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ТЕМА: БЛИЗЬКЕ РОЗМІЩЕННЯ ВОДОЙМИЩ І ВПЛИВ

РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ.

Грунтові води, які постійно стікають в водоймище в одному напрямку ,

виносять з-під фундаменту пам’ятки найдрібніші частки грунту. Такого роду

явище, як правило, викликає відколювання ближніх до водоймища частин

будівлі або крен усієї пам’ятки. Розташування центру ваги споруди

змінюється відносно центру основи і відбувається однобічне збільшення

фібрових напружень з усіма небажаними наслідками. Наприклад, з цієї

причини відбувається нерівномірне осідання Пізанської башти (грунтові води

течуть в бік р. Арно).

Руйнування зростає, якщо фіброві ділянки кам’яної кладки, які

одержують збільшені напруження, ще й зволожуються. Справа у тому, що

чим слабші розчин і кладка і чим більше вони вологоємні і сильніше

зволожені, тим значніше вони втрачають свою несучу здатність. Так, нижні

пілони дзвіниці у В'яземах (Московська обл.) з відкритим гульбищем над

ними насичувались атмосферною вологою і підлягали напруженням, які

зростали у зв’язку з креном в бік водоймища, почали під впливом морозів

швидко руйнуватись.

Щоб попередити винесення часток грунту з-під фундаментів, доцільно

з підвищеної і бічних сторін пам’ятки улаштувати дренаж, який буде

перешкоджати руху грунтових вод крізь підвалини пам’ятника. Так був

запроектований відвід грунтових вод від дзвіниці церкви у В’яземах.

Враховуючи те, що улаштування такого дренажу не передбачалось

кошторисом на найближчі роки, при випрямленні дзвіниці їй був спеціально

наданий невеликий крен в протилежну нахилу сторону. Мабуть, через 75—

100 років дзвіниця, одержавши зміщення у сторону ставка, стане

вертикально, після чого обов’язково буде потрібно улаштувати дренаж.

Те саме відбувається з пам’ятками, які розміщені на ділянках,



підвладних зсуву. Зсуви являють собою зміщення з наступним обваленням 

грунтових мас під впливом їх власної ваги, нерідко від прикладання 

допоміжних сил (гідродинамічного тиску і рантових вод, інерційних 

сейсмічних сил, вибухів, трясіння від транспорту, ударів морських або 

річкових хвиль та ін.). Зсув утворюється при наявності слабкого прошарку, 

який збігається з поверхнею ковзання. Відома наявність зсувних дільниць на 

берегових схилах, на яких розміщені пам’ятки. Зсуви берегових схилів зав-

жди завдавали великих матеріальних збитків. Існує серйозна проблема 

збереження багатьох пам’яток, як свого часу будувались  на високих берегах 

водоймищ. Так, літописці XVI ст. писали:» На верству поверх монастиря на 

горі з явилась тріщина велика , а монастир стояв в полугорі і почала гора 

обсипатись со зрілим хлібом і бисть шум і тріск від лісу і нападе на людей 

страх і ужасть велика і прошла оная гора під  монастир землею і вийшла в 

Волгу ріку і зробилась буграми». 

Приблизно у той же час відбулось часткове обрушення високого берега 

Дніпра і разом з ним завалилась стіна огорожі, що вважалась чудом 

будівельного мистецтва, декілька будов і частина Михайлівської церкви 

Видубицького монастиря, заснованого в 1070 р. 

Пам’ятники розташовані на зсувних дільницях, мають слабо- похилі 

майже вертикальні тріщини, що збільшуються догори. Цими тріщинами 

будова ніби розділяється на окремі секції, а їх верх зміщується в бік течії 

грунтових вод. Якщо споруда розташована паралельно яру і має невелику 

довжину, то вона починає нахилятись цілою - без розчленування тріщинами 

на окремі ділянки. У цьому випадку будівля рухається разом зі схилом, па 

якому вона розміщена. 

Наявність зсувів можна визначити по «п’яних» деревах, розміщених 

між будівлею і берегом, похиленим в бік ріки; по з'явленню на асфальті 

навколо будівлі добре видимих тріщин, паралельних берегу. 

У всіх випадках необхідно дослідити грунти буровими свердловинами, 

які треба розмістити між берегом і спорудою і не менше ніж по одній з 



кожної сторони споруди. Часто зсуви утворюються після сильного 

зволоження грунту під час танення снігу або довготривалих дощів, від 

різкого зволоження і збільшення маси верхнього грунту. 

Після визначення причини зсуву можна вживати заходів і по-

переджувати подальші зсувні явища. Якщо повзучість прогресує, це 

найчастіше пов’язано зі зниженням міцності глинистих грунтів (перехід з 

пластичного стану в стан текучості) в результаті їх зволоження. Це 

стосується і пилуватих грунтів (у тому числі і супісків), які при зволоженні 

розпушуються і втрачають свою зв’язність (складність), набуваючи 

властивості пливунів. Грунти, що зазнають фільтраційного тиску води, яка 

проходить через них на поверхню, витікають з товщі і викликають зсуви. 

Таким чином, утворення зсувів відбувається при зменшенні сил опору або 

збільшенні активних зрушуючих сил, а також при одночасному впливові 

обох факторів. 

Зволоження просадних грунтів. Часто в спорудах на грунтах з 

нестійкою структурою - лесоподібних (макропористих) або нерівномірно 

стиснутих - виникають деформації. Як відомо, особливість  лесових грунтів 

полягає в їх просадочності при замочуванні. Джерелами замочування , як 

правило, бувають атмосферні, які просочуються в грунт при відсутності 

належного планування , та протікання трубопроводів. Так, північно-східний 

нахил мінарета медресе Улугбека в Самарканді під дією стікання до нього 

атмосферних опадів різко збільшився.  

У заповіднику Хіви знаходиться більше 50 кам’яних пам’яток- 

архітектури. Територія заповідника має грунтову поверхню, вертикальльне 

планування не провадилось, водостокивідсутні. У 1966 р. були прокладені 

труби водопроводу і каналізації . Поблизу від засипаних траншей утворились 

місцеві осідання, що свідчили про витікання з укладених магістралей. 

Осідання посилилось після зливи 11 квітня 1969 р. Незабаром у стінах 

багатьох пам'яток утворились тріщини. Так, в мавзолеї Уч-Овлія, що являє 

собою огороджений з трьох сторін кам’яними стінами, посередині 



поздовжньої стіни утворилась вертикальна тріщина, яка розколола навіс на 

дві половини У стінах медресе Кутлуг Мурад-Інак після зливи виникло 

багато близьких до вертикалі тріщин. Так в східній стіні ширина розкриття 

тріщини угорі склала 48 мм а в північній стіні - до 27 мм. Великі наскрізні 

тріщини утворились на тій же східній стіні медресе на першому і другому 

поверхах, де розташовані аркади з худжерами (келіями). Тріщини утворились 

також по центру арок крайніх північно-східних худжер і в покриттях маківок 

над першим і другим поверхами в тих же північно-східних ділянках. Ці 

тріщини відокремили від стіни гульдосту (кутову башточку). Крім того, 

відбувся крен гульдости стіни медресе Таш-Хаулі, що розміщена за 4 м. Це 

неповний перелік пошкоджень в пам’ятках Хіви, що виникли внаслідок 

протікання погано укладених магістралей. 

Багато років піддавався нерівномірному осіданню знаменитий будинок 

Оперного театру в Одесі, розміщений на підстильних просадних лесових 

грунтах. Після ін’єкції в грунт під підошву фундаменту рідкого скла осідання 

закінчилось. 

Вібрація від сейсмічних впливів, поїздів і важких автомобілів, що 

проходять поблизу. Цілком беззаперечно в цьому випадку є утворення 

вертикальних тріщин між частинами споруди, які мають різну жорсткість, 

наприклад в місцях примикання широкої будівлі до вузької прибудови. Якщо 

будівля має складну конфігурацію у плані, то відбувається відокремлення 

вертикальними тріщинами тих частин, які складають ніби самостійну форму 

(прагнення кожного блоку до незалежних коливань); наявність у товстих 

стінах великих прорізів, що розташовані по одній вертикалі, викликає 

тріщини по лініях цих прорізів; слабкі грунти, що підстилають фундамент, 

через насиченість водою, а також культурні нашарування викликають поділ 

вертикальними і скісними тріщи нами окремих стін завдяки амплітудам 

коливань, що збільшуються в таких грунтах при землетрусі. 

Розташування поблизу пам’яток транспортних проїздів при 

проходженні транспорту, особливо рейкового, утворює сильну вібрацію. 



Інші причини утворення горизонтальних і вертикальних тріщин  

Поява у кладці горизонтальних розривів тобто тріщин, що проходять в 

основному по одному горизонтальному шву кладки, вказує на значне 

осідання конструкцій, які розташовані нижче. Для ліквідації подібних 

розривів обмежуються забиванням у тріщину на певній відстані один від 

одного сталевих клинів з наступною за чеканкою тріщин між клинами 

цементним розчино. 

Слід відзначити випадки появи горизонтальних тріщин і розривів у 

кладці контрфорсів. Такі явища свідчать не про аварійне становище 

^основних конструкцій будівлі, а про те. що контрфорс не підтримує 

примикаючі конструкції, навпаки, своєю масою спричиняє додаткове 

осідання основи. Так. контрфорси на західній стіні Кирилівської церкви у 

Києві мають горизонтальні розриви 

па висоті приблизно 80 см від поверхні грунту. 

Це вказує на те, що нижня частина контрфорсів просіла, а верхня 

висотою до 10 м тримається на стіні. Нижня частіша контрфорсів Іванівської 

башти кремля у Нижньому Новгороді відірвалась і осіла з утворенням 

горизонтальної тріщини, а їхня верхня частина, замість того, щоб стримувати 

башту від горизонтального зміщення, повисла на ній. 

Наявність густо розташованих невеликих вертикальних тріщин 

свідчить, що несуча здатність кладки менша навантаження, яке припадає на 

неї. Незабаром після утворення таких тріщин відбуваються обрушення 

(обвали). При виявленні таких ушкоджень необхідно вживати термінових 

заходів для розвантаження даних ділянок кладки. Для тимчасового 

закріплення застосовують підкоси, що розвантажують стіну; крім того, таку 

слабку кладку ін’єктують цементним молоком, чим значно збільшують 

несучу здатність. 

Вплив корозії металевих кріплень па утворення ушкоджень. Це в 

основному стосується руйнування облицювальних каменів, прикріплених до 

стін металевими скобами. Під впливом зволоження облицювальних каменів з 



пористих матеріалів металеві кріплення, які не захищені певною товщиною 

цементного (а не вапняного, а ще гірше — алебастрового) розчину, 

починають кородувати. 

Продукти корозії, збільшуючись в об’ємі, розклинюють (виштовхують) 

шматки каменів облицювання. 

Те саме може статись під впливом корозії в’язей, що розміщені в 

середині  кам’яних стін, пілонів, білокам’яних колон з металевим стержнем в 

центрі перерізу, при інтенсивному протіканні покрівлі. 

Втрата несучої здатності в’язей  В старину для в’зки стін між собою 

застосовували підтоварник, проте з часом під впливом зволоження 

капілярними водами ці в’язі загнивали. Так у храмі Болдинського монастиря 

утворились великі наскрізні тріщини в шатрі, причому деформована кладка 

випиналась із загальної площини до 18 см. Причиною цього було зникнення 

дерев’яних в’зей, що опоясували раніше будівлю у три ряди. Ці в’язі або 

загнили, або згоріли при одній з пожеж. Для вводу нових дерев’них в’язей 

необхідна була пробивка розширених штраб у храмі, який до того був в 

аварійному стані. Виходячи з цього П.Д. Барановський запропонував 

розчистити старі канали свердленням, увести в них сталеві в’язі і заповнити 

старі канали розчином. Спочатку висловлювались побоювання з приводу 

наслідків впливу різниці коефіцієнтів лінійних розширень давніх і нових 

матеріалів, але оскільки цю пропозицію підтримали спеціалісти-

теплотехніки, то її опробували.  На практиці цей метод виявився доцільним. 

Вплив атмосферних опадів. За останні роки в атмосферних опадах 

різко зросла концентрація летких сполучень сірки. Гази, основу яких складає 

двоокис сірки і сірчаний ангідрид, що утворились від згоряння вугілля, 

нафти, мазуту, брикетів, горючого газу при металургійних, коксохімічних та 

інших процесах, також вихлопні гази автотранспорту, дедалі більше 

насичують повітря 

Сполучення сірки вступають у реакцію з водою і утворюють сильні 

кислоти, які прискорюють руйнування різних матеріалів. Особливо швидко 



руйнуються вапняки. 

Зміни в пам’ятках, викликані прибудовами. Мають місце випадки, 

коли в четвериках дерев’яних рублених будівель випинають кути. Звичайно 

це пов’язано з пізнішою вирубкою в одній із стін високого прорізу для 

проходу в прибудову. Збільшення «черевця» викликається тим, що знову 

пробитий в суцільній стіні проріз, як правило, не облямовується коробкою. 

Ріг такої будівлі по висоті прорізу стає не скріпленим з протилежною стіною, 

а наявність у зрубі хоча б невеликої позацентровості від вертикального 

навантаження викликає зміщення колод у горизонтальному напрямку. При 

відсутності коробки в прорізі і шпонок між колодами зміщуються з вертикалі 

і колоди, що примикають до цього кута. 

Крім наведених вище, відомі й інші причини, що викликають 

деформації у спорудах. Наприклад, до нерівномірного осідання можуть 

призвести глибинні карсти при наявності над ними грунтів з коефіцієнтом 

фільтрації 0,5 за добу; улаштування поблизу від пам’ятника глибокого 

колодязя в пливунах та інші. Яких у таких випадках треба вживати заходів, 

неможливо рекомендувати без докладного обстеження пам’ятника. Звичайно, 

рішення залежить від місцевих умов, конструкцій споруджень і розмірів 

пошкоджень. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Що треба виконати щоб попередити винесення часток грунту з-під 

фундаментів? 

2. Які фактори впливають на появу сильної вібрації ? 

3.  Про що свідчить наявність густо розташованих невеликих вертикальних 

тріщин ? 

4. Що утворюють сполучення сірки з водою і як це впливає на пам’ятники? 

 

Законспектувати матеріал уроків. Надати відповіді на пошту 

ashmarina@ukr.net 
 


