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Дата: 01.02.2022 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Будівельні конструкції 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 15-16 

Тема: ОСНОВИ ФУНДАМЕНТІВ 

Тема уроку: Поняття про основи 

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: 
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Несучий шар ґрунту – це той шар, який сприймає навантаження і передає 

його на нижчі, підстильні шари. 

Фізико-механічні властивості ґрунтів залежать від природи та структури 

самих ґрунтів, а також від наявності або відсутності ґрунтових вод. У більшості 

випадків ґрунтові води знижують несучу здатність основи, а коливання їх рівня 

(наприклад, у результаті зміни сезонного режиму) може призводити до 

нерівномірних осідань будівлі. Ґрунт, здатний утримувати в своїх порах воду, при 

проморожуванні здимаються, оскільки вода при замерзанні збільшує об’єм. Сили, 

що призводять до здимання, досить великі та можуть спричинити недопустимі 

деформації будівлі. 

Здимання ґрунту залежить не тільки від їх вологості, але й від рівня 

ґрунтових вод, крупності зерен та глибини промерзання ґрунтів. Чим дрібніші 

зерна ґрунту та чим більше в ньому вологи, тим більша здатність до здимання при 

промерзанні в ґрунті. Природні основи повинні мати постійний об’єм при 

промерзанні або знаходитись нижче від лінії промерзання ґрунту. 

Природна основа повинна бути нерухомою, що пов’язане зі стійкістю 

пластів ґрунту. Великий кут нахилу пластів може привести до ковзання одного 

пласта по іншому (зсув) та руйнування будівлі.  

 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під природними та штучними основами фундаментів?  

2. Що таке несучий шар ґрунту?  

3. Які типи ґрунтів Ви знаєте?  

4. Яка різниця між зв’язаними та незв’язаними ґрунтами?  

5. Укажіть основні методи влаштування штучних основ? 
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