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 ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Механіка ґрунтів» є складовою освітньо-
професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» галузі знань «Природничі науки» з напряму підготовки 040103 
«Геологія». 

Дана дисципліна за вибором студента  блоку «гідрогеологія та інженерна 
геологія». 

Викладається у 8 семестрі 4 курсу бакалавратури в обсязі – 180 год.  
 (7 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 56 год., лабораторні – 56 год., 

самостійна робота – 68 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 
модульні контрольні роботи.  

Завершується дисципліна – іспитом в письмово-усній формі. 
Мета дисципліни – надати базові знання для кваліфікованого вивчення 

поверхневої частини земної кори як середовища життя і діяльності людини, а 
також до розуміння сутності процесів і явищ, котрі відбуваються при взаємодії 
будівель та споруд із ґрунтовими основами для вибору оптимального 
проектного рішення та забезпечення експлуатаційної надійності. 

Завдання – підготувати фахівця до відображення показників напруженого 
стану грунтової основи для побудови розрахункових механіко-математичних 
моделей; набутті досвіду у вирішенні задач по визначенню деформацій та 
стійкості ґрунтових основ, стійкості схилів та виконанню розрахунків 
утримуючих споруд для забезпечення їх експлуатаційної надійності.  

Предмет вивчення - включає в себе: оцінку інженерно-геологічних умов 
території будівництва, вивчення напруженого стану від власної ваги грунту та 
додаткового навантаження, виконання розрахунків по деформаціям та несучій 
здатності з врахуванням реологічних процесів в грунтовій основі. 

Структура навчальної дисципліни: навчальна дисципліна складається з 
двох модулів. Перший модуль складається з одинадцяти тем. Другий модуль 
складаються  з тринадцяти тем. Кожна тема викладається за одну лекцію.  

 В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- основні положення теорії рівноваги. Вплив на природну стійкість 
геологічних масивів внутрішніх та зовнішніх сил, як результату сучасних 
геологічних процесів та  господарської діяльності людини; 
- поняття про напруження, види напружень, методи вивчення напруженого 
стану ґрунтового масиву до і після будівництва споруд;  
- поняття про критичні навантаження на грунт, про несучу здатність 
грунтової основи, стійкість схилів та укосів, активний та пасивний тиск на 
огорожуючі конструкції; 
- поняття про залежність деформацій від напружень, види деформацій 
ґрунтових основ, наслідки впливу техногенних чинників на систему 
«ґрунтова основа-споруда»;  



- поняття про реологічні моделі поведінки ґрунтових масивів. Заходи  
 попередження розвитку несприятливих інженерно-геологічних процесів. 

вміти:  
- аналізувати напруженого стан грунтової основи допомогою еліпсу 
напружень, кола напружень Мора і тензорів напружень; 
- визначати величину напружень від власної ваги неоднорідної грунтової 
товщі та від дії додаткового навантаження (від зосереджених та розподілених 
сил, у випадку плоскої та просторової задачі, тощо); 
- аналізувати фази напруженого стану грунтової основи, визначати критичні 
навантаження на грунт від різних споруд з певними варіантами фундаментів;  
- оцінювати різними методами стійкість та схилів та укосів. У відповідності з 
розрахунковими значеннями активного і пасивного тиску грунтів 
рекомендувати певні підпірні стінки;  
- визначати величину можливих деформацій ґрунтових основ різними 
методами у відповідності з варіантами розрахункових схем і фізико-
механічними властивостями грунтів; 
- за допомогою реологічних моделей та теоретичних положень аналізувати 
зміну напруженого стану грунтової основи в часі ( наявність та протікання 
процесів повзучості, вторинної консолідації, релаксації напружень, тощо). 

 
Місце дисципліни - дисципліна є складовою циклу професійної та 

практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
блоку «гідрогеологія та інженерна геологія».  

 Зв’язок з іншими дисциплінами: для успішного вивчення навчальної 
дисципліни необхідні базові знання з «Фізики», «Математики», «Методики 
інженерно-геологічних вишукувань», «Ґрунтознавства», «Гідрогеології».  
«Механіка грунтів» є основою для вивчення «Регіональної інженерної геології», 
«Інженерної геодинаміки», «Інженерно-геологічного моделювання». 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 4 - 5. Обов’язковим для допуску до іспиту є виконання  лабораторних робіт. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ2  
Min. – 10 балів Max. – 30 балів Min. – 10 балів Max. – 30 балів 

Модульна  контрольна 
робота 1  10 30   

Модульна контрольна 
робота 2   10 30 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів,  не допускаються до іспиту і вважаються такими, що не 
виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом на семестр з 
дисципліни «Механіка ґрунтів». 

  
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 
жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 Іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
Шкала відповідності (за умови іспиту)              

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 
90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 
 
Змістовний модуль 1. Оцінка напруженого стану ґрунтової основи до 

зведення споруд  
Вступ 

 Особливості, значення, завдання та розвиток механіки ґрунтів 
Тема 1. Зовнішні та внутрішні  сили, напруження та напружений стан, 
метод перерізів (4 год.)  

Зовнішні сили, що діють на масив ґрунту поділяються на об’ємні, що 
розподілені по всьому масиву (гравітаційні, фільтраційні, сейсмічні) та 
поверхневі, прикладені до поверхні масиву (навантаження від споруд). 
Умови рівноваги тіл повністю поширюються і на їх окремі частини. Загальним 
методом дослідження  внутрішніх сил є уявний поділ тіла на окремі частини. 
Інтенсивність розподілу внутрішніх сил по уявному перерізу називається 
напруженням.  
 
Тема 2. Нормальні та дотичні напруження. Головні напруження (4 год.) 

Дія нахиленого до перерізу сумарного вектору напружень може бути 
виражена еквівалентною дією двох різни напружень, що мають постійне 
орієнтування по відношенню до перерізу, який розглядається. 
Одне з них, що направлено перпендикулярно до перерізу називається 
нормальним, друге, що лежить в площині перерізу - дотичним.  
Головні напруження, тобто найбільше і найменше нормальні напруження 
виникають в тих перерізах, для яких дотичне напруження рівне нулю. 
 
Тема 3. Аналіз напруженого стану за допомогою еліпсу та кола напружень. 
Тензор напружень (4 год.) 
Еліпс напружень представляє собою геометричну фігуру, яка окреслюється 
кінцем сумарного вектора напружень. Круг Мора викреслюється на діаметрі, 
обмеженому кінцями відрізків, що виражають величини головних напружень. 
Напружений стан відображається у табличній, матричній формі у вигляді 
тензора напружень. 
 
Тема 4. Напруження від власної ваги неоднорідної грунтової товщі (15 год.) 

Величина стискаючих напружень від власної ваги ґрунту збільшується з 
глибиною, оскільки певний шар ґрунту є привантаженим шарами ґрунтів, що 
залягають вище, горизонтальні напруження залежать від коефіцієнту бічного 
тиску, який визначається через коефіцієнт Пуассона. Розрахунки напружень у 
водонасичених шарах ґрунтів виконуються з врахуванням гідростатичного 
тиску. 
 
Тема 5. Розподіл напружень при дії зосереджених сил (4 год.) 

Задачу про визначення напруження у суцільному напівпросторі від 
зосередженої сили вперше вирішив Жозеф Валентин Бусінеска (1885), який 
виходив з припущення, що переміщення будь-якої точки напівпростору по 



напрямку дії сили обернено пропорційна відстані цієї точки від точки 
прикладання сили. Задача по визначенню напружень на площадках, 
паралельних площині, що обмежує напівпростір вперше була вирішена 
професором Кирпичьовим і Цитовичем. 
 
Тема 6. Розподіл напружень у випадку плоскої задачі (16 год.) 

Умови плоскої задачі мають місце у випадках, коли напруження 
розподіляється у одній площині, а напрямку перпендикулярному вони або рівні 
нулю, або постійні. Використовуючи формули для визначення напружень в 
лінійно деформованому масиві, отримують вирази для складових напружень для 
різних видів розподілених навантажень : рівномірної, зростаючої по закону 
прямої тощо. 

 
Тема 7. Розподіл напружень у випадку просторової задачі (10 год.) 

Визначення стискаючих напружень під прямокутною ділянкою 
завантаження виконується за методом кутових точок, який дозволяє дуже 
швидко розрахувати стискаюче напруження для точок, що знаходяться на 
вертикалі під центром та кутами завантаженого прямокутника зі сторонами l  та 
b , які називаються кутовими. 

 
Тема 8. Розподіл напружень по підошві завантаженого штампу (4 год.) 
Концентрація тисків біля країв жорстких фундаментів впливає на розподіл 

напружень в ґрунтовій основі лише на незначній глибині від підошви, а 
загальний розподіл напружень змінюється незначно, внаслідок чого загальне 
осідання фундаменту мало залежить від жорсткості фундаменту, хоча осідання 
абсолютно жорстких фундаментів дещо менше, ніж гнучких. Розподіл 
контактних тисків залежить від гнучкості фундаменту. 

 
Тема 9. Фази напруженого стану. Критичні навантаження на грунт 
 (4 год.) 
На межі першої і другої фаз безпосередньо під штампом починає 

формуватися жорстке ядро обмежених зміщень часток ґрунту, яке в 
подальшому розтискає грунт в сторони. У другій фазі при досягненні граничної 
несучої здатності ґрунту в залежності від глибини закладання фундаментів та 
щільності ґрунтів можна виділити кілька основних випадків з характерними 
поверхнями ковзання. 

 
Тема 10. Оцінка стійкості укосів та схилів (20 год.) 

Переміщення ґрунтових мас на відкосах і схилах є наслідком порушення 
рівноваги утримуючих і зсувних сил. В практиці проектування найбільш часто 
звертаються до розрахунку стійкості схилів та укосів за методами 
круглоциліндричної поверхні ковзання (для асеквентних зсувів), за методом 
горизонтальних сил Маслова-Берера та графоаналітичним методом pF  (для 
консеквентних та інсеквентних зсувів).  

 



Тема 11. Активний і пасивний тиск ґрунтів на підпірні стінки (12 год.) 
Тиск ґрунту засипки на підпірну стінку називається активним тиском, а 

якщо стінка у випадку податливості основи повертається в сторону ґрунту 
засипки, то вона зустрічає опір ґрунту, який називається пасивним, або 
відпором. У інженерній практиці зустрічаються різноманітні варіанти 
розрахунків активного і пасивного тиску в залежності від характеристик 
ґрунтів, гідрогеологічних умов, рельєфу денної поверхні, величини 
привантаження схилу, видів підпірних стінок та інших факторів. 
   
Змістовий модуль 2. Прогноз зміни напруженого стану ґрунтової основи на 
період експлуатації будівель і споруд  

Тема 12. Оцінка стійкості  ґрунтових  основ  споруд (5 год.) 
Ґрунтова основа і побудована на ній споруда є складною системою, яка 

може бути уявлена у вигляді трьох послідовно з’єднаних елементів: ґрунтова 
основа, фундамент і надземна конструкція. Сама споруда з часом змінюється: 
відбувається поступова і незворотна зміна  властивостей  будівельних 
матеріалів в результаті старіння, корозії, тощо. Найбільш приховані зміни в 
процесі будівництва та експлуатації споруд відбуваються з ґрунтами основи.  

 
Тема 13. Пружні деформації. Методи загальних та місцевих деформацій 

(7 год.) 
Деформації пружного напівпростору при дії місцевого навантаження 

виникають і під площею завантаження і поширюються на певну відстань. 
Теоретично вважається, що відстань, на яку поширюється вплив місцевого 
навантаження, є досить значною. В реальних умовах ця відстань є невеликою, 
бо в робот ґрунту включається обмежена область масиву. 

 
Тема 14. Одновимірна задача теорії консолідації. Визначення величини 

деформації ґрунтових основ методом тонкого шару (5 год.) 
При дії суцільного навантаження, поширеному на значну відстань в 

сторони, шар ґрунту буде зазнавати тільки вертикального стискання без 
можливості бічного розширення, аналогічно компресійному стисканню зразка 
ґрунту у невисокому кільці. Осідання ґрунту відбудеться внаслідок зміни його 
об’єму за рахунок зменшення пористості при збільшенні зовнішнього тиску, але 
об’єм твердих часток ґрунту залишається незмінним. 

 
Тема 15. Визначення величини деформації ґрунтових основ методом 

еквівалентного шару (11 год.) 
Метод еквівалентного шару запропонований М.О. Цитовичем базується на 

теорії лінійно деформованих тіл і значно спрощує розрахунок осідання 
грунтової основи, приводячи складну просторову теорію консолідації ґрунтів до 
еквівалентної одномірної. Еквівалентним є шар ґрунту такої потужності, при 
якій осідання суцільного, необмеженого за площею фундаменту дорівнює 
осіданню фундаменту заданих розмірів і форми, спорудженого на ґрунтах 
необмеженої потужності. 



 
Тема 16. Визначення величини деформації ґрунтових основ методом 

пошарового підсумовування (13 год.) 
Основним методом розрахунку осідання фундаментів для звичайних 

ґрунтових основ є метод пошарового підсумовування, який використовується 
відповідно до діючих будівельних норм. Для виконання розрахунку величини 
осідання потрібно відобразити переріз фундаменту на інженерно-геологічному 
розрізі, побудувати епюри величин природного та додаткового напружень, 
визначити потужність стислої зони і величину осідання в її межах. 

 
Тема 17. Зміна осідань в часі. Теорія фільтраційної консолідації (5 год.) 
Осідання не закінчується під час будівництва, як правило повне осідання 

іноді триває від кількох років до кількох десятків років. На процес осідання в 
часі впливає водопроникність, повзучість скелету, а також деформованість всіх 
компонентів (порової води, включень парів, газів, органічних речовин). 

 
Тема 18. Деформації структурно нестійких ґрунтів (5 год.) 

При навантаженні слабких ґрунтів до межі структурної міцності відбувається 
їх ущільнення, а далі йде лавиноподібне руйнування структури ґрунту. Якщо 
слабкий ґрунт  ущільнювати невеликими ступенями, то йде зміцнення 
структури за рахунок зближення агрегатів і структурна міцність збільшується 

 
Тема 19. Загальні уявлення про реологічні процеси (5 год.) 

Важливе значення питання реології мають в механіці ґрунтів, а саме в 
задачах, пов’язаних з тривалою дією навантажень, коли в ґрунтах можуть 
накопичуватися значні деформації повзучості, або коли має місце послаблення 
напружень - їх релаксація. 

Зменшення міцності ґрунтів з часом необхідно знати для вибору 
розрахункового опору ґрунтів, як основи та матеріалу для споруд. 

 
Тема 20. Вторинна консолідація (5 год.) 

Процес консолідації водонасичених ґрунтів відбувається з певними 
закономірностями до певного ступеня і залежать від особливостей ущільнення 
та стискання ґрунту. При тривалому ущільненні на процес консолідації 
впливають нові водно-колоїдні зв’язки, а також вторинні ефекти, обумовлені 
повзучістю мінерального скелету ґрунту і тонких водно-колоїдних оболонок 
твердих часток. 

 
Тема 21. Релаксація напружень та тривала міцність (5 год.) 

Процес зменшення з часом діючих напружень при незмінній деформації 
називається релаксацією напружень. Релаксація напружень, обумовлена 
руйнуванням структурних зв’язків в глинистих ґрунтах, у процесі повзучості 
завжди має місце, але напруження спадає не до нуля, а лише до певного 
значення. 

 



Тема 22. Деформації повзучості та методи їх визначення (5 год.) 
Затухаюча повзучість проявляється в ґрунтових основах споруд при 

зовнішніх тисках, величини яких не перевищують певне значення, що 
відповідає початку стадії в’язко-пластичної течії. В’язко-повзуча деформація 
виникає внаслідок деформацій повзучості скелета ґрунту. 

 
Тема 23. Врахування повзучості при прогнозі ущільнення та здвигів (4 год.) 

При виконанні розрахунків осідань основ споруд для визначення форми та 
розмірів фундаментів і прогнозування протікання осідань в часі з врахуванням 
повзучості ґрунтів, важливо встановити коли і яку теорію деформації ґрунтів 
застосувати :тільки теорію повзучості; теорію повзучості з одночасним 
врахуванням фільтраційної консолідації; теорію повзучості з врахуванням 
стискуваності порової води; теорію повзучості з врахуванням структурності 
ґрунтів. 

 
Тема 24. Реологічні  моделі  поведінки  ґрунтів (4 год.) 

Реологічні моделі на відміну від фізичних та механічних моделей 
враховують поведінку ґрунтів в часі, пов’язану з їх повзучістю. Всі реологічні 
моделі включають прості схеми (пружне тіло Гука, пластичне тіло Сен-Венана, 
в’язке тіло Ньютона), що відображають характерні особливості деформації 
пружних та пластичних тіл. Реологічні моделі створюють як робочі гіпотези 
ідеалізованої поведінки ґрунту під навантаженням і описуються математичними  
залежностями. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Оцінка напруженого стану ґрунтової основи до 
зведення споруд  

  
ТЕМА 1. Зовнішні та внутрішні сили, напруження та напружений стан,  

метод перерізів (2 год.). 
Лекція 1. Зовнішні та внутрішні  сили, напруження та напружений стан, 
метод перерізів – 2 години.. 
План лекції:  
         - Зовнішні та внутрішні сили  
         - напруження та напружений стан, метод перерізів. 
 

Зовнішні сили. Більшість задач геології вирішуються за допомогою теорії 
рівноваги. Гірські породи на певній стадії свого формування займають в товщі 
земної кори положення рівноваги, що визначає природну стійкість геологічних 
масивів. Однак ця рівновага безперервно порушується як в результаті сучасних 
геологічних процесів, так і в результаті господарської діяльності людини. 

Зовнішні сили, що діють на масив ґрунту поділяються на об’ємні, що 
розподілені по всьому масиву (гравітаційні, фільтраційні, сейсмічні) та 
поверхневі, прикладені до поверхні масиву (навантаження від споруд). 

Активні та реактивні сили (навантаження та реакція основи) суттєво 
відрізняються між собою за характером виникнення, але не відрізняються у 
принципах врахування їх дій на досліджуване тіло. 

Реакція основи дорівнює за величиною і протилежна за знаком тій дії, з 
якою тіло впливає на основу. Однак властивостями тіла визначається граничне 
значення реакції основи. Якщо активна сила потребує для себе реакції більшої, 
ніж це граничне значення, то основа не може забезпечити рівноваги, і тіла, що 
взаємодіють, починають рухатися. 

За характером дії на тіло всі зовнішні сили можна розділити на два види: 
зосереджені та розподілені. Розподіл сили по площі поверхні може бути дуже 
різним. Рівновага тіл під дією довільної системи зовнішніх (активних та 
реактивних) сил може бути досягнута в тих випадках, коли їх сумарна дія по 
всім можливим напрямкам буде дорівнювати нулю. Представляючи кожну із 
сил відповідним вектором, можна виразити загальну умову взаємного 
погашення фізичних причин можливого руху, як умову рівноваги прикладених 
до тіла зовнішніх сил. 

Внутрішні сили. Умови рівноваги тіл повністю поширюються і на їх окремі 
частини. Загальним методом дослідження рівноваги частин тіла є явний поділ 
тіла на окремі частини. Для цього треба розділити (зробити перетин) тіло на дві 
частини і одну з них уявно відкинути, замінюючи дію відкинутої частини на 
деяку нову систему сил, що прикладена до частини, що залишилася на 
поверхню уявного перерізу. 

Внутрішні сили відображають зв’язок між окремими частинами тіла і 
визначаються фізичними властивостями кожного тіла. Рівновага окремої 
частини тіла була б порушена при прикладанні любої нової зовнішньої сили, 
якби внутрішні сили залишалися б незмінними. Зміна умов рівноваги 



внутрішніх сил приводить до переміщення окремих часток речовини відносно 
одна одної, що приводить до зміни форми масиву. Зміна форми масиву під 
впливом певних причин називається деформацією, а процес зміни форми – 
деформуванням. Якісне та кількісне врахування деформацій є першим кроком 
для безпосередньої оцінки внутрішніх сил, які діють у тілі, що деформується. 

При прикладанні сили до масиву ґрунту в ньому виникають внутрішні сили. 
Інтенсивність розподілу внутрішніх сил по площі уявного перерізу називається 
напруженням. Зміна напружень в  межах уявного перерізу відображається 
епюрою напружень. Величина напружень у певних точках тіла залежить від 
напрямку уявного перерізу, бо через кожну точку можна провести кілька 
перерізів. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.)  
1. Поняття про зовнішні та внутрішні сили.   
2. Визначення напруженого стану методом перерізів.  
 

Контрольні  запитання : 
1. Механіка грунтів, як складова циклу наук «механіки».  
2. Сучасний стан та перспективні напрямки розвитку механіки грунтів 
3. Поняття про активні  та  реактивні  сили.   
4. Поняття про зосереджені  та  розподілені сили.  
5. Поняття про напруження в грунтовому масиві.   
 

Література:  
Цытович Н.А.  Механика  грунтов. – М. : Высшая  школа, 1983, - 287 с. 
Маслов Н.Н. Основы  инженерной  геологии  и  механики  грунтов.- М.: 
Высшая  школа, 1982. – 510 с. 
Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической  
практике. – М.: Недра, 1977.  235 с. 
Костюченко М.М. Навчальний посібник з дисципліни «Механіка грунтів» 
     Інтернет – ресурс Київського університету www.geol.univ.Kiev.ua/ua/lib/ 
 

 
ТЕМА 2. Нормальні та дотичні напруження. Головні напруження (2 год.). 

 
Лекція 2. Нормальні та дотичні напруження. Головні напруження–  
2 години. 
План лекції:  
         - нормальні та дотичні напруження  
         - головні напруження. 

Положення перерізу у просторі прийнято визначати кутами нахилу 
нормалі цього перерізу з напрямками координатних вісей. Ці кути задаються їх 
косинусами з використанням наступних позначень: 
l - косинус кута, складеного нормаллю перерізу з віссю x             



m - косинус кута, складеного нормаллю перерізу з віссю y              
n - косинус кута, складеного нормаллю перерізу з віссю z           

Косинуси l , m , n  пов’язані геометричною залежністю: 
                    1222  nml  

Таким чином, положення будь якого нахиленого перерізу визначається у 
просторі двома кутами (або їх косинусами), так як третій легко визначається. 

У плоскій задачі, коли маємо переріз, перпендикулярний координатній 
площині xy  (при m =0) , кути нахилу нормалі перерізу до інших двох 
координатних площин (  , ) пов’язані між собою рівнянням: 

                           122  nl       або  :     
2
   

Якщо в досліджуваній точці помістити початок координат і одну із 
координатних вісей ( z ) направити по лінії дії стискаючої сили, то напруження, 
що діє в перерізі, перпендикулярному до напрямку дії сили при рівномірному 
розподілі сили по перерізу буде рівним: 

                                      
F
P

  

На перерізі, нахиленому під кутом   напруження буде іншим, бо зусилля 
розподіляється на більшу площу а саме: 
                                          

 cos
FF  ;       


 coscos 

F
P

F
P ;  

Напруження   може бути виражено у векторній формі за допомогою 
вектора, побудованого у вибраному масштабі напружень, прикладеного до 
досліджуваної точки і направленого по напрямку дії сили. Такий вектор 
називається сумарним вектором напружень. Дія сумарного вектору на похилий 
переріз може бути розкладена на складові по правилу паралелограма  

Складовий вектор напружень, направлений перпендикулярно, виражає 
собою опір внутрішніх сил при стисканні. Складовий вектор, що лежить у 
площині перерізу, виражає опір внутрішніх сил здвигу верхньої частини масиву 
по нижній. 

Таким чином, дія нахиленого до перерізу сумарного вектору напружень 
може бути виражена еквівалентною дією двох різних напружень, що мають 
постійне орієнтування по відношенню до перерізу, який розглядається. 

Одне з них, що направлено перпендикулярно до перерізу називається 
нормальним n  , друге, що лежить в площині перерізу - дотичним 
(тангенціальним)   . 

Величини нормального і дотичного напруження у випадку дії однієї сили 
легко визначається геометрично з паралелограму векторів: 

- нормальне напруження 
                                                  

2coscos n  
- дотичне напруження 
                                            2sin

2
sincossin   



Головні напруження, тобто найбільше і найменше нормальні напруження 
виникають в тих перерізах, для яких дотичне напруження рівне нулю, а саме 
при: 

                                            1 = 0 ;        zn  1  
                                            2  =

2
 ;       xn  2  

Найбільше нормальне напруження є в перерізі, перпендикулярному 
найбільшому діючому напруженню, і позначаєтьс 1  , друге з цих напружень 
відповідає найменшому нормальному напруженню і позначається 2  , у 
випадку,коли 1 = 2  дотичні напруження дорівнюють нулю при будь-яких 
значеннях кута  . В інших випадках величина головних напружень 
безперервно змінюється зі зміною місцеположення дослідної точки в ґрунтовій 
основі споруди. Напрям дії більшого головного напруження співпадає з 
бісектрисою кута бачення. 

 
Завдання для самостійної роботи ( 4 год.) 
1. Поняття про нормальні та дотичні напруження.  
2. Поняття про головні напруження. 
 

Контрольні  запитання : 
1. Як прийнято визначати  положення  дослідного перерізу  у  просторі.     
2. Як визначається  напруження,  що  діє  в  перерізі,  перпендикулярному  до  
напрямку  дії  сили?  
3. Що виражає складовий  вектор,  що  лежить  у  площині  перерізу 
4.В яких перерізах виникають найбільше  і  найменше  нормальні  напруження?   
5. Як визначається напрям  дії  більшого  головного  напруження?  
 

Література:  
Цытович Н.А.  Механика  грунтов. – М. : Высшая  школа, 1983, - 287 с. 
Маслов Н.Н. Основы  инженерной  геологии  и  механики  грунтов.- М.: 
Высшая  школа, 1982. – 510 с. 
Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической  
практике. – М.: Недра, 1977.  235 с. 
Костюченко М.М. Навчальний посібник з дисципліни «Механіка грунтів» 
     Інтернет – ресурс Київського університету www.geol.univ.Kiev.ua/ua/lib/ 

 
 

ТЕМА 3. Аналіз напруженого стану за допомогою еліпсу та кола 
напружень. Тензор напружень (2 год.). 

Лекція 3. Аналіз напруженого стану за допомогою еліпсу та кола 
напружень. Тензор напружень. – 2 години. 
План лекції:  
         - аналіз  напруженого стану за допомогою еліпсу та кола напружень  
         - тензор напружень  



 
Еліпс напружень. Для аналізу напруженого стану в різних перерізах, при 

різних значеннях кута   крім розрахункових методів використовуються 
графічні побудови: еліпс напружень, круговий графік напружень Мора а також 
спеціальні таблиці та графіки. 

Еліпс напружень представляє собою геометричну фігуру, яка окреслюється 
кінцем сумарного вектора напружень при зміні кута   від 0 до 2  , зміні 
направляючого косинуса l  від +1 до -1, шляхом повороту перерізу в площині xz  
(рис.1) 

.  
Рис.1. Еліпси напружень 

 
В загальному випадку, в системі координат xz  на певному перерізі, 

нахиленому до вісі x  під кутом i , координати кінця сумарного вектора можна 
виразити через нормальну і дотичну складові таким чином: 

                                Sinz n  cos  
                                   Sinx n  cos  

Підставляючи в ці вирази значення n  та  , причому 1 z , а 3 x , маємо 
координати кінця сумарного вектора:  cos1 z ;  Sinx  3  

Можна отримати рівняння еліпсу без параметру i  , для цього попередні 
рівняння підносимо до другої степені та складаємо у новому вигляді: 

                 12
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 рівняння еліпсу напружень, побудоване на головних напруженнях 1  та 3  
, як на піввісях. 

В ньому будь-який радіус-вектор, проведений з початку координат є 
сумарним вектором напружень  , що діє по певному нахиленому перерізу. 

Круг Мора. Побудова круга Мора проводиться в умовній системі 
координат n ,  , в якій обидва головні напруження відкладаються в довільному 
вибраному масштабі по вісі абсцис від початку координат. Круг викреслюється 
на діаметрі АВ, обмеженому кінцями відрізків, що виражають величини 
головних напружень (рис.2). 



 
Рис.2. Круг Мора 

 
Розташування будь-якої точки (Д), що лежить на колі визначається 

напрямком лінії, проведеної в цю точку з кінця діаметра круга кутом  , 
утвореним лінією АД та віссю абсцис. 

Крім того положення точки Д визначається напрямком радіусу круга, 
проведеного в точку Д. Кут ДСВ нахилу цього радіусу до вісі абсцис, який є 
зовнішнім по відношенню до рівнобедреного трикутника АСД, дорівнює 2 . 

Координати точки Д легко визначаються геометрично: 

ОЕ = 


 2cos
22

3131
3





n  

ДЕ = 


 2
2

31 Sin


  

Таким чином, координати будь-якої точки, що лежать на колі круга 
вказують на величину нормального і дотичного напруження, що відносяться до 
перерізу, нахиленому до координатної вісі абсцис на кут  , рівний куту між 
віссю n  та лінією в дану точку з кінця діаметра круга. 

Для знаходження нормального і дотичного напруження на певній ділянці, 
нахиленій під кутом i  до координатної вісі x , достатньо провести із 
відповідного кінця діаметра круга (т. А) лінію під цим кутом до діаметра, 
відмітити точку Д та виміряти координати    та n . 
 

Тензор напружень. Для  будь-якої  точки ґрунтового масиву, що 
знаходиться у рівновазі, рівнодійна напружень, діючих по всім площадкам, що 
проходять через цю точку, дорівнює нулю. 

Якщо вектор напружень нахилений до площадки під певним кутом (не 
кратним 

2
 ), то його можна розкласти на дві складові: нормальну, 

перпендикулярну до площини площадки, і дотичну, що діє в площині 
площадки. 

Розташування точки у товщі ґрунтового масиву визначається за допомогою 
прямокутної системи координат. Вісь Z направлена вниз, вісь Y - зліва направо, 
вісь X - перпендикулярно до вісі Y (рис.17). 

Для визначення величини напружень точка замінюється на елементарний 
паралелепіпед, сторони якого паралельні вісям координат. 

На кожній грані паралелепіпеда діють три складові повного напруження: 
одна нормальна і дві дотичні. Нормальні складові напруження позначаються 



xyz  ,, . Індекси z,y,x вказують, що відповідні нормальні напруження 
діють на площадках, перпендикулярних до вісі, що позначена цією буквою. 

В позначеннях дотичних складових напружень xzxyyxyzzxzy  ,,,,,  
перша буква індексу вказує напрямок нормалі до площадки, на якій діє дотична 
складова напруження, а друга - напрямок дотичної складової. 

Таким чином, на паралелепіпед діє шість нормальних та дванадцять 
дотичних складових напружень. 

Напружений стан відображається у табличній, матричній формі у вигляді 
так званого тензора напружень: 

                                               x     xy     xz  
                                        =          yx     y     yz  
                                               zx      zy     z  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1. Аналіз напруженого стану за допомогою еліпсу та кола напружень.  
2. Поняття про тензор напружень. 

 
Контрольні  запитання : 

1. Як  будується еліпс  напружень?    
2. Як визначаються координати  кінця  сумарного  вектора?  
3. Як проводиться побудова  круга Мора?  
4. Про що вказують координати    будь-якої  точки,  що  лежать на  колі  круга 
Мора?  5. Матрична форма вираження напружень.  
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ТЕМА 4. Напруження від власної ваги неоднорідної грунтової товщі (4 год.) 
 

Лекція 4. Напруження від власної ваги неоднорідної грунтової товщі - 4 
години. 
План лекції:  
         - визначення стискаючих і горизонтальних напружень 
         - врахування впливу ґрунтових вод на величину напруження  

Величина стискаючих напружень від власної ваги ґрунту збільшується з 
глибиною, оскільки певний шар ґрунту є привантаженим шарами ґрунтів, що 



залягають вище, горизонтальні напруження залежать від коефіцієнту бічного 
тиску, який визначається через коефіцієнт Пуассона. Розрахунки напружень у 
водонасичених шарах ґрунтів виконуються з врахуванням гідростатичного 
тиску. 

Визначення величин напруження проводяться від рівня денної поверхні для 
двох випадків: в існуючих природних умовах на будівельному майданчику, 
коли ґрунтові води на  глибину розвіданої товщі не виявлені; в умовах 
підтоплення будівельного майданчика. Розрахункова схема має такий вигляд 
(рис.3): 
 

 
Рис.3. Розрахункова схема для визначення величин вертикальних та 

горизонтальних напружень від власної ваги грунтової товщі в існуючих 
природних умовах та після підтоплення. 

 
 Для побудови епюри величин вертикальних напружень в ґрунтовій товщі від 

власної ваги ґрунту в природних умовах виконується розрахунок вертикальних 
напружень на межах інженерно-геологічних елементів за формулою: 

                                                            ii
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 на підошві верхнього ІГЕ :       111
Hzg   

 на підошві другого ІГЕ :              2212 Hzgzg   
 на підошві третього ІГЕ :             3323 Hzgzg   
 на підошві четвертого ІГЕ :         4434 Hzgzg   

Розрахунки величин горизонтальних напружень для даних умов виконуємо 

за формулою: zgizgi K  0 , де: 0К  - коефіцієнту бічного тиску , 
v

vK



10 ;  

Розрахунки величин горизонтальних напружень виконуються для верхньої 
xgi  та нижньої /

xgi  меж кожного інженерно-геологічного елементу. 



У випадку, коли певний ІГЕ є водотривом, доцільно розділити ІГЕ, де 
спостерігається рівень ґрунтових вод на два шари: потужністю /

3H  із 
природною вологістю та потужністю //

3H – у стані водонасичення. 
Розрахунки вертикальних напружень в даному випадку виконуємо за 

формулами: 
 на рівні WL: 3

/
32  Hzgzgwl   = 

 на підошві третього ІГЕ : ///
33  Hzgwlzg  = 

 де: / - питома вага ґрунту у виваженому стані wsat  / ; 
 sat  - питома вага водонасиченого ґрунту; 
 w  - питома вага води 
 на покрівлі четвертого ІГЕ : wzgzg H  //

33
/

3  ; 
 на підошві четвертого ІГЕ : 44

.
3

/
4  Hzgzg  . 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.).  
1. Визначення напруження від власної ваги неоднорідної грунтової товщі при 
відсутності грунтових вод. 
2. Визначення напруження від власної ваги неоднорідної ґрунтовиої товщі в 
умовах підтоплення. 
 

Лабораторна робота № 1 ( 6 год.) 
Тема: «Визначення величини вертикального та горизонтального напруження в 
неоднорідній ґрунтовій товщі від власної ваги». 

План 
1. Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2. Знайомство з методикою виконання роботи. 
3. Виконання роботи. 
4. Висновки. 

 
Контрольні  запитання : 

1. Причини зміни стискаючих напружень  від  власної  ваги  грунту  з  
глибиною.   
2.Як виконується розрахунок   вертикальних напружень  на  межах інженерно-
геологічних  елементів? 
3.Поняття про коефіцієнт Пуассона. 
4. Як виконується розрахунок величин горизонтальних  напружень?   
5.Як впливають підземні води на розподіл напружень в грунтовому масиві?  
 
Література:  
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ТЕМА 5. Розподіл напружень при дії зосереджених сил (2 год.). 
Лекція 5. Розподіл напружень при дії зосереджених сил – 2 години. 
План лекції:  
         - розрахунки за методом Бусінеска  
         - розрахунки за методом Цитовича  

У випадках, коли роботу зв’язків між частками відбувається в  межах 
пружних деформацій, які лінійно залежать від напруження, можна розглядати 
цю задачу вивчення напруженого стану грунтової основи, як одну з задач теорії 
пружності. 

Задачу про визначення напруження у суцільному напівпросторі від 
зосередженої сили вперше вирішив Жозеф Валенти Бусінеска (1885), який 
виходив з припущення, що переміщення будь-якої точки напівпростору по 
напрямку дії сили обернено пропорційна відстані цієї точки від точки 
прикладання сили. В подальшому більш ґрунтовно такі задачі були вирішені 
Фреліхом. 

Напруження від дії сили на поверхні напівпростору можна розглядати як 
передачу механічної енергії з деякого центру в глибину напівпростору по 
радіальним променям, які при умові однорідності матеріалу зберігають на 
своєму шляху прямолінійний напрям (рис.4): 

.  
 
Рис. 4. Розрахункова схема для визначення напруження у суцільному  

напівпросторі від зосередженої сили за Бусінеском. 
 
Довільний промінь, напрям якого визначається кутом   його нахилу до 

вісі Z, є елементарним енергетичним пучком. В перерізах цього енергетичного 
пучка сферичними поверхнями різних радіусів, окресленими з точки 
прикладання сили, отримуємо поступове розсіювання елементарного зусилля 
dP . 



Кожний переріз енергетичного пучка може бути виражений як площа 
dF основи  елементарного конусу з висотою R та кутом при вершині d : 
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4


 dRdF   

Інтенсивність розподілу елементарного зусилля, що передається даним 
енергетичним пучком по поверхні dF  складе: 
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dR

dP
dF
dP

R   ;                     

В системі полярних координат вираз для радіального напруження в любій 
точці напівпростору має вигляд: 

2

2

2
cos

R
P

R 


 

 ; 

де:   - показник ступеню впливу радіусу напівсфери. 
Задача по визначенню напружень на площадках, паралельних площині, що 

обмежує напівпростір вперше була вирішена професором Кирпичьовим і 
Цитовичем. 

 

 
 
Рис.5. Розрахункова схема для визначення  напруження на площадках, 

паралельних площині, що обмежує напівпростір за Кирпичьовим і Цитовичем. 

На площадці, перпендикулярній радіусу: 


 cos
2
3

2R
P

R  ; 

На площадці, паралельній поверхні напівпростору: 
4

2
/

2
3

R

zP
R


     ; 

Після алгебраїчних перетворень отримуємо: 

5

3

2
3

R
zP

z 
  ;                     5

2

2
3

R
yzP

zy 
  ;                  5
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2
3

R
xzP

zx 
  ; 

При визначенні напружень від дії кількох зосереджених сил користуємося 
розрахунковою схемою, зображеною на рис. 6: 



 
Рис.6. Розрахункова схема для визначення напружень від дії кількох 
зосереджених сил. 

 
Як видно з рисунку 6 місцеположення точки M визначається 

координатами z  та r . 

Приймаючи до уваги, що: 2
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 можна отримати: 
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 ; або: 2z

PKz  ; 
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Ця формула часто використовується у практиці розрахунків осідань 
ґрунтових основ фундаментів при дії зосереджених сил. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Методи визначення величини напруження в ґрунтовій основі від дії 
зосередженої сили. 
2. Розрахунок величини напруження в ґрунтовій основі від дії кількох 
зосереджених сил. 
 

Контрольні  запитання : 
1. Рішення Бусінеска  задачі  про  визначення  напруження  у  суцільному  
напівпросторі  від  зосередженої  сили.   
2. Рішення Кирпичьова  і  Цитовича задачі  по  визначенню  напружень  на  
площадках,  паралельних  площині,  що  обмежує  напівпростір.   
3.Методи  визначення величини напруження в грунтовій основі від дії кількох 
зосереджених сил. 
4. Визначення величини напруження в грунтовій основі від споруд, що 
створюють нерівномірні навантаження на грунтову основу. 
5.Достовірність розрахунків величини напруження в грунтовій основі від дії 
декількох зосереджених сил. 
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ТЕМА 6. Розподіл напружень у випадку плоскої задачі (2 год.). 
Лекція 6. Розподіл напружень у випадку плоскої задачі– 2 години. 
План лекції:  
         - визначення напруження від дії рівномірного привантаження 
         - визначення напруження від дії нерівномірного привантаження  
 

Умови плоскої задачі мають місце у випадках, коли напруження 
розподіляється у одній площині, а напрямку перпендикулярному вони або рівні 
нулю, або постійні. Ця умова має місце для дуже витягнутих споруд (стрічкових 
фундаментів, основ підпірних стінок тощо). 

Використовуючи формули для визначення напружень в лінійно 
деформованому масиві від погонного навантаження (Фламана) в умовах плоскої 
задачі шляхом інтегрування напружень від дії елементарних сил. Отримують 
вирази для складових напружень для різних видів розподілених навантажень: 
рівномірної, зростаючої по закону прямої тощо. 

Схема дії рівномірно розподіленого навантаження в умовах плоскої задачі 
показана на рис. 7    

 
 
            Рис.7. Розрахункові схеми для визначення напружень при дії 

рівномірно розподіленого навантаження в умовах плоскої задачі. Ізобари, 
розпори, здвиги. 

Для складових напружень будуть справедливі вирази: 



                 PKzz  ;             PK yy  ;            PK zy  
Значення коефіцієнтів впливу знаходяться в таблиці відносно координат 
 

b
y

b
z ; . Користуючись даними таблиць, можна легко побудувати епюри 

розподілу напружень по вертикальним та горизонтальним перерізам: 
А також лінії однакових стискаючих напружень (ізобари), лінії однакових 

горизонтальних напружень (розпори) та лінії однакових дотичних напружень  
(здвиги), які наочно характеризують напружену зону грунтової основи під 
смужкоподібним навантаженням. 

При визначенні напружень в ґрунтовій товщі під дією нерівномірного 
навантаження важливим складовим елементом є трикутне навантаження, тобто 
навантаження, інтенсивність якого змінюється за законом трикутника. 

Стискаючі вертикальні напруження, що діють на горизонтальні площадки 
паралельні межі напівпростору розраховуються за формулою, або з 
використанням коефіцієнтів, які залежить від відносних координат. Слід 
зазначити, що максимальні стискаючі напруження будуть у вертикальних 
перерізах, що проходять близько до центру ваги трикутного навантаження. 

Важливими випадками дії смужкоподібного навантаження будуть ті, що 
змінюються по прямокутному, трапецеїдальному, тощо, тобто за законами 
прямої. Універсальною для розглянутих видів навантажень є номограма 
Остерберга. При довільному вигляді суцільного смужкоподібного навантаження 
епюру розділяють на прямокутні та трикутні елементи, а потім шляхом 
підсумовування визначають величину стискаючого напруження в дослідній 
точці ґрунтової основи. 

 
 Завдання для самостійної роботи (6год.).  
1. Розподіл напружень в ґрунтовій основі у випадку плоскої задачі при 
смужкоподібному рівномірно розподіленому навантаженні.  
2. Розподіл напружень в ґрунтовій основі під дією нерівномірного трикутного 
навантаження. 

 
Лабораторна робота № 2 ( 6 год.) 

Тема: «Побудова епюр розподілу величин стискаючих напружень в ґрунтовій 
основі та ізобар у випадку плоскої задачі при смужкоподібному рівномірно 
розподіленому навантаженні».  

План 
1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2.Знайомство з методикою виконання роботи. 
3.Виконання роботи. 
4.Висновки. 

 
Лабораторна робота № 3 ( 6 год.) 

Тема: «Визначення  величини  стискаючих напружень в ґрунтовій товщі  під  
дією  нерівномірного  трикутного навантаження та побудова ізобар».  

План 



1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
                      2.Знайомство з методикою виконання роботи. 
                      3.Виконання роботи. 
                      4.Висновки. 
 

Контрольні  запитання : 
1. В яких випадках мають  місце  умови  плоскої  задачі?     
2. Для яких видів розподілених  навантажень визначаються напруження в 
грунтовій основі? 
3. Методи визначення напружень в грунтовій основі в даних умовах. 
4.Поняття про відносні координати та табличні коефіцієнти.  
5. Послідовність дій при визначенні напружень за номограмою Остерберга.  
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ТЕМА 7. Розподіл напружень у випадку просторової задачі (2 год.). 

Лекція 7. Розподіл напружень у випадку просторової задачі – 2 години. 
План лекції:  
         - розрахунки за методом кутових точок  
         - інші методи визначення  напруження у випадку просторової задачі 

 
На сьогодні строге рішення цієї задачі отримане лише для прямокутної 

ділянки завантаження, деформації якої відповідають деформаціям поверхні 
лінійно деформованого напівпростору, тобто для умов вельми гнучкого 
передавання навантаження. 

Визначення стискаючих напружень під прямокутною ділянкою 
завантаження виконується за методом кутових точок, який дозволяє дуже 
швидко розрахувати стискаюче напруження для точок, що знаходяться на 
вертикалі під центром та кутами завантаженого прямокутника зі сторонами l  та 
b , які називаються кутовими (рис.8). 



 
Рис.8. Розрахункові схеми для визначення напружень під прямокутною 

ділянкою рівномірного завантаження методом кутових точок. 
 
Для  точок під центром завантаженого прямокутника максимальне 

стискаюче напруження розраховується за формулою: 
0 0zmax K P   

А для точок під кутами завантаженого прямокутника за формулою: 
cz cK P   

де 0K  та cK  – коефіцієнти з таблиці , P  – інтенсивність рівномірно 
розподіленого навантаження. 

Значення коефіцієнтів 0 cK ,K  залежать від відносної глибини 0
0

2z
b

   або c
z
b

   

та співвідношення сторін прямокутної площини завантаження l
b
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 ; 
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Якщо точка  знаходиться за межами прямокутника зовнішнього 

навантаження, величина напруження визначається як алгебраїчна сума кутових 
напружень чотирьох прямокутників завантаження іП  (в тому числі 

1 3 2 4 3 4П ,П ,П ,П  ):  
    3 41 3 2 4z с c cс( K K K K )P      ; 

В певних межах для ґрунтів прийнятною є лінійна залежність між 
напруженнями та деформаціями. Проте, для визначення загальних деформацій 
(пружних та залишкових: ущільнення, пластичної течії, повзучості тощо) 
необхідно враховувати додаткові умови, які враховують фізичну природу 
ґрунтів, як дисперсних тіл, а саме їх стискання, водопроникнення, контактний 
опір здвигання, структурно-фазові деформації. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). 
1. Методи визначення величин стискаючих напружень на ґрунтову товщу під 
дією місцевого рівномірно розподіленого навантаження.  
2. Порядок визначення величин стискаючих напружень на ґрунтову товщу під 
дією місцевого рівномірно розподіленого навантаження у різних точках.  



Лабораторна робота № 4 ( 6 год.) 
Тема: « Визначення величин стискаючих напружень на ґрунтову товщу під 
дією місцевого рівномірно розподіленого навантаження для точок в межах 
площі завантаження і поза межами».  

План 
1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2.Знайомство з методикою виконання роботи. 
3.Виконання роботи. 
4.Висновки. 

Контрольні  запитання : 
1. Які рішення  цієї  задачі  отримані на сьогодні?  
2. Який метод використовується при визначенні напружень під  прямокутною  
ділянкою   
    завантаження в умовах лінійно  деформованого  напівпростору? 
3. Послідовність визначеннч напружень для точок в межах ділянки  
завантаження.  
4. Послідовність визначеннч напружень для точок поза межами ділянки  
завантаження. 
5. Послідовність визначеннч напружень для точок між ділянками  завантаження.  
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ТЕМА 8. Розподіл напружень по підошві завантаженого штампу (2 год.). 
 

Лекція 8. Розподіл напружень по підошві завантаженого штампу– 2 
години. 
План лекції:  
         - розподіл напружень під жорстким фундаментом  
         - розподіл контактних тисків залежно від гнучкості фундаменту  
 

Питання про розподіл тисків по підошві фундаменту споруди має велике 
практичне значення, особливо для гнучких фундаментів, які розраховуються на 
вигинання. Якщо відомий реактивний тиск по підошві фундаменту, який 
називається контактним, то можна легко розрахувати вигинаючи моменти 
фундаментної балки. 



Раніше була розглянута дія на ґрунтову основу розподіленого 
навантаження, що передавалося через нежорстке тіло (ґрунтову насип, тощо). 
Але більшість фундаментів мають певну жорсткість. Тому важливо враховувати 
вплив жорсткості фундаменту на розподіл контактних тисків та тисків в межах 
грунтової основи. 

Базовим рівнянням для рішення такої задачі є формула Бусінеска для 
вертикальної деформації лінійно-деформованого напівпростору від дії 
зосередженої сили: 
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якщо фундамент абсолютно жорсткий, то всі точки його площі підошви 
матимуть при центральному навантаженні однакову вертикальну деформацію. 

Таким чином, умовою абсолютної жорсткості фундаменту є: .constWz   
Рішення цього рівняння для круглої площі підошви при центральному 

навантаженні абсолютно жорсткого фундаменту має такий вигляд: 
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якщо накреслити епюру розподілу контактних тисків, то для абсолютно 
жорстких фундаментів на лінійно деформованому напівпростору матимемо 
сідловидну епюру з нескінченно великими тисками по краям (рис. 9): 

 
Рис.9. Розрахункові схеми для визначення напружень по підошві завантаженого 
штампу 

 
Але , як показує практика та рішення з врахуванням повзучості скелета та 

збільшенням модулю деформації з глибиною, ці епюри мають вигляд більш 
пологих кривих і у країв фундаменту тиск не буде більше межі несучої 
здатності. 

Концентрація тисків біля країв жорстких фундаментів впливає на розподіл 
напружень в ґрунтовій основі лише на незначній глибині від підошви, а 
загальний розподіл напружень змінюється незначно, внаслідок чого загальне 
осідання фундаменту мало залежить від жорсткості фундаменту, хоча осідання 



абсолютно жорстких фундаментів дещо менше, ніж гнучких. Розподіл 

контактних тисків залежить від гнучкості фундаменту: 3
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Необхідно зазначити, що розподіл контактних тисків по підошві 
фундаментів залежить не тільки від гнучкості фундаментів, але і від глибини 
закладання, величини зовнішнього навантаження, що обумовлює розвиток 
пластичних деформацій в ґрунтовій основі, а отже, і від величини показників 
механічних властивостей ґрунту. 

 
Завдання для самостійної роботи (1год.). 

1. Поняття про розподіл напружень по підошві завантаженого штампу. 
2. Вплив гнучкості фундаменту на напруження в ґрунтовій товщі.  

 
Контрольні  запитання : 

1. Для яких фундаментів питання  про  розподіл  напружень  по  підошві  
фундаменту  споруди  має  велике  практичне  значення?   
2. Яке  рівняння є базовим для  рішення  такої  задачі?   
3. Варіанти рішення цього рівняння для   при  центральному  навантаженні  
абсолютно  жорсткого  фундаменту.  
4. Як впливає  на  розподіл  напружень  в  ґрунтовій  основі концентрація тисків  
біля  країв  жорстких  фундаментів?   
5. Поняття та показник гнучкості фундаменту 

 
Література:  

Цытович Н.А.  Механика  грунтов. – М. : Высшая  школа, 1983, - 287 с. 
Маслов Н.Н. Основы  инженерной  геологии  и  механики  грунтов.- М.: 
Высшая  школа, 1982. – 510 с. 
Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической  
практике. – М.: Недра, 1977.  235 с. 
Костюченко М.М. Навчальний посібник з дисципліни «Механіка грунтів» 
     Інтернет – ресурс Київського університету www.geol.univ.Kiev.ua/ua/lib/ 
   

  
ТЕМА 9. Фази напруженого стану. Критичні навантаження на ґрунт (2 год.)  
Лекція 9. Фази напруженого стану. Критичні навантаження на ґрунт  
– 2 години. 
План лекції:  
         - фази напруженого стану  
         - критичні навантаження на грунт  

Механічні процеси, що виникають в ґрунтах під дією місцевого поступово 
зростаючого навантаження мають свої особливості. Прикладаючи на поверхні 
ґрунту через жорсткий штамп обмежених розмірів навантаження і весь час 
спостерігаючи за осіданням штампа, можна прийти до висновку, що механічні 



процеси будуть значно складнішими, ніж компресійні стискання, при яких 
відбуваються лише затухаючі деформації, оскільки будь-який елемент ґрунту у 
компресійному приладі зазнає лише нормальні напруження без можливості 
бічного розширення. 

Під дією місцевого навантаження довільно виділений елемент ґрунту 
зазнає крім нормальних і дотичні напруження, які при досяганні певної 
величини можуть викликати появу місцевих незворотних сковзань. Тому при дії 
місцевого навантаження можуть мати місце як затухаючі деформації 
ущільнення, так і незатухаючі деформації здвигу, що переходять при 
відповідних умовах у пластичну течію та випирання. 

На рис. 10 наведена типовий графік залежності деформацій ґрунту під дією 
на його поверхню місцевого поступово зростаючого навантаження. 

 
Рис.10. Графік залежності деформацій ґрунту від зростаючого 

навантаження. 
 
Перша фаза напруженого стану ґрунту має назву фази ущільнення. В 

такому стані ґрунт набуває щільнішу структуру і осідання фундаментів споруд 
буде незначним. Залежність між загальними деформаціями та стискаючим 
напруженням з певною точністю може бути прийнята лінійною. Закінчення 
фази ущільнення і початок утворення зон здвигів біля країв площі завантаження 
відповідає початковому критичному навантаженню на ґрунт в даних умовах. 

При подальшому збільшенні навантаження наступає друга фаза - фаза 
здвигів, що переходить (в залежності від граничних умов і величини 
навантаження) у пластичну або прогресуючу течію, випирання, осідання та інші 
недопустимі деформації ґрунтових основ будівель. Залежність між 
деформаціями та напруженнями в цій фазі є нелінійною. На межі першої і 
другої фаз безпосередньо під штампом починає формуватися жорстке ядро 
обмежених зміщень часток ґрунту, яке в подальшому розтискає ґрунт в сторони. 
У другій фазі при досягненні граничної несучої здатності ґрунту в залежності 
від глибини закладання фундаментів та щільності ґрунтів можна виділити 
кілька основних випадків з характерними поверхнями ковзання (див. рис.11): 



 
Рис.11. Випадки поверхонь ковзання при досягненні граничної несучої 

здатності ґрунту в залежності від глибини закладання фундаментів та щільності 
ґрунтів. 

а) Фундаменти неглибокого закладання (
2
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b
h ),для яких при граничному 

навантаженні характерне випирання ґрунту; 
б) Фундаменти середньої глибини закладання ( 2

2
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b
h ), для яких при 

граничному навантаженні також спостерігається випирання, але оконтурюючи 
крива поверхонь сковзання має S  - подібні обриси; 

в) Фундаменти глибокого закладання ( 42 
b
h ), для яких при досяганні 

граничного навантаження випирання не спостерігається, але зона граничних 
здвигів досягає площини підошви фундаменту, деформуючи масив ґрунту, що 
розташований біля бічних стінок фундаменту. 

При зростанні місцевого навантаження на ґрунт при тисках більших 
структурної міцності є дві критичні навантаження: 
1- початкове критичне навантаження, що відповідає початку виникнення в 
ґрунті зон здвигів і закінчення фази ущільнення, коли під краєм навантаження 
між дотичними і нормальними напруженнями виникає співвідношення, що 
приводять ґрунт у граничний напружений стан(див.рис.12): 

 
Рис.12. Розрахункова схема для визначення початкового критичного 
навантаження. 
 



Задача у визначенні такого навантаження, при якому зони граничної 
рівноваги тільки зароджуються під навантаженою поверхнею, вперше була 
вирішена проф. Пузиревським (1929): 
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2- граничне критичне навантаження, при якому під навантаженою 
поверхнею виформовуються суцільні області граничної рівноваги, ґрунт 
приходить в нестійкий стан і повністю вичерпується його несуча здатність 
(див.рис.13). 

 
Рис.13. Розрахункова схема для визначення граничного критичного 
навантаження. 

 
Вперше рішення цієї задачі отримали Прандтль та Рейснер (1920-1921) для 

смужкоподібного гнучкого фундаменту. Пізніше рішення цієї задачі для різних 
фундаментів, ґрунтових умов, напрямку прикладання навантаження отримали 
Терцагі, Березанцев, Ільшинський, Строганов, Соколовський та інші. 

На сьогодні існує багато способів розрахунку відповідно до особливостей 
грунтової основи та будівлі, так, наприклад, при проектуванні будівель на 
фундаментах неглибокого закладання граничне критичне навантаження 
розраховується з використанням табличних коефіцієнтів за формулою: 

cNqNbNР cqкритгран  1..  . 
 
 Завдання для самостійної роботи (3 год.).  
1. Поняття про фази напруженого стану ґрунтової основи.  
2. Визначення початкових та граничних критичних навантажень на ґрунт.  
 
Контрольні  запитання : 

1. Відмінності між механічні  процеси,  що  виникають  в  ґрунтах  під  дією  
місцевого  поступово  зростаючого  навантаження та компресійними 
стисканнями.  
2.Фази  напруженого  стану  ґрунту.   
3. Випадки деформацій грунових основ з  характерними  поверхнями  ковзання 
при  досягненні  граничної  несучої  здатності  ґрунту  в  залежності  від  
глибини  закладання  фундаментів  та  щільності  ґрунтів.    



4.Послідовність дій для визначення початкових  критичних навантажень на 
грунт.  
5. Послідовність дій для визначення  граничних критичних навантажень на 
грунт.  
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ТЕМА 10. Оцінка стійкості укосів та схилів (4год.).  
 
Лекція 10. Оцінка стійкості укосів та схилів – 2 години. 
План лекції:  
         - методи оцінки стійкості асеквентних зсувів  
         - методи оцінки стійкості консеквентних зсувів  

Переміщення ґрунтових мас на відкосах і схилах є наслідком порушення 
рівноваги утримуючих і зсувних сил. В практиці проектування найбільш часто 
звертаються до розрахунку стійкості схилів та укосів за методами 
круглоциліндричної поверхні ковзання (для асеквентних зсувів), за методом 
горизонтальних сил Маслова-Берера та графоаналітичним методом pF  (для 
консеквентних та інсеквентних зсувів). 

Одним з методів розрахунку стійкості схилів та відкосів при зсувах по 
круглоциліндричним поверхням, є метод, запропонований В.Філленіусом і 
К.Терцагі. Особливістю розрахункової схеми, яка відповідає цьому методу, є 
припущенням, що стан граничної рівноваги спостерігається тільки в точках 
вздовж поверхні ковзання, а тіло зсуву є жорстким недеформованим тілом 
(рис.14). 

 



Рис.14. Розрахункова схема для визначення поверхні ковзання зсуву. 
 
Положення найбільш напруженої поверхні ковзання встановлювалося 

шляхом підбору при проведенні багаторазових розрахунків для ймовірних 
випадків розташування центру поверхні ковзання. 

Умовою рівноваги потенційного тіла зсуву є рівність сум моментів 
утримуючих та зсувних сил:  утрМ  =  зсМ . 

В стані граничної рівноваги коефіцієнт стійкості дорівнює одиниці, тобто: 
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Положення центру обертання найнебезпечнішої поверхні ковзання можна 
визначати зручнішим способом, а саме за графіком Янбу (рис.15) 

 
Рис.15. Графік Янбу для визначення центру обертання поверхні ковзання. 

У випадку, коли сповзання ґрунту часто відбувається по будь-якій 
довільній кривій поверхні ковзання для визначення ступеня стійкості укосу 
найбільш виправданим є метод горизонтальних сил Маслова-Берера. 

Сутність методу полягає у визначенні активного тиску ґрунту у межах 
того чи іншого блоку як на підпірну стінку з вертикальною задньою межею і з 
поверхнею ковзання, що нахилена до горизонту під кутом   (рис.16): 

 



 
Рис.16. Розрахункова схема для визначення ступеня стійкості схилу 
 методом горизонтальних сил Маслова-Берера. 
 

Коефіцієнт запасу за цим методом визначається формулою: 
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де iP - вага блоку; i - кут нахилу площини ковзання цього блоку до горизонту; 
i - кут здвигу ґрунту при навантаженні, що дорівнює вазі блоку. 

Серед багатьох методів оцінки стійкості  схилів та відкосів широко 
застосовується графоаналітичний метод pF , запропонований М.М.Масловим 
у 1949 році і перевірений практикою інженерно-геологічних розрахунків, за 
яким оцінюється не тільки ступінь стійкості схилу або відкосу, але і міцність 
гірських порід у найслабкіших зонах. 

Критерієм міцності порід у схилах та відкосах при використанні цього 
методу є величина кута опору зсуву i , значення якого можна розрахувати за 

формулою: 
z

pi
ctgFtg


  , Розрахункова схема має такий вигляд (рис.17): 

 
 

Рис. 17. Розрахункова схема для побудови обрисів рівностійкого укосу та 
укосу з певним коефіцієнтом запасу стійкості графоаналітичним методом pF . 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).  
1. Методи оцінки стійкості схилів та укосів. 
2. Розрахункові схеми, побудова поверхонь ковзання зсувів.  
 

Лабораторна робота № 5 (4 год.) 



Тема: «Побудова обрисів рівностійкого укосу графоаналітичним методом pF ».  
План 

1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2.Знайомство з методикою виконання роботи. 
3.Виконання роботи. 
4.Висновки. 

 
Лабораторна робота № 6 (4 год.) 

Тема: «Визначення  величини  гідростатичного та  гідродинамічного тиску в 
межах окремих блоків зсувного тіла». 

План 
1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2.Знайомство з методикою виконання роботи. 
3.Виконання роботи. 
4.Висновки. 

 
Лабораторна робота № 7 (4 год.) 

Тема: «Визначення найнебезпечнішої поверхні ковзання  та коефіцієнту 
стійкості схилу методом круглоциліндричних поверхонь».  

План 
1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2.Знайомство з методикою виконання роботи. 
3.Виконання роботи. 
4.Висновки. 

 
Контрольні  запитання : 

1.Наслідком чого є переміщення ґрунтових мас на відкосах і  схилах?  
2.Особливості схилів та відкосів, послідовність вибору відповідних 
розрахункових методів оцінки стійкості. 
3. Методи оцінки стійкості  асеквентних схилів  
4. Методи оцінки стійкості консеквентних схилів.    
5. Методи оцінки стійкості інсеквентних схилів.  

 
Література:  

Цытович Н.А.  Механика  грунтов. – М. : Высшая  школа, 1983, - 287 с. 
Маслов Н.Н. Основы  инженерной  геологии  и  механики  грунтов.- М.: 
Высшая  школа, 1982. – 510 с. 
Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической  
практике. – М.: Недра, 1977.  235 с. 
Костюченко М.М. Навчальний посібник з дисципліни «Механіка грунтів» 
     Інтернет – ресурс Київського університету www.geol.univ.Kiev.ua/ua/lib/ 
 

 
 



  
Тема 11. Активний і пасивний тиск ґрунтів на підпірні стінки (2 год)  
 
Лекція 11.  Активний і пасивний тиск ґрунттів на підпірні стінки  – 2 
години. 
План лекції:  
         -  активний і пасивний тиск 
         -  вплив властивостей грунтів засипки на величини тисків  
 

Питання тиску ґрунтів на підпірні стінки та інші огорожуючі конструкції 
(жорсткі та гнучкі підпірні стінки, кріплення стінок кар’єрів, котлованів, 
тонелей, гірничих виробок, тощо) є дуже важливим в інженерних розрахунках. 
Як показують дослідження, тиск ґрунтів на підпірні стінки визначається: 
властивостями ґрунтів засипки, змінами властивостей ґрунтів у часі, розмірами 
та конструкціями підпірних стінок, величиною можливих переміщень стінок. 

У певних умовах стінка повертається від  ґрунту засипки, при певній 
величині повороту ґрунт за стінкою переходить у граничний напружений стан і 
як результат виникає криволінійна поверхня ковзання. Тиск ґрунту засипки на 
підпірну стінку називається активним тиском, а якщо стінка у випадку 
податливості основи повертається в сторону ґрунту засипки, то вона зустрічає 
опір ґрунту, який називається пасивним, або відпором (рис.18): 
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Рис.18. Розрахункова схема для визначення та порівняння активного і пасивного 
тиску. 

 
Розрахунки тиску на підпірну стінку сипучих і зв’язних ґрунтів суттєво 

відрізняються. 
Масив сипучого ґрунту, обмежений відкосом, буде знаходитися у рівновазі, 

якщо кут відкосу дорівнюватиме куту внутрішнього тертя ґрунту. При 
вертикальному відкосі для утримання масиву у рівновазі влаштовується 
підпірна стінка. 

Цей вираз може служити для визначення максимального активного тиску 
на вертикальну гладку стінку: 
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якщо ґрунт має зчеплення, то замінюємо дію сил зчеплення рівномірним 
тиском зв’язності, прикладеним до вільних граней ґрунту. Порівнюючи його 
дію з дією еквівалентного шару ґрунту 

 tg
cP   і враховуючи протилежний 

напрям дії тиску зв’язності, отримаємо: 
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У інженерній практиці зустрічаються різноманітні варіанти розрахунків 

активного і пасивного тиску в залежності від характеристик ґрунтів, 
гідрогеологічних умов, рельєфу денної поверхні, величини привантаження 
схилу, видів підпірних стінок та інших факторів. 

 
Завдання для самостійної роботи ( 6 год.). 
1. Види огорожуючих конструкцій, поняття про активний та пасивний тиск.  
2. Розрахунки  активного та пасивного тиску для різних ґрунтів засипки та у 
випадку додаткового привантаження. 

 
Лабораторна робота № 8 (6 год.) 

Тема: «Визначення  величини  активного та пасивного тиску на підпірну стінку»  
План 

1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2.Знайомство з методикою виконання роботи. 
3.Виконання роботи. 
4.Висновки. 

 
Контрольні  запитання : 

1.Чим визначається тиск  ґрунтів  на  підпірні  стінки?   
2.Який характер має поверхня  ковзання?  
3.Порядок розрахунку активного  тиску для різних ґрунтів засипки.  
4. Порядок розрахунку пасивного тиску у випадку додаткового привантаження.  
5. Розрахунок оптимального заглиблення підпірної стінки. 

 
Література:  

Цытович Н.А.  Механика  грунтов. – М. : Высшая  школа, 1983, - 287 с. 
Маслов Н.Н. Основы  инженерной  геологии  и  механики  грунтов.- М.: 
Высшая  школа, 1982. – 510 с. 
Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической  
практике. – М.: Недра, 1977.  235 с. 
Костюченко М.М. Навчальний посібник з дисципліни «Механіка грунтів» 
     Інтернет – ресурс Київського університету www.geol.univ.Kiev.ua/ua/lib/ 

 
 
 



Контрольні запитання до змістового модуля 1 
 

1 Предмет механіка ґрунтів, значення та завдання. 
2 Розвиток механіки ґрунтів, зв’язок з іншими науками. 
3 Поняття про зовнішні сили. 
4 Поняття про внутрішні сили. 
5 Поняття про напруження. 
6 Метод перерізів. Епюри напружень. 
7 Поняття про напружений стан тіла. 
8 Нормальні та дотичні напруження. 
9 Головні напруження (плоска задача). 
10 Розподіл напружень у випадку плоскої задачі Еліпси напружень. Кола 
напружень Мора. 
11 Історія розвитку уявлень про розподіл напружень в ґрунтових масивах. 
12 Напруження суцільного напівпростору від дії зосередженої сили (просторова 
задача). 
13 Визначення стискаючих напружень від дії зосередженої сили та суми 
зосереджених сил. 
14 Дія місцевого рівномірно розподіленого навантаження у випадку просторової 
задачі. 
15 Визначення стискаючих напружень за методом кутових точок. 
16 Дія місцевого рівномірно розподіленого навантаження. Вплив площі 
завантаження. Спосіб елементарного підсумовування. 
17 Розподіл напружень у випадку плоскої задачі. Ізобари, розпори, здвиги. 
18 Дія рівномірно розподіленого навантаження у випадку плоскої задачі. 
19 Дія трикутного навантаження у випадку плоскої задачі. 
20 Дія навантаження, що змінюється за законом прямої у випадку плоскої задачі. 
21 Розподіл напружень по підошві споруди (контактна задача). 
22 Розподіл напруження від власної ваги ґрунтової товщі. 
23 Загальна залежність між деформаціями і напруженнями у ґрунтовій товщі. 
24 Принцип лінійної деформованості. 
25 Теорія граничного напруженого стану. 
26 Фази напруженого стану. 
27 Вплив глибини закладання фундаментів на розвиток зон граничних здвигів. 
28 Початкове критичне навантаження на ґрунт. 
29 Граничне критичне навантаження на ґрунт. 
30 Умови та причини розвитку зсувів. 
31 Класифікації зсувів та розрахункові схеми. 
32 Оцінка стійкості схилів і відкосів. 
33 Методи оцінки стійкості схилів та відкосів. 
34 Метод КЦПС. 
35 Графоаналітичний метод pF . 
36 Врахування впливу гідродинамічних і гідростатичних сил при оцінці 
стійкості схилу. 
37 Поняття про активний та пасивний тиск ґрунту на огорожу. 



38 Тиск сипучих ґрунтів на підпірну стінку у випадку їх рівномірного 
привантаження. 
39 Тиск зв’язних ґрунтів на огорожі. 

  
Рекомендована література до модуля 1 
1.Цытович Н.А.  Механика  грунтов. – М. : Высшая  школа, 1983, - 287 с. 
2.Маслов Н.Н. Основы  инженерной  геологии  и  механики  грунтов.- М.: 
Высшая  школа, 1982. – 510 с. 
3.Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической  
практике. – М.: Недра, 1977.  235 с. 
4.Полуботко А.А.  Практикум  по  механике  грунтов. – М.: МГРИ,  1981. – 96 с. 
5.Котов М.Ф. Механика грунтов в примерах.– М.: Высшая  школа,1968. – 270 с. 
6. Костюченко М.М. Навчальний посібник з дисципліни «Механіка грунтів» 
     Інтернет – ресурс Київського університету www.geol.univ.Kiev.ua/ua/lib/ 
  

  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Прогноз зміни напруженого стану ґрунтової 

основи на період експлуатації будівель і споруд  
  

Тема 12. Оцінка стійкості ґрунтових основ споруд (2 год.) 
Лекція 12. Оцінка стійкості ґрунтових основ споруд – 2 години. 

План лекції:  
 ґрунтова основа як частина трьохкомпонентної системи кліматичні та  
  визначення контурів граничної рівноваги   

Ґрунтова основа і побудована на ній споруда є складною системою, яка 
може бути уявлена у вигляді трьох послідовно з’єднаних елементів: ґрунтова 
основа, фундамент і надземна конструкція. Сама споруда з часом змінюється: 
відбувається поступова і незворотна зміна властивостей будівельних матеріалів 
в результаті старіння, корозії, тощо. Найбільш приховані зміни в процесі 
будівництва та експлуатації споруд відбуваються з ґрунтами основи. 

При виборі розрахункової схеми важливе значення має встановлення виду 
залежності між виникаючими в результаті будівництва напруженнями і 
деформаціями в ґрунтовій основі. Успіх виконання кількісних прогнозів 
залежить також від достовірності показників фізико-механічних властивостей 
ґрунтів і врахування їх змін з часом. 

Під дією дотичних напружень в ґрунтовій основі виникають місцеві 
області руйнування, які при підвищенні тиску від споруди збільшуються в 
розмірах і формують поверхню ковзання. 

Знання розмірів зон, де відбувається руйнування в ґрунтовій основі 
дозволяє: 

- оцінити можливість застосування теорії лінійно-деформованого 
середовища для розрахунку стійкості основи споруди; 

- розрахувати стійкість ґрунтової основи та визначити реальні шляхи її 
підвищення. 



Вважається, що моделлю лінійно-деформованого середовища можна 
користуватися у випадку, коли глибина зони граничної рівноваги не перевищує 

4
1  ширини фундаменту (рис.19): 

 
Рис. 19. Характер розвитку зон граничної рівноваги при збільшенні 

навантаження. 1,2,3,4 - розміри зон граничної рівноваги при зростанні  
навантаження від споруди. 

При розрахунках розмірів зон граничної рівноваги (пластичних 
деформацій) перш за все треба визначити глибину їх розвитку шляхом 
співставлення максимальних кутів відхилення max  з кутами внутрішнього тертя 
 , які змінюються в межах ґрунтової основи. 

Контури зони граничної рівноваги (рис.20) можна знайти і шляхом 
розв’язання рівняння для знаходження граничної лінії області рівноваги, яке 
базується на теорії пружності: 

 
Рис.20. Розрахункова схема для визначення контурів  
зони граничної рівноваги. 
 

Найбільша потужність зони граничної рівноваги maxz  при умові 
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визначається за рівнянням: 
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Величина критичного тиску на ґрунтову основу споруди визначає глибину 
розвитку зони граничної рівноваги. Максимальна глибина поширення зони 
граничної рівноваги (при умові, що  / ) матиме місце при величині 
граничного критичного тиску, що розраховується за рівнянням: 
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Якщо прийняти 0max z , то отримаємо формулу Пузиревського-
Герсеванова для розрахунку початкового критичного крайового навантаження, 

або безпечного тиску: ф
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Для визначення точок, в яких проявляються пластичні деформації, 
необхідно знайти такі значення кута бачення, при яких величина тиску буде 
мінімальною. Ця умова виконується при 

2
2    і їй задовольняють точки, 

розташовані на півколі, що проходить через крайові точки підошви фундаменту 
і величина тиску в цих точках визначається за формулою: фкр hcP   . 

За нормативними документами розрахунковий опір ґрунтової основи для 
будівель без підвалів визначається за формулою: 
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де:
1c  і 

2c  - коефіцієнти умов роботи споруди, що залежать від 
властивостей ґрунтів основи, жорсткості споруди, тощо; 

M  , qM , cM  - табличні коефіцієнти, які залежать від показників зчеплення 
та внутрішнього тертя несучого шару ґрунту. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.)  
1. Розрахункові схеми при оцінці стійкості ґрунтових основ споруд. 

     2. Методи оцінці стійкості ґрунтових основ споруд . 
 

Контрольні  запитання: 
1. У  вигляді яких трьох  послідовно  з’єднаних  елементів може  бути  уявлена 
система: грунтова  основа  і  побудована  на  ній  споруда?    
2. При якій глибині  зони  граничної  рівноваги можна  користуватися   моделлю  
лінійно-деформованого  середовища?   
3. До яких висновків приводять результати співставлення  максимальних  кутів  
відхилення  max   з  кутами  внутрішнього  тертя    в  межах  ґрунтової  основи. 
4. Формула  Пузиревського-Герсеванова  для  розрахунку  початкового  
критичного  крайового  навантаження.  
5. Визначення розрахункового  опіру  ґрунтової  основи  для  будівель  без  
підвалів  за  нормативними  документами.   
 

Література:  
Цытович Н.А.  Механика  грунтов. – М. : Высшая  школа, 1983, - 287 с. 



Маслов Н.Н. Основы  инженерной  геологии  и  механики  грунтов.- М.: 
Высшая  школа, 1982. – 510 с. 
Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической  
практике. – М.: Недра, 1977.  235 с. 
Костюченко М.М. Навчальний посібник з дисципліни «Механіка грунтів» 
     Інтернет – ресурс Київського університету www.geol.univ.Kiev.ua/ua/lib/ 

 
Тема 13. Пружні деформації. Методи загальних та місцевих деформацій (4 

год.). 
Лекція 13. Пружні деформації. Методи загальних та місцевих деформацій 
– 2 години. 
План лекції:  

 методи загальних деформацій  
 методи місцевих деформацій  
 
Факторами, що визначають надійність споруд є не величина напружень в 

ґрунтовій основі, а деформації і осідання ґрунтових основ, і головним чином, 
вертикальні зміщення. Рівномірне осідання всієї споруди не викликає 
додаткових напружень в конструкціях, але різниця осідань окремих частин 
ґрунтової основи, особливо впливає на міцність фундаментів і 
надфундаментних будівель. Досвід показує, що різниця осідань збільшується 
при зростанні величини абсолютних осідань. Тому необхідно вивчати і 
абсолютні і відносні осідання окремих частин споруд. 

Метод граничних деформацій ґрунтових основ базується на виконанні 
таких умов: up SS   і up SS  ; які регламентуються нормативними 
документами. 

Деформації залежать як від змін об’єму (в результаті ущільнення, 
набухання, тощо), так і від деформування окремих фаз, що складають ґрунти 
(повзучість скелету, стискання порової води а також включень парів і газів). 

Хоча пружність є загальною властивістю природних тіл, але ґрунти, як 
дисперсні утворення можуть бути пружними лише в певних умовах. Під дією 
місцевого навантаження на ґрунт певної структурної міцності при одноразовому 
циклі завантаженні і розвантаженні спостерігаються залишкові і пружні 
деформації, причому залишкові деформації в багато разів переважатимуть 
пружні. При багаторазовому циклі навантаження і розвантаження ґрунт 
поступово переходить в пружно-ущільнений стан, який характеризується 
постійністю (для даних умов завантаження) пружних деформацій. Якщо 
збільшити ступінь навантаження, то знову спочатку переважатимуть залишкові 
деформації, а потім спостерігатиметься пружно-ущільнений стан з більшим 
модулем пружності, поки фаза ущільнення не перейде у фазу розвитку здвигів. 

Основними методами визначення пружних деформацій ґрунтів є : 
- метод загальних пружних деформацій, коли враховуються пружні 

переміщення точок, які знаходяться під завантаженою поверхнею, і 
точок, які знаходяться поза її межами; 



- метод місцевих пружних деформацій, коли враховуються деформації, що 
відбуваються безпосередньо в місцях прикладання навантаження. 

Для визначення загальних пружних і залишкових деформацій лінійно 
деформованого шару ґрунту обмеженої потужності використовуються строгі 
рішення теорії пружності. Базовою залежністю для визначення загальних 
деформацій є формула Бусінеска для вертикальних переміщень точок, що 
знаходяться на обмежуючій поверхні напівпростору: 

Rc
PWz 




; де: - c  - коефіцієнт пружного напівпростору, 
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Ec ; 

 Величина осідання грунтової основи залежить від форми і заглиблення 
фундаменту. Для кругових площин завантаження є рішення Бусінеска, для 
прямокутних - рішення Шлейхера, Короткіна та інші. 

Всім цим рішенням можна надати єдину форму: FP
c

WSпр 
/

; 

де: /W - інтегральний коефіцієнт, що залежить від форми, площі підошви і 
заглиблення фундаменту (протабульований). 

Деформації пружного напівпростору при дії місцевого навантаження 
виникають і під площею завантаження і поширюються на певну відстань. 
Теоретично вважається, що відстань, на яку поширюється вплив місцевого 
навантаження, є досить значною. В реальних умовах ця відстань є невеликою, 
бо в роботу ґрунту включається обмежена область масиву. 

У методі місцевих пружних деформацій враховуються лише пружні 
деформації безпосередньо в місцях прикладання навантаження і базуються на 
гіпотезі Фукса – Вінклєра, згідно з якою тиск в даній точці прямо пропорційний 
лише місцевому осіданню: zCP z  ; де: P  - питомий тиск; zC  - коефіцієнт 
пружності ґрунтової основи; z  - вертикальне пружне переміщення. 

Така модель пружної основи є досить умовною, і може застосовуватися 
лише в орієнтовних розрахунках. Коефіцієнт zC  для природних ґрунтів не є 
величиною постійною, а залежить від питомого тиску на ґрунт і площі передачі 
навантаження. 

Метод місцевих пружних деформацій може бути застосований для 
розрахунку осідань конструкцій, що мають постійну площу підошви та 
зазнають зовнішні навантаження однакового діапазону (наприклад, для 
розрахунку осідань залізничних шпал, тощо). 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). 
1. Поняття про характер залежності деформацій від величини напружень. 
2. Методи визначення загальних та місцевих деформацій. 

 
Контрольні  запитання : 

1. Факторами,  що  визначають експлуатаційну надійність  споруд.   
2. На  виконанні  таких  умов базується метод  граничних  деформацій  
ґрунтових  основ?   
3. Основні  методи  визначення  пружних  деформацій  грунтів.   
4. Що є базовою  залежністю  для  визначення  загальних  деформацій?   



5. В яких випадках може  бути  застосований  метод  місцевих  пружних  
деформацій?   
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Тема 14. Одновимірна задача теорії консолідації. Визначення величини 
деформації ґрунтових основ методом тонкого  шару (4 год). 

Лекція 14. Одновимірна задача теорії консолідації. Визначення величини 
деформації ґрунтових основ методом тонкого шару– 2 години. 

План лекції:  
 одновимірна задача теорії консолідації   
 визначення величини деформації ґрунтових основ методом тонкого шару 
  
Ця задача вперше сформульована професором К.Терцагі (1925), отримала 

розвиток головним чином в працях Герсеванов (1931 – 1948) та інших 
вітчизняних та зарубіжних вчених. 

При дії суцільного навантаження, поширеному на значну відстань в 
сторони, шар ґрунту буде зазнавати тільки вертикального стискання без 
можливості бічного розширення, аналогічно компресійному стисканню зразка 
ґрунту у невисокому кільці. 

Осідання ґрунту відбудеться внаслідок зміни його об’єму за рахунок 
зменшення пористості при збільшенні зовнішнього тиску, але об’єм твердих 
часток ґрунту залишається незмінним. Величина повного стабілізованого 
осідання визначається за формулою:  

 1
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Оскільки зміна коефіцієнту пористості прямо пропорційна зміні тиску, 
тобто:  12021 ppmее  , то відповідно матимемо: p

e
mhS
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 ; або pmhS v ; 

де: величина vm
e
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1
 - коефіцієнт відносного стискання ґрунту. 

  
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Одновимірна задача теорії консолідації. 
2. Визначення величини деформації ґрунтових основ методом тонкого шару. 
 

Контрольні  запитання : 



1. В чиїх роботах  сформульована  і отримала  розвиток ця  задача?  
2. Внаслідок чого відбудеться осідання  грунту в даних умовах?   
3 Як визначається величина  повного  стабілізованого  осідання?    
4.Для яких грунтових умов використовується  така розрахункова схема?  
5.Поняття про коефіцієнт  відносного  стискання  грунту. 
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Тема 15. Визначення величини деформації ґрунтових основ методом  

еквівалентного шару (2 год.). 
Лекція 15. Визначення величини деформації ґрунтових основ методом 

еквівалентного шару– 2 години. 
План лекції:  

 поняття еквівалентного шару  
  визначення величини осідання методом еквівалентного шару   

 
Метод еквівалентного шару запропонований М.О. Цитовичем в 1934 році, 

базується на теорії лінійно деформованих тіл і значно спрощує розрахунок 
осідання грунтової основи, приводячи складну просторову теорію консолідації 
ґрунтів до еквівалентної одномірної. 

Еквівалентним є шар ґрунту такої потужності, при якій осідання суцільного, 
необмеженого за площею фундаменту дорівнює осіданню фундаменту заданих 
розмірів і форми, спорудженого на ґрунтах необмеженої потужності. 

Потужність еквівалентного шару можна визначити із умови рівності 
величини осідання в умовах двох - та трьохвимірного стискання 32S  значенню 
осідання при одномірному стисканні: ez hS  1 ; де: eh  - потужність 
еквівалентного шару; 

z - відносне стискання при одномірній задачі, яке визначається із 

узагальненого закону Гука: 
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Осідання при одномірній задачі розраховується за формулою: 
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З другої сторони, осідання для випадку двох - та трьохвимірного стискання 
розраховується за формулою: 
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Прирівнюючи 321  SS , матимемо














1
21

2

E
phe

 
E
bp 21  

 ; 

після алгебраїчних перетворень матимемо:   bhe 
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вводячи коефіцієнт потужності еквівалентного шару 
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A , отримаємо bAhe   . 

Потужність еквівалентного шару ґрунту залежить від бічного розширення 
ґрунту (коефіцієнт A ), від форми та жорсткості фундаменту (коефіцієнт  ) і 
пропорційна ширині підошви фундаменту b . 

Розрахунок осідання фундаментів певних розмірів і форми виконується за 
формулою: pmhS ve  ; де: vm  - коефіцієнт відносного стискання ґрунту, Hм /2 ; 

p  - питоме навантаження на ґрунт, МПа . 
При виконанні розрахунків осідання фундаментів прямокутної форми зручно 

користуватися таблицею значень коефіцієнта еквівалентного шару для кутових 
точок cA  та центральних точок oA . 

Завдання для самостійної роботи (6 год.).  
1. Поняття про еквівалентний шар ґрунту.  
2.Порядок розрахунку величини деформації ґрунтових основ методом 

еквівалентного шару. 
 

Лабораторна робота № 9 ( 6 год.) 
Тема: «Розрахунок  величини осідання ґрунтової основи фундаменту методом 
еквівалентного шару». 

План 
1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2.Знайомство з методикою виконання роботи. 
3.Виконання роботи. 
4.Висновки. 

 
Контрольні  запитання : 

1. Ким запропонований  метод  еквівалентного  шару та на якій теорії він  
базується?   
2.Як визначається потужність еквівалентного  шару?  
3. Поняття про відносне  стискання грунту при  одномірній  задачі. 
4. Особливості розрахунку  осідання  фундаментів  певних  розмірів  і  форми.   
5.Послідовність виконанні  розрахунків  осідання  фундаментів  прямокутної  
форми.   
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Тема 16. Визначення величини деформації ґрунтових основ методом 

пошарового підсумовування (2 год.) 
Лекція 16. Визначення величини деформації ґрунтових основ методом 
 пошарового підсумовування– 2 години. 

План лекції:  
 поняття стислої зони  
  визначення величини осідання методом пошарового підсумовування   

 
Основним методом розрахунку осідання фундаментів для звичайних 

ґрунтових основ є метод пошарового підсумовування, який використовується з 
30–х років до теперішнього часу відповідно до діючих будівельних норм. В 
інженерних розрахунках допустимість використання цього методу оцінюють за 
умовою: Rmt  ; 

де: mt  -середній тиск на підошві фундаменту, R  –розрахунковий опір 
несучого шару ґрунту . 

Для виконання розрахунку величини осідання потрібно відобразити переріз 
фундаменту на інженерно-геологічному розрізі, побудувати епюри величин 
природного та додаткового напружень, визначити потужність стислої зони і 
величину осідання в її межах. 
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Рис.21. Розрахункова схема для визначення величини осідання  
стрічкового фундаменту методом пошарового підсумовування. 



Потужність стислої зони cH  визначається межами: верхньою FL  на рівні 
підошви фундаменту і нижньою BC на рівні, де виконується умова: 

0,2 zg = zp (з точністю до 2 кПа ) 
Доцільно побудувати не дві епюри, а також третю допоміжну епюру 

природного тиску, зменшену в 5 разів, тобто zqi2,0 . Точка перетину цієї 
допоміжної епюри zqi2,0  та епюри додаткового тиску zpi  зафіксує нижню 
межу стислої зони. 

В межах стислої зони cH  ґрунтова основа розбивається на окремі 

розрахункові шари товщиною b
5
1 , відповідно до розбивки, прийнятою при 

складанні таблиці коефіцієнта розсіювання   (див.таблицю11). 
Розбивку потрібно робити так, щоб на розрахунковий шар припадав тільки 

один вид ґрунту (ІГЕ, що характеризується модулем деформації E ). 
Величину осідання розраховують за формулою: i
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де:   – безрозмірний коефіцієнт, що враховує умовність розрахункової 
схеми, приймається   =0,8; ih  - потужність і-того розрахункового шару; 

mtizp .. – середній додатковий тиск в межах і-того шару, 
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де: ... покizp - величина додаткового тиску на верхній межі розрахункового 

шару (на покрівлі ); ... підizp - величина додаткового тиску на нижній межі 

розрахункового шару (на підошві); iE – розрахункова величина модуля 
деформації i -того шару. 

Отриману величину iS порівнюють з допустимим осіданням uS , що 
визначається відповідно до ДБН В.2.1-10-2009. Розрахунок вважають 
задовільним, якщо виконується умова iS < uS , в іншому разі необхідно 
збільшити розміри або  заглиблення фундаментів так, щоб умова виконувалась.  

 
 Завдання для самостійної роботи (6 год.).  
1. Закономірності зміни потужності стислої зони в різних ґрунтових умовах. 
2. Порядок перевірки спів падання меж ІГЕ та розрахункових шарів.  

Контрольні  запитання : 
1.Як поділяється ґрунтова основа на  розрахункові шари? 
2.Як будується епюра додаткових напружень від споруди? 
3.Як поділяється грунтова основа на розрахункові шари? 
4.Як розраховується величина осідання в межах розрахункових шарів?  



5.Які результати розрахунків вказують на необхідність збільшення розмірів або  
заглиблення фундаментів?  
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Лабораторна робота № 9 ( 6 год.) 
Тема: «Розрахунок величини осідання грунтової основи фундаменту методом 
еквівалентного шару». 

План 
1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2.Знайомство з методикою виконання роботи. 
3.Виконання роботи. 
4.Висновки. 

 
 
Тема 17. Зміна осідань в часі. Теорія фільтраційної консолідації (2 год.) 

Лекція 17. Зміна осідань в часі. Теорія фільтраційної консолідації – 2 
години.  
План лекції:  

 зміна осідань в часі  
  теорія фільтраційної консолідації   

 
Осідання не закінчується під час будівництва, як правило повне осідання 

іноді триває від кількох років до кількох десятків років. На процес осідання в 
часі впливає водопроникність, повзучість скелету, а також деформованість всіх 
компонентів (порової води, включень парів, газів, органічних речовин). 

Водонасичені глинисті ґрунти характеризуються найбільшим осіданням, 
повільно затухаючим, яке триває десятки років. Важливим показником є 
швидкість осідання. 

Різні будівельні конструкції мають різну здатність перерозподілу зусиль 
при нерівномірному осіданні. При значних швидкостях осідання можуть 
відбутися хрумкі (аварійні) руйнування конструкцій, при менших швидкостях - 
повільні деформації повзучості. 

Для повністю водонасичених глинистих ґрунтів широко застосовується 
теорія фільтраційної консолідації, передумовами використання якої є наступні: 



1. Розглядаються повністю водонасичені ґрунти при наявності у порах 
вільної, гідравлічно безперервної води, яка не стискається. 

2. Скелет ґрунту приймається лінійно деформованим, напруження миттєво 
викликає деформацію. 

3. Ґрунт не має структурності і зовнішній тиск, прикладений до нього, в 
перший момент повністю передається на воду. 

4. Фільтрація води в порах ґрунту повністю підпорядковується закону 
Дарсі. 

У початковий момент ґрунтова маса знаходиться у статичному стані, 
поровий тиск води дорівнює нулю. В момент прикладання навантаження 
зовнішній тиск повністю передається на порову воду, у подальшому тиск у воді 
буде зменшуватися, а в скелеті ґрунту - збільшуватися, поки все навантаження 
не перейде на скелет. 

Для елементарного шару ґрунту на певній глибині збільшення витрат води 
відповідає зменшенню пористості ґрунту. 

Найбільше практичне значення має формула, за якою можна розрахувати 
осідання шару ґрунту при суцільному навантаженні для любого проміжку часу 
від початку завантаження. 

Повному ущільненню відповідає повне стабілізоване осідання, а частковому 
ущільненню відповідає осідання за час t , ступінь консолідації може бути 

виражена рівнянням: 
п

t

S
SU  ; де: U - ступінь консолідації; tS - осідання за 

час t ; пS  - повне осідання. Осідання за певний проміжок часу визначається за 
рівнянням: USSt  ; яке вирішується з використанням табличних коефіцієнтів. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Передумови використання теорії фільтраційної консолідації. 

   2. Розрахунки величини осідань за певний проміжок часу. 
 

Контрольні  запитання : 
1.Як довго може тривати осідання грунтової основи?  
2. Які  ґрунти  характеризуються  найбільшим  осіданням?  
3. Передумовами  використання теорія  фільтраційної  консолідації.   
4. Як відбувається процес фільтраційної  консолідації?   
5. Як визначається величина осідання  за  певний  проміжок часу?   
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Тема 18. Деформації структурно нестійких ґрунтів (2 год.) 

Лекція 18. Деформації структурно нестійких ґрунтів– 2 години. 
План лекції:  

  особливлсті структурно  нестійких грунтів   
 деформації структурно  нестійких грунтів  
 

До структурно нестійких, а в будівельній оцінці  слабких грунтів відносяться  
різні  за  походженням  грунти  :  торфи,  мули,  сапропелі,  грунти  рослинного  
шару,  замочені  лесові  грунти, насипні  грунти, намивні  грунти,  тощо. 

Торфи  та  за торфовані  грунти  утворилися  в  стоячих  водоймах  за  
рахунок  накопичення  рослинних  залишків  та  їх  перетворення  без  доступу  
кисню. За  ступенем  насичення  органічною  речовиною  виділяються  торфи  (  
>  50 % ), за торфовані  грунти  ( 10 – 50 %)  і  грунти  з  включенням  органічної  
речовини  (  < 10 %). 

Мули  та  замулені грунти  ( річкові, озерні, морські )  є   класифікаційною  
групою  пилувато-глинистих  грунтів,  що  утворилися  у  водному  середовищі  
і  характеризуються  високою  пористістю  і  вологістю. Сапропелі  -  
прісноводні  мули,  гумусова ні,  з  рослинними  рештками. Грунти  рослинного  
шару  ( сучасні,  поховані ),  чорноземи,  степові, підзолисті, каштанові. 

Структурна  міцність ( stP ) слабких  грунтів  залежить  від  пористості  та  
якості  солевих  зв’язків,  формується  за  рахунок  водно-колоїдних  зв’язків :  

- структурна  міцність  мулів  складає  0,01 – 0,03  МПа ; 
- структурна  міцність  торфів  складає  0,0051 – 0,05  МПа ; 

При  навантаженні  слабких  грунтів  до межі  структурної  міцності 
відбувається їх ущільнення,  а  далі  йде  лавиноподібне  руйнування  структури  
грунту. 

Якщо  слабкий  грунт  ущільнювати  невеликими  ступенями,  то  йде  
зміцнення  структури  за  рахунок  зближення  агрегатів  і  структурна  міцність  
збільшується. При  динамічних  навантаженнях  структурні  зв’язки  
порушуються,  а  структурна  міцність  різко  падає,  проявляються  тиксотропні  
явища.. 

Особливості  поведінки  слабких  грунтів  під  навантаженням : 
- низьке  критичне  навантаження ; 
- деформована  зона  розвивається  на  велику  глибину,  що  

супроводжується  значними  бічними  деформаціями ; 
- в  прошарках  слабкого  ґрунту  в  умовах  швидкого  навантаження  

можуть  утворитися  поверхні  ковзання,  що  приводить  до  руйнування  
піщаних  подушок ; 

- повільне  завантаження  приводить  до  зміцнення  ґрунту,  зниження  
деформативності,  попередження  видавлювання . 



Для  забезпечення  надійної  експлуатації  будівлі, спорудженої  на  ділянці  
поширення  органо-мінеральних  ґрунтів  доцільно  зробити  їх виторфовування. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.).  
1.Характеристика механічних властивостей структурно нестійких грунтів. 

   2. Особливості поведінки слабких грунтів під навантаженням. 
 
 

Контрольні  запитання : 
1. Які грунти відносяться  до структурно нестійких, а в будівельній оцінці - 
слабких? Технічне  завдання, як  основа  інженерно-геологічних  досліджень. 
2. Характеристика фізико-механічних властивостей  структурно нестійких 
грунтів. 
 3. Особливості поведінки при слабких  грунтів  навантаженні.    
4.Заходи по   забезпеченню  надійної  експлуатації  будівлі, спорудженої  на  
ділянці  поширення  органо-мінеральних  ґрунтів. 
5. Способи зміцнення  ґрунтів, зменшення їх деформативності.   
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Тема 19. Загальні уявлення про реологічні процеси (2 год.) 

Лекція 19. Загальні уявлення про реологічні процеси– 2 години. 
План лекції:  

 значення реології для механіки грунтів  
  стадії повзучості грунтів   

 
Галузь  науки, яка  вивчає  процес  деформування  різноманітних  матеріалів  

в  часі  під  дією  навантаження  без  зміни  їх  речовинного  складу  називається  
реологією. 

Дослідження  реологічних  процесів  почалося  давно ( Бінгам – 1922, 
Рейснер – 1943 ). Важливе  значення  питання  реології  мають  в  механіці  
грунтів,  а  саме  в  задачах,  пов’язаних  з  тривалою  дією  навантажень,  коли  
в  грунтах  можуть  накопичуватися  значні  деформації повзучості,  або  коли  
має  місце  послаблення  напружень  -  їх  релаксація. 



Зменшення  міцності  грунтів  з  часом  необхідно  знати  для  вибору  
розрахункового  опору  грунтів,  як  основи  та  матеріалу  для  споруд. 

Реологічні  процеси  найбільш  характерні  для  глинистих  грунтів.  Для  
водонасичених  глин  ці  процеси  відбуваються  одночасно  з  фільтраційною  
консолідацією,  але  не  закінчується  разом  з  нею,  а  продовжується  ще  
тривалий  час.   

Дослідження  при  стисканні  і  здвиганні  грунтів показують,  що  опір  
зв’язних  глинистих  грунтів  зовнішнім  силам  залежить  від  тривалості  дії  
навантаження. При  дії  зростаючих  зовнішніх  навантажень  жорсткі  зв’язки  
поступово  руйнуються,  але  з’являються  нові  -  водно-колоїдні  та  
молекулярно-контактні  зв’язки  в  результаті  зменшення  відстані  між  
частками  грунтів. 

Крім  миттєвої  деформації  виділяють  три  стадії:  невстановленої 
повзучості,  встановленої  повзучості  або  пластичної  течії  з  постійною  
швидкістю  деформування,  прогресуючої  течії  із  зростаючою  швидкістю  
деформування. 

У  першій  стадії  невстановленої  затухаючої  повзучості  відбувається  
зменшення  існуючих  мікро тріщин,  спостерігається  зменшення  об’єму  
грунту. 

У  другій  стадії  відбувається  перебудова  структури  при  незмінному  
об’ємі  грунту.  Руйнування  існуючих  жорстких  та  напівжорстких  
структурних  зв’язків  повністю  компенсується  виникненням  нових  водно-
колоїдних  та  молекулярно-контактних  зв’язків. 

На  третій  стадії  прогресуючої  течії  збільшується  об’єм  грунту  і  
зменшується  загальний  опір  внаслідок  виникнення  нових  мікротріщин,  що  
зростають  і  прискорюють  деформацію,  яка  приводить  грунт  до  крихкого  
руйнування  або  в’язкої  течії,  яка  супроводжується  видавлюванням  грунту  в  
сторони  від  завантаженої  поверхні. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.).  
1. Загальні уявлення про реологічні процеси в грунтах. 
2. Стадії деформації при тривалій дії навантаження. 
 

Контрольні  запитання : 
1. Предмет вивчення та історія розвитку   реології.         
2.Практичне значення знання реології.  
3. Для  яких  грунтів найбільш  характерні реологічні  процеси?   
4.Характеристика стадій деформації.              
5.Можливі наслідки стадії  прогресуючої  течії.    
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 Тема 20. Вторинна консолідація ( 2год.) 
Лекція 20. Вторинна консолідація– 2 години. 

План лекції:  
 закономірності процесу  консолідації  водонасичених  грунтів      
 стадії  фільтраційної  консолідації 

 
Процес  консолідації  водонасичених  грунтів  відбувається  з  певними  

закономірностями  до  певного  ступеня  і  залежать  від  особливостей  
ущільнення  та  стискання  грунту. 

При  тривалому  ущільненні  на  процес  консолідації  впливають  нові  
водно-колоїдні  зв’язки,  а  також  вторинні  ефекти,  обумовлені  повзучістю  
мінерального  скелету  грунту  і  тонких  водно-колоїдних  оболонок  твердих  
часток. 

Тому  теорія  фільтраційної  консолідації  має  певні  межі  застосування  в 
залежності  від  досягнутого  ступеня  ущільнення. 

При  завантаженні  водонасичених  грунтів  спочатку  відбувається  миттєве  
стискання,  обумовлене  стисканням  порової  води,  потім  йде  процес  
ущільнення,  обумовлений  переважно  витисканням  води  із  пор  грунту,  а  
потім  додається  процес  вторинної  консолідації,  або  повзучості  скелета  
грунту,  обумовлений незворотними  зсувами  часток,  агрегатів  та  водно-
колоїдних  оболонок. 

 
Стадії  фільтраційної  консолідації  можна  проаналізувати  за  різними  

методами. 
Початок  фільтраційної  консолідації  за  методом  Тейлора  визначається  по  

початковій  ділянці  кривої  ущільнення,  побудованій  в  координатах   piS   та   

t .  
Завершення фільтраційного ущільнення, коли  U 100%, визначають   

кривій,  побудованій  в  напівлогарифмічній  системі  координат  (  piS , tlg )  
шляхом  знаходження  точки  пересікання  нижньої  ділянки  кривої  
фільтраційного  ущільнення  і  останньої  ділянки  кривої,  що  відповідає  
вторинній  консолідації. За  дослідами  Бюісмана  ця  ділянка  при  значних  
проміжках  часу  буде  лінійно  залежати  від   tlg  ,  а  при  дуже  значних  -  
затухати  в  процесі  старіння  колоїдів  грунту. 

Таким  чином,  можна  вважати,  що  процес  ущільнення  водонасичених  
грунтів  буде  визначатися  головним  чином  фільтраційною  консолідацією,  а  
далі  -  відбувається  за  рахунок  вторинної  консолідації. 



Завершення  процесу  фільтраційної  консолідації  можна  легко  встановити  
експериментально,  шляхом  ретельного  виміру  надлишкового  порового  
тиску.  Якщо  приріст  порового  тиску  майже  дорівнює  нулю,  то  можна  
вважати  процес  фільтраційної  консолідації  завершеним,  а  осідання,  що  
продовжується  можна  розглядати,  як  деформацію  повзучості  скелету. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  

1. Поняття про вторинну консолідацію. 
2. Методи аналізу стадій  фільтраційної  консолідації. 
 

Контрольні  запитання : 
1. Поняття про процес  вторинної  консолідації.   
2. Методи аналізу протікання процесу  вторинної  консолідації.   
3.Складові процесу  ущільнення  водонасичених  грунтів.   
4. Яким чином можна встановити  завершення  процесу  фільтраційної  
консолідації?  
5.За рахунок чого може відбуватися осідання грунтової основи після 
завершення фільтраційної  консолідації?  
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Тема 21. Релаксація напружень та тривала міцність ( 2 год.) 

Лекція 21. Релаксація напружень та тривала міцність– 2 години. 
План лекції:  

 релаксація напружень  
 тривала міцність грунтів  

Оскільки  у  фазі  повзучості  деформації  глинистих  грунтів  з  часом  
зростають,  то  для  стабілізації  певної  деформації    потрібне  напруження,  яке  
зменшується  з  часом. 

Процес  зменшення  з  часом  діючих  напружень  при  незмінній  деформації  
називається  релаксацією  напружень. 

Релаксація  напружень,  обумовлена  руйнуванням  структурних  зв’язків  в  
глинистих  грунтах,  у  процесі  повзучості  завжди  має  місце,  але  напруження  
спадає  не  до  нуля,  а  лише  до  певного  значення. 

Виділяються  характерні  міцнісні  показники  грунтів,  які  характеризують  
реологічні  властивості : 



- миттєву  міцність  0 ,  що  характеризує  миттєвий  опір  грунту  на  
початку  навантаження; 

- тимчасову  міцність   t ,  що  змінюється  в  часі,  і  призводить  до  
руйнування  грунту  за  певний  проміжок  часу   t ; 

- довгочасну,  тривалу  міцність     або  найменшу  межу  міцності,  при  
релаксації  напружень,  нижче  якої  опір  не  зменшується. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Поняття про релаксацію напружинь. 
2. Поняття про  тривалу міцність. 

Контрольні  запитання : 
1.При якому напруженні можлива стабілізація деформації г глинистих  грунтів?   
2.Як змінюється інтенсивність деформацій при релаксації напружинь?  
3.Чим обумовлена релаксацію напружинь?  
4. Міцнісні  показники  грунтів,  які  характеризують  реологічні  властивості. 
5.Поняття про довгочасну,  тривалу  міцність грунтів.   
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Тема 22. Деформації повзучості та методи їх визначення (2 год.) 

Лекція 22. Деформації повзучості та методи їх визначення– 2 години. 
План лекції:  

  поняття деформації повзучості   
  методи їх визначення деформації повзучості  
  

При  дослідженні  затухаючої  невстановленої  повзучості  ґрунтів  необхідно  
відрізняти  об’ємну  повзучість,  яка  спостерігається  при  стисненні,  від  
повзучості  при  зсуванні  під  впливом  постійно  діючих  горизонтальних  
зусиль. Затухаюча  повзучість  проявляється  в  ґрунтових  основах  споруд  при  
зовнішніх  тисках,  величини  яких  не  перевищують  певне  значення,  що  
відповідає  початку  стадії  в’язко-пластичної  течії. 

Затухаюча  повзучість  обумовлює  в’язко-повзучу (вторинну)  консолідацію.  
В’язко-повзуча  деформація  виникає  внаслідок  деформацій  повзучості  
скелета  грунту,  причому  найбільш  придатною  для  глинистих  грунтів  
теорією  повзучості  є  інтегральна  теорія  лінійної  спадкової  повзучості  



Больцмана-Вольтерра  вперше  застосована  Флоріним  в  інтерпретації  
Маслова-Арутюняна. 

Основним  рівнянням  при  вирішенні  задач  по  цій  теорії  є  рівняння  
стану  скелету  грунту  та  стискуваності  газовміщуючої  порової  води. 

Рівняння  стану  скелету  грунту  при  одноразовому  завантаженні  має  
вигляд : 

                                   ttttK
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де :   
митE
t  - характеризує миттєву деформацію при модулі миттєвої  деформації     

митE   ; 
    ttttK  00   - характеризує  деформацію,  що накопичується  в  часі  і  

пропорційна  напруженню  0t ,  величині  проміжку  часу  дії 0t   і  деякій  
функції    0ttK  ,  що  залежить  від  часу,  що   приймається  від  моменту   0t . 

Рівняння стискуваності порової води, що вміщує газ має вигляд  :   

 
a
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де :   wI  - коефіцієнт  водонасичення  грунту ;  aP  -  атмосферний  тиск, Па . 
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1.Поняття про деформації повзучості .  
2.Методи  визначення деформацій повзучості. 
 

Контрольні  запитання : 
1.Поняття про затухаючу повзучість.  
2.Що обумовлює затухаючу повзучість?  
3. Яка теорія повзучості є найбільш  придатною  для  глинистих  грунтів?    
4. Рівняння  стану  скелету  грунту  при  одноразовому  завантаженні.  
 5. Рівняння стискуваності порової води, що вміщує газ.  
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Тема 23. Врахування повзучості при прогнозі ущільнення та здвигів ( 2 
год.) 

Лекція 23. Врахування повзучості при прогнозі ущільнення та здвигів – 2 
години. 

 
План лекції:  

  теорії  деформації  грунтів   
  правила  вибору  розрахункової  схеми    
  

При  виконанні  розрахунків  осідань  основ  споруд  для  визначення  форми  
та  розмірів  фундаментів  і  прогнозування  протікання  осідань  в  часі  з  
врахуванням  повзучості  грунтів,  важливо  встановити  коли  і  яку  теорію  
деформації  грунтів  застосувати : 

- тільки  теорію  повзучості ; 
- теорію  повзучості  з  одночасним  врахуванням  фільтраційної  

консолідації  ; 
- теорію  повзучості  з  врахуванням  стискуваності  порової  води ; 
- теорію  повзучості  з  врахуванням  структурності  грунтів. 
Для  правильного  вибору  розрахункової  схеми  перш  за  все  треба  

врахувати  значення  двох  головних  факторів : природного  ущільнення ; 
ступеню  водонасичення  грунтів. 

Для  грунтів  текучепластичної  і  мягкопластичної  консистенції,  які  
утримують  у  порах  вільну  воду  і  слабкозвязану  воду  гідравлічно  
безперервну  із  слабкими  структурними  зв’язками  (неущільнені  суглинки,  
супіски  нижче  рівня  ґрунтових  вод )  доцільно  застосовувати  класичну  
теорію  фільтраційної  консолідації,  але  тільки  для  першого  ступеня  
навантаження  і  при  одноразовому  навантаженні. 

Якщо  ж  ці  види  грунтів  будуть  попередньо  ущільнені  деяким  
навантаженням,  то  при  наступних  навантаженнях  вони  матимуть  
новоутворені  структурні  зв’язки   (переважно  водно-колоїдні),  тоді  в  
розрахунках  осідань  необхідно  враховувати  зміну  структурної  міцності  
грунтів  :  неповну  передачу  тиску  на  порову  воду  в  момент  завантаження,  
структурну  міцність  і  початковий  градієнт  напору. 

В  залежності  від  ступеню  водонасичення  грунтів  і  завершеності  процесу  
фільтраційної  консолідації  грунти  слід  розглядати  як : -   однокомпонентну,  
квазіоднофазну  систему  часток;    двокомпонентну  ґрунтову  масу;  
трикомпонентну  систему;  перехідні  системи. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  

1. Поняття про   теорії  деформації  ґрунтів. 
2. Розрахункові схеми при  прогнозі ущільнення та здвигів грунтів. 

Контрольні  запитання : 
1. При  виконанні  яких розрахунків  необхідно враховувати повзучість грунтів?  
2. Які  теорії  деформації  грунтів  застосовуються в розрахунках? 



3. Головні фактори, врахування яких забезпечує правильний  вибір  
розрахункової  схеми. 4. Для яких грунтів  доцільно  застосовувати  класичну  
теорію  фільтраційної  консолідації?    
5. В  залежності яких факторів  грунти  слід  розглядати  як : -   
однокомпонентну,  двокомпонентну  чи  трикомпонентну  систему?   
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Тема 24. Реологічні  моделі  поведінки  грунтів (2 год.) 

Лекція 24. Реологічні  моделі  поведінки  грунтів– 2 години. 
План лекції:  

 прості реологічні моделі 
 моделі Максвела й Фойгта   

 

Реологічні  моделі  на  відміну  від  фізичних  та  механічних  моделей  
враховують  поведінку  ґрунтів  в  часі,  пов’язану  з  їх  повзучістю. Всі  
реологічні  моделі  включають прості  схеми (пружне  тіло  Гука, пластичне  
тіло  Сен-Венана,  в’язке тіло  Ньютона),  що  відображають  характерні  
особливості  деформації  пружних  та  пластичних  тіл.  Реологічні  моделі  
створюють  як  робочі  гіпотези  ідеалізованої  поведінки  ґрунту  під  
навантаженням і описуються  математичними  залежностями. 

При  ускладненні  реологічних  моделей  для  наближення  до  реального  
відтворення  процесів  деформації  в  ґрунтах  -  значно  зростає  їх  математичне  
забезпечення.  Рішення  по  реологічним  моделям  перевіряється  
експериментальними  даними.   

 
 
    Пружне  тіло  Гука позначається  H ,  властивості  пружності  умовно  

зображаються  у  вигляді  пружини. Графік  залежності  між  напруженням  і  
деформаціями  у  тілі  Гука  прямолінійний,  причому  графік  завантаження  та  
розвантаження  співпадають. Робота,  витрачена  на  стискання  пружини,  
накопичується  в  ній  у  вигляді  потенційної  енергії  деформації  і  повністю  
повертається  при  зніманні  навантаження  з  пружини(рис.22). 



 
                 Рис. 22.Схема та принцип роботи  пружного тіла Гука. 
 
Ця  модель  використовується  в  теорії  пружності,  а  при  використанні  в  

інженерно-геологічних  розрахунках  не  враховує  руйнування,  пластичних  
деформацій,  структурної  міцності  ґрунту,  зміни  показників  ґрунту  при  
деформації. 

 
 
Пластичне  тіло  Сен-Венана позначається символом  StV   і  схематично  

зображається  у  вигляді  повзуна.  Між  елементами  моделі  діє  постійне  тертя  
при  постійному  нормальному тиску. Пластичні деформації починаються  при 
критичних напруженнях, об’єм тіла залишається постійним, деформації є 
незворотними(рис.23). 

 

 
                   Рис.23. Схема та принцип роботи  пластичного  тіла  Сен-Венана. 
 
В дійсності процес пластичної деформації розвивається складніше. 

Початковий опір матеріалу зменшується до усталеної величини. 
 
В’язке тіло Ньютона позначається символом  N  і схематично зображається у 

вигляді амортизатора (поршень з отворами рухається в циліндрі, заповненому 
рідиною). Для рідин характерна в’язка течія, яка починається при нескінченно 
малих напруженнях (рис.24). 



 
                      Рис.24. Схема та принцип роботи в’язкого тіла Ньютона . 
 
Закон  в’язкості  Ньютона  можна  записати  у  вигляді :    /  ;                                
де :          -  динамічна  в’язкість,  /  - градієнт  зміщення. 
Робота  сил,  що  викликають  в’язку  течію,  повністю  витрачається  на  

подолання  в’язкого  (рідинного)  тертя,  перетворюючись  в  теплоту  і  є  
незворотною. 

 
За  допомогою реологічних моделей вивчаються різні фундаментальні  

властивості і поведінка реальних грунтів. Вони складаються шляхом  
послідовного  чи  паралельного з’єднання простих схем. У символічних  записах  
послідовне  з’єднання двох моделей позначається NH  ,  а  паралельне NH . 
Першою у назві  складних  моделей  є  назва  виду  деформації, що відбувається  
в  першу  мить  після  прикладання  навантаження. 

 
Модель пружно-вязкої рідини Максвела позначається символом NHМ   і  

схематично  зображається  у  вигляді (рис.25): 

 
                    Рис.25. Схема моделі  пружно-вязкої  рідини  Максвела. 
У  першу  мить  відбудеться   розтяг  пружини (деформація має пружний  

характер).  Якщо  підтримувати  деформацію  постійною,  то  поршень  почне  
повільно  рухатися  і  одночасно  довжина  пружини  буде  скорочуватися.  
Загальна  деформація  збережеться,  а  напруження  в  тілі  зменшаться,  
відбудеться  релаксація  напружень. 

 
 Модель  в’язко-пружного  твердого  тіла  Фойгта позначається  символом  

NHF               і  схематично  зображається  у  вигляді (рис.26) : 



 
            Рис.26. Схема моделі  в’язко-пружного  твердого  тіла  Фойгта. 
 
Реологічні  коефіцієнти  систем :  модуль  пружності,  коефіцієнт  в’язкості,  

час  релаксації  не  залишаються  незмінними  в  процесі  деформування.  У  
реальних  матеріалів  в  ході  деформації  змінюється  структура,  щільність,  
порушуються  внутрішні  зв’язки  і,  відповідно,  змінюються  реологічні  
коефіцієнти,  що  залежать  і  від  абсолютної  величини  деформації  і  від  
швидкості  її  розвитку. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1.Поняття про прості реологічні схеми. 
2.Порівняльна характеристика моделей Максвела та Фогта. 
 

Контрольні  запитання : 
1.  Характеристика пружногое  тіла  Гука.  
2. Характеристика пластичного  тіла  Сен-Венана.  
3. Характеристика в’язкого тіла Ньютона . 
4. Характеристика моделі  пружно-вязкої  рідини  Максвела.  
5. Характеристика моделі  в’язко-пружного  твердого  тіла  Фойгта. 

 
Література:  

Костюченко М.М. Навчальний посібник з дисципліни «Механіка грунтів» 
     Інтернет – ресурс Київського університету www.geol.univ.Kiev.ua/ua/lib/ 

 
  

Контрольні запитання до змістового модуля 2 
1.  Фактори  міцності  та  стійкості  споруд. 
2.  Визначення  меж  області  граничної  рівноваги. 
3.  Визначення  критичних  тисків  на  ґрунтову  основу. 
4.  Види  та  причини  деформацій  ґрунтів. 
5.  Метод  загальних  пружних  деформацій. 
6.  Метод  місцевих  пружних  деформацій. 
7.  Одномірна  задача  теорії  консолідації  ґрунтів. 
8.  Теорія  фільтраційної консолідації  ґрунтів. 
9.  Визначення  осідання  ґрунтових  основ  методом  тонкого  шару. 



10.  Визначення  осідання ґрунтових  основ  методом пошарового підсумовування. 
11.  Визначення  осідання  ґрунтових  основ методом  еквівалентного  шару. 
12.  Деформації  структурно  нестійких  ґрунтів.  
13. Загальні  уявлення  про  реологічні  процеси. 
14. Реологічні  моделі  поведінки  ґрунтів. 
15. Вторинна  консолідація 
16. Релаксація  напружень   і  тривала  міцність.  
17. Деформації  повзучості  та  методи  їх  визначення . 
18. Врахування  повзучості  при  прогнозі  ущільнення. 
19.  Визначення  величини  вертикальних  та  горизонтальних  напружень  в  
ґрунтовому  масиві  неоднорідної  геологічної  будови від  власної  ваги. 
20. Визначення  стискаючих  напружень  на  ґрунтову  основу  під  дією  
рівномірно  розподіленого  навантаження  методом  кутових  точок. 
21. Побудова  епюр розподілу  стискаючих  напружень  по  вертикальним  
перерізам  та  ізобар  у  випадку  плоскої  задачі  при  смужкоподібному  
рівномірно  розподіленому  навантаженні. 
22.  Побудова  ізобар   стискаючих  напружень  по  вертикальним  перерізам      
у  випадку  плоскої  задачі  при  смужкоподібному  рівномірно  розподіленому  
навантаженні. 
23.  Побудова  епюр  стискаючих  напружень  в  ґрунтовій  товщі  під  дією  
нерівномірного  трикутного  навантаження.  
24.  Побудова  ізобар  стискаючих  напружень  в  ґрунтовій  товщі  під  дією  
нерівномірного  трикутного  навантаження. 
25  Визначення  величини  стискаючих  напружень ,  що  змінюються  за  
законом  прямої. 
26  Побудова  поверхні  зсуву  за  діаграмою  Янбу 
27  Визначення  коефіцієнту  стійкості  схилу, складеного  однорідним  ґрунтом,  
методом круглоциліндричних  поверхонь 
28 Побудова обрисів рівноміцного  відкосу  графоаналітичним  методом  Fp  
29 Побудова обрисів  відкосу  із заданим  коефіцієнтом  запасу  стійкості 
графоаналітичним  методом  Fp 
30  Визначення  величини  гідростатичного  тиску . 
31  Визначення  величини  гідродинамічного  тиску. 
32  Визначення  величини  результуючої  гідростатичного  та  гідродинамічного   
тиску. 
33  Розрахунок  стійкості  схилу  із  врахуванням  сейсмічних  сил. 
34  Розрахунок  рівнодіючої  активного  тиску   на   гладку підпірну  стінку  від  
засипки  з  сипучого  ґрунту . 
35  Розрахунок  рівнодіючої  активного  тиску   на   гладку  підпірну  стінку  від  
засипки із  зв’язного  ґрунту 
36  Розрахунок  рівнодіючої  активного  тиску   на  гладку  підпірну  стінку у  
випадку  дії  на  поверхню  засипки  рівномірно  розподіленого  навантаження. 
37  Визначення  величини  заглиблення  підпірної  стінки  шляхом  порівняння  
активного  і  пасивного  тиску. 
38  Розрахунок  осідання  споруди  методом  еквівалентного  шару. 



39  Розрахунок   осідання   стрічкових фундаментів   методом   пошарового  
      підсумовування.   
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1 Предмет  механіка  ґрунтів, значення  та  завдання. 
2 Розвиток  механіки  ґрунтів,  зв’язок  з  іншими  науками. 
3 Поняття  про  зовнішні  сили. 
4 Поняття  про  внутрішні  сили. 
5 Поняття  про  напруження. 
6 Метод  перерізів. Епюри  напружень. 
7 Поняття  про напружений  стан  тіла. 
8 Нормальні  та  дотичні напруження. 
9 Головні  напруження  ( плоска  задача). 
10  Розподіл  напружень  у  випадку  плоскої  задачі   Еліпси  напружень.  Кола  
напружень  Мора. 
11  Кут  відхилення. 
12  Історія  розвитку  уявлень  про  розподіл  напружень  в  грунтових    масивах. 
13  Напруження  суцільного  напівпростору  від  дії  зосередженої  сили  ( 
просторова  задача ) . 
14  Визначення  стискаючих  напружень  від  дії  зосередженої  сили  та   суми  
зосереджених  сил. 
15  Дія  місцевого  рівномірно  розподіленого  навантаження  у  випадку   
просторової  задачі. 
16  Визначення   стискаючих  напружень  за  методом  кутових  точок. 
17  Дія  місцевого  рівномірно  розподіленого  навантаження.  Вплив площі  
завантаження. 
 Спосіб  елементарного  підсумовування. 
18  Розподіл  напружень  у  випадку плоскої  задачі. Ізобари,  розпори,   здвиги. 
19  Дія  рівномірно  розподіленого  навантаження  у  випадку  плоскої   задачі. 
20  Дія  трикутного навантаження  у  випадку     плоскої   задачі. 



21  Дія  навантаження ,  що  змінюється  за  законом  прямої у  випадку  плоскої   
задачі. 
22  Розподіл  напружень  по  підошві  споруди  ( контактна  задача ). 
23  Розподіл  напруження від власної ваги ґрунтової товщі. 
24  Загальна  залежність  між  деформаціями  і  напруженнями  у  ґрунтовій  
товщі. 
25  Принцип  лінійної  деформованості. 
26  Теорія  граничного  напруженого  стану. 
27  Фази  напруженого  стану. 
28  Вплив  глибини  закладання  фундаментів  на  розвиток  зон  граничних   
здвигів. 
29  Поняття  про  тривалу  міцність  ґрунтів. 
30  Умови  критичного  рівноваги  для  сипучих  ґрунтів. 
31  Умови  критичного  рівноваги  для  зв’язних  ґрунтів. 
32  Початкове  критичне  навантаження  на  ґрунт. 
33  Граничне  критичне  навантаження  на  ґрунт. 
34   Стійкість  відкосу  ідеально  сипучого  грунту. 
35  Умови  рівноваги  ідеально  зв’язного  грунту. 
36  Умови  та  причини  розвитку  зсувів. 
37  Класифікації  зсувів  та  розрахункові  схеми. 
38  Оцінка  стійкості  схилів   і  відкосів. 
39  Методи  оцінки  стійкості  схилів  та  відкосів. 
40  Метод   КЦПС. 
41  Графоаналітичний метод  pF . 
42  Врахування  впливу гідродинамічних  і  гідростатичних  сил. 
43  Поняття  про  активний  та  пасивний  тиск  грунту  на  огорожу. 
44  Тиск  сипучих  ґрунтів  на  підпірну  стінку  у  випадку  їх  рівномірного  
привантаження. 
45  Тиск  зв’язних  ґрунтів  на  огорожі. 
46  Фактори  міцності  та  стійкості  споруд. 
47  Визначення  меж  області  граничної  рівноваги. 
48  Визначення  критичних  тисків  на  ґрунтову  основу. 
49  Види  та  причини  деформацій  ґрунтів. 
50  Метод  загальних  пружних  деформацій. 
51  Метод  місцевих  пружних  деформацій. 
52  Одномірна  задача  теорії  консолідації  ґрунтів. 
53  Теорія  фільтраційної консолідації  ґрунтів. 
54  Визначення  осідання  ґрунтових  основ  методом  тонкого  шару. 
55  Визначення  осідання ґрунтових  основ  методом пошарового підсумовування. 
56  Визначення  осідання  ґрунтових  основ методом  еквівалентного  шару. 
57  Деформації  структурно  нестійких  ґрунтів.  
58 Загальні  уявлення  про  реологічні  процеси. 
59 Реологічні  моделі  поведінки  ґрунтів. 
60 Вторинна  консолідація 
61 Релаксація  напружень і тривала міцність.  



62 Деформації  повзучості  та  методи  їх  визначення . 
63 Врахування  повзучості  при  прогнозі  ущільнення. 
64  Визначення  величини  вертикальних  та  горизонтальних  напружень  в  
ґрунтовому  масиві  неоднорідної  геологічної  будови від  власної  ваги. 
65 Визначення  стискаючих  напружень  на  ґрунтову  основу  під  дією  
рівномірно  розподіленого  навантаження  методом  кутових  точок. 
66 Побудова  епюр розподілу  стискаючих  напружень  по  вертикальним  
перерізам  та  ізобар  у  випадку  плоскої  задачі  при  смужкоподібному  
рівномірно  розподіленому  навантаженні. 
67  Побудова  ізобар   стискаючих  напружень  по  вертикальним  перерізам      у  
випадку  плоскої  задачі  при  смужкоподібному  рівномірно  розподіленому  
навантаженні. 
68  Побудова  епюр  стискаючих  напружень  в  ґрунтовій  товщі  під  дією  
нерівномірного  трикутного  навантаження.  
69  Побудова  ізобар  стискаючих  напружень  в  ґрунтовій  товщі  під  дією  
нерівномірного  трикутного  навантаження. 
70  Визначення  величини  стискаючих  напружень ,  що  змінюються  за  
законом  прямої. 
71  Побудова  поверхні  зсуву  за  діаграмою  Янбу 
72  Визначення  коефіцієнту  стійкості  схилу, складеного  однорідним  ґрунтом,  
методом круглоциліндричних  поверхонь 
73 Побудова обрисів рівноміцного укосу графоаналітичним методом Fp  
74 Побудова обрисів  укосу  із заданим  коефіцієнтом  запасу  стійкості 
графоаналітичним  методом  Fp 
75  Визначення  величини  гідростатичного  тиску . 
76  Визначення  величини  гідродинамічного  тиску. 
77  Визначення  величини  результуючої  гідростатичного  та  гідродинамічного   
тиску. 
78  Розрахунок  стійкості  схилу  із  врахуванням  сейсмічних  сил. 
79  Розрахунок  рівнодіючої  активного  тиску   на   гладку підпірну  стінку  від  
засипки  з  сипучого  ґрунту . 
80  Розрахунок  рівнодіючої  активного  тиску   на   гладку  підпірну  стінку  від  
засипки із  зв’язного  ґрунту 
81  Розрахунок  рівнодіючої  активного  тиску   на  гладку  підпірну  стінку у  
випадку  дії  на  поверхню  засипки  рівномірно  розподіленого  навантаження. 
82  Визначення  величини  заглиблення  підпірної  стінки  шляхом  порівняння  
активного  і  пасивного  тиску. 
83  Розрахунок  осідання  споруди  методом  еквівалентного  шару. 
84  Розрахунок осідання стрічкових фундаментів методом пошарового 
підсумовування .   


