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Предмет: Будівельні конструкції 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 27-28 

Тема: ФУНДАМЕНТИ  БУДИНКІВ 

Тема уроку: Стовпчасті фундаменти 

  Фундаменти у пробурених свердловинах 

  Фундаменти у витрамбуваних котлованах 

 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме основами та фундаментами. 
Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

1. Стовпчасті фундаменти 

Застосовують у малоповерхових і каркасних будівлях різної поверховості. 

У плані стовпи розміщують на кожному розі будинку, в місцях взаємного 

перетину капітальних стін, а також під усіма капітальними внутрішніми та 

зовнішніми стінами через кожні 2…3 м так, щоб вони знаходились під опорами 

каркаса стін або простінками, але не під прорізами. 

Індустріальні конструкції стовпчастих фундаментів каркасно- панельних 

будівель проектують з елементів заводського виготовлення: фундаментних 

башмаків стаканного типу під колони внутрішніх і зовнішніх панелей, які 

опираються безпосередньо  на фундаменти під колонами або через спеціальні 

фундаментні залізобетонні балки (рандбалки). 

Конструктивні схеми фундаментних балок (рандбалок) стовпчастих 

фундаментів під кам’яні та дерев’яні стіни наведено на рисунку 4.13. 

 

2. Фундаменти у пробурених свердловинах 

Застосовують у будинках із невеликим навантаженням. Економічніші за 

монолітні, стрічкові та стовпчасті фундаменти на 30…50%, а трудові затрати 

скорочуються в 1,5..2 рази. 

Свердловини  400-800 мм завглибшки до 3 м пробурюють мобільним 

агрегатом, заповнюють литим бетоном, бутобетоном або ґрунтобетоном. 

Виробництво таких фундаментів здійснюється без порушення 

навколишнього ґрунту, тому їх застосовувати доцільно під час реконструкції 

будівель. 
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3. Фундаменти у витрамбуваних котлованах 

Улаштування фундаментів полягає у тому, що котловани під фундаменти 

не викопують, а витрамбовують трамбівкою, яка падає. Форма трамбівки в плані 

квадратна, прямокутна або кругла з конусністю від 1:15 до 1:3. 
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Розміри трамбівок визначають залежно від розмірів фундаментів по низу 

від 0,3 до 1,6 м з інтервалом 10 см. 

Застосовують у будинках із невеликим навантаженням. Економічніші за 

монолітні стрічкові та стовпчасті на 30…50%,  а трудові затрати скорочуються в 

1,5…2 рази. 

 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. За якими ознаками класифікують фундаменти? 

2. Наведіть конструктивні рішення стрічкових фундаментів під стінами 

малоповерхових будівель.  

3. Поясніть конструкцію блокових фундаментів, неперервних, переривчастих.  

4. Як виконують стрічкові фундаменти зі збірних бетонних блоків на дуже 

стисливих ґрунтах та косогорах?  

5. Поясніть конструкцію стовпчастих, суцільних фундаментів.  

6. Як класифікують пальові фундаменти?  

7. Дайте пояснення конструкції фундаментів із забивних паль у пробурених 

свердловинах та у витрамбуваних котлованах.  

8. Як виконується гідроізоляція підземних конструкцій будинків від вологості 

ґрунту і ґрунтових вод?  

9. Від чого залежить глибина закладання фундаментів? 
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