків – 0,3-0,1 МПа при ε = 0,5-1; для глин – 0,6-0,1 МПа при ε = 0,2-1,1. 
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Розрахунковий опір просадних ґрунтів природного стану і вологості (при щільності 1,35 

г/см
3
) становить 0,2-0,25 МПа, а у водонасиченому стані – 0,15-0,18 МПа. При щільності 

природної будови 1,55 г/см
3
 ці величини змінюються від 0,25 до 0,3 і 0,18-0,2 МПа. 

Ущільнені просадні ґрунти мають більше високу несучу здатність. При щільності 1,6 г/см
3
 

розрахунковий тиск на них становить 0,3-0,35 МПа, а при щільності 1,7 г/см
3
 більше 0,35 МПа. 

Розрахунок стійкості основ виконується за деформацією ґрунтів та їхньою несучою 

здатністю. 

Розрахунок стійкості основ за їх несучою здатністю виконують для підпірних стінок, 

споруд на косогорах, для водонасичених ґрунтів, що повільно ущільнюються, для скельних і 

напівскельних ґрунтів. У всіх інших випадках розрахунок стійкості основ ведеться за 

деформаціями. 

В основах споруд можуть бути наступні деформації ґрунтів: осідання, набухання, морозне 

здимання, спадання й горизонтальні переміщення. 

Для розрахунку несучої здатності ґрунтів та їх деформації виконується комплекс 

польових і лабораторних досліджень міцностних властивостей (кут внутрішнього тертя, питоме 

зчеплення) і деформаційних властивостей ґрунтів (модуль деформації, границя міцності на 

одноосьове стиснення). 

У випадку, коли основі притаманна надмірна стисливість і мала несуча здатність, 

передбачають штучне укріплення ґрунтів. Основа з такого укріпленого ґрунту називається 

штучною. 

Всі способи штучного зміцнення ґрунтів поділять на механічні, хімічні й фізико-хімічні. 

До механічних способів зміцнення основ належать: зведення піщаних подушок і 

шпунтових огород, заміна слабкого ґрунту, ущільнення статичними й динамічними методами, 

влаштування свердловин-дрен, піщаних і ґрунтових паль тощо. 

Хімічні способи зміцнення ґрунтів базуються на введенні в них різних реагентів, які 

призводять до утворення стійких водоміцних зв'язків (силікатизація, бітумізація, цементація, 

полімеризація тощо). 

При фізико-хімічних способах зміцнення ґрунтів на них впливають електричним 

полем (електроосмос, електрохімічне закріплення), високою температурою (випалювання), 

вибухом тощо. 

Кожен з перерахованих вище способів застосовують, виходячи як із загальних 

інженерно-геологічних умов будівельного майданчика, так і з технологічних можливостей.  

 

Завдання для самостійної роботи – 1 години: 

1. Допустимий тиск на основу. 

Література [1,2]. 

 

Лекція 8. Вибір типу й конструкції фундаменту. Будівництво фундаментів в 

особливих інженерно-геологічних умовах – 2 години. 
Тип фундаменту, який забезпечує надійність системи «споруда-основа», вибирають 

виходячи з детального вивчення природних умов будівельного майданчика й конструктивних 

особливостей споруди, яку зводять. Багато уваги при цьому варто приділяти вивченню 

ймовірності проявів фізико-геологічних процесів у період будівництва та експлуатації будівель, 

споруд і будівельних комплексів. 

Тип і конструкцію фундаменту рекомендується призначати виходячи з особливостей 

споруди й інженерно-геологічних умов. 

Фундаменти неглибокого закладення влаштовують при наявності в основі споруд 

скельних, великоуламкових і піщаних ґрунтів та глинистих ґрунтів (непросадних) з 

консистенцією, що становить або є меншою ніж 0,6, на глибинах до 6 м і при низькому рівні 

ґрунтових вод. 

Фундаменти глибокого закладення з монолітних опускних колодязів доцільно 

влаштовувати під опори середніх і великих мостів, коли міцні ґрунти залягають на глибинах 

понад 6 м, а у верхніх слабких шарах немає включень великих брил і валунів, які можуть чинити 

опір при опусканні колодязів. Якщо верхні шари ґрунту є непридатними для фундаментів з 

опускних колодязів, то застосовують кесонний тип фундаменту. 
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Збірні фундаменти глибокого закладення з тонкостінних залізобетонних колодязів-

оболонок із зовнішнім діаметром від 1,3 до 3 м рекомендують замість монолітних під усі типи 

опор, якщо є такі оболонки й електроенергія для віброзанурювачів. 

Фундаменти із забивних паль і паль-оболонок діаметром 0,8-1,3 м раціонально 

споруджувати на ґрунтах, які дають можливість здійснити забивання й віброзанурення 

паль, що забезпечують потрібну несучу здатність.  

Фундаменти з набивних паль застосовують при будівництві поблизу вже існуючих 

споруд. Їх рекомендують влаштовувати замість кесонів, якщо є можливість створення 

буронабивних паль з розширеної п'ятою. 

Стовпчасті фундаменти без розширення доцільні тоді, коли верхня товща складена 

слабкими (просадними, насипними, набухаючими) ґрунтами, які підстеляються більш міцними 

утвореннями. 

Умови будівельного майданчика вважаються особливими , якщо її основа складена 

слабкими за несучою здатністю та структурно-нестійкими ґрунтах або коли на території 

будівництва виникають особливі випадки, які пов'язані  з дією динамічних навантажень і 

сейсмічних сил. До зазначених ґрунтів належать лесові, просадні, торфомулисті, мерзлі, засолені, 

насипні тощо. 

Фундаменти на просадних ґрунтах. До просадних належать лесові високопористі 

утворення, які при взаємодії з водою втрачають структурну міцність і без додаткових 

навантажень дають додаткові деформації. 

Основними заходами при будівництві на просадних ґрунтах є: усунення їхніх просадних 

властивостей шляхом механічного, хімічного або фізико-хімічного зміцнення, влаштування 

пальової основи, застосування конструкцій, нечутливих до осідання тощо. 

Фундаменти на торфомулистих ґрунтах. Будівництво на мулах, торфах і 

заторфованих ґрунтах ускладнюється тим, що при загальній слабкій несучій здатності 

основи вона характеризуються неоднорідністю у плані й за глибиною. Найбільш ефективними 

заходами при будівництві на торфомулистих ґрунтах є: ущільнення відсипними піщаними 

подушками, стиснення ґрунтів і влаштування пальової основи. 

Фундаменти на багатолітньомерзлих ґрунтах. Внаслідок передачі тепла від споруди 

на такі ґрунти вони розмерзаються, змінюється їхня міцність і відбувається деформування. 

Будівництво на багатолітньомерзлих ґрунтах ведуть методами, які спрямовані на 

збереження природних умов (низьких температур) і неприпустимість їхньої зміни. У першому 

випадку споруджують спеціальні підвали різних конструкцій (із провітрюванням або піднятими 

над мерзлим ґрунтом), в другому випадку - конструкції фундаментів і споруд пристосовують до 

нерівномірних деформацій. 

Фундаменти на насипних ґрунтах. Основними заходами при будівництві на насипних 

ґрунтах є: ущільнення шарів невеликої потужності, укладання спеціальних подушок з 

незв'язних ґрунтів, заміна ґрунту, а при великій потужності насипних ґрунтів - влаштування 

пальових основ. 

Фундаменти в сейсмонебезпечних районах. Пружні коливання земної кори, які 

викликають руйнування ґрунтів основ, фундаменту або усієї будівлі, відбуваються під дією 

сейсмічних явищ - землетрусів. 

Сили, які діють на будівлю або споруду в наслідок таких явищ, називають сейсмічними. 

Найбільш стійкими до впливу сейсмічних сил є скельні та щільні необводнені 

грубоуламкові ґрунти; найменш стійкими - водонасичені ґрунтові товщі: піщані, гравійні, 

лесові, пластичні, глинисті тощо. 

При розрахунку споруд у сейсмонебезпечних районах, крім звичайних впливів, також 

враховують сейсмічні сили згідно з рекомендаціями СНиП 11-7-81. 

Для надання більшої стійкості спорудам їх варто спирати на міцні утворення. Фундаменти 

слід закладати в сейсмічно однорідних ґрунтах з якомога вищою щільністю й стійкістю. 

У практиці проектування споруд у сейсмічно активних районах застосовують три 

методи обліку сейсмічних сил: статичний, динамічний і змішаний. При статичному методі всі 

частини будинку й споруди проектуються як окремі жорсткі елементи з прикладанням сейсмічних 

сил у центрі ваги кожного елемента. При динамічному методі елементи конструкцій вважають 

гнучкими й аналізують коливання після сейсмічного поштовху; цим методом користуються дуже 

рідко. При змішаному методі конструкцію поділяють на жорсткі елементи, а в розрахунок сил 
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вводять поправочні коефіцієнти динамічності, форми деформування та місця розташування 

навантаження. 

 

Завдання для самостійної роботи – 1 години: 

1. Фундаменти в сейсмонебезпечних районах. 

Література [1,2]. 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1: 

 
1. Які головні фактори визначають вибір проектних рішень інженерних споруд? 

2. Надайте характеристику інженерно-геологічних умов забудованих територій ІІІ категорії 

складності за ступенем соціально-екологічного ризику. 

3. Які властивості шлакопортландцементу та де його використовують? 

4. Надайте характеристику змішаним фундаментам. 

5. Що називають допустимим тиском на основу ? 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1: 

 
1. Що є метою навчальної дисципліни «Інженерні споруди» ? 

2. Що є завданням навчальної дисципліни «Інженерні споруди» ? 

3. Що є предметом навчальної дисципліни «Інженерні споруди» ? 

4. Які головні фактори визначають вибір проектних рішень інженерних споруд ? 

5. Які об’єкти відносяться до І категорії складності проектування конструкцій будівель та споруд 

цивільного призначення ? 

6. Які об’єкти відносяться до ІІ категорії складності проектування конструкцій будівель та споруд 

цивільного призначення ? 

7. Які об’єкти відносяться до ІІІ категорії складності проектування конструкцій будівель та 

споруд цивільного призначення ? 

8. Які об’єкти відносяться до ІV категорії складності проектування конструкцій будівель та 

споруд цивільного призначення ? 

9. Які об’єкти відносяться до V категорії складності проектування конструкцій будівель та споруд 

цивільного призначення ? 

10. Надайте характеристику ділянці будівництва інженерних споруд І категорії складності 

інженерно-геологічних умов. 

11. Надайте характеристику ділянці будівництва інженерних споруд ІІ категорії складності 

інженерно-геологічних умов. 

12. Надайте характеристику ділянці будівництва інженерних споруд ІІІ категорії складності 

інженерно-геологічних умов. 

13. Надайте характеристику інженерно-геологічних умов забудованих територій ІІІ категорії 

складності за ступенем соціально-екологічного ризику. 

14. Надайте характеристику інженерно-геологічних умов забудованих територій ІІІа категорії 

складності за ступенем соціально-екологічного ризику. 

15. Надайте характеристику інженерно-геологічних умов забудованих територій ІІІб категорії 

складності за ступенем соціально-екологічного ризику. 

16. Що є складовими частинами проектної документації в Україні ? 

17. Для чого розробляють ескізний проект ? 

18. Для чого розробляють техніко-економічне обґрунтування ? 

19. Для чого розробляють техніко-економічний розрахунок ? 

20. Для чого розробляють проект ? 

21. Для чого розробляють робочій проект ? 

22. Для чого розробляють робочу документацію ? 

23. Як здійснюється проектування об’єктів І та ІІ категорій складності ? 

24. Як здійснюється проектування об’єктів ІІІ категорії складності ? 

25. Як здійснюється проектування об’єктів ІV та V категорій складності ? 

26. Що таке інженерні вишукування для будівництва ? 

27. На основі чого виконуються інженерні вишукування для будівництва ? 

28. Які види вишукувань включають інженерні вишукування для будівництва ? 

29. З урахуванням яких факторів визначають склад і об’єм вишукувальних робіт при проведенні 

інженерних вишукувань для будівництва ? 

30. Що мають забезпечити інженерно-геодезичні вишукування для будівництва ? 
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31. Що мають забезпечити інженерно-геологічні вишукування для будівництва ? 

32. Що мають забезпечити геотехнічні вишукування для будівництва ? 

33. Що мають забезпечити інженерно-гідрогеологічні вишукування для будівництва ? 

34. Що мають забезпечити інженерно-гідрометеорологічні вишукування для будівництва ? 

35. Що мають забезпечити вишукування для раціонального використання та охорони 

навколишнього середовища при будівництві ? 

36. Що мають забезпечити спеціальні вишукування для будівництва ? 

37. Як використовують інтрузивні природні кам’яні будівельні матеріали ? 

38. Як використовують ефузивні природні кам’яні будівельні матеріали ? 

39. Як використовують уламкові природні будівельні матеріали ? 

40. Як використовують пісковики в якості будівельних матеріалів ? 

41. Як використовують глини в якості будівельних матеріалів ? 

42. Як використовують гальку та гравій у якості будівельних матеріалів ? 

43. Як використовують метаморфічні породи в якості будівельних матеріалів ? 

44. Які мінеральні в’яжучі речовини відносяться до повітряних в’яжучих ? 

45. Які мінеральні в’яжучі речовини відносяться до гідравлічних в’яжучих ? 

46. Для чого використовують будівельний гіпс ? 

47. Для чого використовують повітряне вапно ? 

48. Для чого використовують гідравлічне вапно ? 

49. Для чого використовують портландцемент ? 

50. Що означає марка цементу ? 

51. Які є марки портландцементу ? 

52. Які є спеціальні цементи ? 

53. Які властивості пуцоланового портландцементу ? 

54. Які властивості пластифікованого портландцементу ? 

55. Які властивості гідрофобного портландцементу та де його використовують? 

56. Які властивості шлакопортландцементу та де його використовують? 

57. Що є характерними рисами органічних в’яжучих матеріалів ? 

58. Де використовують бітумні матеріали ? 

59. Де використовують дьогтьові матеріали ? 

60. Як та із чого отримують бітумні матеріали ? 

61. Як та із чого отримують дьогтьові матеріали ? 

62. Які покрівельні матеріали використовують з метою гідроізоляції будинків та споруд ? 

63. Що таке пергамін і для чого його використовують ? 

64. Що таке руберойд і для чого його використовують ? 

65. Що таке толь і для чого її використовують ? 

66. Що відносять до штучних кам’яних будівельних матеріалів ? 

67. Що таке бетон ? 

68. Як розрізняють бетони в залежності від щільності ? 

69. Як розрізняють бетони в залежності від виду в’яжучої речовини ? 

70. Що таке залізобетон ? 

71. Яку арматуру використовують для армування залізобетонних конструкцій ? 

72. Які залізобетонні конструкції виділяють за способом виробництва ? 

73. Як виготовляють монолітні залізобетонні конструкції ? 

74. Які переваги має збірний залізобетон ? 

75. Що таке збірно-монолітні залізобетонні конструкції ? 

76. Які існують збірно-монолітні залізобетонні конструкції ? 

77. Що відносять до керамічних будівельних матеріалів ? 

78. Як отримують глиняну (червону) цеглу ? 

79. Які розміри має глиняна (червона) цегла ? 

80. Які існують марки глиняної (червоної) цегли ? 

81. Яка вага глиняної (червоної) цегли ? 

82. Якою буває глиняна (червона) цегла залежно від сфери використання ? 

83. Що відносять до силікатних будівельних матеріалів ? 

84. Як виготовляють силікатну цеглу ? 

85. З чого складається силікатна цегла ? 

86. Які розміри силікатної цегли ? 

87. Які марки силікатної цегли ? 

88. Для чого використовують силікатну цеглу ? 

89. З чого складається азбоцемент ? 

90. Для чого використовується азбоцемент ? 

91. Які позитивні властивості мають метали для будівництва ? 

92. Які чорні метали використовують у будівництві ? 
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93. Які кольорові метали використовують у будівництві ? 

94. Для чого в будівництві використовують чавун ? 

95. Для чого в будівництві використовують сталеві вироби ? 

96. Для чого в будівництві використовують алюмінієві сплави ? 

97. Для чого в будівництві використовують мідні сплави ? 

98. Для чого в будівництві використовують цинк ? 

99. Для чого в будівництві використовують свинець ? 

100. Які позитивні властивості має деревина для будівництва ? 

101. Які недоліки має деревина для будівництва ? 

102. Які хвойні породи дерев найбільш поширені в будівництві ? 

103. Які листяні породи дерев найбільш поширені в будівництві ? 

104. В якому вигляді використовують деревину в будівництві ? 

105. Що називають ґрунтовою основою ? 

106. Що називають штучною ґрунтовою основою ? 

107. Які основні геометричні параметри фундаменту ? 

108. Що таке природна ґрунтова основа ? 

109. Що таке фундамент ? 

110. Якими можуть бути фундаменти ? 

111. Що є основними елементами фундаменту ? 

112. Надайте характеристику суцільним фундаментам. 

113. Надайте характеристику стрічковим фундаментам. 

114. Надайте характеристику стовпчастим фундаментам. 

115. Надайте характеристику змішаним фундаментам. 

116. Коли застосовують фундаменти неглибокого закладання ? 

117. Коли застосовують фундаменти глибокого закладання ? 

118. Які існують фундаменти глибокого закладання ? 

119. Якім особливостям приділяють головну увагу при дослідженнях ґрунтів ? 

120. Що таке надійність ґрунтової основи ? 

121. Які головні фактори визначають надійність ґрунтової основи ? 

122. Які підготовчі операції виконують перед початком робіт зі зведення інженерних споруд ? 

123. Якими способами здійснюють розробку ґрунту при будівництві інженерних споруд ? 

124. Чім здійснюють механічну розробку ґрунту при будівництві інженерних споруд ? 

125. Чім здійснюють гідравлічну розробку ґрунту при будівництві інженерних споруд ? 

126. Для чого використовують вибухові роботи при будівництві інженерних споруд? 

127. Коли виконують намивання ґрунтів при будівництві інженерних споруд ? 

128. Що використовують для ущільнення ґрунтів при будівництві інженерних споруд ? 

129. Яка мета водозахисних заходів при будівництві інженерних споруд ? 

130. Залежно від чого проектують водозахисні заходи при будівництві інженерних споруд ? 

131. Для яких ґрунтів та як виконують поверхневий водовідлив при будівництві інженерних споруд 

? 

132. Для яких ґрунтів та як виконують підземний водовідлив при будівництві інженерних споруд ? 

133. Для яких ґрунтів та як виконують електроосмотичне водозниження при будівництві інженерних 

споруд ? 

134. Коли та як здійснюють горизонтальний дренаж при будівництві інженерних споруд ? 

135. Коли та як здійснюють вертикальний дренаж при будівництві інженерних споруд ? 

136. Коли та як здійснюють комбінований дренаж при будівництві інженерних споруд ? 

137. Коли та як здійснюють пластовий дренаж при будівництві інженерних споруд ? 

138. Коли та як здійснюють променевий дренаж при будівництві інженерних споруд? 

139. Що називають допустимим тиском на основу ? 

140. Для яких інженерних споруд виконують розрахунок стійкості основ за їх несучою здатністю ? 

141. Які деформації ґрунтів можуть бути в основі інженерних споруд ? 

142. Коли передбачають штучне укріплення ґрунтів ? 

143. Які основи інженерних споруд називають штучними ? 

144. Які способи зміцнення основ належать до механічних ? 

145. Які способи зміцнення основ належать до хімічних ? 

146. Які способи зміцнення основ належать до фізико-хімічних ? 

147. Як обирають тип і конфігурацію фундаменту інженерних споруд ? 

148. Коли влаштовують фундаменти неглибокого закладання ? 

149. Коли влаштовують фундаменти глибокого закладання ? 

150. Коли влаштовують збірні фундаменти глибокого закладання ? 

151. Коли влаштовують фундаменти із забивних паль та паль оболонок ? 

152. Коли влаштовують фундаменти із набивних паль ? 

153. Коли влаштовують стовпчасті фундаменти без розширення ? 
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154. Коли умови будівельного майданчика вважаються особливими ? 

155. Що є основними заходами при будівництві на просадних ґрунтах ? 

156. Що є основними заходами при будівництві на торфомулистих ґрунтах ? 

157. Що є основними заходами при будівництві на багатолітньомерзлих ґрунтах ? 

158. Що є основними заходами при будівництві на насипних ґрунтах ? 

159. Що є основними заходами при будівництві в сейсмонебезпечних районах ? 

160. Як проектуються інженерні споруди при застосуванні статичного методу обліку сейсмічних 

сил? 

161. Як проектуються інженерні споруди при застосуванні динамічного методу обліку сейсмічних 

сил ? 

162. Як проектуються інженерні споруди при застосуванні змішаного методу обліку сейсмічних 

сил? 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1: 

 

1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное пособие. -М.: Из-

во МГУ, 1991.-299 с. 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні споруди.-

К.,1995.-193 с. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

 

ТЕМА 3. ПРОМИСЛОВІ Й ЦИВІЛЬНІ БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ. 

Лекція 9. Класифікація промислових і цивільних будівель та споруд. Основні 

конструктивні елементи будівель та споруди й вимоги до них – 2 години. 
Все, що будує людина в процесі її трудової діяльності для забезпечення матеріальних і 

культурних потреб суспільства, називається спорудами.  

Серед різноманітних споруд особливу групу складають будівлі. Будівля -  це надземна 

споруда, яка має внутрішній простір, призначений і пристосований для різної діяльності людини. 

Всі інші споруди (наземні, підземні, надводні й підводні) має назву інженерні споруди.  

Залежно від матеріалів, з яких вони побудовані, будівлі і споруди можуть бути 

дерев'яними, кам'яними, цегляними, бетонними, залізобетонними тощо. 

За кількістю поверхів будівлі і споруди можуть бути: малоповерховими (до 3 поверхів), 

багатоповерховими (4-9 поверхів) і підвищеній поверховості (10 поверхів і більш). 

За своїм функціональним призначенням будівлі і споруди поділяють на промислові, 

цивільні й сільськогосподарські. 

Промислові будівлі і споруди призначені для розміщення різного устаткування і 

обслуговують потреби виробництва і транспорту. До промислових належать також будівлі, у 

яких здійснюються виробничі процеси, які пов'язані із добуванням сировини, її переробкою і 

виробництвом продукції, складуванням матеріалів тощо. 

За функціональними ознаками промислові споруди поділяють на чотири групи: 

група 1 - споруди для спирання та розміщення обладнання; площадки, підвали, опускні 

колодязі тощо; 

група 2 - комунікаційні та транспортні споруди: тунелі, канали і колектори; опори, які 

стоять окремо, та естакади під технологічні трубопроводи; галереї тощо; 

група 3 – ємкісні споруди: для водопостачання та каналізації, водонапірні башти, 

резервуари для нафти та нафтопродуктів, силоси та силосні корпуси для зберігання сипких 

матеріалів; 

група 4 - інші споруди: димові труби, витяжні башти, баштові копри вугільних і рудних 

шахт, градирні, підпірні стінки. 

Цивільні (громадські) будівлі та споруди. Серед них виділяють такі об'єкти: 

1. житлові заввишки до 25 поверхів включно; 

2. охорони здоров'я, фізичної культури і соціального забезпечення; 

3. освіти, культури, мистецтва; 

4. науки і наукового обслуговування; 

5. фінансування, кредитування та страхування; 

6. управління, партійних та інших громадських організацій;  
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7. комунального господарства, побутового обслуговування; 

8. торгівлі та громадського харчування; 

9. зв'язку та транспорту. 

Сільськогосподарські будівлі та споруди призначені для різних галузей 

сільськогосподарського виробництва. 

Розрізняють такі види сільськогосподарських будівель і споруд: 

1. тваринницькі та птахівницькі; 

2. ветеринарні; 

3. силосні і сінажні; 

4. складські; 

5. культиваційні; 

6. для переробки продукції; 

7. для ремонту і зберігання сільськогосподарських машин. 

Всі конструктивні елементи будівель та споруд поділяють на несучі ( фундаменти, 

опори, стіни), захисні (дахи, покрівлі, стіни), та ті, що поєднують ці функції (стіни, 

перекриття тощо).  

Основними конструктивними елементами будівель та споруд є: 

1. фундамент - підземна або підводна конструкція, яка призначена для сприймання 

навантажень і передачі їх на основу (ґрунт); 

2. стіни - вертикальні (зовнішні та внутрішні). захисні конструкції, які можуть бути 

несучими, самонесучими та висячими; 

3. опори - несучі вертикальні елементи (колони, стовпи, стояки), які виконують несучі 

функції замість стін; 

4. ригель - головна балка, яка опирається на стіни, колони або стояки та з’єднує їх в 

єдиний каркас; 

5. перекриття - горизонтальні огорожі, які поділяють внутрішній простір на поверхи 

і несуть навантаження від власної ваги предметів і обладнання, які розміщують на поверхах; 

6. дах - захисна конструкція, яка захищає будівлю зверху від навколишнього 

середовища; 

7. перегородки - внутрішні вертикальні площини, які спираються на перекриття та 

поділяють простір між стінами на окремі приміщення; 

8. сходи - конструкції, які призначені для сполучення між поверхами; 

9. вікна - конструкції, які призначені для освітлення та провітрювання приміщень; 

10. двері - конструкції, які призначені для сполучення між приміщеннями та між 

будівлею та навколишнім середовищем. 

Крім вище перерахованих, у будівлях можуть також влаштовуватися балкони, лоджії та 

інші елементи. 

За характером несучих елементів розрізняють дві основні конструктивні схеми: 

безкаркасну й каркасну. 

Каркас вважається повним, якщо зовнішні або внутрішні його несучі елементи 

утворені колонами, і неповним (змішаним), якщо зовнішніми несучими елементами є стіни, а 

внутрішніми - колони або стояки. 

Важливими вимогами, яким повинні задовольняти будівлі, обов’язково є:  

1. функціональна (технологічна) доцільність; 

2. міцність і стійкість; 

3. довговічність; 

4. вогнестійкість; 

5. економічність; 

6. архітектурна виразність. 

Функціональна доцільність полягає у відповідності об'ємно-планувальних, конструктивних 

і експлуатаційних якостей цільовому призначенню будівлі. 

Міцність і стійкість обумовлюються надійністю основи, сполучень її елементів і 

матеріалу конструкції, які забезпечують просторову жорсткість і стійкість всієї будівлі. 

Довговічність будівлі визначається якістю матеріалів і будівельно-монтажних робіт. 

Встановлено три ступеня довговічності: 

 I ступінь - з терміном служби не меншого 100 років; 

 II ступінь - не меншого 50 років; 
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 III ступінь - не менше 20 років. 

Вогнестійкість будівлі залежить від групи займистості її матеріалів і меж вогнестійкості 

конструкцій. Нормами встановлено п'ять ступенів вогнестійкості: 

 I і II ступінь - будівлі з конструкціями, які не спалюються; 

 ІІІ ступінь - кам'яні будівлі з перекриттями і перегородками, які важко 

спалюються; 

  IV ступінь - дерев'яні будівлі із захищеними від займання конструкціями; 

 V ступінь - дерев'яні незахищені будівлі.  

Економічність будівель залежить від нормативної вартості одиниці площі або об'єму. 

Архітектурну виразність багато в чому визначає краса будівлі, яка відображає 

ідеологічні й естетичні погляди суспільства, та досягається пропорційністю її частин, 

особливостями й ефективністю опоряджувальних матеріалів, якістю будівельних робіт тощо. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Основні конструктивні елементи будівель та споруд. 

Література [1,2]. 
 

Лекція 10. Індустріалізація, типізація та уніфікація будівельного 

виробництва. Єдина модульна система в будівництві – 2 години. 
Індустріалізація будівельного виробництва – це послідовне перетворення виробництва в 

єдиний промислово-будівельний процес спорудження об'єктів з елементів заводського 

виготовлення. 

При масовому заводському виробництві збірних конструктивних елементів дуже велике 

технічне й економічне значення має однотипність кожного виду продукції, яка випускається - 

цього можна досягти стандартизацією, типізацією та уніфікацією. 

Важливою передумовою масового виробництва збірних деталей і елементів на заводах 

будівельної індустрії є їх стандартизація,  при якій велика кількість видів виробів зводиться до 

невеликого числа типових виробів, що дозволяє більш раціонально організувати будівельне 

виробництво. 

Типізація - це відбір кращих у технічному й економічному відношенні рішень окремих 

конструкцій та цілих будівель, які рекомендують для багаторазового використання в масовому 

будівництві. 

Типові проекти призначено для багаторазового використання при будівництві однотипних 

об'єктів. Для задоволення все зростаючих потреб будівельного виробництва розробляють типові 

проекти на основі єдиної серії уніфікованих деталей та елементів будівель і споруд. 

Уніфікація -  це обмеження різноманітності типових деталей будівель невеликою 

кількістю елементів, однакових за формою й розмірами, з метою забезпечення взаємозамінності та 

можливості їх використання для різних цілей. 

Уніфікація дозволяє при масовому серійному виготовленні однотипних деталей зменшити 

їх вартість і прискорити темпи будівельного виробництва. 

Основою типізації і уніфікації є єдина модульна система в сучасному будівництві. 

Єдина модульна система в будівництві (ЄМС) - це сукупність правил взаємного 

узгодження розмірів будівель і споруд, а також розмірів і розташування їх елементів, 

будівельних конструкцій, виробів й елементів обладнання. Основним принципом ЄМС є кратність 

розмірів деякої величини, яку називають модулем. 

Єдина модульна система в будівництві є основою уніфікації й типізації об'ємно-

планувальних робіт і конструктивних рішень житлових і громадських будівель та споруд. 

Застосування ЄМС сприяє зменшенню кількості типів і розмірів будівельних виробів, завдяки 

чому скорочуються терміни проектування та зведення будівель і споруд, поліпшується якість і 

зменшується вартість будівництва. 

Основним модулем ЄМС є розмір 100 мм, який позначають літерою М. Похідні модулі, які 

перевищують основною, називають збільшеними.  Кратними їм призначають розміри основних 

об'ємно-планувальних параметрів будівель (прольотів, кроків, висоти поверхів) і номінальні - 

розміри великих будівельних виробів (стінних панелей і блоків, панелей і плит перекриттів 

тощо). 
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При проектуванні будівель та споруд рекомендується оперувати наступними 

збільшеними модулями: 200 мм (2 М), 300 мм (3 М), 600 мм (6 М), 1200 мм (12 М), 3000 мм (30 М), 

6000 мм (60 М). 

Похідні модуля, які є частиною основного, називають дрібними. Кратними їм 

призначають розміри елементів будівельних виробів, товщину плитних і листових матеріалів 

тощо. 

Уніфіковані розміри висоти поверхів будівель приймають: 

 у житлових будинках - 2800 мм (при висоті приміщень від підлоги до стелі не 

меншого 2500 мм); 

 у громадських будівлях - 3000, 3300, 3600, 4200, 6000 мм (кратні 3 М, 6 М і 12 М). 

Висота підвалів у житлових будинках при розміщенні в них господарських приміщень 

повинна бути не менша за 1,9 м від підлоги до низу виступаючих конструкцій перекриттів. 

На основі єдиної модульної системи розроблено уніфіковані типові будівельні вироби, які 

слід застосовувати при проектуванні й будівництві житлових і громадських будівель. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Єдина модульна система в будівництві. 

Література [1,2]. 
 

Лекція 11. Споруди цивільної оборони. Інженерно-геологічні вишукування для 

промислового і цивільного будівництва – 2 години. 
Споруди (сховища) цивільної оборони призначаються для захисту населення від усіх 

вражаючих чинників ядерного вибуху, а також від отруйливих речовин і бактерійних засобів 

ураження. 

Сховища зазвичай розміщують нижче поверхні землі; вони можуть бути як вбудованими 

в підвальні частини будівель і споруд, так і влаштованими окремо. 

З метою зниження витрат на будівництво сховища проектуються з урахуванням їх 

комплексного використання. У мирний час приміщення споруд цивільної оборони 

використовують для потреб господарства: підземних гаражів, спортивних залів тощо, тобто 

таких закладів, що не вимагають тривалого часу для приведення їх у готовність для 

використання як сховищ. 

У сховища повинен бути комплекс приміщень і обладнання: для розміщення людей, що 

переховуються; вентиляційна камера і фільтри; медична кімната; санітарний вузол; комора; 

передтамбур; тамбур та аварійний вихід. Якщо місткість сховищ є великою, їх обладнують 

незалежними джерелами водопостачання й електроенергії. 

Для тривалого перебування людей у сховищі в ньому слід підтримувати необхідний 

температурний режим, режим вологості та газовий склад повітря. Нормальні умови тривалого 

перебування людей у сховищі досягаються при температурі 27-29°С, вологості 75-100%, вмісті 

вуглекислого газу 1,5-2% й при поданні 1,5-2 м
3
/год повітря на одну людину. 

У сховищі повинні бути запаси питної води та харчових продуктів, санітарний вузол з 

ємкостями для відходів. Якщо в сховищі немає автономних джерел водопостачання, у ньому 

повинні бути проточні ємкості для запасу питної води з розрахунку 3 л/добу на людину. За 

відсутності санітарних вузлів передбачаються спеціальні ємкості з розрахунку 2 л/добу на 

людину. 

Конструкції сховищ повинні бути міцними, розрахованими на сприйняття великих 

навантажень, які виникають внаслідок дії ударної хвилі ядерного вибуху; бути досить щільними, 

щоб досягти потрібної кратності послаблення радіації; мати необхідний термічний опір для 

захисту людей, які перебувають у сховищі, від високих температур у разі виникнення пожеж; 

зберігати герметичність після всіх розрахункових впливів. 

При виборі конструктивних схем захисних конструкцій сховища треба враховувати 

особливості завантаження й роботи матеріалів і ґрунту в основі споруди при дії динамічних 

навантажень. 

На стійкість сховища вирішальний вплив має раптове переміщення всієї споруди по 

вертикалі в результаті осідання ґрунту, оскільки різниця у фізико-механічних властивостях в 

основі споруди може призвести до значної різниці в осіданні. Тому при виборі конструкцій 

слід віддавати перевагу таким, які є менш чутливим до нерівномірних осідань. 
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Стаціонарні сховища і ті, які швидко зводяться, найкраще будувати зі збірних 

залізобетонних конструкцій. Для будівництва протирадіаційних укриттів можна виготовляти 

без зміни прийнятого оснащення майже усі великорозмірні залізобетонні вироби. 

З яких би матеріалів не будувалося сховище, його обов’язково необхідно заглиблювати на 

1-1,5 м нижче поверхні землі. У момент ядерного вибуху шар ґрунту завтовшки 0,9-1,0 м майже 

повністю поглинає проникаючу радіацію, а також пряме й розсіяне випромінювання на шляху 

радіоактивної хмари. 

Інженерно-геологічні вишукування для будівництва виконуються згідно до чинного 

законодавства України з урахуванням спеціальних вимог ДБН А. 2.2-1-2008 «Інженерні 

вишукування для будівництва». Вишукування повинні забезпечувати комплексне вивчення 

природних умов території будівництва та одержання даних, які потрібні для розробки економічно 

вигідних і практично доцільних технічних рішень. 

Інженерно-геологічні вишукування, крім вирішення зазначених питань, дають змогу 

прогнозувати зміни природного середовища внаслідок господарської діяльності людини. 

Вимоги будівельних державних норм щодо проведенню вишукувань. Склад і об'єм 

інженерно-геологічних вишукувань регламентуються інструктивними матеріалами, 

узгодженими або затвердженими Міністерством регіонального розвитку та будівництва України. 

Інженерно-геологічні вишукування виконують на підставі програми виконання 

вишукувань, яку складено згідно з технічним завданням, отриманим від замовника, і належно 

оформленим дозволом на виконання вишукувань. 

У технічному завданні зазначають: 

1. найменування об'єкта; 

2. дані про місце розташування та межі ділянки будівництва;  

3. цілі та види вишукувань; 

4. вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) або 

види робіт на існуючому об'єкті (консервація, ліквідація тощо);  

5. інформацію про стадійність проектування і будівництва;  

6. відомості про необхідні заходи інженерного захисту об'єктів і території;  

7. відомості про раніше виконані інженерні вишукування та дослідження на 

території будівництва, що проектується; 

8. відомості про необхідність проведення вишукувань у процесі будівництва;  

9. додаткові вимоги, обумовлені галузевою специфікою об'єкта, що проектують.  

До технічного завдання додаються основні відомості про конструктивні особливості 

будівель або споруд, що проектуються (№ будівлі або споруди за планом; найменування 

будівлі або споруди; рівень відповідальності; габарити, у м - довжина, ширина, висота 

(поверховість); передбачуваний тип фундаменту та передбачувана глибина його закладання, у 

м; глибина підвальних приміщень, у м; проектоване навантаження на 1 п. м. стрічкового 

фундаменту або палю, опору на 1 м
2
 плити; планувальні відмітки, у м; технологічний процес 

(мокрий або сухий); навантаження (статичне або динамічне); особливості експлуатації) . 

Невід'ємною частиною технічного завдання є топографічний план з нанесенням будівель або 

споруд, що проектуються, а також копія рішення про відведення земельної ділянки . 

Програму виконання інженерно-геологічних вишукувань складають на основі 

відповідного технічного завдання, оцінки категорії складності інженерно -геологічних умов, 

складності геотехнічного будівництва, ступеня вивченості ділянки (території) і порядку 

розроблення проектної документації. 

У випадку, коли будівництво передбачають на достатньо вивченій території чи планують 

будівництво будівель і споруд II й III рівнів відповідальності, замість програми робіт 

допускається складати технічний припис. 

За складом інженерно-геологічні вишукування є комплексними і включають види 

робіт, які направлені на вивчення геологічної будови, стану та властивостей ґрунтів, 

гідрогеологічних умов, інженерно-геологічних процесів і явищ, а також на розроблення 

основних прогнозів. 

Види та обсяги інженерно-геологічних робіт визначають залежно від: 

1. ступеня інженерно-геологічної вивченості території; 

2. цільового призначення вишукувань; 

3. складності геологічних умов; 

4. наявності ґрунтів з особливими властивостями; 



 30 

5. глибини залягання та режиму підземних вод; 

6. зони активної взаємодії з геологічним середовищем; 

7. рівня відповідальності будівель і споруд. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Споруди цивільної оборони. 

Література [1,2]. 
 

Т Е М А  4. ВОДОГОСПОДАРСЬКІ СПОРУДИ 

Лекція 12. Гідротехнічні споруди, їх класифікація, використання та 

призначення. Гідровузли, їх елементи та компонування. Греблі. – 2 години. 
Інженерні споруди, призначені для використання природних водних ресурсів, зокрема в 

річках, озерах, морях, водосховищах, або сприяють запобіганню шкідливій дії води на зовнішнє 

природне середовище, називають гідротехнічними спорудами.  

Всі гідротехнічні споруди за цільовим призначенням ділять на 2 групи: загальні, які 

використовують у багатьох галузях господарства, і спеціальні - у будь якій спеціалізованій галузі.  

Гідротехнічні споруди загального призначення за характером дії на водний потік 

підрозділяються на водопідпірні, водозабірні, водопровідні, регуляційні, сполучені та водоскидні. 

До спеціальних гідротехнічних споруд відносяться галузеві споруди, які створені для 

даного, спеціального виду гідротехнічного будівництва. Серед них найбільш поширеними є 

гідроенергетичні, воднотранспортні, водопровідні, каналізаційні, гідромеліоративні, 

рибогосподарські споруди тощо. 

За матеріалом гідротехнічні споруди можуть бути земляними, з кам'яної накиді, 

бетонними, дерев'яними. За способом будівництва гідротехнічні споруди поділяються на 

насипні, намивні, монолітні та збірні. За умовами використання гідротехнічні споруди бувають 

постійними і тимчасовими. 

За капітальністю будівництва гідротехнічні споруди поділяють на 5 класів: 

І клас - постійно діючи високо напірні (понад 110 м), руйнування яких може призвести до 

катастрофічних наслідків; 

П клас - постійно діючи з напором 70-100 м, іноді 50-100 м, руйнування яких може завдати 

значної шкоди економіці держави; 

ІІІ клас - з напором 50-70 м, руйнування яких не пов'язане з катастрофічними наслідками і 

значними збитками; 

IV клас - з напором 25-50 м, руйнування яких призводить до мінімальних збитків; 

V клас - всі тимчасові гідротехнічні споруди. 

Група гідротехнічних споруд, об'єднаних за розміщенням та умовам спільної роботи 

називається гідровузлом. Основними спорудами, які входять до складу гідровузла, є: греблі 

(водозабірні та водовідвідні), будівлі гідроелектростанцій, судноплавні шлюзи, лісо- і рибопропускні 

споруди. Взаєморозташування та взаємозв'язок гідровузла та його споруд називають 

компонуванням гідровузла. Залежно від господарського призначення річкові гідровузли 

поділяються на воднотранспортні, енергетичні, водозабірні, водосховищні та комплексні. 

Комплексні гідровузли призначені для вирішення різних завдань: транспортних, енергетичних та 

водогосподарських. Прикладом такого гідровузла може бути Каховський гідровузол на Дніпрі. 

Крім основних споруд, до складу гідровузла входять також допоміжні споруди: ремонтно-

механічні майстерні, дороги, лінії зв'язку. Різноманіття природних умов, а також різниця у 

масштабах і призначенні призводять до різного компонування гідровузлів, відповідно до чого 

виділяють такі схеми розміщення споруд: 

1. Річкові низьконапірні гідровузли, до складу яких входять греблі, машинні будівлі, 

шлюзи і водозабірні споруди з підвідними і відвідними каналами в межах напірного фронту 

споруд. За цією схемою побудовані Київська та Канівська гідроелектростанції. 

2. Пригреблеві гідроелектростанції, до складу гідровузла яких входять такі ж самі 

споруди що і в першій схемі, але машинна будівля винесена до нижнього б'єфу за межі напірного 

фронту, і вода до турбін подається за допомогою турбінного трубопроводу. Такі 

гідроелектростанції будуються на рівнинних річках або в передгірських районах на річках з 

глибоким врізом долин, де можна будувати греблі із середнім або великим напором, як, 

наприклад, на Дніпрі біля м. Запоріжжя. 
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3. Дериваційні гідровузли будують головним чином в гірських місцевостях. Відмінність 

будівництва дериваційних гідровузлів від перших двох полягає в тому, що тут напір створюється 

шляхом спрямування води до дериваційної споруди з ухилами, меншими за природне русло 

річки, і підведенням її напірними трубопроводами до турбін. 

Дериваційні гідровузли можуть бути як напірними, так і безнапірними. Такі гідровузли 

будуються в гірських районах Італії, Швейцарії, Росії та інших країнах. 

Греблі є найбільш відповідальними водопідпірними спорудами, тому що вони 

перетинають водний потік для створення напору і накопичення запасів води в утворених ними 

водосховищах. 

Частину водного потоку вище греблі називають верхнім б'єфом, а іншу частину з більш 

низьким рівнем води - нижнім б'єфом. 

У водосховищі, яке утворюється внаслідок зведення греблі, виділяють такі рівні 

- нормальний підпертий рівень (НПР) - найвищий рівень води при нормальній 

експлуатації; 

- форсований горизонт (ФГ) - рівень, який тимчасово допускається у водосховищі при 

проходженні повені; 

- горизонт мертвого об'єму (ГМО) - найнижчий рівень, який допускається при спорожненні 

водосховища. 

Характерні об'єми водосховища є такими: 

- повний об'єм - між НПР і дном водосховища; 

- корисний об'єм - між НПР і ГМО - використовується для різних водогосподарських 

потреб; 

- резервний об'єм - між НПР і ФГ - використовується для зняття піку проходження повені; 

- мертвий об'єм - між дном і відміткою водоскидних отворів - необхідний для підтримки 

мінімального рівня води у водосховищі (рис. 4.4, б). 

За основним матеріалом греблі поділяються на земляні, кам’янонакидні, бетонні та 

залізобетонні. 

1. Земляні греблі споруджуються з місцевих матеріалів - суглинків, супісків, пісків та глин 

на різних основах, навіть на тих, що сильно стискуються. За способом будівництва земляні греблі 

поділяються на насипні, коли греблю зводять шляхом насипання зі штучним ущільненням, і намивні, коли 

зведення відбувається із застосуванням різних засобів гідромеханізації. Контакт земляної греблі з 

основою повинен бути щільним, щоб запобігти фільтрації води з водосховища, або її зменшити.  

Найкращою основою для земляних гребель є слабоводопроникні ґрунти. У цьому випадку 

жодних заходів щодо запобігання фільтрації в основі не передбачають. Навпаки, при наявності в 

ній водопроникних ґрунтів необхідно проектувати такі протифільтраційні пристрої, як зуб, 

діафрагма, екран з понуром зі слабоводопроникних матеріалів, або влаштовувати 

протифільтраційну завісу шляхом нагнітання в ґрунти, що залягають нижче основи греблі, 

цементу, глиноцементу або синтетичних смол. 

2. Кам'янонакидні греблі є найбільш економічними, тому що споруджуються без 

застосування в'яжучих матеріалів у місцях, де в необмеженій кількості є кам'яний матеріал. Як 

приклад можна навести Нурекську ГЕС на р. Вахш заввишки 300 м. 

Кам'янонакидні греблі можуть бути глухими і водоскидними. Високонапірні греблі з 

кам'яної накиді споруджують, як правило, глухими. Скидання води з верхнього б'єфа здійснюють 

через спеціальні водоскиди. Матеріалом для цього типу гребель є вивержені кристалічні породи: 

граніти, базальти, діорити та осадові щільні вапняки і пісковики. 

3. Бетонні греблі можуть бути гравітаційними, арковими, контрфорсними та змішаними. 

Гравітаційні бетонні греблі забезпечують стійкість проти тиску води та інших 

зовнішніх впливів шляхом виникнення сил тертя і зчеплення пропорційно до ваги греблі між 

основою ґрунту й підошвою греблі. Гравітаційні греблі можуть бути як глухими, так і 

водоскидними, і споруджуються вони з бетону, залізобетону або з кам'яної кладки на цементному 

розчині - так звана бутова кладка. Гравітаційні греблі за формою перерізу нагадують трикутник з 

розширенням до основи й звуженням до гребеня. Під час будівництва бетонних гравітаційних 

гребель, як і всіх гідротехнічних споруд, слід застосовувати водостійкий, водонепроникний, 

морозостійкий та міцний бетон. Гравітаційні бетонні греблі будують переважно на скельних 

породах з міцністю не менше ніж 5 МПа із застосуванням цементної протифільтраційної завіси, 

або застосовуючи бітумізацію, силікатизацію чи глинизацію. 
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Водоскидні гравітаційні бетонні греблі споруджують для скидання надлишків 

повеневих та паводкових вод, а також для регулювання стоку річки і пропускання до нижнього 

б'єфа через водоскидні ділянки напірного фронту. Основним елементом такої греблі є гребінь або 

оголовок, водоскидна низова грань, водобійні споруди і кріплення в нижньому б'єфі. У разі 

потреби по гребеню греблі створюють спеціальні затвори. 

Аркові греблі – це греблі, які споруджують на річках, що течуть у вузьких ущелинах, і 

мають криволінійний контур з вертикальними або слабоуклонними поверхнями. Стійкість та 

міцність таких гребель забезпечується роботою їх як склепіння, яке передає навантаження на 

скельні береги або устої. Особливістю цих гребель є висока надійність та економічність. Аркові греблі 

відрізняються від гравітаційних більш тонкою стінкою, що змінює свою потужність по висоті 

дамби, тому витрати бетону в цьому випадку в 2-5 разів менші за гравітаційні греблі. 

Аркові греблі поділяються на чисто аркові, арково-гравітаційні та гравітаційно-аркові. 

Чисто аркові греблі - це тонкостінні греблі, що передають навантаження тільки в береги. 

Арково-гравітаційні мають товстіші стіни, одну частину горизонтальної напруги вони передають у 

береги подібно до аркових, а іншу частину - на основу як гравітаційні. Гравітаційно-аркові греблі 

основне навантаження передають на основу. 

Контрфорсні греблі – це греблі, у яких тиск води передається через напірне перекриття 

контрфорсами (вертикальними плитами), що спираються на скельну чи напівскельну основу 

безпосередньо, або через фундаментні плити. 

Контрфорсні греблі будують похило розміщеними напірними перекриттями. Вони бувають двох 

типів: масивні бетонні або кам'яні та тонкі бетонні чи залізобетонні. 

Контрфорсні греблі є значно більш економічні, ніж масивні гравітаційні. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Контрфорсні греблі. 

Література [1,2]. 

 

Лекція 13. Інженерно-геологічні умови основ гідротехнічних споруд. 

Водопропускні споруди. Будівлі й споруди гідроелектростанцій (ГЕС) та гідровузлів 

– 2 години. 
Основою гідротехнічної споруди називають деяку частину природного масиву гірських 

порід або ґрунтів, яка контактує, взаємодіє та залучається до спільної роботи із цією спорудою. 

Стійкими природними основами вважають такі, які забезпечують допустимі для 

прийнятих конструкцій споруд осідання та горизонтальні зміщення, а також міцність і стійкість 

останніх. 

Основи вважаються складними, якщо вони складені шарами ґрунту різного віку, 

генезису або літологічного складу. 

Основи гідротехнічних споруд у ряді випадків потребують застосування різних заходів 

для посилення міцності, зниження деформованості або проникності. Серед заходів, 

спрямованих на збільшення міцності ґрунтів, найбільш поширеними є: 

 цементація тріщинуватих порід основи, 

 ущільнення основи, 

 дренування основ гребель чи інших споруд, 

 укріплення схилів та укосів тощо. 

Об'єм стоку, який затримують, у багатьох випадках перевищує об'єм водосховища, а 

тому його потрібно періодично скидати в нижній б'єф. У ряді випадків до нижнього б'єфу слід 

також скидати, або «пропускати», воду. У процесі експлуатації також може виникнути аварійна 

ситуація і необхідність ремонту споруд у верхньому б'єфі. При цьому потрібно частково або 

повністю звільнити водосховище від води. Нарешті, при сполученні б'єфів слід пропускати воду 

так, щоб вона не пошкодила основні споруди гідровузла, тобто гасити її кінетичну енергію або 

сполучати б'єфи. 

Для всіх перелічених потреб будують спеціальні гідротехнічні споруди, які називають 

водопропускними.  Залежно від призначення їх поділяють на 4 групи: 

 водоскиди — для скидання надлишків води з водосховища; 

 водозабори — для забирання води з водосховища і подавання її споживачам; 

 водоспуски — для часткового або повного скидання води з водосховища; 
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 водогасники — для гасіння енергії водного потоку і зменшення розмивання дна 

низового укосу греблі. 

Водоскиди, залежно від висотного положення їх вхідної частини поділяють на поверхневі і 

глибинні.  

До поверхневих водоскидів належать водоскиди, у яких вхідна частина (оголовок) стикається 

безпосередньо з атмосферою, а відвідна частина може бути або відкритою, або заглибленою в 

ґрунт. У глибинних водоскидах, навпаки, вхідна частина знаходиться під рівнем води. 

Відкриті водоскиди також можуть бути керованими,  якщо на вхідній частині розміщені 

затвори, і некерованими (автоматичними), якщо вхід води знаходиться на відмітці НПР. 

Сполучні споруди – це споруди для переведення потоку води з високих відміток 

місцевості на більш низькі (сполучення б'єфів) з метою гасіння кінетичної енергії потоку. 

Сполучні споруди бувають 3 типів: швидкотоки, перепади, консольні водоскиди. 

Застосування того чи іншого типу визначається рельєфом місцевості та цільовим призначенням. 

Матеріалом для зведення цих споруд найчастіше є монолітний та збірний залізобетон. 

Гідроелектростанція (ГЕС) - це комплекс споруд і обладнання, за допомогою яких 

енергія водного потоку перетворюється в електричну. 

ГЕС складається з гідротехнічних споруд, які забезпечують необхідну концентрацію потоку 

води і створення зосередженого напору, та енергетичного обладнання, що перетворює енергію води, 

що рухається під напором, в електричну. 

Основне енергетичне обладнання розміщують в основній будівлі ГЕС у машинному залі - 

гідроагрегати, допоміжне обладнання, пристрої автоматичного керування і контролю; на 

центральному посту керування -  автооператор або пульт оператора-диспетчера. Розподільні 

пристрої, звичайно, розміщують на спеціальних відкритих площадках. 

Технологічно процес перетворення енергії потоку в електричну енергію відбувається в 

такій послідовності. Вода до турбінних камер підводиться по турбінних трубопроводах. 

Турбінна камера розміщується або безпосередньо на вході води з верхнього б'єфа, або на деякій 

відстані від нього, і з'єднується з аванкамерою похилим турбінним трубопроводом (напірні ГЕС). 

До кожної турбіни підводиться окремий трубопровід. Вода, що проходить крізь турбіну, 

відводиться до нижнього б'єфа. Якщо гідроелектростанція розміщена в горах на річках, які 

інтенсивно розмивають береги, то перед аванкамерою влаштовують спеціальні резервуари для 

відстоювання і очищення води від нанесеного мулу. 

Матеріалом для будівництва вузла гідротехнічних споруд є бетон або залізобетон. 

Гідротехнічний бетон застосовують для будівництва споруд або їх частин, які функціонують у 

воді чи періодично контактують з водою. Цей бетон характеризується стійкістю до агресивного 

впливу води, водонепроникністю та морозостійкістю. 

Фундамент вузла гідротехнічних споруд може спиратись на будь які ґрунти, природна чи 

штучна міцність яких перевищує допустиме питоме навантаження від споруди. Глибина 

закладання фундаменту споруд визначається загальними природними геологічними та 

гідрогеологічними умовами, а також конструктивними особливостями споруди. 

Будівництво великих бетонних споруд гідровузлів значно ускладнюється у випадку 

пропускання водного потоку під час будівництва. З цією метою будують обхідні тунелі, канали та 

спеціальні водоскиди. Будівництво таких гідровузлів є складним інженерним завданням, що 

потребує застосування спеціального обладнання, особливих механізмів як це було, наприклад, 

при будівництві Костянтинівської ГАЕС в Україні. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Водоскиди. 

Література [1,2]. 

Лекція 14. Споруди на меліоративних системах. Споруди для водопостачання 

та каналізації – 2 години. 
Меліорація - система організаційно-господарських і технічних заходів, метою яких є 

докорінне поліпшення основних характеристик ґрунтів рослинного шару для забезпечення 

найбільш сприятливих умов землеробства і підвищення його продуктивності. 

У сучасному землеробстві використовують різні види меліорації, такі як зрошення, 

обводнення, осушення тощо, спрямовані на поліпшення водно-повітряного режиму ґрунту 

рослинного шару. 
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Зрошення широко застосовується для інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в 

посушливих природно-кліматичних зонах, де у вегетаційний період виникає гострий дефіцит 

ґрунтових волого-запасів. 

Розрізняють такі способи зрошення: поверхневе (полив по борознах чи смугах), 

машинне дощування, крапельне зрошення та затоплення (рисові чеки тощо). 

Воду на поля подають від джерела по водопровідних каналах різного порядку й 

внутрішньогосподарській розподільній мережі безпосередньо на поля, до яких відносяться: 

магістральний, (або головний), самопливний канал, якій проходять по найвищих відмітках 

місцевості, таким чином, щоб рівні в цьому каналі могли панувати над всією зрошуваною 

площею; він подає воду в канали нижчих порядків; 

 розподільний канал, як правило, проходять по максимальному ухилу місцевості; 

він обслуговує окремі поля; 

 зрошувачі - тимчасові земляні канали, які розподіляють воду всередині полів і 

подають її на «карту» - площу, на якій нарізані поливні борозни; 

 водоскидні канали (або закриті дрени), які призначені для видалення зайвої води й 

розташовуються по найбільш низьких відмітках зрошуваної площі. 

Осушення проводиться в зоні надлишкового природного зволоження 

сільськогосподарських угідь. 

При осушенні мережа відкритих каналів неглибокого закладання або різних типів 

закритих дрен і труб збирає воду з осушуваної території і скидає її самопливом у 

водоприймач, а з нього – відводить за межі дренованої території. 

До складу осушних систем входять: 

 захисні пристрої: греблі, захоплюючі й нагірні канави, які запобігають 

надходженню поверхневих і ґрунтових вод на осушувану площу; 

 регулюючі споруди: канали на відкритій мережі (осушувачі й збирачі) та дрени - на 

закритій мережі, які знижують рівень ґрунтових вод до проектної відмітки; 

 водопровідні споруди: відкриті колектори, магістральний канал або трубопроводи 

(при закритій мережі), які приймають воду від захисних пристроїв і регулюючих споруд, і 

відводять її до водоприймача. 

Водоприймачем може бути гідрографічна мережа (річки, озера) або природні форми 

зниження рельєфу - балки, яри тощо. 

У населених пунктах, на промислових підприємствах, у сільському господарстві 

забезпечення водою набуває особливо важливого значення та потребує вирішення таких 

завдань: 

 вибір джерела водопостачання; 

 подача необхідної кількості води від джерела до кожного споживача; 

 забезпечення споживачів водою заданої якості в потрібної кількості; 

 відведення використаної, забрудненої води від споживачів. 

Ці завдання вирішуються шляхом будівництва двох взаємопов'язаних систем споруд - 

водопроводу і каналізації. 

І. Водопровід – це комплекс споруд, які призначені для подавання води з джерела 

(поверхневого або підземного) потрібної якості в необхідній кількості та з достатнім напором для 

виробничих потреб промислових підприємств, господарсько-питних потреб населення, а також 

для гасіння пожеж. 

За призначенням системи водопостачання поділяють на господарсько-питні, виробничі та 

протипожежні. 

Великі міста, як правило, постачаються водою комплексно за рахунок поверхневих і 

підземних джерел. 

Сучасна водопровідна станція складається з будівлі для фільтрів, водовідстійників, 

резервуарів пітної води, машинних корпусів з насосами, реагентного господарства, трубопроводів 

великих діаметрів та приладів керування. 

Схеми водопровідних мереж. Транспортування води від джерел до об'єктів постачання 

здійснюється за схемами водопостачання. Вибір схеми залежить від багатьох факторів, серед 

яких найголовнішими є: розміщення, потужність і якість води джерела водопостачання, рельєф 

місцевості та кратність використання води промисловими підприємствами . 
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Найдорожчою спорудою є водопровідна мережа. За конфігурацією водопровідні 

мережі в плані бувають тупиковими, кільцевими і комбінованими. 

Тупикова (глуха) мережа призначена для подачі води віддаленим споживачам. 

Кільцеві мережі використовують, якщо є потреба в безперервному водопостачанні, що 

дає можливість двостороннього забезпечення водою будь-якого споживача. 

У водопровідній мережі розрізняють магістральні (головні) та розподільні 

(другорядні) лінії. Розрахунки здійснюють тільки для магістральних ліній. Вони полягають у 

визначення діаметрів труб, витрат води і втрат напору. 

Для влаштування зовнішнього водопроводу застосовують труби чавунні, стальні, 

азбестоцементні, залізобетонні, пластмасові тощо. 

Глибина закладання водопровідних труб залежить від глибини промерзання ґрунту, 

температури води в трубах і режиму її подавання. Слід ураховувати, що глибина промерзання 

ґрунту неоднакова не тільки в різних районах, але й в одному й тому ж районі. Вона залежить від 

характеру ґрунту, наявності рослинності і ґрунтових вод, товщини снігового покриву та умов 

сонячного випромінювання. 

Глибина закладання водопровідних труб повинна бути такою, щоб не допустити 

замерзання в них води. 

Орієнтовно можна приймати таку глибину закладання водопровідних труб: у 

північних районах – від 3 до 3,5 м; у середній смузі - 2,5-3 м; у південних районах 1-1,5 м. 

Мінімальна глибина закладання труб, виходячи із зовнішніх навантажень — 0,5 м. 

ІІ. Каналізація — це комплекс споруд для прийому стічної рідини  або стічних вод 

(одного або декількох видів), транспортування їх на очисні споруди, очищення і знезараження 

або знешкодження та їх скидання у водоймища та водотоки. 

Стічна рідина – це вода, яка була у виробничо-побутовому або сільськогосподарському 

використанні, а також та, що пройшла через забруднену територію, внаслідок чого відбулися 

зміни її хімічного складу або фізичних властивостей. 

За походженням стічні води поділяють на побутові (господарсько-фекальні), виробничі 

(промислові) та атмосферні. 

Каналізаційні мережі будують в основному самопливними. Тому їх прокладають 

відповідно до рельєфу місцевості, поділяючи всю територію населеного пункту на басейни 

каналізації, обмежені вододілами. З каналізованих басейнів стічна рідина потрапляє в 

колектори. 

Матеріали, які застосовують для будівництва каналізаційної мережі, повинні бути 

міцними, водонепроникними, стійкими проти корозії та старіння, гладкими й дешевими. Цим 

вимогам відповідають керамічні, бетонні, залізобетонні та азбестоцементні труби. 

Глибина закладання каналізаційних трубопроводів визначає їх вартість і терміни 

будівництва каналізаційної мережі з урахуванням: 

 захисту стічних вод у трубах від замерзання; 

 захисту труб від механічного пошкодження; 

 можливості приєднання до вуличної мережі внутрішньоквартальних (дворових) 

мереж; 

 температури стічних вод, що не знижується нижче +7°С навіть у найхолоднішу 

пору року. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Схеми водопровідних мереж. 

Література [1,2]. 

 

Лекція 15. Природні й штучні водні шляхи. Судноплавні канали і споруди на них. 

Порти та портові споруди – 2 години. 
Водними шляхами називають  різні водні простори і водотоки, які 

використовують для перевезення людей і вантажів. До них відносять океани, моря, озера, 

водосховища, річки та канали. 

По відношенню до суші водні шляхи поділяються на зовнішні  й внутрішні .  

До зовнішніх водних шляхів  відносять океани, моря і канали, які ці моря 

сполучають (наприклад, Панамський, Суецький канали).  
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До внутрішніх шляхів належать річки, водосховища та озера. Моря, озера і річки, які 

використовують без будівництва гідротехнічних споруд називають природними водними шляхами. 

Водосховища, канали, річки, режим яких змінюється будівництвом гідротехнічних споруд 

належать до штучних водних шляхів. У більшості своїй такі штучні водні шляхи, як річки та 

канали потребують заходів для поліпшення судноплавних умов, а саме: 

1. створення судноплавних умов на річці, тобто встановлення вказівних і 

попереджувальних знаків та сигналів, які інформують про стан водного шляху; 

2. очищення русла - видалення з дна і біля берегів сторонніх предметів (каміння, 

дерев тощо); 

3. поглиблення дна або вилучення ґрунту спеціальними днопоглиблювальними 

механізмами; 

4. виправлення або регулювання русла за допомогою різних спеціальних 

випрямних споруд; 

5. регулювання стоку - додаткове живлення чи додаткове водопостачання; 

6. шлюзування річок - збільшення глибини річки шляхом будівництва гребель. 

На упорядкованому водному шляху застосовують комбіновані заходи для поліпшення 

судноплавних умов. 

Каналами називають побудовані в ґрунті відкриті водоводи різної форми з 

безнапірним рухом води. 

За призначенням канали, крім судноплавних, бувають енергетичними, осушувальними, 

зрошувальними, водопровідними та комплексними. Залежно від топографічних умов русло 

каналу по відношенню до поверхні землі може розміщуватися у виїмках, насипах, у 

напіввиїмці-напівнасипу або на схилі. 

Одяг судноплавних каналів. Для збереження ложа та укосів каналу від розмивання 

хвилями, зменшення втрат води на фільтрацію з каналу та зменшення шорсткості живого 

перерізу (виражається втратою швидкості руху води через тертя та призводить до зменшення 

пропускної здатності) їх покривають матеріалами, які називають одягом каналу. 

Протифільтраційний одяг складається з шару глини завтовшки 0,5-1 м, суглинку 

або добре розкладеного торфу, які укладають по укосу і дну каналу й прикривають захисним 

шаром піску та гравію. Останнім часом широко застосовуються спеціально оброблені 

поліетиленові та поліхлорвінілові плівки, якими покривають дно та укоси каналу; однак таке 

покриття є недосить міцним і довговічним. 

Бетонний і залізобетонний одяг , який має високу міцність і водонепроникність, 

виконують у вигляді монолітних або збірних плит. Плити укладають на гравійну підготовку, а 

потім зашпаровують шви водонепроникним матеріалом (герметиком). 

Кам'яний одяг з кам'яного накиду або брукування (за типом укріплення укосів 

земляних гребель) застосовують у місцях, де камінь є місцевим будівельним матеріалом. 

Асфальтобетонний одяг виконує функції й захисні, і протифільтраційні, бо він 

досить міцний, еластичний та водонепроникний. 

Цементне облицювання являє собою штукатурку із цементу, яку наносять для 

зменшення шорсткості грубоукладеного бетону, каменя або тріщинуватої скелі та надання їм 

водонепроникності. 

Споруди на судноплавних каналах. Судноплавні канали можуть бути відкритими та 

шлюзованими. Останні будують при переході через вододіл, коли воду треба подавати знизу 

вгору, для чого її нагнітають насосами, а пароплави пропускають через шлюзи. 

Судноплавні шлюзи. Судноплавним шлюзом називають гідротехнічну споруду на річці 

або каналі, яка розміщена в місці зосередженого падіння рівня води й призначена для переведення 

пароплавів з одного б'єфа в інший. 

Зосередженого падіння рівня досягають обладнанням підпірної споруди - греблі, вище 

якої знаходиться верхній б'єф, а нижче — нижній б'єфи. 

Шлюз розміщується біля одного з берегів або у відвідному каналі гідровузла. Залежно від 

напору на греблі шлюзи можуть бути одно- і багатокамерними.  

Портом називають ділянку берега й прилеглої до неї акваторії, які призначені для 

безпечної стоянки суден та їх вантаження й розвантаження. Кожний порт має такі елементи: 

акваторію, рейд, причальний фронт, територію порту і портові споруди. Порти бувають 

морськими та річковими (озерними). 
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Акваторією називають водний простір значної площі, по якому пролягають суднові 

шляхи необхідної глибини. Частина акваторії - рейд - призначена для якірної стоянки суден. 

Причальний фронт складається з ряду ділянок - причалів для швартування, вантаження та 

розвантаження суден. На прилеглій до порту території розміщені портові службові майстерні; по 

ній прокладено портові під'їзні колії до причалів і складів. 

Портові споруди за призначенням поділяють на 5 груп: захисні, берегоукріплювальні, 

причальні, ремонтні, маяки та навігаційні знаки. 

Захисні споруди - це моли та хвилеломи, які захищають територію порту від дії хвиль, 

течій, наносів і створюють нормальні умови для стоянки суден. 

Моли та хвилеломи висунуто в акваторію порту (мол з'єднується одним кінцем з берегом) 

для сприймання енергії удару морських хвиль. Вони мають велику масу і складаються з окремих 

каменів або бетонних блоків, а також виконуються з масивів-гігантів, встановлених на кам'яно-

накидній основі. 

Масиви-гіганти виготовляють у вигляді залізобетонних ящиків-понтонів на березі, а потім 

занурюють у воду в місці їх доставки шляхом заповнення камінням або бетоном. 

Берегоукріплювальні споруди бувають двох суттєво відмінних типів: активні руйнуючі, які 

виположують хвилю і затримують наноси, внаслідок чого формується смуга пляжу, та пасивні - 

підпірні стінки і набережні, які захищають берег від удару хвиль. 

Причальні споруди призначені для швартування суден до берега при виконанні вантажно-

розвантажувальних робіт. 

Залежно від будови берега, може бути декілька конструктивних типів причальних споруд: 

підпірні стінки-набережні, пірси на колонах-оболонках і пальові набережні (останні будують, 

коли береговий схил є відносно м'яким і положистим). 

Ремонтні споруди - це доки, елінги, сліпи для підйому суден, при якому повністю оголюється їх 

дно, що дає можливість оглянути його та пофарбувати. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Портові споруди. 

Література [1,2]. 

 

ТЕМА 5. СПОРУДИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

Лекція 16. Теплові електростанції. Атомні електростанції. Особливості 

інженерно-геологічних вишукувань при виборі майданчиків ТЕС і АЕС – 2 години. 
Теплові електростанції (ТЕС) залежно від виду енергії, яка відпускається споживачам, 

поділяються на конденсаційні електростанції (КЕС), призначені для відпускання електроенергії, і 

теплоелектроцентралі (ТЕЦ) для відпускання теплової та електричної енергії. На сучасних ТЕС 

головні технологічні схеми виконано за блочним принципом, при якому на електростанції 

встановлюють блоки, не пов'язані між собою. 

Основне обладнання ТЕЦ і КЕС - це парогенератор, парова турбіна, турбогенератор і 

трансформатор. Усі інші елементи належать до допоміжних. Така схема спрощує технологічні 

комунікації, підвищує надійність, зменшує трудовитрати і спрощує експлуатацію станції. 

У конденсаційних електростанціях (КЕС) теплота, яка утворюється при спалюванні 

органічного палива, перетворюється спочатку на механічну енергію, а потім в електричну. Їх 

конструктивною відмінністю є те, що відпрацьований у турбінах пар прямує в конденсатори, де 

перетворюється на воду, яка знов подається в паровий котел для повторного використання. 

Теплота від спалювання палива в паровому котлі використовується для отримання в 

парогенераторі пари, яка по паропроводу поступає в парову турбіну, яка сполучена з 

електричним генератором. Після цього відпрацьована пара конденсується в конденсаторі, для 

охолоджування якого використовується вода, що подається циркуляційним насосом з джерела 

води - це спеціально створене водоймище (водосховище-охолоджувач, басейн) або градирня 

(баштовий охолоджувач). Окрім вище перелічених елементів до складу споруд КЕС входять 

відкриті підстанції, розподільні пристрої, щити управління тощо. 

Технологічна схема теплоелектроцентралі (ТЕЦ) відрізняється від схеми КЕС лише 

наявністю проміжних відборів пари з турбіни на опалювальні та інші потреби. У зв'язку із цим 

на ТЕЦ до її конденсатора доходить лише невелика кількість пари. Тому і втрати теплоти з 

водою, що охолоджує конденсатор, на таких станціях значно менше, ніж на конденсаційних. 
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Крім ТЕЦ, які обладнаними турбінами потужністю до 250 МВт з конденсацією і 

регульованим відбором пари на потреби теплофікації, існують ТЕЦ, які використовують турбіни 

з протитиском. У них відсутній конденсатор, а вся відпрацьована пара прямує до споживача 

тепла. ККД таких станцій (до 75%) вище, ніж у КЕС (менше 60%), що говорить на користь їх 

проектування. 

Теплові електростанції розміщують поблизу водних джерел, паливно-сировинної бази і 

споживачів, враховуючи при цьому вимоги щодо охорони природи. 

Промислові майданчики ТЕС за функціональним призначенням поділяють на чотири зони: 

передзаводську виробничу, підсобну та складську. Якщо за технологічними, санітарно-

гігієнічними і протипожежними умовами створюється така можливість, то виробничу, підсобну й 

складську зони об'єднують в одну. 

Схема отримання енергії на АЕС зводиться до наступного: тепло, яке виділилося в 

результаті ділення ядер атомного пального в реакторі, передається воді, випаровує її, і пара, яка 

утворилася, прямує до турбіни - приводу електричного генератора. Відпрацьована пара 

конденсується і знов прямує на нагрів і випаровування. 

Ядерний реактор - це пристрій, у якому відбувається керована ланцюгова реакція 

ділення атомних ядер з виділенням тепла, що передається теплоносію, що охолоджує реактор 

(наприклад, воді). 

Ядерні реактори відрізняються один від одного характером розміщення палива, видом 

сповільнювача і теплоносія, енергетичним спектром нейтронів. Головними критеріями при виборі 

типу реактора є надійність, оптимальні техніко-економічні показники і безпека АЕС 

Зараз існує два основні напрями в розвитку атомної енергетики: в основу одного 

покладено водо-водяний енергетичний реактор (ВВЕР), іншого - реактор великої потужності 

канальний (РВПК, рос. - РБМК); обидва реактори - на теплових повільних нейтронах. 

Водо-водяний енергетичний реактор (ВВЕР) є компактною, порівняно простою й 

зручною в експлуатації енергетичною установкою потужністю 1370 МВт (Рівненська АЕС) та 

3000 МВт (Південноукраїнська АЕС). Такі реактори надійні та стійкі в експлуатації на будь-якому 

рівні потужності, дозволяють забезпечити високе вигоряння палива та високі техніко-економічні 

показники. 

Корпусний реактор типу ВВЕР являє собою вертикальну товстостінну циліндричну 

посудину із кришкою, що самоущільнюється та яка розрахована на тиск до 18 МПа. 

Такі реактори працюють за двоконтурною схемою. Нагріта в реакторі вода циркулює 

по замкненому прямому контуру, потім вона надходить у спеціальні теплообмінники-

парогенератори, віддає тепло воді другого контуру, випарює її, пара подається в турбіну, 

конденсується після відпрацювання в турбіні та повертається на підживлення в парогенератор. 

При двоконтурній схемі пара, яка надходить до турбіни, є нерадіоактивною. Заміну 

витраченого ядерного палива на нове виконують після зупинки й охолодження реактора. Для 

цього знімають кришку корпусу і за допомогою спеціальних пристроїв проводять операцію по 

перевантаженню ядерного палива. 

Ядерним паливом є спечений діоксид урану, збагачений до 3,3% Загальне завантаження 

ураном становить 42 т. У середньому щорічно необхідно обмінювати одну третину касет. Для 

порівняння: ТЕС такої ж потужності потребує близько 750 тис. т мазуту на рік, для перевезення 

якого необхідно майже 10 тис. цистерн. 

Реактор великої потужності канальний (РВПК). Реактор РВПК-1000 розміщується в 

бетонній шахті розміром 21,6 м × 21,6 м і заввишки 25,5 м. 

Атомні електростанції з таким реактором працюють за одноконтурною схемою. Вода 

нагрівається і перетворюється на пару безпосередньо в реакторі. До нього вона повертається після 

конденсації пари, яка відпрацювала в турбіні. На відміну від двоконтурної схеми, пара, яка 

надходить до турбіни, є радіоактивною, що потребує вжиття суворих заходів безпеки при 

обслуговуванні. У той же час за своїми компонувальними рішеннями одноконтурна схема є 

набагато простішою і не потребує спорудження парогенераторів високої вартості. Заміну 

відпрацьованого палива в реакторі РБМК можна здійснювати без його зупинки. Контроль за станом 

каналу активної зони реактора проводиться постійно й у разі потреби можна оперативно замінити 

паливне складання, яке втратило герметичність. 

В Україні і в багатьох державах використовуються реактори на теплових нейтронах: 

уран-графітові реактори типу (РБМК) та корпусні водо-водяні енергетичні реактори з водою під 
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тиском (ВВЕР). У світі поряд з АЕС на теплових нейтронах працюють АЕС з реакторами на 

швидких нейтронах (ШН), але в дуже обмеженій кількості. 

Ядерні реактори АЕС розташовують 3 основними способами: 
1. Активна частина реактора знаходиться на рівні землі або дещо вище її. 

Перевага цього способу полягає в простоті конструкції, у менших термінах будівництва та 

меншої вартості, у полегшенні ремонту і реконструкції АЕС, виключена необхідність в 

облаштуванні складної гідроізоляції зовнішніх стін. Недоліком є підвищена небезпека для 

навколишнього району при аварії реактора. 

2. Весь реактор або його активна зона розташовується нижче за рівень землі. 

3. Реактор разом з технічними і службовими приміщеннями розташовується в підземних 

камерах. 

Розміщення реактора під землею збільшує його вартість, ускладнює будівництво й 

експлуатацію, але має й свої переваги, пов'язані з меншою екологічною небезпекою, підвищенням 

економічності АЕС за рахунок одночасного виробництва й електроенергії, і тепла при 

розташуванні реактора в безпосередній близькості від великого міста, полегшенням умов 

реконструкції (що важливе для експериментальних установок), захищеністю від нападу з 

повітря тощо. 

Конструкція підземного приміщення, у якому розташовується реактор, повинна бути 

жорсткою й протистояти надмірному тиску, відповідному енергії, яка виділяється при 

вибуху реактора. Крім того, вона повинна бути вогнестійкою, газонепроникною й 

герметичною. У ній повинні бути передбачені отвори для вентиляційних труб і вхідних 

шлюзів. 

Діючий ядерний реактор - потенційно дуже небезпечне радіаційне джерело зовнішнього і 

внутрішнього опромінення. Тому однією з головних експлуатаційних вимог до ядерних реакторів є 

безпека АЕС в усіх режимах її роботи, особливо в аварійних. 

При виборі майданчиків ТЕС і АЕС необхідно оцінити вплив факторів, які визначають 

оптимальні умови роботи системи «споруда-ґрунт». Такими факторами є: 

1. зміна складу і стану ґрунтів, які забезпечують міцність основ споруд; 

2. загальні гідрогеологічні умови території; 

3. особливості режиму та хімізму підземних вод. 

У ході інженерно-геологічних вишукувань оцінюють будь-які прояви інженерно-

геологічних процесів і дають їх прогноз. 

У зв'язку з великими навантаженнями від технологічного обладнання основи повинні 

бути вивчені особливо ретельно для правильного вибору фундаментів. У теплоенергетичному 

будівництві ТЕС широко застосовують пальові основи різних типів: палі-оболонки, 

буронабивні палі тощо. 

Дуже важливе значення має детальне вивчення гідрогеологічних умов і прогноз їх зміни при 

експлуатації. Необхідно оцінювати потенційну стійкість майбутніх фундаментів окремих споруд і 

майданчика в цілому, виходячи з можливості розвитку фізико-геологічних процесів при 

підтопленні та необхідності боротьби з ним. 

Будівлі реакторів АЕС найчастіше розташовують на сухих і жорстких природних 

ґрунтових основах, оскільки навантаження від реактора та іншого технологічного устаткування 

досягають 0,3-0,7 МПа, а вимоги до деформацій є дуже жорсткими. До штучного зміцнення 

основи вдаються лише в крайньому випадку, коли абсолютно неможливо обрати майданчик з 

ґрунтом, що має задовільну несучу здатність. 

Розміри осідання реактора обмежені небезпекою порушення цілісності комунікацій, і, 

зокрема, труб з теплоносієм, для охолоджування або захисту реактора. Крім того, 

нерівномірне осідання може привести до заклинювання регулювальних стрижнів, до 

утруднення нормального завантаження і розвантаження пального . 

Найбільш поширеним типом фундаменту для реакторів АЕС є суцільний фундамент у 

вигляді: 

- монолітної залізобетонної або бетонної плити завтовшки до 3 м, на яку монтується 

центральна частина будівлі, яка включає реактор, біологічний захист і безпосередньо пов'язані з 

реактором приміщення і пристрої; 

- окремих опорних плит, на яких встановлюються парогенератори і які відокремлені від 

підреакторної плити швами осідання та заглиблені менше за неї. 
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При можливості виникнення нерівномірного осідання щоб уникнути перекосу реактора 

маси фундаменту і споруди повинні бути розподілені таким чином, що відстань між центром 

тяжіння реактора і геометричним центром плити була мінімальною. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Будівлі реакторів АЕС. 

Література [1,2]. 

 

ТЕМА 6. ЛІНІЙНІ СПОРУДИ. 

Лекція 17. Дороги. Магістральні трубопроводи. Лінії електропередачі – 2 

години. 
Дороги – це сухопутні транспортні магістралі, які зв'язують міста і селища, забезпечують 

під'їзди до промислових підприємств, залізничних вузлів, аеропортів, річкових і морських портів. 

У межах населених пунктів дороги називають вулицями. 

Дороги за характером транспортних засобів, які по них пересуваються, бувають: 

безрейковими - автомобільними, велосипедними і пішохідними та рейковими - залізничними. 

І. Автомобільні дороги належать до складних споруд, які забезпечують рух важкого 

транспорту з великими швидкостями в будь-яку пору року. 

За своїм адміністративно-господарським призначенням автомобільні дороги поділяють на 

загальнодержавні, обласні, районні, місцеві та внутрішньогосподарські. 

Залежно від ступеня технічної досконалості, інтенсивності та швидкості руху 

автомобільні дороги поділяють на п'ять категорій. 

У плані кожна дорога являє собою сполучення прямолінійних і криволінійних ділянок. 

Вибір конфігурації траси визначається умовами місцевості, по якій проходить дана ділянка. 

Для будівництва будь-якої дороги виділяється смуга відводу. Основою дороги є земляне 

полотно, конструкція якого залежить від рельєфу місцевості, властивостей ґрунтів, 

гідрогеологічних та інших умов. 

Крутизна укосів насипів і виїмок залежить від властивостей ґрунтів, які складають насип і 

виїмку. 

На ділянках дороги, де геологічна будова є специфічною і є ймовірність розвитку таких 

фізико-геологічних процесів, як осипи, обвали, зсуви, селі, лавини, карстові явища, земляне 

полотно зводять у вигляді складної конструкції, враховуючи особливості кожного конкретного 

випадку. 

Дуже важливим є захист земляного полотна від зволоження поверхневими і 

ґрунтовими водами, бо його перезволоження призводить до розм'якшення ґрунту, зниження 

несучої здатності та втрати стійкості. Система дорожнього водовідводу обирається залежно від 

кількості води, що надходить. 

Середину земляного полотна займає проїжджа частина з твердим покриттям. З обох 

боків до неї примикають ґрунтові смуги, які називають узбіччям. Вони використовуються для 

стоянки автомобілів, складування різних матеріалів при ремонтних роботах, установлення 

дорожніх знаків. 

Проїжджа частина разом з узбіччям складає дорожнє полотно. По обидва його боки 

влаштовуються заглиблення – кювети для відведення поверхневих вод. Дорожнє полотно разом з 

кюветами складає земляне полотно, за ним розташовуються обрізи, які використовують для 

різного дорожнього облаштування (наприклад, зелені насадження, лінії зв'язку, снігозахисні 

пристрої). 

Для укріплення проїжджої частини дороги призначено дорожній одяг, який складається з 

кількох шарів різних матеріалів, що мають різну міцність. 

Верхня частина дорожнього одягу називається покриттям. Воно є безпосередньою 

опорою для коліс транспортних засобів, а тому повинно бути рівним, дуже міцним, мати високий 

коефіцієнт зчеплення (не менше 0,5-0,6) та бути стійким до атмосферного впливу. 

Покриття укладають на основу дорожнього одягу, яка призначена для розподілу тиску від 

коліс транспортних засобів на підстіляючий шар або ґрунт земляного полотна. Основа 

виконується з міцних матеріалів, які здатні витримувати великі навантаження і не спричиняють 

деформації покриття. 
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Верхній шар земляного полотна (ґрунтова основа) повинен бути однорідним, добре 

ущільненим, а якщо потрібно – укріпленим домішками шлаку та інших матеріалів. 

ІІ. Залізничні дороги є основою всієї транспортної мережі країни, забезпечують 

безперебійність перевезень незалежно від пори року і доби та з відносно низькою собівартістю. 

Залежно від вантажообігу і швидкості руху залізниці поділяють на магістральні (лінії 

загального користування) та місцеві, які використовують для потреб заводів, фабрик, шахт, 

електростанцій тощо. 

Нормальна ширина залізничної колії, яка прийнята в Україні, становить 1524 мм (за 

кордоном – 1435 мм). На під'їзних шляхах до лісорозробок, кар'єрів та копалень прокладають 

вузькоколійні шляхи завширшки 750 мм. 

Залізничне полотно може бути одноколійним, двоколійним і багатоколійним. 

Поперечний профіль залізничного полотна складається з двох конструктивних 

елементів: земляного полотна з водовідвідними, водопропускними й укріпними спорудами 

(канавами, лотками, трубами, тунелями, мостами та підпірними стінками) і верхньої частини, яка 

складається з рейок, рейкових опор (шпал), стрілових переводів і баластного шару, якій лежить на 

земляному полотні. 

Земляне полотно залізничної колії має бути розраховано на сприйняття дуже великих 

навантажень – статичне зосереджене навантаження на колесо від локомотиву досягає 10-13 т, а 

враховуючи швидкість руху потяга до 100 км/год. й вище, динамічне навантаження може досягати 

25-30 т. 

Земляне полотно залізничної колії в умовах складного рельєфу місцевості служить, як і 

на автомобільній дорозі, для вирівнювання поздовжнього профілю дороги, а тому воно може бути 

розміщеним як у виїмці, так і в насипу. При перетині ділянок з поперечним ухилом земляне 

полотно влаштовують в напіввиїмці-напівнасипу. 

Баластний шар через рейки й шпали сприймає навантаження від потягу й рівномірно 

розподіляє його на земляне полотно. Для баласту використовується пісок, гравій, гальку та щебінь. 

Перевагу надають щебеню кристалічних порід; він укладається у вигляді призми на піщану основу 

земляного полотна. 

Шпали призначені для з'єднання рейок у колію, сприйняття навантаження та рівномірного 

розподілу на баластний шар. Їх виготовляють з деревини, попередньо-напруженого залізобетону 

та металу. Довжина шпал становить 2,7 м. Дерев'яні шпали для збільшення строку їх служби 

обробляють антисептиком (креозотовим мастилом). 

Рейки бувають кількох типів, які відрізняються своїм перерізом та, відповідно, і несучою 

здатністю. Виготовляють їх з вуглецевої сталі. Кріплять рейки до шпал за допомогою рейкових 

скріплень (підкладок, костилів і шурупів). 

Найбільш напруженими місцями залізничної колії є стики, бо вони зазнають великих 

динамічних навантажень від дії потягу. Внаслідок цього, а також через недостатню несучу 

здатність ґрунту, якій складає земляне полотно, і малу потужність баластного шару виникають 

специфічні для залізничної колії деформації. Вони являють собою поглиблення (баластні корита, 

гнізда, кишені, мішки), які утворюються під кожною шпалою. А у процесі експлуатації колії 

поглиблення в земляному полотні розширюються, з'єднуються із сусідніми, утворюючи місцеве 

зниження, де накопичується вода. Ґрунт при цьому перезволожується, а його несуча здатність 

різко погіршується. 

На ділянках колії, де можливі зсуви, обвали й осипи, споруджують дренажі, підпірні 

стінки, контрбанкети, протиобвальні галереї. 

ІІІ. Споруди на дорогах. Для захисту земляного полотна автомобільних і залізничних 

доріг від перезволоження й розмиву поверхневими водами передбачають спеціальні водовідвідні 

системи, а для пропускання цих вод та переходу доріг через водні потоки, глибокі ущелини та 

долини – водопропускні та інші штучні споруди: мости, труби під насипами, лотки, фільтруючі 

насипи, акведуки, дюкери, шляхопроводи, естакади та віадуки. 

1. Мости призначені для переходу дороги через водні потоки, гірські ущелини та інші 

перешкоди. Міст є не тільки транспортною, але й гідротехнічною спорудою. 

2. Труби прокладають під полотном дороги, яка проходить по насипу, і призначені для 

пропускання зливових вод і струмків. Величина отвору труб не повинна перевищувати 6 м. Якщо є 

потреба в збільшення їх пропускної здатності влаштовують багатовічкові труби. Труби 

розміщують у нижній частині насипу, що не змінює умови руху транспорту. 
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3. Лотки являють собою відкриті штучні русла. Вони призначені для пропуску малих 

водотоків у насипах заввишки 2-3 м. Від мостів вони вигідно відрізняються тим, що не мають 

пролітної будови. 

Форма поперечного перерізу лотка зазвичай є прямокутною. Монтується лоток з готових 

залізобетонних ланок з отвором 0,75-1 м. 

Лоток замкнутого перерізу розрахований на динамічну дію транспортних засобів, тому 

баластна призма і колія укладаються безпосередньо на лоток. 

4. Фільтрувальні насипи являють собою кам'яну насип, через яку фільтрується вода. 

Витрати її повинні бути невеликими, і вона не повинна містити зважених часток, які можуть 

засмітити фільтруючий шар. Фільтрувальні насипи застосовують значно рідше, ніж лотки та 

труби. 

5. Акведуки – це споруда у вигляді мосту (чи естакади) з водоводом (трубою чи каналом) 

для переходу трубопроводів або каналів через дороги, яри та річки. Акведук складається з лотка, 

розташованого на опорах, вхідного і вихідного оголовків, які сполучають лоток з каналом. 

Акведуки виготовляють з бетону, залізобетону і металу. 

6. Дюкери – це напірні трубопроводи для транспортування рідин або газів, які 

прокладають під залізницею чи автодорогою, при перетині водних перешкод (річок, озер, 

водоймищ, морських акваторій тощо), під руслом річки, по схилах та дну яру. 

7. Шляхопровід – це споруда мостового типу, призначена для пропускання потоку руху 

транспорту однієї дороги над іншою дорогою в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на 

різних рівнях та дає можливість з'їзду на іншу дорогу. Їх будують при перетині на різних рівнях 

залізниці та автомобільної дороги.  

8. Естакади призначені для руху транспортних засобів та (або) пішоходів, підняття однієї 

дороги над іншою в місці їх перетину, а також для прокладання дороги на деякій висоті над 

поверхнею землі, та яка не має з'їздів на іншу дорогу. 

9. Віадуки – це мости на високих опорах, які споруджують замість залізничних насипів при 

перетині глибоких долин, ущелин та ярів. 

Трубопроводи – це споруди, які призначені для транспортування води, газового 

конденсату, нафти, продуктів їх промислової переробки або інших рідких і газоподібних корисних 

копалини за рахунок дії різниці тиску в різних перетинах. 

За гідравлічними властивостях трубопроводи поділяють на самопливні (безнапірні) і 

напірні. 

За призначенням трубопроводи поділяють на внутрішні (заводські, промислові, базові, 

складські тощо), місцеві, які відрізняються більшою довжиною й магістральні. 

Магістральні трубопроводи призначені для транспортування рідких або газоподібних 

продуктів від місць видобутку або виробництва в райони їх споживання. 

За видом продукту, якій транспортується, виділяють такі типи трубопроводів: 

нафтопроводи, газопроводи, бензопроводи, продуктопроводи та водопроводи. 

1. Магістральні нафтопроводи призначені для перекачування сирої нафти - від родовища 

(промислу) до переробних заводів, нафтопродуктів - стабільного конденсату та стабільного 

бензину, природного нафтового та штучного вуглеводневого газу - від родовища до переробного 

заводу). Протяжність їх може перевищувати 1000 км. 

Залежно від умовного діаметру труб нафтопроводи поділяють на чотири класи: 

I клас – від 1000 до 1220 мм;  

ІІ клас – від 500 до 1000 мм; 

ІІІ клас – від 300 до 500 мм; 

IV клас – менше 300 мм. 

Робочий тиск магістрального нафтопроводу може змінюватись від 5,5 до 6,4 МПа. 

Максимальна пропускна здатність до 90 млн. т нафти на рік. 

Магістральний нафтопровід складається з комплексу таких інженерних споруд: головні 

споруди, лінійна частина, проміжні насосні перекачувальні станції (НПС), кінцеві пункти. 

До складу головних споруд входить головна насосна станція (ГНС), яка призначена для 

приймання й накопичування нафти, що надходить з нафтозбірних пунктів, або нафтопродуктів, що 

подаються з нафтопереробних заводів, і перекачування їх з ємностей у магістральний трубопровід. 

Головна насосна станція (ГНС) складається з основної та підпірних насосних станцій, 

резервуарного парку, лічильників рідини, вузла пуску скребкового очисника, фільтраційних камер, 
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системи водопостачання та каналізації, електропостачання, допоміжних об'єктів (майстерні, 

склади, лабораторії, адміністративно-господарські будівлі тощо). 

Лінійна частина – це сам нафтопровід з відгалуженнями й лупингами. Лупинг – це 

трубопровід із системою вимикаючих та перемикаючих пристроїв, який прокладається паралельно 

основному при перетині водних ділянок траси. Крім того, до складу лінійної частини входять: 

запірна арматура (крани, засувки, вентилі, зворотні та запобіжні клапани), вимірювальна 

апаратура, споруди лінійної служби експлуатації, постійні дороги вздовж траси, лінії зв'язку та 

електропередачі, установки електрохімічного захисту, переходи через природні й штучні 

перешкоди та інші об'єкти. 

Проміжні насосні перекачувальні станції (НПС) призначені для підвищення тиску рідини 

в магістральному трубопроводі. Для синхронної роботи суміжних нафтоперекачувальних станцій 

магістральні трубопроводи поділяють на експлуатаційні ділянки завдовжки 400-500 км. 

Кінцевими пунктами є нафтопереробні заводи й розподільні нафтобази, які зберігають й 

розподіляють нафту між споживачами. 

2. Магістральні газопроводи - це сталеві трубопроводи, по яких транспортується 

природний або штучний газ від місць видобутку або виробництва до місць його споживання. 

На території України перші магістральні газопроводи було споруджено ще в 1924–29 рр. - 

це газопроводи «Дашава-Стрий», «Дашава-Дрогобич» та «Дашава-Львів». 

Залежно від робочого тиску газопроводи поділяють на два класи: 

I клас – при робочому тиску понад 2,5 до 10 МПа включно; 

ІІ клас – при робочому тиску понад 1,2 до 2,5 МПа включно. 

Довжина магістрального газопроводу може складати від декількох десятків до декількох 

тисяч кілометрів, а діаметр — від 150 до 1420 мм (переважна частина газопроводів має діаметр від 

720 до 1420 мм). Сучасний магістральний газопровід споруджується зі сталевих труб діаметром до 

1420 мм на робочий тиск до 10 МПа з пропускною спроможністю до 50–60 млрд. м³ газу на рік. 

До складу магістрального газопроводу входять: власне газопровід з відгалуженнями та 

лупингами, головні споруди, компресорна станція (КС), пункти контрольно-вимірювальної 

апаратури, ремонтно-експлуатаційна служба (РЕС), лінійно-експлуатаційна служба (ЛЕС), 

газорозподільна станція (ГРС), підземні сховища газу, лінії зв'язку та електропередачі, установки 

електрозахисту газопроводу від корозії, допоміжні споруди (водопостачання й каналізації, садиби 

лінійних обхідників, адміністративні та господарсько-побутові об'єкти). 

Головні споруди призначені для очищення газу від шкідливих домішок (видалення вологи, 

відокремлення сірки та деяких інших цінних компонентів) і підготовки його до транспортування. 

Компресорні станції (КС) – це комплекс споруд, призначений для стиснення газу, що 

транспортується, до такого тиску, який забезпечив би безперебійне його подавання від родовища 

до споживачів. До складу КС входять: компресорний цех з установками для стискування газу, 

уловлювач пилу, установки для очищення газу та інші об'єкти. 

При підході магістрального газопроводу до місць споживання газу (наприклад, містам, 

селищам, підприємствам) тиск у ньому має бути знижений до рівня, якій є необхідним для 

споживача (0,3-1,2 МПа). Для цього призначені газорозподільні станції (ГРС), у яких 

розміщується обладнання для зниження тиску газу, його додаткового очищення та осушення. 

Для регулювання нерівномірності споживання газу будують підземні газосховища. 

Споруджують їх у водонасичених пористих пластах, відпрацьованих нафтових і газових 

родовищах. 

Інженерні дослідження трас магістральних трубопроводів відрізняються рядом 

специфічних особливостей та мають на меті: 

1. ретельне вивчення природних умов зони прокладення трубопроводу; 

2. отримання та аналіз матеріалів для розробки економічно доцільних і технічно 

обґрунтованих рішень; 

3. прогнозування змін навколишнього природного середовища під впливом будівництва 

та експлуатації будівель і споруд; 

4. розробку оптимального варіанту траси при дотриманні технічних умов, що 

забезпечують надійність роботи трубопроводу. 

Прокладання магістральних трубопроводів. Магістральні трубопроводи прокладають 

під землею, на землі та над землею. 

Найчастіше магістральні трубопроводи споруджують підземними. При цьому враховують 

кліматичні умови й властивості рідини, яку перекачують. Трубопроводи укладають на таку 
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глибину, щоб сезонні та добові коливання температури не впливали на зміну в'язкості рідини – від 

0,8 до 1,1 м. 

Для забезпечення нормальних умов експлуатації й виключення можливості пошкодження 

магістральних трубопроводів та їх об’єктів, навколо них встановлюють спеціальні охоронні зони. 

Охоронні зони магістральних трубопроводів (при будь-якому виді прокладання) 

встановлюють залежно від виду продукту, якій транспортується, від повітряних або водних 

переходів тощо, і вони можуть змінюватись в межах від 25 до 100 м. В охоронних зонах без 

письмового дозволу підприємств трубопровідного транспорту на відстані менше 1000 м 

забороняється: будівництво, облаштування складів, проведення меліоративних заходів, гірничих і 

земляних робіт, геологорозвідувальних, геодезичних, пошукових та інші вишукувальних робіт 

пов’язаних з проходкою свердловин, шурфів і відбором проб ґрунтів (окрім ґрунтів рослинного 

шару). 

Трубопроводи слід проектувати з урахуванням максимальної індустріалізації будівельно-

монтажних робіт за рахунок застосування, як правило, труб із заводською ізоляцією й збірних 

конструкцій в блочно-комплектному виконанні зі стандартних та типових елементів і деталей, 

виготовлених на заводах або в стаціонарних умовах, що забезпечують якісне їх виконання. 

Лінія електропередачі (ЛЕП) – це електрична лінія, яка виходить за межі електростанції 

чи підстанції й призначена для передавання електричної енергії на відстань (ДСТУ 3465-96 

«Системи електропостачальні загального призначення»). 

ЛЕП входять до складу основних елементів електричної мережі. До них належать 

електростанції, підвищувальні та знижувальні трансформаторні підстанції, електроприймачі. 

Лінії електропередачі бувають кабельними - для напруги до 35 кВ та повітряними - для 

напруги до 750 кВ. 

Залежно від величини потужності, яку вони передають, ЛЕП можуть бути 
міжсистемними, які об'єднують крупні електричні системи для передавання великих потоків 

потужності на далекі відстані, та розподільними, які призначені для передачі електроенергії 

всередині електричних систем при більш низьких напругах. 

До основних параметрів ЛЕП відносять - рід струму, величину напруги, кількість 

ланцюжків, матеріал опор, марки дроту. 

Конструктивні елементи ЛЕП - до них належать опори, дроти і троси, лінійні ізолятори, 

арматура. 

Конструкцію опор і матеріал для їх виготовлення вибирають залежно від 

топографічних, геологічних і метеорологічних умов, а також особливостей конфігурації траси, 

перешкод, які перетинаються, розміщення споживачів. 

Як правило, вибирають уніфіковані опори, тобто виготовлені для ліній заданої номінальної 

напруги й розраховані на застосування дротів і тросів у певних кліматичних умовах. 

Особливості вишукувальних робіт при проектуванні та будівництві ЛЕП полягають в 

тому, що, крім природних умов району вишукувань, необхідно враховувати конструктивні 

елементи та основні параметри лінії (напругу, довжину розрахункового прогону, матеріал 

фундаменту й опор тощо). 

Лінію електропередачі слід трасувати з таким розрахунком, щоб вона проходила по місцях, 

які доступні для транспорту, поблизу доріг, в обхід заліснених, заболочених ділянок, не 

створювала небезпеки для проведення сільськогосподарських та інших робіт. 

Ділянки траси, де можливі зсуви, осипи, селеві потоки, конуси виносу або інші фізико-

геологічні процеси, перетинаються одним прогоном. 

При проходженні траси в гірських районах уздовж стійких прямовисних скель їх 

використовують для кріплення кронштейнів або тросів для підвішування дротів. 

При закладанні фундаментів опор з бетону або залізобетону нижче рівня ґрунтових вод 

визначають ступінь їх агресивності. 

При проектуванні ЛЕП уникають прокладання траси над нафтосховищами, складами 

вугілля, лісоматеріалів, торфу та інших легкозаймистих матеріалів. 

У населених пунктах, поблизу будівель та споруд при перетині або паралельному 

проходженні з дорогами, лініями електропередачі, трубопроводами необхідно дотримувати 

габаритні відстані, встановлені нормами проектування. Для цього передбачають охоронну зону, у 

якій встановлюються мінімальні відстані по горизонталі від крайнього дроту ЛЕП до найближчих 

виступаючих частин будівель і споруд залежно від напруги. 
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Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Конструктивні елементи ЛЕП. 

Література [1,2]. 

 
ТЕМА 7. МОСТИ.  

Лекція 18. Основні конструктивні елементи мосту. Класифікація мостів. 

Інженерні дослідження для вибору місць і трас мостових переходів. – 2 години. 
Міст складається з прогонової будови і опор,  які підтримують його і передають тиск 

прогонових будов на ґрунт. Залежно від кількості прогонів мости бувають одно - і 

багатопрогоновими. 

Кінцеві опори, розміщені в місцях сполучення моста з берегами, називають стояками.  

Вони підтримують не тільки кінець прогонової будови, але й сприймають тиск земляного 

полотна підходів, захищають його від руйнування. Проміжні опори називають биками. 

Прогонова будова передає навантаження на опори через опорні частини. Відстань між 

центрами опорних частин пролітної будови називається розрахунковим прогоном.  

Розміри моста характеризуються такими показниками: 

1. довжина – відстань між зовнішніми гранями стояків; 

2. висота – відстань від проїжджої частини до рівня меженних вод; 

3. вільна висота – відстань від низу прогонової будови до найвищого 

судноплавного горизонту води; 

4. будівельна висота – відстань від самої нижньої точки конструкції 

прогонової будови до верху проїжджої частини; 

5. отвір моста – сумарна відстань на просвіт між усіма опорами на рівні 

розрахункового горизонту води. 

Для зручності вивчення мости класифікують за кількома ознаками: 

 за тривалістю служби – тимчасові та постійні; до тимчасових відносяться 

наплавні і розвідні мости; 

 за матеріалами – металеві, залізобетонні, бетонні, кам’яні та дерев'яні; 

 за призначенням – залізничні, автодорожні, мости метро, пішохідні, 

комбіновані (для пропуску автомашин, електротранспорту і пішоходів) і спеціальні (для 

прокладання трубопроводів, кабелів тощо); 

 за довжиною – малі, якщо повна довжина менше 25 м, середні – 25-100 м, 

великі – 100-500 м, позакласові – понад 500 м; 

 за умовами роботи і пропускання суден – звичайного типу, розвідні, 

наплавні та збірні. 

Мости звичайного типу повинні забезпечувати вільне пропускання паводкових вод і 

водного транспорту. 

Розвідні мости мають рухомий розвідний прогин для пропускання суден. 

Наплавні мости будують на плавучих опорах. Вони є тимчасовими і використовуються 

для прискорення строків спорудження моста на постійних опорах або розвантаження руху.  

Балкові мости мають суцільну прогонову будову у вигляді балки, яка передає 

вертикальний тиск на опори. 

За конструкцією балкові мости бувають розрізними,  коли прогонова будову перекриває 

кожен прогін, нерозрізними, коли вона перекриває відразу декілька прогонів, і консольними,  

коли прогонова будова перевищує відстань між опорами і частково заходить у сусідні прогони. 

Консольні мости є більш економічними, ніж розрізні балкові мости. Нерозрізні та 

консольно-підвісні системи перекривають значні прогони – від 200 до 700 м. 

Аркові мости мають прогонову будову у вигляді арки чи склепіння. На опори і стояки 

таких мостів діє як вертикальний тиск арки, так і горизонтальні сили розпору, тому вони 

значно масивніші й важчі, ніж балкові мости. 

Аркові прогонові будови працюють більше на стиск, ніж на вигин, а тому для їх 

спорудження використовують матеріал, якій добре працює на стиск (бетон, залізобетон, 

природний камінь). 

У рамних мостах прогонова будова і опори є жорсткою єдиною конструкцією – рамою. 

Внаслідок того, що опори цих мостів працюють не тільки на стиск, але й значною мірою на 

вигин, їх виконують із залізобетону.  
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У висячих мостах проїжджа частина підтримується несучими гнучкими ланцюгами або 

тросами (вантами), перекинутими через високі опори-пілони й закріпленими відтяжками в 

спеціальних колодязях. Завдяки високій міцності сталевих канатів такі мости мають невелику 

власну масу і створюється можливість перекриття прогонів більше 100 м. 

До інших різновидів мостів належать шляхопроводи, естакади і віадуки. 

При перетині доріг на різних рівнях будують мостові споруди, які називають 

шляхопроводами;  вони бувають залізничними або автодорожніми залежно від типу дороги, яка 

розміщена на самому шляхопроводі. 

Довгі шляхопроводи, які влаштовують замість великих насипів на підходах до мостів, 

для пропускання автомобільного й залізничного транспорту, а також поїздів метрополітену, 

називають естакадами.  

Мости, які споруджують через глибокі долини, яри, ущелини або суходоли, замість 

громіздкого насипу для збільшення висоти, називають віадуками.  

Місця для мостових переходів вибирають після докладного ознайомлення з районом їх 

спорудження, геологічного обґрунтування всіх можливих варіантів їх розміщення, вибору одного з 

них, визначення його конструкції. 

Положення малих мостів вибирають на напрямку траси дороги. При проектуванні мостів 

на великих річках траси доріг прив'язують до положення мостового переходу, тому що його 

вартість значно перевищує вартість будівництва земляного полотна дороги. 

Перетин заплави передбачають у найбільш вузьких і стійких частинах русла. Міст 

розташовують на плесі, а не на перекаті. До цього мосту повинні бути влаштовані зручні підходи 

по обох берегах річки. 

Геологічна будова долини на ділянках, які досліджують, є визначальною при виборі 

траси, тому що від неї залежить вибір типу, умови будівництва і стійкість фундаментів опор 

мосту та його підходів. Однорідні гірські породи, витримані за потужністю і простяганням, 

можуть стати надійною природною основою для фундаментів опор. Їх міцностні й 

деформаційні властивості повинні забезпечувати стійкість і довговічність мосту і підходів до 

нього без додаткових інженерних заходів. 

Після виконання робіт по кожній ділянці складають геоморфологічну та інженерно-

геологічну карти, геологічний розріз по трасі мостового переходу, дають опис та оцінку 

інженерно-геологічних умов. 

 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Основні конструктивні елементи мосту. 

Література [1,2]. 

 

ТЕМА 8. ТУНЕЛІ 

Лекція 19. Загальні відомості та класифікація тунелів. Проектування тунелів. 

Способи проходки тунелів. Вплив гірничого тиску та облицювання тунелів. – 2 

години. 
Тунель – це горизонтальна або похила підземна штучна споруда, яка може 

використовуватись як транспортний шлях, водогін, для розміщення комунікацій тощо. 

Будівництво тунелів здійснюється для подолання природних перешкод (наприклад, тунелі 

під горами), для скорочення шляху (наприклад, тунель крізь гору замість дороги навколо), для 

скорочення часу руху (наприклад, тунель замість водної поромної переправи). 

Переріз тунелів може бути квадратним, овальним, круглим, прямокутним, 

трапецеїдальним тощо. 

Верхня частина тунелю, як правило, склепіння називається калотою, (від - «calotte», 

невелика залізна шапка, яку носили німецькі і швейцарські піхотинці з XVI по XVIII ст. під 

беретами і капелюхами), нижня — штросою; торцева частина — вибоєм. Конструкція 

тунелю, яка сприймає гірничий тиск, називається облицюванням, і складається із склепіння, 

стін і зворотного склепіння. Іноді обмежуються тільки склепінням і стінами, рідше — одним 

склепінням. 

За висотним положенням розрізняють гірські, підводні та рівнинні тунелі. 

За призначенням тунелі поділяють на транспортні, гідротехнічні, гірничопромислові та 

тунелі міського господарства. 
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1. Транспортні тунелі призначені для пропуску наземного транспорту в горах, під 

річками, каналами і протоками, міськими кварталами і перетинами вулиць. До транспортних 

належать залізничні, автодорожні, тунелі метро та пішохідні. 

Залізничні тунелі за кількістю шляхів поділяють на одно- та двоколійні. Вибір форми і 

матеріалів тунельного облицювання залежить від розмірів перерізів і інженерно-геологічних умов 

траси. 

Тунелі метрополітену – це різновид залізничних тунелів, призначений для перевезення 

пасажирів поїздами метро. На відміну від залізничних, тунелі метро можуть проходити на різних 

рівнях. Глибина закладання тунелів і станцій є дуже різною (від 5 до 80 м), вона залежить від 

відміток рельєфу місцевості. Відстань між станціями метро, як правило, у центрі міста – 1-1,5 км, 

на окраїні – 1,5-2 км. 

На лінії метрополітенів для укладання верхньої будови залізничної колії застосовують 

бетонну основу й лише зрідка - баластну. Рейки укладають в основному на соснові шпали, рідше 

на залізобетонні. 

Тунелі метрополітену поділяють на перегінні, станційні, ескалаторні (похилі) і службові. 

Основну частину лінії метрополітену складають перегінні тунелі. Вони розділяються за 

кількістю колій, конструкцією й матеріалом облицювань. 

За кількістю колій розрізняють: одно-, двох- і багатоколійні (від 3 до 6 колій). За 

конструкцією перегінні тунелі поділяють на одно-, двох- і багатопролітні; одно- і 

багатосклепінчасті. Як матеріал облицювань в основному використовують бетон і залізобетон, 

рідше цеглу і камінь. 

Станції на лініях метрополітенів призначені для обслуговування пасажирів і 

здійснення функцій, пов'язаних з рухом потягів. Розрізняють одно-, двох-, трьох- і 

багатоплатформні станції. Як і перегінні тунелі, за конструкцією станції бувають одно-, двох- і 

багатопролітні; одно-, двох-, трьох- і багатосклепінні. 

Найбільш економічно вигідними є трьохпролітні й односклепінні схеми для станцій 

ліній мілкого закладання та однопролітні й трьохсклепінні для станцій глибокого закладання. 

Пасажирські платформи станцій монтують із залізобетонних блоків вширшки до 1 

м і завдовжки до 4 м, укладаючи їх перпендикулярно подовжній осі платформи. Входи і виходи 

станцій оформлюють або у вигляді вестибюля, або у вигляді звичайних сходових маршів, які 

ведуть в підземний вестибюль. 

Наземний вестибюль дозволяє зв'язати станційну платформу за допомогою 

ескалаторів безпосередньо з рівнем міських тротуарів без облаштування додаткових сходів. 

Рух потягів метро здійснюється за допомогою тягових двигунів постійного струму. Вони 

отримують енергію від контактної мережі з напругою 825 В. Струмоприймальним пристроєм для 

живлення потягів електроенергією є контактна (третя) рейка, що дозволяє суттєво знизити вишину 

тунелю. Третю рейку розташовують з лівої за ходом руху сторони та покривають захисним 

коробом. Струмоприймальники вагонів під час руху сковзають по ньому, що забезпечує їх 

постійний контакт. 

При будівництві тунелів метро застосовують закритий і відкритий способи. Закритий 

спосіб використовують при будівництві ліній глибокого закладання, коли цього вимагають 

гідрогеологічні умови або необхідно зберегти коштовну забудову в містах; у інших випадках 

тунелі й станції мілкого закладання будують відкритим способом. Для ліній мілкого закладання в 

Росії також застосовують змішаний (так званий «московський») спосіб, коли станції будуються 

відкритим способом, а тунелі закритим; при цьому немає необхідності переносити комунікації, 

тимчасово закривати дороги тощо, тому будівництво виявляється дешевшим. 

2. Гідротехнічні тунелі. Гідротехнічний тунель – це водовід, прокладений у землі без 

розробки поверхневого шару ґрунтів або гірських порід. Такі тунелі прокладаються, коли водовід 

потрібно розмістити на значних глибинах, під населеними пунктами або в місцях з розвиненими 

інтенсивними інженерно-геологічними процесами. 

Водогосподарські тунелі можуть бути гідроенергетичними, іригаційними, водогінними, 

каналізаційними та водоскидними. 

За гідравлічними особливостями розрізняють напірні тунелі, коли вони працюють повним 

перерізом і перебивають під надлишковим тиском та безнапірні, коли проводять воду при 

частковому заповненні перерізу тунелю водою. Напірні тунелі мають внутрішній напір води, якій, 

звичайно, не перевищує 1 МПа. 
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Форма поперечного перерізу гідротехнічних тунелів залежить від гідравлічних, інженерно-

геологічних і будівельних умов, а площа розраховується за формулами гідравліки. 

3. Гірничопромислові тунелі споруджуються на підприємствах гірничодобувної 

промисловості (копальнях, шахтах) для транспортування корисних копалини, відведення шахтних 

вод і вентиляції. 

4. Тунелі міського господарства створюються для прокладання підземних комунікацій 

комунального господарства. Загальна довжина мережі комунальних тунелів великого міста може 

досягати кількох сотень кілометрів. 

За своїм призначенням тунелі міського господарства поділяються на такі види – 

каналізаційні колектори й ливнестоки, водопровідні тунелі, тунелі газопровідних магістралей, 

теплофікаційні тунелі, тунелі систем зв’язку, тунелі змішаного типу. 

Проектування тунелів є складним процесом, під час якого визначають розміри їх 

перерізу, трасу, типи облицювань та методи проходки. 

Розміри перерізу є функцією призначення тунелю і тому мало залежать від 

природних умов, тоді як вибір траси, типу облицювання і методів виконання 

гірничопрохідницьких робіт в значній мірі залежить від природних умов.  

При виборі траси тунелю, крім геологічних умов, беруть до уваги топографічні дані. 

Так, враховується, що при перетині якого-небудь гірського хребта зі збільшенням абсолютних 

відміток розташування тунелю його довжина повинна зменшуватися, а труднощі з 

підходом до вхідного і вихідного порталів збільшуватися. 

Геодезичні роботи, пов'язані з проходкою тунелю, полягають у визначенні напряму й 

довжини тунелю, перенесенні осі траси всередину тунелю і розбиття повздовжнього профілю 

і поперечних перетинів. Геодезичні роботи вимагають виняткової точності, оскільки навіть 

щонайменші помилки, особливо при великій довжині тунелю, можуть привести до досить 

важких наслідків. 

Труднощі в трасуванні тунелів збільшуються при малій доступності місцевості для 

виробництва геодезичних робіт, при розбитті трас тунелів криволінійного контуру, а також 

при трасуванні довгих тунелів. 

У залежності від інженерно-геологічних умов траси тунелю (складу, міцності, обводнення, 

стійкості гірських порід), а також розмірів і протяжності тунелю всі способи проходки можна 

розділити на підземні та відкриті. 

1. Серед підземних способів можна виділити гірничі та індустріальні способи проходки. 

Гірничі способи проходки - це способи, при яких проводиться часткова або повна 

розробка вибою перфораторами, відбійними молотками або за допомогою вибуху з видаленням 

гірської породи. 

У залежності від міцності й стійкості порід застосовують ряд методів, наприклад, метод 

підсклепінного розрізу або центральної штольні. Такими методами здійснюється проходка в 

міцних породах (вивержених, метаморфічних і міцних осадових - пісковиках, вапняках). 

Закріплення покрівлі при цьому не вимагається. 

У менш стійких породах поздовжня проходка проводиться виробками малого перерізу з 

подальшим їх розширенням й обов'язковою установкою тимчасового кріплення (методи 

підсклепінного розрізу, підпертого склепіння). 

У глинах, сланцях, мергелях і лесах проходку ведуть розкритим профілем з тимчасовим 

кріпленням. 

Індустріальні способи проходки - це найбільш сучасні комплексні механізовані методи, 

які використовують при проходці тунелів великої протяжності. Основним з них є щитовий метод, 

застосування якого можливо як у рихлих нестійких обводнених ґрунтах (наприклад, будівництво 

ділянки лінії метрополітену в м. Києві від станції «Політехнічний інститут» до станції 

«Вокзальна» при перетинанні «похованої» долини р. Либідь), так і в міцних породах. 

Щитовий метод є повністю механізованим - розробка породи ведеться ріжучим органом, з 

її паралельним прибиранням, услід за якою проводиться монтаж облицювання і переміщення щита 

вперед на ширину кільця облицювання. Діаметр щита складає від 1,5 до 6,5 м та більше. 

У складних ґрунтових умовах (обводнення, пливучість) застосовують особливі методи – 

кесонний, метод продавлювання та заморожування. 

2. Відкриті способи проходки. Такими способами (траншейними, котлованами) 

виконується проходка при неглибокому заляганні тунелю в мало забудованих районах міста, при 

спорудженні підземних переходів, тунелів міського господарства, тунелів метрополітену 
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(наприклад, будівництво ділянки лінії метрополітену в м. Києві від станції «Святошин» до станції 

«Проспект Академіка Вернадського») тощо. Гірська порода розробляється відкритим способом 

землерийними механізмами та вивозиться автотранспортом. 

У разі обводнення, пливучості, тиксотропних ґрунтів успішно застосовують шпунтові 

огорожі, водовідлив, штучне водозниження та заморожування. 

1) Гірничий тиск – це навантаження, яке передається гірськими породами на кріплення 

або облицювання тунелю. 

При проходженні підземних гірничих виробок напружений стан гірських порід у масиві, 

якій складався упродовж всього геологічного періоду їх формування, порушується; це виявляється 

в появі тріщин у покрівлі, стінках і дні виробки, «стрілянині» породи, тобто вивалів окремих 

шматків, і утворенні так званого склепіння обвалення криволінійної форми, розміри і форма якого 

залежать від фізико-механічних властивостей породи (сил тертя і зчеплення), а також від розмірів 

виробки. Висота склепіння є різною для різних порід, і після утворення склепіння обвалення 

припиняється. 

Щоб уникнути руйнування виробки, у якій гірничий тиск діє не тільки по вертикалі, але 

частково й по бічних гранях, цей тиск має врівноважуватися опором тимчасового кріплення або 

постійного облицювання стінок, яке сприймає цей тиск. 

2) Облицювання тунелів, їх призначення та типи. Внутрішня оболонка, яка покриває 

повністю все або частину живого перерізу тунелю й призначена для зменшення шорсткості стінок, 

захисту від вивітрювання та зменшення втрат на фільтрацію, а також для захисту виробки від 

небезпечних деформацій, обвалення покрівлі і стінок під дією гірничого тиску, називається 

тунельним облицюванням. Облицювання виконують з каменю, бетону, залізобетону або 

тюбінгами. 

Облицюванням тунелів, як правило, є склепінчасті конструкції, оскільки вони в 

кращій мірі працюють проти сил гірничого тиску. Форма склепіння є також формою 

рівноваги гірських порід при проходці виробок. Тому застосування облицювань склепінчастої 

форми сприяє зниженню навантажень на них від ваги породи. 

Тунель без облицювання може існувати лише в суцільних, міцних і стійких скельних 

породах при повній відсутності гірничого тиску. Але й у цих випадках поверхню виробки 

потрібно захищати шаром облицювання у вигляді бетону або цементної штукатурки для 

запобігання випадкового вивалу породи. Якщо тунель розташовується в скельних 

тріщинуватих породах, то застосовують полегшене облицювання у вигляді шару бетону завтовшки 

до 30 см. У разі, коли на конструкцію тунелю передається як вертикальний, так і 

горизонтальний тиск, але малої величини, можна обмежитися облицюванням незамкнутого 

профілю. 

При розташуванні тунелю в слабких ґрунтах, коли гірничий тиск діє з усіх боків, 

облицюванню надають замкнутий контур (з облаштуванням зворотного склепіння знизу). 

Облицювання гірничих тунелів найчастіше облаштовують як монолітні конструкції, але іноді 

використовують й збірні. 

Монолітні облицювання облаштовують з бетону, який подається в тунель насосами, 

що особливо зручно в обмежених просторових умовах виробок. Як матеріал для монолітних 

облицювань використовують також кам'яну кладку або залізобетон. При індустріальному 

(щитовому) способі облаштування тунелів застосовують, в основному збірні облицювання з 

тюбінгів або блоків. Тюбінги - це збірні елементи, що сполучаються між собою і в результаті 

створюють замкнуту криву (коло або овал). До недавнього часу тюбінги виконувалися 

переважно з металу (чавуну або стали). При цьому сталеві тюбінги застосовувалися лише в 

особливо складних випадках (у підводних тунелях, метрополітенах тощо). 

У наш час тюбінги, головним чином, створюють із залізобетону. Кожен тюбінг є 

конструкцією коритоподібної форми із циліндровою зовнішньою стінкою, облямованою 

бортовими ребрами по контуру і посиленої проміжними ребрами. Радіальні бортові ребра 

служать для взаємного з'єднання тюбінгів у кільце, а бортові ребра, що оздоблюють 

криволінійні краї тюбінгів, - для їх з'єднання в поперечному напрямі.  

Окрім тюбінгів для облаштування збірного облицювання застосовують блоки, але 

лише тоді, коли точно встановлено, що конструкція не буде піддаватися дії розтягуючих 

напружень. Залізобетонні блоки — це криволінійні елементи прямокутного перерізу у 

вигляді плит або брусів. Їх виготовляють з бетону високих марок у жорстких металевих 

формах. Кільця з блоків укладають з перев'язкою швів (як у кам'яній кладці). Шви між 
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блоками заповнюють цементним розчином. Блоки мають отвори діаметром 4-5 см, через які 

закачують цементний розчин за облицювання. 

 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Облицювання тунелів, їх призначення та типи. 

Література [1,2]. 

 

ТЕМА 9. АЕРОДРОМИ 

Лекція 20. Споруди повітряного транспорту. Інженерні споруди льотної зони. 

Конструкції аеродромних покриттів. – 2 години. 
Для обслуговування повітряного транспорту використовують спеціальний комплекс 

інженерних споруд і обладнання. Складовою частиною такого комплексу є аеропорт – це 

авіатранспортне підприємство, яке здійснює регулярний прийом і відправку пасажирів і вантажів, 

організацію й обслуговування польотів повітряних суден. 

До складу аеропорту входять - аеродром, службово-технічна територія, відокремлені 

допоміжні споруди та приаеродромна територія. 

Аеродром – головна складова частина аеропорту. Це спеціально підготовлена земельна 

ділянка, яка має комплекс споруд і обладнання, що забезпечують зліт, посадку, руління, стоянку та 

технічного обслуговування повітряних суден. 

Службово-технічна територія (СТТ) – це частина земельної ділянки аеропорту, яка 

призначена для розташування будівель й споруд, обслуговування пасажирських і вантажних 

перевезень, технічного обслуговування літаків і допоміжного призначення. Вона розташована 

безпосередньо в межах аеродрому. 

Відокремлені допоміжні споруди – це частина території аеропорту, яку використовують 

для розташування об’єктів керування повітряним рухом, радіонавігації, складів паливно-

мастильних матеріалів тощо. 

Приаеродромна територія – це місцевість, що безпосередньо примикає до аеродрому, над 

якою в повітряному просторі виконуються маневрування літаків. 

Постійний маршрут польоту між двома аеродромами називають повітряною авіалінією; її 

проекція на земну поверхню називається трасою цієї лінії. Ширина траси – не менше 30 км. 

Повітряні авіалінії, які сполучають столицю держави і великі міста, обласні 

адміністративні й промислові центри, мають державне значення. 

Авіалінії, які з’єднують населені пункти між собою та адміністративними центрами, мають 

місцеве значення. 

Міжнародні авіалінії з’єднують великі міста України із зарубіжними країнами. 

За призначенням розрізняють такі аеродроми: 

1. транспортні, або пасажирські; 

2. спеціальні для обслуговування різних галузей економіки і служб (сільського та 

лісового господарства, медицини, геології, геодезії, морського та риболовецького 

флоту, поштового зв'язку тощо); 

3. заводські для проведення випробувальних польотів літаків, що виробляє завод; 

4. навчальні для проведення навчальних польотів льотним навчальним закладом; 

5. військові. 

За тривалістю експлуатації аеродроми поділяють на постійні, що обладнані для 

регулярної експлуатації та тимчасові, які мають обмежений термін експлуатації; за 

транспортним призначенням – на базові та запасні, за розташуванням відносно повітряних 

ліній, які вони обслуговують – на початкові, проміжні та кінцеві. 

До складу території аеродрому входить льотна зона та зона забудови (службова й 

житлова). 

Льотна зона є головною частиною аеродрому. Вона включає льотне поле, пристосоване 

для зльоту і посадки, руління, стоянки та технічного обслуговування літаків, смуги безпеки та 

смуги повітряних підходів, які необхідні для набору висоти при зльоті та зниження при посадці. 

Для безпечної експлуатації аеродромів при використанні важких швидкісних літаків 

основні елементи льотного поля повинні мати штучні покриття, які відзначаються високою 

міцністю, довговічністю, стійкістю при впливі природних факторів. Покриття складаються з двох 

штучних шарів, які залягають на природній ґрунтовій основі. 
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Покриття – це верхній несучий шар, найбільш міцний та стійкий, який безпосередньо 

сприймає: 

1. навантаження від коліс літаків; 

2. вплив природних факторів (зміна температурного режиму, багатократне 

замерзання і розмерзання, пучення або набухання підстіляючих ґрунтів, сонячна 

радіація, вітрова ерозія тощо); 

3. тепловий та механічний вплив газових струменів реактивних двигунів; 

4. руйнуючу дію розлитого палива і масла. 

Штучна основа – це міцна несуча частина аеродромної конструкції, яка сприймає 

навантаження, забезпечує разом з покриттям перерозподіл напруження від коліс на велику площу, 

передає їх на ґрунтову (природну) основу і складається з окремих конструктивних шарів, які 

виконують також дренуючі, протизамулюючі, морозотеплозахисні, гідроізолюючі та інші функції. 

Ґрунтова (природна) основа – це верхній шар місцевих або привезених ґрунтів, що 

спланували й штучно ущільнили, які сприймають розподілені навантаження через вище 

розташовану багатошарову конструкцію покриття й штучної основи. 

Підготовка ґрунтової основи має важливе значення, тому що від неї значною мірою 

залежить стійкість всього покриття. 

За характером опору дії навантажень аеродромні покриття поділяють на жорсткі та 

нежорсткі. 

Жорстке покриття працює як фундаментна плита, яка сприймає навантаження та 

рівномірно розподіляє його на велику площу. Матеріалом для жорстких покриттів є бетон, 

армований бетон, монолітні та збірні залізобетонні конструкції у вигляді плит прямокутної, 

квадратної та гексагональної форми. 

При нежорстких покриттях ґрунтова основа сприймає більш концентроване ударне 

навантаження від коліс. Ці покриття включають несучий шар із щебеневих і гравійних матеріалів, 

оброблених органічними в’яжучими речовинами, та захисний шар, що безпосередньо сприймає 

тиск від коліс літака. До нежорстких покриттів належать - асфальтобетонні; з міцних кам'яних 

матеріалів спеціально підібраного складу, оброблених органічними в’яжучими речовинами; 

ґрунтощебеневі та ґрунтогравійні; ґрунтові, які оброблені мінеральними або органічними 

в’яжучими речовинами. 

За строком служби і ступеня досконалості покриття поділяють на капітальні (всі жорсткі 

та асфальтобетонні), полегшені (з міцних щебеневих матеріалів підібраного складу, оброблених 

органічними в’яжучими речовинами) та перехідні (з щебеневих та гравійних матеріалів, ґрунтів і 

місцевих матеріалів, оброблених органічними і мінеральними в’яжучими речовинами). 

Вибір типу покриттів залежить від інженерно-геологічних умов території, очікуваних 

навантажень, класності аеродрому і здійснюється в процесі проектування за результатами 

розрахунків міцності і стійкості споруди та її основи. Для цього необхідно мати міцностні й 

деформаційні характеристики ґрунтової основи, які отримують в ході інженерно-геологічних 

вишукувань. 
 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Конструкції аеродромних покриттів. 

Література [1,2]. 
 

ТЕМА 10. ВПЛИВ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД НА НАВКОЛИШНЄ 

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ОХОРОНА ПРИ ВИКОНАННІ 

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ, БУДІВНИЦТВІ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД. 

Лекція 21. Показники й фактори впливу інженерних споруд на навколишнє 

середовище. Вплив основних типів інженерних споруд на навколишнє природне 

середовище. Основні заходи щодо охорони навколишнього природного середовища 

при інженерно-геологічних вишукуваннях, будівництві та експлуатації інженерних 

споруд. – 2 години. 
Вплив інженерних споруд на навколишнє середовище є різноманітним, його характер 

та інтенсивність залежать від площі, яку займає споруда, та тривалості впливу. 
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У залежності від площі, яку займає споруда виділяють компактні споруди (промислова 

споруда, гребля, телевізійні башти, зали ГЕС і ГАЕС), лінійні споруди (канали, тунелі, 

трубопроводи, автомобільні дороги, залізниці, лінії електропередач) та площинні споруди 

(населені пункти, водосховища, зрошувальні чи осушувальні території, аеродроми, кар'єри). 

За тривалістю впливу виділяють раптові дії (вибухи, зсуви, затоплення), тимчасові 

дії (проходження будівельних виїмок) та тривалі дії (експлуатація споруд). 

Існують деякі проблеми впливу інженерних споруд на навколишнє середовище, які є 

загальними майже для всіх видів будівництва і стосуються їх впливу на довкілля. 

Однією з таких проблем є встановлення взаємозв'язку між інженерною спорудою і 

навколишнім середовищем. Коли починається будівництво, а потім і експлуатація споруди, вона 

стає частиною середовища і зазнає впливу всього комплексу природних умов і, в свою чергу, 

сама впливає на середовище. 

Поширеним наслідком будівельних робіт, особливо за умови поганої організації та 

порушення технології будівництва, є деформація схилів, у тому числі активізація давніх зсувів, 

підрізаних будівельними або постійними виїмками, техногенне разущільнення порід 

незалежно від складу і первісного стану, у нескельних ґрунтів цей процес є незворотнім . 

Можна виділити декілька типів показників впливу будівель і споруд на навколишнє 

середовище: 

- непрямі, які ґрунтуються на генетичному зв'язку споруд і природних компонентів 

середовища - геологічних, ботанічних, кліматичних тощо; 

- інтегральні, які містять дані про історичний розвиток навколишнього середовища; 

- диференційні - це геоморфологічні та геологічні елементи або гідрогеологічні умови, що 

безпосередньо зазнають впливу інженерних споруд. Саме диференційні показники є найбільш 

поширеними і значно простіше диференціюються під час загальної оцінки впливу споруд. 

Числові характеристики показників змінюються залежно від практичних потреб. 

Внаслідок будівництва інженерних споруд під час господарської діяльності людини 

виникають фактори, що майже не спостерігаються в природі. До них належать: 

1.  Створення великих водосховищ — як фактор зміни пружного стану і гідрогеологічних 

умов у земній корі на значних територіях. 

2.  Відкачування значних об'ємів нафти, газу і води, що також спричиняє зміну 

пружного стану масивів гірських порід, а це призводить до осідання поверхні землі, а 

інколи й до землетрусів. 

3.  Створення підземних порожнин у некарстуючихся породах на значних глибинах, 

внаслідок чого відбувається спад пружності, що призводить до дренування води і 

газів. 

4.  Дія вибухів під час будівельних робіт, що зумовлює збільшення тріщинуватості 

частини масиву порід і обвалення частини схилів. 

5.  Зміна рівня водосховищ спричиняє виникнення схилових процесів і карстоутворення. 

6.  Відкачування води зі свердловин призводить до зміни градієнта фільтрації, що, 

зрештою, активізує суфозійні та карстово -суфозійні процеси. 

7.  Постійна вібрація під час роботи машин і механізмів стає причиною виникнення 

тиксотропних явищ. 

8.  Постійне обводнення зрошуваних площ, а також міст і селищ. 

9.  Перетинання підземних і поверхневих лінійних споруд загрожує підтопленням і 

осушенням площ. 

Слід мати на увазі, що інколи на довкілля впливають разом кілька факторів, що значною 

мірою збільшує ризик існування споруди і збільшує прояв процесів порушення навколишнього 

природного середовища. 

І. Гідротехнічні споруди. 

Гідротехнічне будівництво, зокрема, те, яке пов'язане зі створенням високих гребель і 

великих водосховищ, дуже впливає на природні умови, змінюючи положення місцевого базису 

ерозії й мікроклімат, призводить до зміни умов живлення і дренування підземних вод, активізує 

схилові процеси тощо. Це дуже відповідальні споруди, тому що внаслідок їх руйнування виникає 

катастрофічне затоплення великих територій з містами і селищами. 

Техногенний вплив на навколишнє середовище під час будівництва і експлуатації 

гідротехнічного комплексу проявляється по-різному і з різною інтенсивністю: 
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1. Відбувається зміна пружно-деформованого стану присхилових масивів гірських порід 

внаслідок додаткового обводнення і збільшення фільтраційного тиску на схилах, погіршення 

міцностних і деформаційних властивостей за рахунок зволоження. 

2. Різке коливання рівнів у верхньому б'єфі створює пульсуючий гідродинамічний тиск 

змінного спрямування. 

3. Змінюються гідрогеологічні умови на територіях, що межують з водоймами. Відбувається 

зсувна і хвильова переробка берегів під дією ритмічного коливання рівня води у водосховищах і 

фільтраційне деформування схилів. 

Фільтраційне деформування може виникати з таких причин: 

 розчинення карбонатних порід; 

 переміщення або вимивання пухкого заповнювача тріщин чи карстових 

порожнин; 

 суфозійне винесення; 

 ерозійне підземне розмивання. 

4. Діяльність людини, спрямована на будівництво гребель та комплексу споруд разом з 

водосховищами може спричинити виникнення нових ендогенних процесів на територіях, 

зокрема, землетрусів. 

ІІ. Канали. Влив каналів на довкілля є дуже різноманітним. Будівництво цих споруд 

супроводжується накопиченням відвалів порід, які спотворюють рельєф і забруднюють прилеглу 

територію; порушується стійкість схилів на ділянках підрізування, що зумовлює активізацію 

давніх і утворення нових зсувів. 

Виїмки каналів змінюють поверхневий і підземний стік, сформований у природних 

умовах. Одночасно відбувається підживлення першого від поверхні водоносного горизонту 

водою з каналів. Усе це призводить до підтоплення знижених форм рельєфу та зміни умов 

живлення і дренування ґрунтових вод на великих територіях. 

ІІІ. Водосховища. Водосховища мають значний вплив на стан навколишнього середовища 

на великих площах. Його зміна відбувається під дією таких факторів: 

1. Хвильовий вплив на береги водойм зумовлює формування  нового профілю схилу, 

яке посилюється коливаннями рівня води (сезонними чи річними), особливо в гірських 

водоймах; 

2. Заповнення водойми наносами порушує рівновагу між розмиванням та 

накопиченням наносів у руслі, яке в нижньому б'єфі активно розмивається, особливо там, де 

потужність наносів є великою; 

3. Зміна режиму живлення і дренування підземних вод, особливо підпирання 

першого від поверхні водоносного горизонту, що раніше дренувався річкою; 

4. Інфільтрація води з водосховища в долини;  

5. Створення додаткового навантаження на територію від ваги води;  

6. Зміна кліматичних умов і теплового режиму в масивах гірських порід. 

IV. Тунелі. Внаслідок будівництво тунелів і підземних споруд відбувається наступне: 

1. Порушення природного пружного стану масиву гірських порід, що зумовлює розвиток 

гірничого тиску, гірничих ударів тощо; 

2. Дренування підземних вод, що за умови значної водопроникності масиву гірських 

порід призводить до проривів води і винесення до підземних виробок пухкого матеріалу-

заповнювача великих тріщин, карстових порожнин і тріщин тектонічного подрібнення. 

3. Дренування газів, які містяться в гірських породах. За умови великого тиску газів 

відбувається витиснення породи і газу. Останнє спостерігається в зонах вулканізму, вугленосних 

і газоносних товщах. 

V. Меліоративні споруди. Зрошувальні та осушувальні меліоративні споруди можуть 

бути причиною розвитку ерозійних процесів, у першому випадку - за рахунок іригаційної ерозії, у 

другому - при переосушенні торфовищ, внаслідок чого вони можуть видуватися вітром. 

Дослідженнями і спостереженнями було встановлено, що з початком зрошення 

відбуваються такі зміни: 

1. підвищується рівень ґрунтових вод: 

2. виникає небезпека забруднення підземних вод: 

3. змінюється склад і властивості ґрунтів: 

4. відбувається іригаційна ерозія ґрунтів. 
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Причини змін гідрогеологічних і ґрунтових умов на зрошувальних землях України мають 

комплексний характер. До них належить будівництво водосховищ, ставків і відстійників, 

замулення малих річок внаслідок розорювання схилів, будівництва доріг без необхідної кількості 

водовідвідних труб. 

На осушувальних системах головним є забезпечення екологічної рівноваги не тільки на 

осушуваних, але й на прилеглих територіях. Екологічно обґрунтованим повинен бути режим 

осушення (або зволоження при подвійному регулюванні) на основі ґрунтово-гідрофізичного 

моніторингу і моделей родючості ґрунтів рослинного шару. 

Конструкція меліоративних систем на зволожених ґрунтах повинна запобігати прояву 

таких небезпечних явищ, як згарища та розвіювання ґрунтів. 

З метою запобігання негативному впливу будівництва осушувальних меліоративних 

систем на довкілля слід передбачати певний комплекс природоохоронних заходів, зокрема: 

 створення буферних зон між меліоративною системою і водоприймачем; 

 садіння лісосмуг уздовж каналів, залісення піщаних пагорбів; 

 закріплення стінок каналів у ґрунтах, що легко розмиваються. 

В усіх випадках будівництва меліоративних систем обов'язковим є виконання комплексу 

заходів з екології - це створення водозахисних смуг і зон санітарного захисту на малих річках і 

водоймах у зоні системи і на прилеглих територіях. 

VI. Теплові електростанції. Теплові електростанції є однією з основних складових 

джерел енергетичного комплексу у світі і в Україні, зокрема. Сьогодні на теплових 

електростанціях (ТЕС) виробляється близько 70% загального обсягу електроенергії. 

ТЕС викидають в атмосферу майже 30% загальної кількості шкідливих викидів 

промисловості. Вони суттєво впливають не тільки на навколишнє середовище району, де вони 

розміщені, але й на стан біосфери в цілому. 

Стічні води ТЕС під час скидання у водойми впливають на якість води, а разом із цим і на 

водні організми, їхній видовий склад і кількість. Викликає небезпеку й теплове забруднення 

водойм. Від станції безперервно відходить потік теплої води, що скидається у водойми, а це 

порушує гідротермічний режим і спричиняє так зване «цвітіння» води, підвищується величина 

рН і зменшується швидкість фотосинтезу. 

VII. Атомні електростанції. Головною причиною обмеження розвитку атомної 

енергетики є те, що під час аварій радіаційні наслідки є настільки великими, що вони є соціально 

неприйнятними. Таким чином, для АЕС повинні бути введені обмеження як на ймовірність 

аварій, так і на масштаб їх наслідків для навколишнього середовища. 

Зміна навколишнього середовища починається з будівництвом атомних станцій. 

Внаслідок планування, виймання ґрунтів, заміни слабких ґрунтів на міцніші змінюються форми 

рельєфу ділянки і геологічна будова до відміток основ споруди. Відкачування води від будівельних 

виїмок і зміна умов поверхневого стоку призводять до суттєвого зниження рівня підземних вод. 

З початком експлуатації площадка АЕС інтенсивно підтоплюється за рахунок інфільтрації 

води з водосховища-охолоджувача, підвідних і відвідних каналів. Внаслідок підтоплення і 

зволоження ґрунтів відбувається суфозійне винесення частинок ґрунту, активізуються екзогенні 

процеси. 

VIII. Дороги. Вплив дорожніх споруд на навколишнє природне середовище як під час 

будівництва, так і експлуатації можна розглядати з урахуванням морфометричного та 

кінематичного (динамічного) впливів. 

Морфометричний вплив споруд полягає в тому, що змінюються не тільки 

геоморфологічні особливості територій, де будуються дороги і шляхопроводи, але й геологічні 

та гідрогеологічні умови. Зазнають змін конфігурація схилів, пружність порід під час прокладання 

доріг у виїмках, а також гідрогеологічні умови, особливо під час будівництва доріг на заплавних 

частинах річок. 

Для зменшення морфометричного впливу слід вибирати трасу дороги, таким чином, щоб 

найбільш відповідальні ділянки її траси були запроектовані в місцях з досить простими 

геологічними і гідрогеологічними умовами та небезпечними ерозійними процесами. 

Кінематичний (динамічний) вплив визначається просторовими співвідношеннями 

«споруда-середовище» у часі. Основними величинами, якими оперують під час спостережень, є, 

звичайно, час і маса. На допомогу будівельникам приходять інструментальні методи – геодезичні та 

аерокосмічні. 
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IX. Лінії електропередачі. У сучасних умовах на організм людини впливають 

електромагнітні поля, джерелами яких є різні електрифіковані транспортні лінії, зокрема, лінії 

електропередачі. Кількість цих полів з кожним роком зростає. 

Штучні ЕМП суттєво порушують природний електромагнітний стан, і значна кількість 

населення живе в умовах підвищеної активності ЕМП. 

З метою зменшення впливу ЛЕП на довкілля і особливо на людей встановлюються зони 

санітарного захисту. Якщо напруга електричного поля перевищує гранично допустимі рівні, 

слід ужити відповідних заходів щодо її зменшення. 

X. Аеродроми. Авіаційний шум суттєво впливає на середовище поблизу аеродромів, 

особливо коли вони розміщені в межах міст, наприклад, як аеропорт Жуляни на околиці Києва. 

Рівень шуму залежить від напрямку злітання та посадки літаків і трас повітряних сполучень; 

мінімальний рівень шуму змінюється від 98 до 108 дБ. 

З метою раціонального використання території поблизу аеропортів пропонується 

виділяти три зони з різним ступенем акустичного упорядкування. 

У першій зоні можуть розміщуватись тільки промислові та комунально-складські 

приміщення і споруди, у межах яких авіаційний шум не порушує допустимих нормативних вимог. 

У другій зоні дозволяється будівництво промислових підприємств і в окремих випадках 

житлових споруд з високим рівнем звукоізоляційної здатності будівельних конструкцій. 

У третій зоні дозволяється житлове будівництво без обмежень, але оздоровчі споруди 

будувати не рекомендується. 

Під час проведення інженерно-геологічних вишукувань необхідно намагатися звести до 

мінімуму шкоду, якої вони завдають. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Основні заходи щодо охорони навколишнього природного середовища при 

інженерно-геологічних вишукуваннях, будівництві та експлуатації інженерних споруд. 

Література [1,2]. 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2: 

 
1. Як поділяють будівлі й споруди залежно від кількості поверхів ? 

2. Яки є види сільськогосподарських будівель й споруд ? 

3. Які великі гідротехнічні споруди є в Україні ? 

4. Якою є конструктивна відмінність теплоелектроцентралі (ТЕЦ) ? 

5. Для чого призначені естакади ? 

6. Що таке розрахунковий прогін у конструкції моста ? 

7. Надайте характеристику тунелям міського господарства. 

8. Яким вимогам повинні задовольняти сучасні аеродроми ? 

9. Яки є типи показників впливу будівель і споруд на навколишнє середовище ? 

 

10. Що є основними компонентами геологічного середовища, що формують умови 

будівництва та освоєння територій ? 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2: 

 
1. Що таке будівля ? 

2. Як поділяють будівлі й споруди залежно від їх функціонального призначення ? 

3. Які споруди виділяють серед водогосподарських споруд ? 

4. Як поділяються теплові електростанції залежно від виду енергії, що відпускається споживачам ? 

5. Від чого залежить конструкція земляного полотна доріг ? 

6. Як поділяють промислові споруди за функціональними ознаками ? 

7. Для чого призначені промислові будівлі й споруди ? 

8. Що називають гідротехнічними спорудами ? 

9. Яким є основне обладнання теплоелектроцентралі і конденсаційних електростанцій ? 

10. З яких конструктивних елементів складається поперечний профіль залізничного полотна ? 

11. Якими бувають будівлі й споруди залежно від їх матеріалів ? 

12. Які об’єкти виділяють серед цивільних (громадських) будівель й споруд ? 
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13. Якою є конструктивна відмінність конденсаційних електростанцій (КЕС) ? 

14. Яку роль відіграє баластний шар у залізничному полотні ? 

15. Як поділяють будівлі й споруди залежно від кількості поверхів ? 

16. Які є види сільськогосподарських будівель й споруд ? 

17. Якою є конструктивна відмінність теплоелектроцентралі (ТЕЦ) ? 

18. Для чого призначені естакади ? 

19. Якими показниками характеризуються розміри моста ? 

20. Надайте характеристику транспортним тунелям. 

21. Що таке аеропорт і що входить до його складу ? 

22. Як поділяються споруди залежно від площі, що вони займають ? 

23. Що таке умисні антропогенні зміни навколишнього геологічного середовища ? 

24. З чого складається міст ? 

25. Надайте характеристику гідротехнічним тунелям. 

26. Що таке аеродром і що входить до його складу ? 

27. Від чого залежить характер та інтенсивність впливу інженерних споруд на навколишнє середовище 

? 

28. Що таке неумисні антропогенні зміни навколишнього геологічного середовища ? 

29. Що таке стояк у конструкції моста ? 

30. Надайте характеристику гірничопромисловим тунелям. 

31. Як поділяють аеродроми за їх призначенням ? 

32. Як поділяють за тривалістю вплив інженерних споруд на навколишнє середовище ? 

33. Що таке інженерний захист природного середовища ? 

34. Що таке розрахунковий прогін у конструкції моста ? 

35. Надайте характеристику тунелям міського господарства. 

36. Яким вимогам повинні задовольняти сучасні аеродроми ? 

37. Які є типи показників впливу будівель і споруд на навколишнє середовище ? 

38. Що є основними компонентами геологічного середовища, що формують умови будівництва та 

освоєння територій ? 

39. Якім є вплив гідротехнічних споруд на навколишнє середовище ? 
40. Якім є вплив каналів на навколишнє середовище ? 

41. Якім є вплив водосховищ на навколишнє середовище ? 

42. Якім є вплив тунелів на навколишнє середовище ? 

43. Якім є вплив меліоративних споруд на навколишнє середовище ? 

44. Якім є вплив теплових електростанцій на навколишнє середовище ? 

45. Якім є вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище? 

46. Якім є вплив дорожніх споруд на навколишнє середовище? 

47. Якім є вплив ліній електропередач на навколишнє середовище ? 

48. Якім є вплив аеродромів на навколишнє середовище ? 

49. Як поділяють споруди в залежності від площі, що вони займають ? 

50. Які є типи показників впливу споруд на навколишнє середовище ? 

51. Якими є основні конструктивні елементи будівель та споруд ? 

52. Яким вимогам обов’язково повинні задовольняти будівлі ? 

53. У чому полягає функціональна доцільність будівель ? 

54. У чому полягає міцність й стійкість будівель ? 

55. У чому полягає довговічність будівель ? 

56. У чому полягає вогнестійкість будівель? 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2: 

 

1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное пособие. -М.: Из-

во МГУ, 1991.-299 с. 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні споруди.-

К.,1995.-193 с. 
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ЗАВДАННЯ ПИСЬМОВОЇ САМОСТІЙНОЇ РЕФЕРАТИВНОЇ РОБОТИ: 

 

№ 

варіанта 

Тема 

1. 2. 

1. Цивільні будівлі й споруди. 

2. Промислові будівлі й споруди. 

3. Сільськогосподарські будівлі й споруди. 

4. Споруди цивільної оборони. 

5. Гідротехнічні споруди. Гідровузли. 

6. Гідротехнічні споруди. Греблі. 

7. Водопропускні споруди. 

8. Споруди меліоративних систем зрошення. 

9. Споруди меліоративних систем осушення. 

10. Споруди для водопостачання. 

11. Споруди для каналізації. 

12. Судноплавні канали й споруди на них. 

13. Порти та портові споруди. 

14. Теплові електростанції. 

15. Атомні електростанції. 

16. Вітрові електричні станції. 

17. Теплові сонячні енергетичні споруди. 

18. Автомобільні дороги. 

19. Залізниці. 

20 Магістральні нафтопроводи. 

21. Магістральні газопроводи. 

22. Лінії електропередач. 

23. Мости. 

24. Аеродроми. 

25. Тунелі. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ПИСЬМОВОЇ САМОСТІЙНОЇ 

РЕФЕРАТИВНОЇ РОБОТИ: 

 
1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное пособие. -М.: Из-во 

МГУ, 1991.-299 с. 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні споруди.-К.,1995.-

193 с. 

3. Бородавкин П.П., Березин В.Л. Сооружение магистральних трубопроводов. – М.: Недра, 

1977. 

4. Гришин Н.М. Гидротехнические сооружения. – М.: Энергия, 1968. 

5. ДБН А.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва. – К., 2008. 

6. Дворкин и др.. Строительные материалы и роботы. – К.: Высшая школа, 1983. 

7. Крищенко П.В., Барановський В.Б. та ін.. Будівельні матеріали. – К.: Вища школа, 1993. 

8. Остроух Д.И. Строительство быстовозводимых убежищ и противорадиационных 

укрытий. – М.: Энергоатомиздат, 1983. 

9. Технологии сооружений линий электропередач. М.: Энергоатомиздат, 1983. 

10. Харитонов В.А., Дунарский Ю.М. Строительные конструкции. – Стройиздат, 1983. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ЗАЛІК: 
 

57. Що є метою навчальної дисципліни «Інженерні споруди» ? 

58. Що є завданням навчальної дисципліни «Інженерні споруди» ? 

59. Що є предметом навчальної дисципліни «Інженерні споруди» ? 

60. Які головні фактори визначають вибір проектних рішень інженерних споруд ? 

61. Які об’єкти відносяться до І категорії складності проектування конструкцій будівель та споруд 

цивільного призначення ? 

62. Які об’єкти відносяться до ІІ категорії складності проектування конструкцій будівель та споруд 

цивільного призначення ? 

63. Які об’єкти відносяться до ІІІ категорії складності проектування конструкцій будівель та споруд 

цивільного призначення ? 

64. Які об’єкти відносяться до ІV категорії складності проектування конструкцій будівель та споруд 

цивільного призначення ? 

65. Які об’єкти відносяться до V категорії складності проектування конструкцій будівель та споруд 

цивільного призначення ? 

66. Надайте характеристику ділянці будівництва інженерних споруд І категорії складності інженерно-

геологічних умов. 

67. Надайте характеристику ділянці будівництва інженерних споруд ІІ категорії складності інженерно-

геологічних умов. 

68. Надайте характеристику ділянці будівництва інженерних споруд ІІІ категорії складності інженерно-

геологічних умов. 

69. Надайте характеристику інженерно-геологічних умов забудованих територій ІІІ категорії складності 

за ступенем соціально-екологічного ризику. 

70. Надайте характеристику інженерно-геологічних умов забудованих територій ІІІа категорії 

складності за ступенем соціально-екологічного ризику. 

71. Надайте характеристику інженерно-геологічних умов забудованих територій ІІІб категорії 

складності за ступенем соціально-екологічного ризику. 

72. Що є складовими частинами проектної документації в Україні ? 

73. Для чого розробляють ескізний проект ? 

74. Для чого розробляють техніко-економічне обґрунтування ? 

75. Для чого розробляють техніко-економічний розрахунок ? 

76. Для чого розробляють проект ? 

77. Для чого розробляють робочий проект ? 

78. Для чого розробляють робочу документацію ? 

79. Як здійснюється проектування об’єктів І та ІІ категорій складності ? 

80. Як здійснюється проектування об’єктів ІІІ категорії складності ? 

81. Як здійснюється проектування об’єктів ІV та V категорій складності ? 

82. Що таке інженерні вишукування для будівництва ? 

83. На основі чого виконуються інженерні вишукування для будівництва ? 

84. Які види вишукувань включають інженерні вишукування для будівництва ? 

85. З урахуванням яких факторів визначають склад і об’єм вишукувальних робіт при проведенні 

інженерних вишукувань для будівництва ? 

86. Що мають забезпечити інженерно-геодезичні вишукування для будівництва ? 

87. Що мають забезпечити інженерно-геологічні вишукування для будівництва ? 

88. Що мають забезпечити геотехнічні вишукування для будівництва ? 

89. Що мають забезпечити інженерно-гідрогеологічні вишукування для будівництва ? 

90. Що мають забезпечити інженерно-гідрометеорологічні вишукування для будівництва ? 

91. Що мають забезпечити вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього 

середовища при будівництві ? 

92. Що мають забезпечити спеціальні вишукування для будівництва ? 

93. Як використовують інтрузивні природні кам’яні будівельні матеріали ? 

94. Як використовують ефузивні природні кам’яні будівельні матеріали ? 

95. Як використовують уламкові природні будівельні матеріали ? 

96. Як використовують пісковики в якості будівельних матеріалів ? 

97. Як використовують глини в якості будівельних матеріалів ? 

98. Як використовують гальку та гравій у якості будівельних матеріалів ? 

99. Як використовують метаморфічні породи в якості будівельних матеріалів ? 

100. Які мінеральні в’яжучі речовини відносяться до повітряних в’яжучих ? 

101. Які мінеральні в’яжучі речовини відносяться до гідравлічних в’яжучих ? 

102. Для чого використовують будівельний гіпс ? 

103. Для чого використовують повітряне вапно ? 

104. Для чого використовують гідравлічне вапно ? 
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105. Для чого використовують портландцемент ? 

106. Що означає марка цементу ? 

107. Які є марки портландцементу ? 

108. Які є спеціальні цементи ? 

109. Які властивості пуцоланового портландцементу ? 

110. Які властивості пластифікованого портландцементу ? 

111. Які властивості гідрофобного портландцементу та де його використовують ? 

112. Які властивості шлакопортландцементу та де його використовують ? 

113. Що є характерними рисами органічних в’яжучих матеріалів ? 

114. Де використовують бітумні матеріали ? 

115. Де використовують дьогтьові матеріали ? 

116. Як та із чого отримують бітумні матеріали ? 

117. Як та із чого отримують дьогтьові матеріали ? 

118. Які покрівельні матеріали використовують з метою гідроізоляції будинків та споруд ? 

119. Що таке пергамін і для чого його використовують ? 

120. Що таке руберойд і для чого його використовують ? 

121. Що таке толь і для чого її використовують ? 

122. Що відносять до штучних кам’яних будівельних матеріалів ? 

123. Що таке бетон ? 

124. Як розрізняють бетони в залежності від щільності ? 

125. Як розрізняють бетони в залежності від виду в’яжучої речовини ? 

126. Що таке залізобетон ? 

127. Які залізобетонні конструкції виділяють за способом виробництва ? 

128. Як виготовляють монолітні залізобетонні конструкції ? 

129. Які переваги має збірний залізобетон ? 

130. Що таке збірно-монолітні залізобетонні конструкції ? 

131. Які існують збірно-монолітні залізобетонні конструкції ? 

132. Що відносять до керамічних будівельних матеріалів ? 

133. Як отримують глиняну (червону) цеглу ? 

134. Які розміри має глиняна (червона) цегла ? 

135. Які існують марки глиняної (червоної) цегли ? 

136. Яка вага глиняної (червоної) цегли ? 

137. Якою буває глиняна (червона) цегла залежно від сфери використання ? 

138. Що відносять до силікатних будівельних матеріалів ? 

139. Як виготовляють силікатну цеглу ? 

140. З чого складається силікатна цегла ? 

141. Які розміри силікатної цегли ? 

142. Які марки силікатної цегли ? 

143. Для чого використовують силікатну цеглу ? 

144. З чого складається азбоцемент ? 

145. Для чого використовується азбоцемент ? 

146. Які позитивні властивості мають метали для будівництва ? 

147. Які чорні метали використовують у будівництві ? 

148. Які кольорові метали використовують у будівництві ? 

149. Які позитивні властивості має деревина для будівництва ? 

150. Які недоліки має деревина для будівництва ? 

151. Які хвойні породи дерев найбільш поширені в будівництві ? 

152. Які листяні породи дерев найбільш поширені в будівництві ? 

153. В якому вигляді використовують деревину в будівництві ? 

154. Що називають ґрунтовою основою ? 

155. Що називають штучною ґрунтовою основою ? 

156. Які основні геометричні параметри фундаменту ? 

157. Що таке природна ґрунтова основа ? 

158. Що таке фундамент ? 

159. Якими можуть бути фундаменти ? 

160. Що є основними елементами фундаменту ? 

161. Надайте характеристику суцільним фундаментам. 

162. Надайте характеристику стрічковим фундаментам. 

163. Надайте характеристику стовпчастим фундаментам. 

164. Надайте характеристику змішаним фундаментам. 

165. Коли застосовують фундаменти неглибокого закладання ? 

166. Коли застосовують фундаменти глибокого закладання ? 

167. Які існують фундаменти глибокого закладання ? 
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168. Яким особливостям приділяють головну увагу при дослідженнях ґрунтів ? 

169. Що таке надійність ґрунтової основи ? 

170. Які головні фактори визначають надійність ґрунтової основи ? 

171. Які підготовчі операції виконують перед початком робіт зі зведення інженерних споруд ? 

172. Якими способами здійснюють розробку ґрунту при будівництві інженерних споруд ? 

173. Чим здійснюють механічну розробку ґрунту при будівництві інженерних споруд ? 

174. Чим здійснюють гідравлічну розробку ґрунту при будівництві інженерних споруд ? 

175. Для чого використовують вибухові роботи при будівництві інженерних споруд ? 

176. Коли виконують намивання ґрунтів при будівництві інженерних споруд ? 

177. Що використовують для ущільнення ґрунтів при будівництві інженерних споруд ? 

178. Яка мета водозахисних заходів при будівництві інженерних споруд ? 

179. Залежно від чого проектують водозахисні заходи при будівництві інженерних споруд ? 

180. Для яких ґрунтів та як виконують поверхневий водовідлив при будівництві інженерних споруд ? 

181. Для яких ґрунтів та як виконують підземний водовідлив при будівництві інженерних споруд ? 

182. Для яких ґрунтів та як виконують електроосмотичне водозниження при будівництві інженерних 

споруд ? 

183. Коли та як здійснюють горизонтальний дренаж при будівництві інженерних споруд ? 

184. Коли та як здійснюють вертикальний дренаж при будівництві інженерних споруд ? 

185. Коли та як здійснюють комбінований дренаж при будівництві інженерних споруд ? 

186. Коли та як здійснюють пластовий дренаж при будівництві інженерних споруд ? 

187. Коли та як здійснюють променевий дренаж при будівництві інженерних споруд ? 

188. Що називають допустимим тиском на основу ? 

189. Для яких інженерних споруд виконують розрахунок стійкості основ за їх несучою здатністю ? 

190. Які деформації ґрунтів можуть бути в основі інженерних споруд ? 

191. Коли передбачають штучне укріплення ґрунтів ? 

192. Які основи інженерних споруд називають штучними ? 

193. Які способи зміцнення основ належать до механічних ? 

194. Які способи зміцнення основ належать до хімічних ? 

195. Які способи зміцнення основ належать до фізико-хімічних ? 

196. Як обирають тип і конфігурацію фундаменту інженерних споруд ? 

197. Коли влаштовують фундаменти неглибокого закладання ? 

198. Коли влаштовують фундаменти глибокого закладання ? 

199. Коли влаштовують збірні фундаменти глибокого закладання ? 

200. Коли влаштовують фундаменти із забивних паль та паль оболонок ? 

201. Коли влаштовують фундаменти із набивних паль ? 

202. Коли влаштовують стовпчасті фундаменти без розширення ? 

203. Коли умови будівельного майданчика вважаються особливими ? 

204. Що є основними заходами при будівництві на просадних ґрунтах ? 

205. Що є основними заходами при будівництві на торфомулистих ґрунтах ? 

206. Що є основними заходами при будівництві на багатолітньомерзлих ґрунтах ? 

207. Що є основними заходами при будівництві на насипних ґрунтах ? 

208. Що є основними заходами при будівництві в сейсмонебезпечних районах ? 

209. Як проектуються інженерні споруди при застосуванні статичного методу обліку сейсмічних сил ? 

210. Як проектуються інженерні споруди при застосуванні динамічного методу обліку сейсмічних сил ? 

211. Як проектуються інженерні споруди при застосуванні змішаного методу обліку сейсмічних сил ? 

212. Що таке будівля ? 

213. Як поділяють будівлі й споруди залежно від їх функціонального призначення ? 

214. Які споруди виділяють серед водогосподарських споруд ? 

215. Як поділяються теплові електростанції залежно від виду енергії, що відпускається споживачам ? 

216. Від чого залежить конструкція земляного полотна доріг ? 

217. Як поділяють промислові споруди за функціональними ознаками ? 

218. Для чого призначені промислові будівлі й споруди ? 

219. Що називають гідротехнічними спорудами ? 

220. Яким є основне обладнання теплоелектроцентралі і конденсаційних електростанцій ? 

221. З яких конструктивних елементів складається поперечний профіль залізничного полотна ? 

222. Якими бувають будівлі й споруди залежно від їх матеріалів ? 

223. Які об’єкти виділяють серед цивільних (громадських) будівель й споруд ? 

224. Якою є конструктивна відмінність конденсаційних електростанцій (КЕС) ? 

225. Яку роль відіграє баластний шар у залізничному полотні ? 

226. Як поділяють будівлі й споруди залежно від кількості поверхів ? 

227. Які є види сільськогосподарських будівель й споруд ? 

228. Якою є конструктивна відмінність теплоелектроцентралі (ТЕЦ) ? 

229. Для чого призначені естакади ? 
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230. Якими показниками характеризуються розміри моста ? 

231. Надайте характеристику транспортним тунелям. 

232. Що таке аеропорт і що входить до його складу ? 

233. Як поділяються споруди залежно від площі, що вони займають ? 

234. Що таке умисні антропогенні зміни навколишнього геологічного середовища ? 

235. З чого складається міст ? 

236. Надайте характеристику гідротехнічним тунелям. 

237. Що таке аеродром і що входить до його складу ? 

238. Від чого залежить характер та інтенсивність впливу інженерних споруд на навколишнє середовище 

? 

239. Що таке неумисні антропогенні зміни навколишнього геологічного середовища ? 

240. Що таке стояк у конструкції моста ? 

241. Надайте характеристику гірничопромисловим тунелям. 

242. Як поділяють аеродроми за їх призначенням ? 

243. Як поділяють за тривалістю вплив інженерних споруд на навколишнє середовище ? 

244. Що таке інженерний захист природного середовища ? 

245. Що таке розрахунковий прогін у конструкції моста ? 

246. Надайте характеристику тунелям міського господарства. 

247. Яким вимогам повинні задовольняти сучасні аеродроми ? 

248. Які є типи показників впливу будівель і споруд на навколишнє середовище ? 

249. Що є основними компонентами геологічного середовища, що формують умови будівництва та 

освоєння територій ? 

250. Якім є вплив гідротехнічних споруд на навколишнє середовище ? 
251. Якім є вплив каналів на навколишнє середовище ? 

252. Якім є вплив водосховищ на навколишнє середовище ? 

253. Якім є вплив тунелів на навколишнє середовище ? 

254. Якім є вплив меліоративних споруд на навколишнє середовище ? 

255. Якім є вплив теплових електростанцій на навколишнє середовище ? 

256. Якім є вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище? 

257. Якім є вплив дорожніх споруд на навколишнє середовище? 

258. Якім є вплив ліній електропередач на навколишнє середовище ? 

259. Якім є вплив аеродромів на навколишнє середовище ? 

260. Як поділяють споруди в залежності від площі, що вони займають ? 

261. Які є типи показників впливу споруд на навколишнє середовище ? 

262. Якими є основні конструктивні елементи будівель та споруд ? 

263. Яким вимогам обов’язково повинні задовольняти будівлі ? 

264. У чому полягає функціональна доцільність будівель ? 

265. У чому полягає міцність й стійкість будівель ? 

266. У чому полягає довговічність будівель ? 

267. У чому полягає вогнестійкість будівель? 
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