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5. Особливості влаштування і розрахунку фундаментів 

на просадочних грунтах 

До просадочних грунтів належать леси і лесовидні суглинки, які мають такі 

характерні ознаки: відносно високу щільність (біля 50 %),  однорідний склад із 

пилуватих частинок. У таких грунтах при замочуванні руйнується структура і це 

призводить до значного зростання осідань, тобто проходить просідання грунту. 

Кількісною характеристикою просідання є відносне просідання, яке 

визначають за формулою 

εs𝑙 =
hп.р − hsat.p

hп,g
                                                (6.64) 

  

де hп.р — висота зразка грунту природної вологості, яка відповідає тиску p, 

рівному вертикальному напруженню від фундаменту σzр і від маси грунту σzg,  

тобто р = σzр + σzg;  hsat.p — висота зразка грунту для того самого тиску р після 

його повного водонасичения; hп.д — висота зразка природної вологості для тиску 

р = σzg. 

Випробування грунту для визначення εsl ведуть без можливості його бокового 

розширення. 

Якщо при випробуванні з'ясується, що εsl < 0,01, то грунт вважають 

непросадочним. 

Для просадочних грунтів обчислюють окремо осідання ssl і просідання      від 

замочування грунту. 

Розрахунок зводиться до перевірки умови 

s + ssl ≤ su    (6.65) 

де su — гранично допустиме значення деформації (табл. 6.15). 

Грунтові умови залежно від величини просідання поділяють на два типи: 

 

тип І — грунтові умови, за яких можливе просідання від зовнішнього 

навантаження, а просідання від власної ваги грунту не перевищує 5 см; 

тип II — грунтові умови, за яких просідання від власної ваги грунту більше 5 

см. 

Для обох типів ґрунтових умов і товщини просадочних грунтів до 5...7 м 

застосовують такі способи: 

ущільнення грунтів трамбуванням після доведення вологості грунту до 

оптимальної; 

ущільнення і влаштування подушок із непросадочних грунтів; 



влаштування фундаментів на палях так, щоб палі прорізували всю товщину 

просадочних грунтів і передавали тиск на непросадочні; 

ущільнення грунтів за допомогою попереднього замочування і вибухів у 

свердловинах з наступним ущільненням верхнього шару за допомогою 

трамбовок або підводних вибухів. 

Названі заходи будуть ефективними тоді, коли вони супроводжуються 

водозахисними заходами, а саме: відведенням поверхневих вод, старанним 

ущільненням грунту біля фундаментів з влаштуванням водо-непроникливого 

відмощення, застосуванням сталевих труб, здатних деформуватись при 

просіданні (чавунні трубопроводи повинні прокладатись у тунелях або лотках). 

6. Влаштування фундаментів на вічномерзлих грунтах 

Вічномерзлими називають грунти, які перебувають в замерзлому стані 

протягом трьох і більше років. Такі грунти є структурно нестійкими, бо при 

відтаванні вони просідають, а потім при замерзанні можливе випинання грунту. 

Існує два принципи використання вічномерзлих грунтів як основ: 

принцип І — вічномерзлий стан грунту зберігається протягом усього періоду 

будівництва та експлуатації будівлі; 

принцип I I  — вічномерзлі грунти основ використовують в розмерзлому стані 

на розрахункову глибину до початку будівництва або в процесі експлуатації. 

П  р и н ц и п І застосовують, якщо грунти можна зберегти в замерзлому стані 

при економічно доцільних затратах на заходи, які забезпечують підтримування 

грунту в замерзлому стані. 

Це можливо за таких конструктивних заходів: 

для відносно нешироких будівель (до 10 м) — спорудження на підсипках (рис. 

6.38, а) і теплоізоляція поверхні (рис. 6.38, б); в цих випадках грунт 

охолоджується за рахунок доступу холоду з боків і зменшується доступ теплоти 

від існуючої будівлі; 

влаштування вентильованих підпіль (рис. 6.38, в);  

влаштування холодних перших поверхів (рис. 6.38, г); 
викорисіання охолоджувальних каналів і труб (рис. 6.38, д); 

використання саморегульованих охолоджувальних систем (рис. 6.38, е), які за 

допомогою штучного охолодження (в результаті циркуляції спеціального газу — 

фреону або рідини) знижують температуру грунту. При цьому необхідно 

використати заходи, які виключали б можливість проникнення тепла в грунт і 

забезпечували б охолодження грунту під будівлею і навколо неї. 



 
 



 

Спорудження фундаментів за п р и н ц и п о м  I I  допускає відтавання 

грунту, а тому необхідно передбачити заходи щодо зменшення деформацій 

грунтів або пристосувати конструкцію будівлі до сприйняття додаткового 

осідання при відтаванні. 

Заходи, що зменшують деформації основи, такі: 

попереднє штучне відтавання грунту на задану глибину з наступним його 

ущільненням або закріпленням; 

заміна розмерзлого грунту піщаним або великоуламковим грунтом; 

збільшення глибини закладання фундаменту. 

Заходи щодо пристосування конструкцій будівель до сприйняття 

додаткового осідання поділяють на дві групи: 

1) підвищення загальної просторової жорсткості за допомогою за-

лізобетонних поясів, підсилення конструкцій, застосування плитних 

фундаментів і т. ін.; 

2) збільшення гнучкості будівель за допомогою гнучких і розрізних 

конструкцій. 

 

7. Особливості влаштування фундаментів у 

сейсмічних районах 
Сейсмічними явищами, або землетрусами, називають коливальні рухи 

земної кори, які призводять до коливань будівель і появи сил інерції. 

Наслідком сейсмічних дій є деформації і переміщення окремих конструкцій, а 

також часткове або повне руйнування будівель. 

Сейсмічні сили враховують, якщо сила землетрусу 7...9 балів, а при 10 балах 

будівництво дозволяється лише як виняток. 

Грунтові умови будівельного майданчика поділяють на три категорії: І — 

добрі (надійні) грунти — скелясті, великоуламкові і щільні маловологі піщані; 

II  — грунти середньої якості — скелясті вивітрені, вологі піщані і глинисті з 

показником текучості IL ≤ 0,5; III  — грунти низької якості — рихлі піщані і 

водонасичені глиняні. Для грунтів І категорії зменшують сейсмічність на 1 

бал, а для грунтів I I I  категорії — підвищують на 1 бал. 

При будівництві в сейсмічних районах глибину закладання фундаментів у 

грунтах І і II  категорії вибирають як для несейсмічних районів, але не меншою 

1 м; грунти I II  категорії вимагають попереднього штучного поліпшення. 

Фундаменти будівель і їхні окремі секції рекомендується закладати на 

одному рівні з тим, щоб уникнути зміни частоти власних коливань. У 

багатоповерхових будівлях рекомендується збільшувати глибину закладання 

шляхом влаштування додаткових підземних поверхів. 

При проходженні сейсмічних хвиль поверхня грунту сприймає розтягання і 

стискання у різних напрямах, що може викликати переміщення одних 

фундаментів відносно інших, а тому рекомендується споруджувати суцільні 

плитні або стрічкові фундаменти з перехресних стрічок (рис 6.39, а). Для 



підсилення збірних фундаментів зверху подушки кладуть арматурні сітки і 

влаштовують перев'язування блоків у кутах і перетинах, а якщо сейсмічність  

9 балів — армують всі спряження стін підвалів. 

 
Колони каркасних будівель допускається встановлювати на окремі 

фундаменти, які з'єднують між собою залізобетонними вставками  

(рис. 6.39, б).  

Для попередження переміщення будівлі по фундаменту гідроізоляцію стін 

необхідно виконувати з цементного розчину. 

Для фундаментів на палях необхідне жорстке зароблення паль у ростверку, 

а нижні кінці паль повинні опиратись на щільні грунти. 

Якщо в основі залягають водонасичені піски, то вони можуть бути основою 

лише після попереднього ущільнення їх вібруванням, піщаними палями або 

штучним закріпленням. 

 

 

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. 



 
 


