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ТЕМА : РОЗПОДІЛ НАПРУЖЕНЬ У ГРУНТАХ ОСНОВ І РОЗРАХУНОК 

ОСНОВ (2 ЧАСТИНА) 

 

Особливості розрахунку основ за методом граничних 

станів 

Як уже відзначалось раніше, фундаменти будівель повинні бути надійними та 

економічними. Надмірне підвищення надійності фундаментів спричинює 

збільшення їхніх розмірів, а отже і зайву витрату матеріалів, збільшення обсягів 

робіт і зниження економічності. В свою чергу, прагнення до підвищення 

економічності призводить до зниження надійності. А тому метою проектування 

є вибір такого оптимального рішення, яке дало б змогу запроектувати надійну і 

разом з тим економічну конструкцію фундаменту і його основи. 

Знайти таке оптимальне рішення можна за методикою розрахунку методом 

граничних станів. Основне положення цього методу полягає в тому, щоб 

зусилля, напруження, деформації, переміщення, які виникають в грунтах і 

фундаментах, були близькими до встановлених 

нормами граничних значень, але не перевищували їх. Цього можна досягти 

правильним вибором розмірів і конструкції фундаментів із врахуванням обох 

груп граничних станів: 

першої групи, при якій треба забезпечити необхідну несучу здатність 

(міцність), тобто виключити всі можливі види руйнування від дії навантажень 

або несприятливого впливу зовнішнього середовища; 

другої групи, при якій повинні бути виключені фактори, що затруднюють 

нормальну експлуатацію через надмірні деформації, утворення тріщин і т. ін. 

Оскільки деформації грунтів основи досить значні за величиною і 

передаються на фундаменти та інші конструкції будівлі, то спочатку 

виконують розрахунок за деформаціями, тобто за другою групою граничних 

станів. 





Розрахунок основ за деформаціями 

Основною метою розрахунку за другою групою граничних станів 

(деформаціями) є обмеження переміщень фундаментів такими граничними 

значеннями, при яких гарантується нормальна експлуатація будівлі і не 

знижується її довговічність. 

Основи за деформаціями розраховують, виходячи з умови 

s  ≤ s u  (6.38) 

де s — деформація основи, яку визначають розрахунком із урахуванням 

сумісної роботи грунтів і будівлі; s u  — граничне значення сумісної деформації 

основи і будівлі, яку встановлюють за нормами (табл. 6.15). 

 

 



Абсолютне осідання s̅ характеризується осіданням будь-якої точки підошви 

фундаменту або осіданням жорсткої споруди (рис. 6.17, а). 

Максимальне осідання smах визначають для найбільш навантаженого 

фундаменту або найгірших ґрунтових умов, а середнє su̅ (рис. 6.17, б) — для 

відомих абсолютних осідань не менше трьох фундаментів або трьох точок 

суцільного фундаменту за формулою 

su̅ =
A1 ∙ s1 + A2 ∙ s2 + ⋯ + An ∙ sn

A1 + A2 + ⋯ + An
                                  (6.39) 

де А1, A2, …, Аn —  площі підошв фундаментів; s1, s2, …, sn — абсолютні 

осідання тих самих фундаментів. 

Перекіс — це відносна різниця осідань (рис. 6.17, в) 
∆s

L
=

s2 − s1

L
                                              (6.40) 

Крен (нахил) характеризується різницею абсолютних осідань двох крайніх 

точок суцільного фундаменту (рис. 6.17, б), а прогин f — деформацією 

фундаменту (рис. 6.17, г). 

 

Поняття про розрахунок 

за першою групою граничних станів 
Розрахунок за першою групою граничних станів (несучою здатністю) 

виконують з метою забезпечення необхідної міцності і стійкості основи, 

включаючи недопущення можливого зсуву фундаменту по підошві або його 

перекидання. 

Розрахунок ведуть для таких випадків: при дії на основу значних 

горизонтальних навантажень, в тому числі і сейсмічних, дії на фундамент 

витягувальних навантажень, в разі розміщення будівлі на крутих схилах, 

якщо в основі залягають скелясті або слабкі грунти. 

Розрахунок основ за несучою здатністю виконують за формулою 

F ≤
γc ∙ Fu

γn
                                        (6.41) 

де F — розрахункове навантаження; γс — коефіцієнт умов роботи (для пісків, 

крім пилуватих, γс = 1, для глинистих грунтів і пилуватих пісків γс = 0,9); Fu — 

сила граничного опору основи; γn — коефіцієнт надійності щодо призначення 

споруд і будівель, який беруть рівним 1,2; 1,15; 1,1 відповідно для споруд І, II ,  

I I I  класу відповідальності. 

 

Контрольні запитання і завдання для самоперевірки 
 

 

1. Зобразити схему і написати формулу для визначення напружень у точці, 

яка розміщена всередині контуру завантаженої площі. 

2. Пояснити на епюрах розподіл тиску в масиві грунту. 



3. Як визначити природний тиск від ваги грунту? 

4. Які основні положення для розрахунку осідання основи за методом 

попластового додавання? 

5. Написати і пояснити формулу для визначення осідання. 

6. Пояснити формулу для визначення розрахункового опору грунту. 

7. Зобразити схему і пояснити формулу визначення зведеної глибини 

закладання фундаменту в будівлях з підвалом. 

8. Що таке умовний розрахунковий опір грунту і як ним користуються в 

розрахунках? 

9. В чому полягає суть розрахунку основ за першою і другою групою 

граничних станів? 

10. Як визначити абсолютне, максимальне, середнє і відносне осідання 

фундаменту? 

11. Написати і пояснити формулу, за якою розраховують основи за першою 

групою граничних станів. 

12. В чому полягає суть розрахунку за першою групою граничних станів і 

коли цей розрахунок необхідний? 
 


