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Дата: 05.02.2021 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Будівельні конструкції 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 29-30 

Тема: ФУНДАМЕНТИ  БУДИНКІВ 

Тема уроку: Пальові фундаменти 

 

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: 

 

Пальові фундаменти 

Застосовують у малоповерховому будівництві при особливих ґрунтових 

умовах (що осідають, що набрякають, насипних та інших слабких ґрунтах). За 

наявності високого рівня ґрунтових вод пальові фундаменти економічніші від 

збірних стрічкових. 

 

Класифікація пальових фундаментів: 

а) за способом заглиблення у ґрунт: забивні, палі-оболонки, набивні, бурові, 

гвинтові; 

б) залежно від взаємодії з ґрунтом: 

− палі-стояки кінцями спираються на скельові ґрунти і передають на них 

навантаження; 

− висячі палі спираються на стискувані ґрунти й передають навантаження 

на ґрунт бічною поверхнею і нижнім кінцем; 

в) за формою поперечного перерізу: круглі, квадратні, прямокутні, багатогранні, 

трубчасті, таврового та двотаврового перерізу; 

г) за формою поздовжнього перерізу: циліндричні, призматичні, з похилими 

бічними гранями (пірамідальні, конічні, трапецієвидні, ромбоподібні); 

д) за глибиною: 

− короткі – до 6 м; 

− довгі – більше ніж 6 м. 

е) за матеріалом: залізобетонні, бетонні, дерев’яні, сталеві. 

 

2  Призматичні палі 

Переріз призматичних паль може бути 2020 см і 3030 см. Для 

малоповерхових будівель довжина приймається 3…4 м. 

Виготовляють палі з ненапруженою арматурою з важкого бетону класу 

В15, а з напруженою арматурою −В22,5 (рис. 4.14).  
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Мінімальна довжина суцільних паль – 3 м, максимальна – 16 м (із градацією через 

1 м). Шляхом нарощування можна отримати палі довжиною до 32 м. 
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Залежно від величини навантаження і механічних властивостей ґрунту 

палі розміщують в один ряд у шаховому порядкові або в два та більше рядів. Під 

важконавантажені колони ставлять кущ паль (рис. 4.10, в − е). 

Відстань між осями призматичних паль (крок паль) визначають 

розрахунком, але вона повинна бути не менше ніж 3d (d− бік поперечного перерізу 

палі). 

Збірний ростверк з’єднують із палею за допомогою заздалегідь 

виготовленого залізобетонного оголовка з отвором у вигляді зрізаного конуса. 

У цьому випадкові на вирівняну голову палі встановлюють оголовок, у 

конусний отвір якого пропускають оголену арматуру палі (рис. 4.10, б). 

Потім отвір заповнюють бетонною сумішшю і на оголовки вкладають 

збірні балки ростверку. Ростверк заглиблюють у ґрунт по- різному. 

Під зовнішні стіни будівель без підвалів ростверк розміщують на 

100…150 мм нижче від рівня спланованої поверхні землі  й укладають під нього 

при зв’язних ґрунтах шар грубозернистого піску, щебеню або шлаку завтовшки 200 

мм і більше, а при незв’язних − пісного бетону чи шлаку завтовшки не менше ніж 

100 мм. 

Під внутрішні капітальні стіни ростверк укладають на шар пісного 

бетону, щебеню або шлаку завтовшки не менше ніж 100 мм. 

За наявністю підвалу чи технічного льоху під усією будівлею відмітки 

підлоги підвалу суміщають із верхом ростверку. 

На плані ростверки розміщують обов’язково в кутах будівлі та в місцях 

перетину поздовжніх і поперечних стін. 

 

3  Фундаменти на коротких пірамідальних палях 

Фундаменти мають великі розміри верхньої частини  (від 500500 до    

800800 мм) і незначні розміри (7070; 100100 мм) − нижньої. 

Рекомендована довжина таких паль від 1,5 до 4 м. Кут конічності (кут між 

вертикаллю та твірною гранню палі) становить 5…130. 

При зануренні палі відбувається ущільнення ґрунту, що забезпечує 

підвищену її несучу здатність. 

У фундаменті використовують палі із залізобетонним ростверком і без 

нього. 

Застосування скорочує обсяг земляних робіт і транспортні витрати на 

70%, знижує трудові затрати і вартість нульового циклу на 30…40%. 

 

 

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.  
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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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