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ТЕМА : ВЛАШТУВАННЯ ШТУЧНИХ ОСНОВ. ФУНДАМЕНТИ 

СПОРУДЖЕНІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ. 

1. Загальні відомості 

Під будівництво часто відводять території з слабкими грунтами, використання 

яких в умовах природного залягання спричинює значні нерівномірні осідання 

фундаментів і втрати стійкості. В таких випадках раціонально застосовувати 

штучні основи одним із таких методів: 

конструктивним — влаштуванням ґрунтових подушок, шпунтового 

огородження, армуванням грунту або створенням бокового привантаження; 

ущільненням грунтів — за допомогою поверхневого ущільнення, 

влаштуванням ґрунтових паль, а також статичним навантаженням з штучним 

водопониженням; 

закріпленням грунтів — цементацією, силікатизацією, бітумізацією, 

глинізацією, хімічним, електрохімічним або термічним способами. 

Вибір того чи іншого методу залежить від виду грунту основ, навантажень на 

них і особливостей будівлі. 

 

2. Конструктивні заходи поліпшення роботи грунтів 

основ 

Одним з найбільш поширених способів поліпшення грунтів є влаштування 

грунтових подушок (рис. 6.33). Для цього слабкий грунт під підошвою 

фундаменту замінюють подушкою з піску, гравію, щебеню, зв'язного грунту, 

шлаку або виробничих відходів. Застосування подушок дає змогу вирівняти 

можливе нерівномірне осідання, а також зменшити глибину закладання 

фундаменту. 

 

Матеріал подушки, особливо пісок, повинен бути добре ущільненим і не 

піддаватись вимиванню і випинанню від дії підземних вод. Товщину подушки hп 



вибирають такою, щоб тиск, який передається на підстильний слабкий грунт, не 

перевищував розрахункового опору цього грунту. 

Стійкість подушки забезпечується, якщо кут розподілу тиску α = 30...45°. Тоді 

ширина подушки (рис. 6.33) 

bп = b + 2 ∙ hп ∙ tgα                              (6.62) 

Шпунтові огородження (рис. 6.34) застосовують для того, щоб уникнути 

випинання грунту в боки з-під підошви фундаменту. При цьому на всю товщину 

слабкого грунту 1 у відносно щільний грунт 2 забивають шпунт 3, верхній кінець 

якого закріплений у фундаментній плиті 4. Під фундаментною плитою 

влаштовують піщану підсипку 5, яка полегшує відведення води. 

Шпунтові огородження раціонально застосовувати під будівлі, для яких 

допустиме осідання. 

 

3. Ущільнення грунтів 

Поверхневе ущільнення використовують для влаштування піщаних і ґрунтових 

подушок, усунення просідання пухких і насипних грунтів. 

Поверхневе ущільнення виконують важкими трамбовками масою 1...10 т, які 

піднімають і скидають з висоти 4...8 м кранами. Застосовують і інші механізми 

для поверхневого ущільнення, зокрема пневматичні трамбовки, катки і 

віброплити. Якщо грунт не має оптимальної вологості для ущільнення, то його 

зволожують. Розробку котловану ведуть на глибину з недобором до очікуваного 

пониження поверхні грунту при його ущільненні. 

Ущільнення грунту котками застосовують при пошаровому укладанні його в 

насип; глибина ущільнення 0,1...0,35 м. Поверхневе віброущільнення 

здійснюють віброкотками, самохідними вібротрамбовками і віброплитами. 

Витрамбовування котлованів за допомогою важких трамбовок вико-

ристовують для влаштування стовпчастих фундаментів на просадочних, 

насипних і зв'язних грунтах із ступенем вологості Sr ≤ 0,7 і навантаженням на 

фундаменти до 3 МН. У результаті витрамбовування дістають котловани під 

окремі фундаменти необхідної глибини, в які вкладають монолітний бетон. При 

цьому буде забезпечено щільне примикання стін і підошви фундаменту до 

грунту, відпадає потреба в засипанні пазух і збільшується міцність. Іноді для 

витрамбовування слабких грунтів у котлован подають щебінь, який при 

витрамбовуванні утворює розширення і тим самим підвищує несучу здатність 

грунту в 1,5... 3 рази. Застосування фундаментів у витрамбованих котлованах 

знижує вартість робіт на 50...60 %. 

Для ущільнення піщаних грунтів застосовують глибинне ущільнення 

вібраторами. 

За допомогою вибухів ущільнюють просадочні грунти. Для цього навколо 

будівельного майданчика влаштовують насип із грунту і подають воду в 

попередньо заготовлені свердловини. Далі в ці свердловини опускають у трубах 

вибухові речовини і проводять вибухи. Грунт, ущільнений таким чином, в 

результаті замочування і глибинних вибухів втрачає просадочні властивості і 

може бути основою під фундамент. 



Глибинне ущільнення грунту за допомогою піщаних і ґрунтових паль 

застосовують для просадочних грунтів, пухких пилуватих і дрібнозернистих 

пісків, а також заторфованих грунтів. Піщані палі влаштовують за допомогою 

інвентарних труб, які мають на нижньому кінці башмак, що розкривається  

(рис. 6.35, а ) .  

Інвентарні труби забивають в грунт або заглиблюють вібруванням. Після 

досягання необхідної відмітки в трубу подають шар піску, ущільнюють його 

вібратором або трамбовкою, а трубу поступово піднімають (рис. 6.35, б, в ) .  Палі 

розміщують в шаховому порядку (рис. 6.35, г ) на відстанях  

L = 0,952 ∙ d ∙ √(e − eущ)/(1 + e)                              (6.63) 

 

де d — діаметр палі; е — коефіцієнт щільності грунту в природному стані;  

еущ — коефіцієнт щільності ущільненого грунту. 

Для ущільнення насичених водою заторфованих пісків або слабких глиняних 

грунтів використовують вапняні палі, які влаштовують за допомогою 

інвентарних труб, в які засипають негашене вапно. Вапно гаситься водою, яка є 

в грунті і, збільшуючись при цьому в об'ємі, ущільнює грунт. 

Слабкі глиняні грунти ущільнюють за допомогою штучного водопониження 

іглофільтрами з одночасним застосуванням електроосмосу. 

 

 

4. Закріплення грунтів 

Закріплення грунтів полягає в тому, що зміни їхніх фізико-механічних 

властивостей досягають введенням у грунт в'яжучих матеріалів, які після 

тверднення зміцнюють зв'язки між частинками грунту. 
Для закріплення грунтів з великою водопроникливістю (скелясті з тріщинами, 

гравій, галька, грубозернистий пісок) застосовують цементацію. Для цього 
використовують цементний розчин (суміш цементу з водою у співвідношенні 1 

: 10...1 : 50), можна також додавати дрібний пісок. Цементний розчин подають 



через спеціальні трубки під високим тиском. Після затверднення розчину 

збільшується міцність грунту і знижується його водопроникливість. 

Застосовують дворозчинну силікатизацію. 

Дворозчинний метод силікатизації застосовують для закріплення 

грубозернистих і середньозернистих пісків. При цьому методі в грунт під тиском 

послідовно подають розчин силікату натрію і хлориду кальцію. В результаті 

взаємодії цих розчинів виділяється гель кремнієвої кислоти, який є в'яжучою 

речовиною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розчин в грунт подають через ін'єктори, які являють собою перфоровану трубу 

1 м завдовжки з наконечником (рис. 6.36). 

Для закріплення пилуватих і дрібнозернистих пісків, а також лісовидних 

грунтів застосовують однорозчинну силікатизацію, при якій через ін'єктор під 

тиском подають складний розчин із фосфорної кислоти, силікату натрію і 

сірчанокислого алюмінію. Ці речовини повільно вступають в реакцію, поступово 

тверднуть, і грунт набуває міцності 0,4...0,5 МПа. Лісовидні грунти закріплюють 

лише одним розчином силікату натрію, який вступає в реакцію з хімічними 

речовинами грунту і закріплює його. 

Для закріплення пилуватих пісків, супісків і легких суглинків застосовують 

електрохімічне закріплення. Цей метод базується на використанні 

електроосмосу. Через грунт пропускають електричний струм, який викликає рух 

води від аноду до катоду. За анод править перфорована труба, в яку подають 

розчин силікату натрію і хлориду кальцію, а через катод (яким є друга труба, 

забита в грунт на відстані 3...4 від перфорованої труби) відкачують воду. Під 

дією струму збільшується швидкість проникнення розчину в грунт, у якому 

утворюються нерозчинні з'єднання. 

Смолизація грунтів полягає в тому, що в грунт підтиском подають синтетичні 

смоли (карбомідну, фенольну, фуранову і т. ін.) з розчином (3...5 % концентрації) 

соляної кислоти, які тверднуть у грунті і перетворюють його в досить тверде тіло. 

Термічний спосіб застосовують для закріплення просадочних лесо-видних, а 

також глиняних грунтів. Суть цього способу полягає в тому, що під впливом 

високих температур збільшується міцність структурних зв'язків між частинками 

грунту. В попередньо заготовлені свердловини діаметра до 200 мм подають 

насосом паливо (солярове масло, мазут, природний газ), яке згоряє у свердловині 

(рис. 6.37). Для підтримування горіння у свердловину компресором закачують 

повітря. 

У свердловині повинна підтримуватись температура 700...900 °С. 

Обпалювання проводять протягом 5... 10 днів з витратою палива 80... 180 кг на 1 

м висоти свердловини, навколо якої утворюється стовп закріпленого грунту 

діаметра 1,5...З м з мінністю 1...3 МПа. 

Для зменшення водопроникливості грунтів використовують закріплення за 

допомогою бітумізації. Скелясті грунти з тріщинами закріплюють за допомогою 

розплавленого бітуму або бітумної емульсії з коагулянтом, які подають під 

тиском у свердловини, вони там тверднуть й істотно знижують 

водопроникливість. 

У піщаних грунтах для зменшення фільтрації води через них застосовують 

глинізацію: під тиском у свердловини подають глиняну суспензію. Частинки 

глини потрапляють у порожнини між частинками піску, осідають там і 

зменшують його водопроникливість. 

 

Контрольні запитання і завдання для самоперевірки 
 

1. Які характерні ознаки властиві просадочним грунтам? 

2. Як визначити відносне просідання? 

3. Охарактеризувати грунтові умови просадочних грунтів. 



4. Які заходи слід передбачати для будівництва на просадочних грунтах? 

5. Два принципи використання вічномерзлих грунтів як основ. 

6. Охарактеризувати конструктивні заходи, які застосовують при будівництві 

нa вічномерзлих грунтах. 

7. Які заходи слід передбачати для зменшення деформацій розмерзлого 

грунту? 

8. Три категорії ґрунтових умов за сейсмічністю і врахування їх у 

проектуванні. 

9. Зобразити схематично і пояснити особливості фундаментів, 

споруджуваних у сейсмічних районах. 

 

 

 

 


