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ВСТУП 
Дисципліна «Спеціальні інженерно-геологічні розрахунки» є базовою нормативною 

дисципліною  для  освітнього  рівня  магістрів  з  гідрогеології.  Вона  читається  протягом  3  
семестру  в  обсязі 144 годин,  у  тому  числі  68  годин  аудиторних  занять,  з  них  34 години  
лекцій,  34  години  лабораторних  занять,  76  годин  самостійної  роботи.  Закінчується  
вивчення  дисципліни  заліком у  кінці  3  семестру. 

Метою і завданням навчальної дисципліни «Спеціальні інженерно-геологічні 
розрахунки» є підготовка майбутніх фахівців до постійного кваліфікованого вивчення про 
забезпечення експлуатаційної надійності будівель і споруд, а також до розуміння сутності 
процесів і явищ, котрі відбуваються при взаємодії будівель та споруд із ґрунтовими основами для 
вибору оптимального проектного рішення шляхом моделювання ситуації і виконання прогнозних 
розрахунків.   

Предмет навчальної дисципліни «Спеціальні інженерно-геологічні розрахунки» 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 для забезпечення 
оптимального проектного рішення по зведенню будівель і споруд.  

 Вимоги до знань та вмінь. 
Студент повинен знати: 

1) Місце інженерно-геологічних розрахунків  в циклі  геологічних наук, історію становлення  
інженерно-геологічних розрахунків,  як  науки, перспективні шляхи розвитку; 

2) Основні поняття про грунти, їх класифікацію згідно  чинних  нормативних  документів; 
3) Поняття про розподіл  показників  у  ґрунтовому  середовищі, про  шар  грунту, ІГЕ  та  РГЕ, 

нормативні  та  розрахункові  показники  властивостей грунтів;  
4) Поняття про особливості  взаємодії  ґрунтових  основ  та  будівель  і  споруд, характеристики 

конструктивних схем будівель і споруд, фундаментів неглибокого і глибокого закладання;   
5) Поняття про розрахунки поведінки   системи  ґрунтова  основа – фундамент – будівля;   
6) Поняття про тип грунтових умов будівельного майданчика на лесових грунтах, . потужність 

просідаючої зони та величину сумарних вертикальних деформацій грунтової основи споруди, 
складеної лесовими грунтами. 

Студент повинен уміти: 
1) Класифікувати грунти згідно  чинних  нормативних  документів, виділяти шари  грунту, ІГЕ  та  

РГЕ, визначати нормативні  та  розрахункові  показники  грунтів;  
2) Аналізувати конструктивні схеми будівель і споруд, орієнтуватися у виборі відповідного типу 

фундаменту;    
3) Враховувати особливості поведінки   системи  ґрунтова  основа – фундамент – будівля;   
4)  Оцінювати за  методом   Маслова – Берера стійкість  схилів та відкосів. У відповідності з 

розрахунковими значеннями активного і пасивного тиску грунтів рекомендувати певні 
підпірні стінки;  

5) Визначати тип грунтових умов,  потужність просідаючої зони та величини сумарних вертикальних 
деформацій грунтової основи споруди, складеної лесовими грунтами; 

6) Враховувати вплив органічної речовини на механізм і величину деформацій грунтової основи, та 
визначати  величину  осідання  грунтової  основи   з  врахуванням  осідання  від  вигнивання  
органічної  речовини.   

 
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна 

«Інженерно-геологічні розрахунки» є складовою циклу професійної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з геології. Для вивчення дисципліни «Спеціальні 
інженерно-геологічні розрахунки» необхідно володіти знаннями таких дисциплін як  «Методика 
інженерно-геологічних вишукувань», «Регіональна інженерна геологія», «Інженерна 
геодинаміка», «Ґрунтознавство», «Гідрогеологія», «Інженерно-геологічне моделювання» та 
інших.  

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Спеціальні 
інженерно-геологічні розрахунки» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох 



модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в 
цілому за семестр.  

 
Форми поточного контролю. За результатами модульних контрольних робіт  (2 роботи 

протягом семестру) студент може отримати максимально 36 балів (по 18 балів за роботу). 
Студент може також отримати максимально 14 балів за усні відповіді, 10 балів – за доповнення 
на практичних заняттях.  

Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи. 
 
Модульна контрольна робота  №1.  Варіант и  тем: 

1. Класифікація грунтів згідно  чинних  нормативних  документів.  
2. Характеристика конструктивних схем будівель і споруд. 
3 Характеристика фундаментів глибокого закладання. 
 
          Модульна контрольна робота №2. Варіанти тем: 
1. Розрахунки  стійкості  схилів  за  методом   Маслова – Берера.   
2. Визначення потужності просідаючої зони лесової товщі під дією власної ваги. 
3. Розрахунки грунтових основ за несучою здатністю.   

 
За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою. 

Підсумкова оцінка розраховується як накопичена з оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та 
оцінки за залік.  
 
 Змістовий 

модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 

Залік Разом 
(підсумкова оцінка) 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 
    
При цьому кількість балів відповідає наступним оцінкам: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно » з можливістю повторного складання; 
60-64 – «незадовільно » («достатньо»); 
65-74 – «задовільно»; 
75-84 – «добре»; 
85-89 – «дуже добре»; 
90-100 – «відмінно». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин №  

теми 
 

НАЗВА  ТЕМИ ЛекціїЛабор.
робота

Самост.
робота 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ 1 
1 Особливості, значення та завдання інженерно-геологічних 

розрахунків. 1  6 

2 Поняття про грунти. Класифікація грунтів згідно  чинних  
нормативних  документів. 

 
2  4 

3 Розподіл  показників  у  ґрунтовому  середовищі. Поняття  про  
шар  грунту, ІГЕ  та  РГЕ. 1 2 6 

4 Нормативні  та  розрахункові  показники  грунтів. 2  4 
5 Особливості  взаємодії  ґрунтових  основ  та  будівель  і  споруд. 2  4 
6 Характеристика конструктивних схем будівель і споруд. 2 8 4 
7 Характеристика фундаментів неглибокого закладання. 2  4 
8 Характеристика фундаментів глибокого закладання. 2  4 

  9 Особливості розрахунків поведінки   системи  ґрунтова  основа – 
фундамент – будівля   1 8 4 

          Модульна контрольна  робота 1 1   

                                              ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ 2 
10 Побудова епюр розподілу величин горизонтальних напружень  

та розпорів у випадку плоскої задачі при смужкоподібному 
рівномірно розподіленому навантаженні. 

2  4 

11 Розрахунки  стійкості  схилів  за  методом   Маслова – Берера. 2  4 
12 Визначення типу грунтових умов будівельного майданчика на 

лесових грунтах.   2 8 4 

13 Визначення потужності просідаючої зони лесової товщі під 
дією власної ваги. 2  4 

14 Визначення величини сумарних вертикальних деформацій 
грунтової основи споруди, складеної лесовими грунтами. 2  4 

15 Вплив органічної речовини на механізм і величину деформацій 
грунтової основи 2  4 

16 Визначення  величини  осідання  грунтової  основи   з  
врахуванням  осідання  від  вигнивання  органічної  речовини 2 8 4 

17 Розрахунки грунтових основ за несучою здатністю 2  4 
18 Заходи по зменшенню величини деформацій грунтових основ та 

їх впливу на експлуатаційну надійність будівель і споруд. 1  4 

          Модульна контрольна  робота 2 1   
                                  Всього 34 34 76 

 
 

Загальний обсяг за  семестр 144 год.,  
в тому числі:  
лекцій – 34 год.,  
лабораторні  - 34 год., 

      самостійна робота – 76 год. 
 
 

 
 
 
 
 



ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ 1. 
 

ТЕМА 1. Особливості, значення та завдання інженерно-геологічних розрахунків (1 год.).  
Лекція 1. Особливості, значення та завдання інженерно-геологічних розрахунків.  
 
Знання  інженерно-геологічних розрахунків необхідне  спеціалістам  в  галузі  інженерної  

геології  та  гідрогеології  при  складанні  кількісних  прогнозів  різноманітних  геологічних  
процесів,  обґрунтуванню  стійкості  споруд. 

Дослідженнями  тіл,  що  деформуються,  займається  будівельна  механіка,  яка  вивчає  
тіла,  як  суцільні  системи.  Поведінка  таких  тіл,  в  залежності  від  напруженого  стану,  може  
бути  описана  законами  теорії  пружності, теорії  пластичності,  повзучості,  а  також  
реології.Інженерно-геологічні розрахунки,  використовуючи  досягнення  таких  наук,  як 
математика, фізика, інженерна геологія, гідрогеологія, механіку грунтів, інженерно-геологічне 
моделювання та інших.   

Інженерно-геологічні розрахунки   мають  давню  історію, яка пов’язана із становленням наук, 
на які вони спираються.  Теорія  інженерно-геологічних розрахунків   розвивається.  Застосування  
інженерно-геологічних розрахунків дозволяє  у  більшій  мірі  використовувати  несучу  здатність 
ґрунтів,  достатньо  точно  врахувати  деформації  ґрунтових  основ  під  дією  навантаження  від  
споруди,  що  обумовлює  вибір  не  тільки  безпечних,  але  і  економічно  доцільних  рішень.  

 
 Завдання для самостійної роботи (6 год.)  
1. Предмет  і  об’єкт  інженерно-геологічних розрахунків. 
2. Головні етапи розвитку інженерно-геологічних розрахунків. 
3. Самостійні  наукові  напрямки  інженерно-геологічних розрахунків. 

Література: [2,8,10]. 

Контрольні  запитання : 
1. Інженерно-геологічні розрахунки, як складова прогнозу поведінки грунтової основи.  
2.Етапи розвитку інженерно-геологічних розрахунків.  
3.Зв'язок інженерно-геологічних розрахунків з іншими науками.   
4. Основні завдання інженерно-геологічних розрахунків. 
5. Сучасний стан та перспективні напрямки розвитку інженерно-геологічних розрахунків.  
 
 

ТЕМА 2. Поняття про грунти. Класифікація грунтів згідно  чинних  нормативних  
 документів (2 год.). 

 Лекція 2. Поняття про грунти. Класифікація грунтів згідно чинних  нормативних  документів. 
 

 В  своїй  роботі  інженер-геолог  має  бути  коректним  при  використанні  термінів  і  
понять,  тому  звертаємося  до  чинних  нормативних  документів. 

Згідно  ДСТУ Б.В.2.1-2-96  … грунт – гірські  породи,  ґрунти («почвы»),  техногенні  
утворення,  що  являють  собою  багатокомпонентну  та  багатообразну  геологічну  систему  та  є  
об’єктом  інженерно-господарської  діяльності  людини. 

Ґрунти  можуть  слугувати: 
1) матеріалом  основ  будівель  та  споруд; 
2) середовищем  для  розміщення  в  них  будівель  та  споруд; 
3) матеріалом  самої  споруди. 
При  класифікації  грунтів  використовуються  такі  таксономічні  одиниці: 
- клас  -  за  загальним  характером  структурних  зв’язків ( скельні, дисперсні ); 
- група  -  за  особливостями    структурних  зв’язків  ( скельні, напівскельні; зв’язні, 

незв’язні); 
- підгрупа  -  за  походженням  та  умовами  утворення ( інтрузивні, ефузивні, 

метаморфічні ); 



- тип  -  за  речовим  складом ( силікатні, карбонатні, полімінеральні ); 
- вид  -  за  найменуванням  грунтів  з  урахуванням  розмірів  часток  та  показників  

властивостей (глини, піски ); 
- різновиди  -  за  кількісними  показниками  речовинного  складу,  властивостей  та  

структури  грунтів: 
                   1. гранулометричним  складом; 
                   2. числом  пластичності; 
                   3. ступенем  неоднорідності гранулометричного  складу; 
                   4. показником  текучості; 
                                         … 
                   17. температурою. 
 

          Завдання для самостійної роботи (4 год.)  
1. Поняття про класи і групи грунтів.   
2. Поняття про типи і види грунтів.  

Література:  [12]. 

Контрольні  запитання : 
1.Поняття про класифікації  грунтів.   
2.Поняття про класи грунтів.об'ємні та поверхневі зовнішні сили 
3. Поняття про групи, підгрупи грунтів.   
4. Поняття про типи грунтів.        
5. Поняття про види, різновиди грунтів.  
 

 
ТЕМА 3. Розподіл  показників  у  ґрунтовому  середовищі. Поняття  про  шар  грунту, 

 ІГЕ  та  РГЕ. (1 год.). 
 

Лекція  3. Розподіл  показників  у  ґрунтовому  середовищі. Поняття  про  шар  грунту, ІГЕ  та РГЕ. 
Як відомо з інших курсів, дисперсні ґрунти характеризуються рядом фізичних та  

механічних показників. Про них ми дізнаємося за результатами лабораторних та польових робіт. 
Показники визначаються для окремих  зразків  ґрунту,  або  точок  ґрунтового  середовища. 

В розрахунках використовуються  показники  фізичних  властивостей (вологість, щільність, 
пористість, коефіцієнт пористості, коефіцієнт водонасичення…) та механічних властивостей 
(зчеплення, кут  внутрішнього  тертя, модуль деформації). 

Ці показники в однорідному шарі ґрунту мають розподіл близький до нормального. В  
природних умовах можливі різні зміни показників по глибині чи в плані: 

- закономірна  зміна ( грунт  неоднорідний); 
- зміна  за  «законом пилки» ( випадковий  розподіл, грунт  близький до однорідного); 
Ґрунтове середовище можна характеризувати середніми (нормативними) показниками  

лише у випадку однорідності грунту, тому треба виділяти окремі однорідні ділянки грунту. 
Шар грунту визначається за літологічним складом, генезисом  і  умовами  залягання. ІГЕ  -  

це шар або частина шару грунту, що має однорідні показники, та характеризується  
нормативними  та  розрахунковими  показниками. РГЕ - це частина  шару  або  ІГЕ,  що  
виділяється  при  розрахунках.  Можливе  об’єднання  декількох  ІГЕ  в  один  РГЕ. 

Статистичну обробку результатів випробувань провадять також для оцінки неоднорідності 
грунтів, виділення інженерно-геологічних елементів (ІГЕ) та розрахункових грунтових елементів 
(РГЕ).  

За ІГЕ  приймають деякий об’єм грунту одного походження та виду за умови, що значення 
характеристик грунту змінюються у межах елементу випадково. ІГЕ наділяють постійними 
нормативними та розрахунковими значеннями характеристик. Комплекс ІГЕ утворює  
інженерно-геологічну модель об’єкту.  

За РГЕ приймають деякий об’єм грунту не обов’язково одного походження та виду, в межах 
якого нормативні та розрахункові значення характеристик можуть бути постійними чи такими, 



що закономірно змінюються у напрямку (найчастіше за глибиною). РГЕ може  включати частину 
одного або декількох ІГЕ. Комплекс РГЕ утворює розрахункову геомеханічну модель об’єкта. 

 
Завдання для самостійної роботи ( 6 год.) 

1. Поняття про розподіл  показників  у  ґрунтовому  середовищі.   
2. Поняття про шар  грунту,  ІГЕ  та  РГЕ.. 

Література: [2,10,12]. 

Контрольні  запитання : 
1. Розподіл  показників  у  ґрунтовому  середовищі.   
2. Поняття про шар  грунту.  
3. Поняття про інженерно-геологічний елемент. 
4. Поняття про розрахунковий грунтовий елемент. 
5. Нормативні документи, необхідні для отримання розрахункових значень показників 
властивостей грунтів.    
      
             Лабораторне  заняття 1 (2 год.) 
1.Визначення нормативних  показників фізико-механічних властивостей грунтів. 
2. Визначення розрахункових  показників фізико-механічних властивостей грунтів. 
 

ТЕМА 4. Нормативні  та  розрахункові  показники  грунтів. (2 год.). 
Лекція 4. Нормативні  та  розрахункові  показники  грунтів. 

 За  нормативні  показники  фізичних  властивостей  грунтів  приймаються  їх  середні  
значення  з  точністю  до  0,01: 
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Для отримання достовірної величини nX потрібно мати не менше 6 визначень, проте  

надійні  значення, як правило,  отримують при наявності 15 – 20 визначень. 
Проте в математичній статистиці середнє значення не може однозначно характеризувати  

вибірку даних. Необхідно враховувати розмах (діапазон) зміни значень. Цей розмах  
характеризується середньоквадратичним відхиленням для обмеженої кількості визначень: 
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Неоднорідність показників визначається коефіцієнтом варіації: 
nX

SV  ; 

Чим більший коефіцієнтом варіації, тим неоднорідні ший грунт. 
Розраховувати показники можна лише у випадку однорідності вибірки, тобто у випадку,  

коли для характеристик фізичних властивостей допV  0,15, механічних властивостей    

допV 0,30. 
Згідно нормативних документів визначаються показники для першого граничного стану (за  

міцністю-несучою здатністю), та для другого граничного стану (за  деформаціями). Розрахункові  
показники визначаються за формулою : 
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q      -  коефіцієнт надійності по ґрунту; 

 



         -    
n
Vt

      -  показник точності; 

   -  t   -  коефіцієнт, що визначається довірчою ймовірністю = 0,85 – 0,99  (призначається) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1. Поняття про нормативні показники. 
2. Поняття про розрахункові показники. 

Література: [2,9,10,12] . 

Контрольні  запитання : 
1. Як  розраховується нормативне значення?    
2. Як визначається  розмах ( діапазон )  зміни  значень показника?  
3. Яку функцію виконує коефіцієнт варіації?  
4. Поняття про довірчу ймовірність.  
5. Як визначається розрахункове значення показника?  

 

ТЕМА 5. Особливості  взаємодії  ґрунтових  основ  та  будівель  і  споруд. (2 год.). 
 

Лекція 5. Особливості  взаємодії  ґрунтових  основ  та  будівель  і  споруд .  
Відомо, що надійність будівлі визначається типом ґрунтової  основи та її неоднорідністю. З  

іншого боку самі будівлі впливають на характер поведінки  ґрунтових  основ. 
Взаємодія  будівель  і  ґрунтових  основ  носить  складний  характер  і  не  може  бути  

однозначно  визначена,  тому  цю  систему  спрощують. 
Будівлі характеризуються геометричними розмірами (довжина, ширина, висота),  

наявністю  підземної  частини.  
Визначає  роботу  будівлі  також  матеріал,  з  якого  зведено  будівлю  ( метал, залізобетон, 

цегла,  дерево, скло тощо). 
Визначальними  параметрами  фундаменту є їх тип ( жорсткий, гнучкий), геометричні  

розміри, форма, а також міцність матеріалу. В процесі експлуатації споруди найбільше  
змінюється матеріал фундаментів  в  результаті коливань температури і режиму вологи, під  
впливом агресивних промислових стоків тощо. 

Найбільш приховані і некеровані зміни в процесі будівництва та експлуатації споруд  
відбуваються з ґрунтами основи. При оцінці стійкості споруд важливе значення набувають  
процеси, що приводять до погіршення властивостей ґрунтів, зменшення міцності і збільшення  
деформативності, що веде до зростання абсолютних та відносних деформацій, а інколи і  
руйнування ґрунтових основ і споруд. 

 
 Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Фактори надійності споруди. 
2. Визначальні параметри фундаментів. 
           Література: [2 - 8]. 

Контрольні  запитання : 
1. Характер взаємодії  будівель  і  ґрунтових  основ.   
2.Яким чином визначає роботу споруди будівельний матеріал?  
3.Визначальні параметри фундаменту. 
4. Як виконується розрахунок величин горизонтальних  напружень?   
5.Як впливають підземні води на розподіл напружень в грунтовому масиві?  
 
           

ТЕМА 6. Характеристика конструктивних схем будівель і споруд (2 год.). 
 

Лекція 6. Характеристика конструктивних схем будівель і споруд.  
Робота  будівлі  характеризується  конструктивною  схемою,  будівлі  поділяються на: 
- каркасні,  коли  роль  головного  несучого  елементу  виконують  колони; 



- будівлі  з  несучими  стінами (повздовжніми  чи  поперечними); 
- будівлі  з  неповним  каркасом:  всередині  колони, зовні  -  стіни (проміжний варіант). 
При  розрахунках роботи певної конструктивної схеми враховується  ступінь  її жорсткості.  

Жорсткою є схема, в якій елементи будівлі можуть перерозподіляти навантаження на основу. 
Гнучкою є схема, в якій кожен елемент будівлі може переміщуватися при деформаціях  ґрунтової  
основи,  перерозподілу  навантажень не відбувається. 

Для підвищення жорсткості каркасу будівлі використовують монолітні залізобетонні  
перекриття, вертикальні диски жорсткості, або всю будівлю роблять монолітною. 

Забезпечити жорсткість довгих будівель (35-70 м) важко, тому її будують з окремих  
секцій, які можуть працювати самостійно. 

В результаті нерівномірних деформацій створюються ненормальні умови експлуатації 
будівлі: 

-  крен; 
- руйнування  окремих  елементів. 
 

 Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Особливості конструктивних схем споруд. 
2. Способи підвищення жорсткості каркасу споруди. 

Література: [1 - 5]. 

Контрольні  запитання : 
1. Характеристика каркасних конструктивних схем.  
2. Характеристика будівель з несучими стінами.  
3. Характеристика будівель з неповним каркасом.  
4. Поняття про жорсткі та гнучкі конструктивні схеми. 
5. Засоби підвищення  жорсткості  каркасу  будівлі.   
 
           Лабораторне  заняття 2. 
1.Побудова епюр розподілу величин горизонтальних напружень  у випадку плоскої задачі при 
смужкоподібному рівномірно розподіленому навантаженні. 
2. Побудова розпорів у випадку плоскої задачі при смужкоподібному рівномірно розподіленому 
навантаженні. 

 
ТЕМА 7. Характеристика фундаментів неглибокого закладання. (2 год.). 

 
Лекція 7. Характеристика фундаментів неглибокого закладання. 

Стійкість споруди залежить від типу, розмірів і заглиблення фундаментів, а також від  
інтенсивності  прокладання навантаження. Збільшення розмірів фундаментів та їх заглиблення  
приводить  до  зменшення  ймовірності випору ґрунтової основи і підвищення стійкості  споруди. 
Швидке зростання додаткового тиску від споруди приводить до зменшення  величини  
руйнуючого  навантаження,  повільне  зростання  тиску  -  до підвищення  величини  руйнуючого  
навантаження. 

 Жорсткість будівлі можна регулювати конструкцією фундаменту. Серед фундаментів  
неглибокого  закладання  найменшу жорсткість мають стовпи  (окремо  стоячі  фундаменти  під  
колони), більшу  жорсткість мають стрічкові фундаменти, а ще кращу - з перехресних стрічок. 
Велику жорсткість мають плитні фундаменти, яка може бути підвищені при переході на  
коробчасті. 

Інколи  застосовуються  оригінальні  проекти (наприклад  фундамент  Останкінської  вежі). 
 

          Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Фактори стійкості споруди.  
2. Характеристика плитних та коробчастих фундаментів. 

Література: [2,13]. 

 



Контрольні  запитання : 
1. В яких випадках застосовуються фундаменти неглибокого закладання?      
2. Характеристика стовчастих фундаментів. 
3. Надійність споруд на стрічкових фундаментах. 
4. Надійність споруд на плитних та коробчастих фундаментах.  
5. Сучасні тенденції в розробці фундаментів неглибокого закладання.  
 

ТЕМА 8. Характеристика фундаментів глибокого закладання. (2 год.). 
 
Лекція 8. Характеристика фундаментів глибокого закладання.  

Серед  фундаментів  глибокого  закладання  виділяються : 
- пальові  (20*20  - 40*40),  5 – 20  до  90 м; 
- бурові  опори  (1 – 2,5 м)  до  30 – 40 м; 
- опускні  колодязі; 
- витрамбувані  котловани. 
Деформації глибоких фундаментів значно менші, ніж у неглибоких, бо вони передають  

навантаження на глибокі, більш  міцні  шари  ґрунту. 
При розрахунках деформацій ґрунтових основ необхідно розглядати систему:  ґрунтова  

основа – фундамент - будівля. 
Загальною  умовою  розрахунків  є  дотримання  допустимих  значень  величин  осідання  

(8 – 40 см)  та  нерівномірності  деформацій (0,001 – 0,006).        
Ґрунти  в  залежності  від  типу,  фізичного  стану  і  структурної  міцності  мають  різну  

здатність  до  розвитку  деформацій.  Багаточисельні  експериментальні  досліди  показують,  що  
при  певних  навантаженнях,  коли  починається  стадія  здвигів,  під  фундаментом  утворюється  
ущільнене  ядро,  що  має  форму  клина.  Основою  ядра  є  фундамент  на  всю  ширину,  а  
бокові  сторони  утворені  кривими  ковзання,  які  проходять  через  краї  фундаменту. 

 
 Завдання для самостійної роботи (4 год.). 
1. Характеристика пальових фундаментів.  
2. Характеристика фундаментів, зведених методом витрамбуваних котлованів.  

Література: [2,13]. 

Контрольні  запитання : 
1. В яких випадках застосовуються фундаменти глибокого закладання?  
2. Характеристика фундаментів, зведених методом опускних колодязів. 
3. Характеристика пальових фундаментів.   
4. Характеристика  фундаментів, зведених методом витрамбуваних котлованів. 
5. Сучасні тенденції в розробці фундаментів глибокого закладання.  

 

 
ТЕМА 9. Особливості розрахунків поведінки системи ґрунтова основа – фундамент – будівля (1 год.). 

 
Лекція 9. Особливості розрахунків поведінки   системи  ґрунтова  основа – фундамент – будівля.   

Ґрунтова  основа  і  побудована  на  ній  споруда  є  складною  системою,  надійність  роботи  
якої  залежить  від  ряду  факторів. 

Надійністю системи споруда - ґрунтова основа є здатність нормального функціонування  
протягом експлуатаційного  періоду  при  заданому  технологічному  режимі  роботи  споруди.  
Система  споруда - основа  може бути уявлена у вигляді трьох послідовно з’єднаних  елементів  :  
ґрунтова основа,  фундамент  і  надземна  конструкція. 

При оцінці стійкості споруди безпосереднє практичне значення має схема передачі  
навантаження,  що  залежить  від  конструкції  споруди,  величина  навантаження  на  колону  чи  
на 1 м2  фундаменту.  І  якщо  навантаження  від споруди і обладнання  більш-менш  постійні,  то 
сама споруда з часом змінюється: відбувається поступова і незворотна зміна властивостей  
будівельних  матеріалів  в  результаті старіння, корозії,  тощо. 



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.  

Розрахунки системи ґрунтова основа – фундамент – будівля є складними, їх можна 
поділити на такі групи методів : 

- методи  місцевих  деформацій; 
- методи  загальних  деформацій; 
- методи  скінчених  елементів. 

 
              Завдання для самостійної роботи (4 год.). 
1. Принципи вибору розрахункової схеми для прогнозу стійкості споруди.   
2.Методи розрахунків  системи  ґрунтова  основа – фундамент – будівля.  

Література: [1-8,10,13]. 

Контрольні  запитання : 
1. Для яких фундаментів питання  про  розподіл  напружень  по  підошві  фундаменту  споруди  
має  велике  практичне  значення?   
2. Елементи системи споруда-грунтова основа.   
3. Принципи вибору розрахункової схеми для прогнозу стійкості споруди.    
4. Поняття та показник гнучкості фундаменту.    
5. Основні методи розрахунків  системи  ґрунтова  основа – фундамент – будівля.    
 

   Лабораторне  заняття  3.  
1.Розрахунок  стійкості  схилів за  методом   Маслова – Берера. 
2.Розрахунок  величини активного тиску в блоках зсувного тіла за  методом   Маслова –  
   Берера. 

 
ТИПОВЕ  ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ №1. 
Необхідно  дати  якомога  повну  і  вичерпну  відповідь  на  наступні  запитання  у  

письмовій  формі. 
             1.Класифікація грунтів згідно  чинних  нормативних  документів.  
             2. Характеристика конструктивних схем будівель і споруд. 
             3. Характеристика фундаментів глибокого закладання. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ 2. 
ТЕМА 10. Побудова епюр розподілу величин горизонтальних напружень  та розпорів у           
випадку плоскої задачі при смужкоподібному рівномірно розподіленому  навантаженні. (2год.).  

 
Лекція 10. Побудова епюр розподілу величин горизонтальних напружень  та розпорів у випадку 

плоскої задачі при смужкоподібному рівномірно розподіленому навантаженні.  
  Умови плоскої задачі матимуть місце у випадках, коли напруження розподіляються головним 

чином в одній площині, в напрямку перпендикулярному їй вони постійні, або рівні нулю. Такі умови 
характерні для витягнутих у плані споруд, наприклад стрічкових та стінових фундаментів, основ 
підпірних стінок, гребель та подібних споруд. 

Горизонтальні напруження розраховуються за формулою:  
PK yy  , 

де yK  – коефіцієнт впливу, значення якого залежить від величини відносних координат по 

вертикалі z
b

 та по горизонталі y
b

, тобто. 







b
y

b
zfK y , . Значення коефіцієнта zK  можна взяти 

з таблиці, складеної М.О.Цитовичем для визначення напружень в дослідних точках, 

розташованих на показових вертикальних перерізах ( y
b

= 0; y
b

 = 0,25; y
b

 = 0,5; y
b

= 1,0; y
b

=1,5; 

y
b

=2,0) та горизонтальних інтервалах ( z
b
  0;0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0), вибраних для 

зручності виконання розрахунків по координатних вісях z  та y  відповідно до ширини 
фундаменту b .  

 
 Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1.Фактори впливу на горизонтальні напруження в грунтовій основі.  
2. Методи розрахунків величин горизонтальних напружень. 
Література: [10]. 
Контрольні  запитання : 

1. Вплив гозизонтальних напружень на стійкість споруди.  
2.Основні методи розрахунків величин горизонтальних напружень.   
3. Випадки, де не враховувалися горизонтальні напруження, їх наслідки.    
4.Послідовність дій для визначення горизонтальних напружень.    
5. Особливості визначення горизонтальних напружень в грунтових основах, насичених 
органічним матеріалом.  
 
ТЕМА 11.   Розрахунки  стійкості  схилів  за  методом   Маслова – Берера. (2 год.).  
Лекція 11. Розрахунки  стійкості  схилів  за  методом   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.1): 

 

 
Рис.1. 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 грунту при навантаженні, що дорівнює вазі блоку. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Методи оцінки стійкості схилів та відкосів. 
2. Розрахункові схеми, побудова поверхонь ковзання зсувів.  

Література: [5]. 

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  консеквентних схилів  
4. Переваги методу Маслова-Берера у порівнянні з іншими методами оцінки стійкості 
консеквентних схилів.    
5. Визначекння величини зсувного тиску для вибору конструкції та місцеположення підпірної 
стінки.  
 
  
Тема 12.  Визначення типу грунтових умов будівельного майданчика 
                    на лесових грунтах (2 год.).   
Лекція 12.  Визначення типу грунтових умов будівельного майданчика на лесових грунтах.   

Лесові ґрунти широко поширені на Земній кулі і займають 10% поверхні суші (Західна 
Європа, Україна, Північний Кавказ, Сибір, Китай, Північна та Південна Америка). Потужність 
лесових товщ сягає 100 м в Середній Азії і більше 100 м в Китаї. На Україні лесу немає в 
Карпатах, Кримських горах, Поліссі та в долинах річок, тобто лесові товщі покривають близько 
63% території. 

Характерною особливістю лесових ґрунтів є їх просідання, що виникає в результаті 
ущільнення ґрунтів при їх замочуванні. Будівлі і споруди, зведені на лесових ґрунтах в результаті 
просідання значно деформуються і навіть руйнуються. 

Цим пояснюється значна актуальність детального вивчення властивостей лесових ґрунтів та 
прогнозу їх поведінки при інженерно-геологічних вишукуваннях для проектування і будівництва 
різних споруд. 

Крім того, в зв’язку із значним (до 50%) підтопленням території України не менш 
актуальним є питання оцінки критичного стану будівель і споруд, зведених на лесових товщах до 
підтоплення (наприклад у Запоріжжі). 

Тип грунтових умов визначається в залежності від величини загального просідання лесової 
товщі при замочуванні під дією власної ваги: 
                                                        islislq hS  ; 

До першого типу відносяться грунтові умови при  величині  Sslq < 5 см, а до 
 другого – при  і Sslq > 5 см.    
 Завдання для самостійної роботи ( 4 год.). 
1. Актуальність детального вивчення властивостей лесових ґрунтів та прогнозу їх поведінки.  
2. Як визначається тип грунтових умов на території поширення лесових грунтів?  

Література: [3,13]. 

Контрольні  запитання : 
1.Вплив типу грунтових умов на вибір фундаменту споруди.   
2.Які данні необхідні для визначення типу грунтових умов.  
3.Порядок розрахунку типу грунтових умов.  
4. Зони першого типу грунтових умов на території України. 



5. Зони другого типу грунтових умов на території України. 
 

ТЕМА 13. Визначення потужності просідаючої зони лесової товщі під дією  
                     власної ваги. (2 год.).  

Лекція 13.  Визначення потужності просідаючої зони лесової товщі під дією власної ваги. 
Вирішення задачі полягає у визначенні типу грунтових умов, а також у визначенні 

величини просідання лесової товщі від власної ваги  (  без  додаткового  привантаження ) при її 
замочуванні знизу (при підтопленні) та зверху. 

1. З графіків εsl = f (p) визначаємо початковий тиск просідання   
      ρsl  при εsl = 0,01 (рис.2): 
 

 

 

 

 
 

Рис.2. Графік залежності величини відносного просідання від навантаження. 
 

Порівнюючи епюри природного тиску до і після замочування лесової товщі з епюрою 
початкового тиску просідання, визначаємо відповідні потужності зон просідання. 

 
            Рис.3. Епюри природного тиску природної вологості σzq  та при замочуванні σzq SAt.09, 
епюра початкового тиску просідання ρsl, hsl.n та hsl.SAt – відповідно, потужності зони просідання 
при природній вологості та при замочуванні. 

 

 Завдання для самостійної роботи (4 год.)  
1. Поняття про початковий тиск просідання.  
2. Як існує залежність між величиною просідання і потужністю зони просідання. 

Література: [3,13]. 

Контрольні  запитання : 
1. Способи визначення початкового тиску просідання.  
2. Побудова епюри початкового тиску просідання, її інтерпретація.   
3. Як значення початкового тиску просідання впливають на вибір конструкції фундаментів.  
4. Випадки взаєморозташувань епюр стискаючих напружень і початкового тиску просідання.  
5. Заходи по зменшенню початкового тиску просідання.  



Лабораторне  заняття  4 
1.Визначення типу грунтових умов будівельного майданчика на лесових грунтах.. 
2. Визначення  потужності просідаючої зони лесової товщі під дією власної ваги. 

 

ТЕМА 14 . Визначення величини сумарних вертикальних деформацій грунтової основи 
споруди, складеної лесовими грунтами.(2 год.).  

 
Лекція 14. Визначення величини сумарних вертикальних деформацій грунтової основи споруди, 
складеної лесовими грунтами.  

При вирішенні задачі по визначенню величини сумарних вертикальних деформацій 
грунтової основи споруди, складеної лесовими грунтами проводяться три етапи досліджень.  

На першому етапі визначається величина відносного просідання зразків грунтів, відібраних 
на різній глибині у межах лесової товщі, знаходиться величина загального просідання від власної 
ваги товщі і відповідний тип грунтових умов, а шляхом порівняння епюр напружень від власної 
ваги і початкового тиску просідання визначаються потужності зон просідання при природній 
вологості та при замочуванні лесової товщі зверху, знизу, або і зверху і знизу. 

На другому етапі визначається величина додаткового напруження від дії споруди і сумарне 
напруження в точках на перерізі під центтром фундаменту споруди. А далі виконується весь 
вказаний вище комплекс досліджень аналогічно як в першому етапі, тільки не при напруженнях 
від власної ваги грунтової товщі, а враховуючи величину сумарного напруження. 

На третьому етапі визначається величина осідання грунтової основи, а до отриманого 
результату додається величина просідання при сумарному напруженні. Таким чином 
отримується величина сумарних вертикальних деформацій грунтовї основи споруди, складеної 
лесовими грунтами. 
 
 Завдання для самостійної роботи (4 год.). 

1. Етапи у визначенні сумарних вертикальних деформацій. 
2. Як визначається сумарне напруження в грунтовій товщі? 
       Література: [2,13]. 

Контрольні  запитання : 
1. Порядок розрахунку величини стискаючих напружень.   
2. Порядок розрахунку величини початкового тиску просідання.  
3. Інтерпретація взаєморозташувань епюр стискаючих напружень і початкового тиску 
просідання.  
 4. Як конструкція фундаментів впливає на величину сумарних вертикальних деформацій?  
 5. Порядок визначення сумарних вертикальних деформацій.  

 

 
ТЕМА 15. Вплив органічної речовини на механізм і величину деформацій     
                    грунтової основи. (2 год.).  

 
Лекція 15. Вплив органічної речовини на механізм і величину деформацій   
                   грунтової основи.  

Значна частина народно-господарських об’єктів проектується в межах поширення слабких  
заторфованих грунтів: в Поліссі, в заплавах річок, в зонах техногенного підтоплення. 

За  ступенем насичення органічною речовиною ( omI ) грунти поділяються на торфи  

( omI >50% ), що утворилися в стоячих водоймах за рахунок накопичення рослинних залишків та 

їх перетворення без доступу кисню, сильнозаторфовані грунти ( omI =40-50%),  

середньозаторфовані грунти ( omI =25-40%) та слабкозаторфовані грунти ( omI 0-25% ), а також  
мули, сапропелі та інші.  



Для  грунтів,  насичених  органічною  речовиною  характерне  осідання  при  її вигниванні  і  
ущільнення  за  рахунок  зменшення  об’єму  органічної  речовини  під  дією  власної  ваги. 

 
 Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Характеристика грунтів, що містять органічну речовину. 
2. Особливості поведінки заторфованих грунтів під навантаженням. 

Література: [1,13]. 

Контрольні  запитання : 
1. В чиїх роботах  сформульована  і отримала  розвиток ця  задача?  
2. Внаслідок чого відбудеться зміна величини 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. 

 
ТЕМА 16. Визначення  величини  осідання  грунтової  основи   з  врахуванням  осідання  від  

вигнивання  органічної  речовини (2 год.).  
 
Лекція 16. Визначення  величини  осідання  грунтової  основи   з  врахуванням  осідання  від  

вигнивання  органічної  речовини.  
 Величина  осідання  від  вигнивання  органічної  речовини  розраховується  за  формулою : 
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   , 

де : omK  -  коефіцієнт, що  враховує  можливість знаходження 
                  органічних  включень  в  порах  грунту  і  в   
                  контактах  між  часточками  грунту ; 

       omI  - відносний  вміст  органічної  речовини  за масою ; 
       d   -  щільність  скелету  грунту ; 

                s   -  щільність  часток  грунту ; 
        h  -  потужність  розрахункового  шару  грунту. 

 
При  додатковому  навантаженні  від  будівель  та  споруд  на  ґрунти,  насичені  органічною  

речовиною,  крім  осідання  від  вигнивання  відбувається  осідання  в  межах  стислої  зони,  
величину  якого  можна  розрахувати  за  формулою : 

                              
E

PHS   , 

де :  P  -  питоме  навантаження, кПа ; 
        H - потужність  розрахункового  шару, м ; 
           -  корегуючий  коефіцієнт,  що  має  значення  для   
                 піску -  0,76 ; для  супіску  -  0,72 ;  для  суглинку – 
                 0,56 ;  для  глини  -  0,43. 

 
        Розраховуємо  загальне  осідання  грунтової  основи  будівлі  з  врахуванням  осідання  від  
вигнивання  органічної  речовини  за  формулою : 

      
  omSSS заг  ;             або    остзаг hHS   

 
 Для  аналізу  впливу  органічної  речовини  на  величину  осідання  грунтової  основи  

споруди  треба порівняти  величину  осідання  розрахункового  шару  без  органічної  речовини  з  
величиною  осідання розрахункового  шару,  що  вміщує  органічну речовину. 

 



 Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Як змінюється корегуючий коефіцієнт при визначенні осідання грунтових основ, складених 

різними грунтами?   
2.Як враховується вплив органічної речовини на величину осідання грунтової основи? 

Література: [1,2,3]. 

Контрольні  запитання : 
1. Якими методами можна розраховувати величину осідання до початку вигнивання органічної 
речовини?   
2.Які данні необхідні для визначення величини повного осідання?  
3. Приклади неврахування наявності органічної речовини при розрахунках осідання грунтової 
основи, їх наслідки.  
4. Особливості розрахунку  осідання  фундаментів  певних  розмірів  і  форми.   
5.Послідовність виконанні  розрахунків  повного осідання  фундаментів.   
 

Лабораторне  заняття  5. 
1.Визначення  величини  осідання  грунтової  основи до початку  вигнивання  органічної  
речовини. 
2. Визначення  величини  осідання  грунтової  основи  в результаті  вигнивання  органічної  
речовини. 
 
 

ТЕМА 17.  Розрахунки грунтових основ за несучою здатністю. (2 год.). 
 

Лекція 17. Розрахунки грунтових основ за несучою здатністю. 

Дотримання вимоги про відсутність зон здвигання при визначенні тиску на ґрунтову  основу  
на рівні підошви фундаменту в багатьох випадках є недоцільним. При наявності незначних зон 
пластичних деформацій грунту залежність «навантаження – зміщення» є  лінійною. Тому у СНиП 
ІІ-Б.1 – 62 рекомендовано допускати розвиток  зон  граничної  рівноваги  грунту  біля  країв  
фундаментів на глибину, що дорівнює ¼ їх ширини, тобто bz 25,0max  . Питоме навантаження,  
що  відповідає  нормативному  опору  грунту розраховується  за  формулою: 
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Для  зручності  розрахунків  ця  формула  приведена  до  вигляду: 
              cMdMbМR cq

н   ; 
Де: M , qM , cM  - безрозмірні табличні коефіцієнти, що залежать від нормативної  величини  

кута  внутрішнього тертя ; b  та d - ширина підошви фундаменту  та  глибина  його  закладання,   
с  -  нормативна  величина  зчеплення  грунту. 

Отримані  значення  нормативного  опору  грунту,  як  показує  досвід,  є  дещо  завищеними. 
Фундаменти, запроектовані  на  базі  нормативного  значення  опору  грунту, є  неекономічними. 

Неточність нормативного значення пояснюється тим, що при його визначенні не  
враховується відмінність величин питомої ваги грунтів основи споруди і грунтів засипки пазух 
фундаменту,  не  враховується  також  спільність  роботи  споруди  та  грунтової  основи. 

В певній мірі ці обставини враховані у формулі, що приводяться в нормативних документах.  
Згідно СНиП 2.02.01 – 83  розрахунковий опір грунту основи визначається за формулою: 

           ІІc
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 )1(21 ; 

де:      -  1с  - коефіцієнт  умов роботи грунтової  основи;  
           -  2с  - коефіцієнт умов роботи споруди у  взаємодії з  
                        грунтовою  основою;  
           -   k   - коефіцієнт, що  приймається при  визначенні 



                       міцносних характеристик грунту; 
           -   zk  - коефіцієнт, що приймається в залежності від   
                       ширини фундаменту; 
           -   ІІ  - осереднене значення розрахункової питомої 
                        ваги грунтів нижче підошви фундаментів, 
                        (індекс ІІ вказує, що  розрахунок виконується  
                        другого граничного стану); 
           -   І

ІІ  - осереднене значення розрахункової питомої 
                        ваги грунтів вище відмітки закладання 
                        фундаментів; 
           -    ІІc -  розрахункове питоме зчеплення  грунту; 
           -    Іd  -  глибина закладання  фундаментів. 

 

 Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Фактори, що впливають на несучу здатність грунтової основи. 

2. Чи допускається  розвиток  зон  граничної  рівноваги  грунту  біля  країв  фундаментів?   
Література: [13]. 

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.   

 
 

ТЕМА 18. Заходи по зменшенню величини деформацій грунтових основ та їх впливу на 
експлуатаційну надійність будівель і споруд. (1 год.). 

 
Лекція 18. Заходи по зменшенню величини деформацій грунтових основ та їх впливу на 

експлуатаційну надійність будівель і споруд. 
На виконання вимог розрахунку основ  по граничним станам, крім можливості і  

доцільності зміни розмірів фундаментів у плані або глибині їх закладання , введення додаткових 
зв'язків, що обмежують переміщення фундаментів, застосування інших типів фундаментів, зміни 
навантажень на основу та т.д., слід розглянути необхідність застосування: 
а) заходів по запобіганню погіршення властивостей грунтів основ  ;  
б) заходів, спрямованих на покращення будівельних властивостей грунтів;  
в) конструктивних заходів, що зменшують чутливість споруд до деформацій.  
        До заходів, що запобігають погіршення їх будівельних властивостей грунтів основ, 

відносяться:  
а) водозахисні заходи на майданчиках, складених грунтами, чутливими до зміни  

вологості (відповідна компонування генеральних планів, вертикальне планування території, 
забезпечення стоку поверхневих вод, влаштування дренажів, протифільтраційних завіс і 
екранів, прокладання водопроводів у спеціальних каналах або розміщення їх на безпечних 
відстанях від споруд, контроль за можливими витоками води тощо);  



б) захист грунтів основи від хімічно активних рідин, здатних призвести до осіданням,  
набухання, активізації карстово-суффозіонних явищ, підвищення агресивності підземних вод 
тощо;  

в) обмеження джерел зовнішніх впливів (наприклад, вібрацій); 
г) запобіжні заходи, що здійснюються в процесі будівництва споруд (збереження  

природної структури та вологості грунтів, дотримання технології пристрою основ, 
фундаментів, підземних і надземних конструкцій, що не допускає зміни прийнятої в проекті 
схеми і швидкості передачі навантаження на основи. 
  
Покращення будівельних властивостей грунтів основи досягається: 

а) ущільненням грунтів (трамбуванням важкими трамбівками, пристроєм грунтових паль,  
витрамбовуванням котлованів під фундаменти, попередніми замочуванням грунтів, 
використанням енергії вибуху, тощо);  

б) повною або частковою заміною в основі (у плані і за глибиною) грунтів з незадовільними 
властивостями подушками з піску, гравію, щебеню тощо;  

в) влаштування насипів (відсипання або гідронамивів);  
г) закріпленням грунтів (хімічним, електрохімічним,  термічним та іншими способами);  
д) введенням в грунт спеціальних добавок (наприклад, засолення грунту та насичення його 

нафтопродуктами );  
е) армуванням грунту (введенням спеціальних плівок, сіток і т.п.). 
     
Конструктивні заходи, що зменшують чутливість споруд до деформацій основ, включають:  
а) раціональну компонування споруди в плані і по висоті;  
б) підвищення міцності а просторової жорсткості споруд, що досягається посиленням  

конструкцій, особливо конструкцій фундаментно-підвальній частині.  
в) збільшення податливості споруд (якщо це дозволяють технологічні вимоги) за рахунок  

застосування гнучких або розрізних конструкцій;  
г) застосування пристроїв для вирівнювання конструкцій споруди. 

 
 Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Заходи по запобіганню погіршення властивостей грунтів основ. 

2. Заходи, спрямовані на покращення будівельних властивостей грунтів.  
                         Література: [13]. 

Контрольні  запитання : 
1. Заходи, що запобігають погіршення  будівельних властивостей грунтів основ.  
2. Як покращити будівельних властивостей грунтів основи?  
3.  Конструктивні заходи, що зменшують чутливість споруд до деформацій грунтових основ.   
4. Які захисні заходи є першочерговими?   
5. Послідовність застосування комплексу захисних заходів.   
 

ТИПОВЕ  ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ №2. 
Необхідно  дати  якомога  повну  і  вичерпну  відповідь  на  наступні  запитання  у  

письмовій  формі. 
        1. Розрахунки  стійкості  схилів  за  методом   Маслова – Берера.   
        2. Визначення потужності просідаючої зони лесової товщі під дією власної ваги. 
        3. Розрахунки грунтових основ за несучою здатністю.   

 
 
 

 
 



ПЕРЕЛІК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ   ЛІТЕРАТУРИ 
 
1. Абелев М. Ю. Слабые  водонасыщенные  грунты  как  основания  сооружений,  М., 

Стройиздат, 1972 
2. Дашко Р.Э. , Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно – геологической  практике, М., 

Недра, 1977 
3  Колесников С.М., Трегуб А.С., Матвеев И.В.  Расчет  зданий  и  сооружений на  просадочных  

грунтах, К., Будівельник, 1987 
4. Крутов В.И.  Основания  и  фундаменты  на  насыпных  грунтах, М.,  Стройиздат, 1988 

5. Маслов Н.Н. Механика  грунтов  в  практике  строительства, М.,                   
    Стройиздат., 1977 

6. Месчян С.Р. Начальная  и  длительная  прочность  глинистых  грунтов, М., Недра, 1978 
7. Новиков М.Ф., Меламут Д.Л., Каминская В.И., Седых Ю.И. Намыв   

   площадей  для строительства, М., Стройиздат, 1984 
8. Симвулиди И.А. Расчет  инженерных  конструкций  на  упругом   основании, М., Высшая  

школа, 1978 
9. Шарапов И.П. Применение  математической  статистики  в  геологии,  М., Недра, 1971 

10. Швец В.Б., Гинзбург Л.К., Гольдштейн В.М., Справочник по механике грунтов, К., 
Будівельник,1987 

11. Шукле Л. Реологические  проблемы  механики  ґрунтов, М., Стройиздат, 1976 
12.  ДСТУ  Б. В.  2.1 – 2.96 Ґрунти.  Методи  статистичної  обробки     результатів  випробувань 

грунтів. 
13. ДБН В.2.1 – 10 – 2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. 
 
 


