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Тема: ОСНОВИ ФУНДАМЕНТІВ 

Тема уроку: Класифікація ґрунтів та їх властивості  

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: 

Відповідно до ДСТУ Б.В.2.1-2-96 класифікація ґрунтів [34] уключає такі 

ознаки:  

• клас  –  за  загальним характером структурних зв’язків (скельні, 

дисперсні, мерзлі, техногенні);  

• група – за характером структурних зв’язків (з урахуванням їх міцності);  

• підгрупа – за походженням та умовами утворення;  

• тип – за  речовинним складом;  

• вид – за  найменуванням ґрунтів (з урахуванням розмірів часток і 

показників властивостей);  

• різновиди – за кiлькiсними показниками речовинного складу, 

властивостей та структури ґрунтів. 

 

До класу природних скельних ґрунтів належать ґрунти з жорсткими 

структурними зв’язками (кристалізаційними й цементаційними). Отже, ґрунт 

скельний – ґрунт, що складається з кристалічного одного чи декількох мінералів, 

які мають жорсткі структурні зв’язки кристалізаційного типу (граніти, кварцити, 

піщаники, мармур, сланці тощо). Це високоміцні, практично не стискувані ґрунти, 

котрі при взаємодії не погіршують своїх властивостей. Проте деякі скельні ґрунти з 

кристалізаційними зв’язками знижують свою міцність під дією води. 

Узагалі ж скельні ґрунти є надійними основами, в тому числі й у 

сейсмічних районах. 

До класу природних дисперсних ґрунтів віднесені ґрунти з 

водноколоїдними та механічними структурними зв’язками. 

Ґрунт дисперсний – ґрунт, що складається з окремих мінеральних часток 

(зернин) різного розміру, слабо пов’язаних один  з одним; утворюється в результаті 

вивітрювання скельних ґрунтів з наступним транспортуванням продуктів 

вивітрювання водним чи золовим шляхом та їх відкладання. Він поділяється на 

незв’язаний та зв’язаний (рис. 3.2). 
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До незв’язаних відносять:  

− великоуламкові.  Вони являють собою незв’язані уламки скельних 

порід, що мають більше 50% уламків розмірами крупніше від 2 мм (щебінь, галька, 

гравій тощо). Це добра основа оскільки вони не піддаються здиманню, 

малостисливі, не розмиваються водою;  

− піщані.  Складаються з частинок крупністю від 0,1 до 2 мм. 

 

Залежно від крупності частинок розрізняють пісок крупний (r > 0,5 мм, 

більше ніж 50%), середньої крупності (r >0,25, більше ніж 50%), дрібний (r > 0,1 

мм, більше ніж 75%). Чим крупніший і чистіший пісок, тим більше навантаження 

він може сприйняти. Зі збільшенням вмісту пилуватих та глинистих часток 

міцність піщаного ґрунту зменшується. Внаслідок значної водопроникності 

зволоження гравійних, крупних і середньої крупності пісків майже не впливає на їх 

механічні властивості, а при насищенні водою мілких та пилуватих пісків останні 

стають текучими (пливуни), отримують рухливість, при цьому зменшується їх 

несуча здатність. Крупні й чисті піски при промороженні не здимаються, дають 

швидше та остаточне осідання під навантаженням і є міцною основою. 

Зв’язані ґрунти поділяються на глинисті ґрунти, суглинки та супіски. 

Глинисті – складаються з частинок крупністю менше ніж 0,005 мм і 

мають здебільшого лускоподібну форму. Між їх мінеральними частками діють 

тиксотропно-коагуляційні та кристалізаційно-конденсаційні (цементаційні) 

структурні зв’язки. Міцність цих зв’язків залежить від ступеня дисперсності 

ґрунтів, їх мінерального складу, щільності, вологості, складу цементуючої 

речовини й інших чинників. Міцність структурних зв’язків характеризується 

зчепленням. Стисливість глинистих ґрунтів більша, ніж піщаних, а швидкість 

ущільнення значно менша. Тому осідання споруд на глині продовжується довгий 

час. Їх несуча здатність залежить від вологості. 

Глинисті ґрунти можуть бути з домішками піску – супіски, суглинки. У 

суглинках є від 10 до 30 % глинястих частинок, а в супісках – від 3 до 10%. За 

своїми властивостями ці ґрунти займають проміжне становище між глиною та 

піском. 

Особливу групу глинистих ґрунтів становлять просідні (лесові ґрунти). 

Це ґрунт, який під впливом зовнішнього навантаження та власної ваги чи тільки  

від власної ваги при замочуванні водою або іншою рідиною зазнає вертикальну 
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деформацію (просідання) та має відносну деформацію просідання  εsl ≥ 0,01. Лесові 

ґрунти однорідні, бо мають більше ніж 50% частинок розміром 0,05-0,005 мм. Вони 

складені з легко- й середньо- розчинних солей і мають велику кількість 

різноманітних за розмірами порожнин, тріщин, каверн, пор. Після водонасичення, 

особливо при дії ударних або вібраційних навантажень, перетворюються у 

пливуни; колір їх здебільшого світло-жовтий, або світло-коричневий; у сухому 

стані на дотик борошнисті. Лесові ґрунти розповсюджені на 65-70% території 

України, здебільшого розташовуючись на надзаплавних та вододільних терасах 

річок (рис. 3.3). 
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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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