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ВСТУП 

Цей стандарт розроблено у розвиток положень ДБН В.1.1-ХХ:201Х
1 «Інженерний 

захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів». 

Цей стандарт встановлює положення і вимоги щодо проектування систем 

інженерного захисту територій, будинків, будівель та споруд від зсувів та обвалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 На розгляді 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

___________________________________________________________________ 

 

 

ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ, БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ ТА  

СПОРУД ВІД ЗСУВІВ ТА ОБВАЛІВ 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ДОМОВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

ОТ ОПОЛЗНЕЙ И ОБВАЛОВ 

 

 

ENGINEERING PROTECTION OF THE TERRITORIES, BUILDINGS AND 

STRUCTURES FROM LANDSLIDES AND COLLAPSES 

 

________________________________________________________________ 

                                                                                             

 Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 

 
         

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо інженерного захисту територій, 

будинків, будівель та споруд від зсувів та обвалів, включаючи сейсмічні райони, райони 

з поширенням ґрунтів з особливими властивостями (просадні, набухаючі, насипні, 

намивні тощо), території з гірничими виробками, а також райони з можливим розвитком 

інших небезпечних геологічних процесів (підтоплення, затоплення, ерозія та розмиви 

берегів водотоків і водойм, абразія, карст, суфозія, селеві потоки, снігові лавини тощо).  

1.2 Стандарт застосовують організації різних форм власності та 

підпорядкованості, юридичні та фізичні особи, які здійснюють проектування, 

будівництво, експлуатацію, реконструкцію та ліквідацію систем інженерного захисту, 

або окремих її підсистем і споруд.  

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти 

та нормативні документи: 
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Закон України про основи містобудування (введено в дію Постановою Верховної 

Ради України від 16 листопада 1992 р. № 2780-ХII). 

Закон України про охорону навколишнього природного середовища (введено в дію 

Постановою Верховної Ради України від 25 червня 1991 р. № 1264-ХII). 

Водний кодекс України (Постанова Верховної Ради України від 6 червня 1995 р. № 

214/95-ВР).  

Земельний кодекс України (Постанова Верховної Ради України від 25 жовтня 2001 

р. № 2768-III).  

Лісовий кодекс України (Постанова Верховної Ради України від 21 січня 1994 р. № 

3853-ХII). 

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764-00). 

ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва. 

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків 

і споруд. 

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. 

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво в сейсмічних районах України. 

ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих 

експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. 

Основні положення проектування. 

ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих 

експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від 

підтоплення та затоплення. 

ДБН В.1.1-ХХ:201Х Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та 

обвалів. 

ДБН В.1.2-2-2006  Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 

об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування. 

ДБН В.1.2-4-2006 Системи надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні 

заходи цивільного захисту (цивільної оборони). 
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ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 

об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки 

будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. 

ДБН В.2.1-10-2009 Об’єкти будівництва та промислова продукція. Основи та 

фундаменти будівель і споруд. Основні положення проектування. 

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти будівель і споруд. Основні положення 

проектування. Зміна № 1. 

ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди. 

ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, 

підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення. 

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні 

конструкції. Основні положення. 

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. 

Основні положення. 

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії 

складності об’єктів будівництва. 

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. 

Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і реформованості. 

ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) Основи та підвалини будинків і споруд. 

Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і реформованості. 

ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001) Основи та підвалини будинків і споруд. 

Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням. 

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод 

лабораторного визначення максимальної щільності. 

ДСТУ Б В.2.1-16:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення вмісту органічних речовин  

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення фізичних властивостей. 

ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу. 
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ДСТУ Б В.2.1-23:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації. 

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд Зовнішні мережі та 

споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до 

захисту від корозії  

ДСТУ-Н Б В 2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та 

улаштування основ і спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD). 

ГОСТ 21153.2-84 Породы горные. Методы определения предела прочности при 

одноосном сжатии (Породи гірські. Методи визначення межі міцності при 

одноосьовому стисканні). 

ГОСТ 24941-81 Породы горные. Методы определения механических свойств 

нагружением сферическими инденторами (Породи гірські. Методи визначення 

механічних властивостей навантаженням сферичними інденторами). 

СНиП ІІ-44-78 Тоннели  железнодорожные  и  автодорожные (Тунелі залізничні і 

автодорожні).  

СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений. (Основи 

гідротехнічних споруд).  

СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения 

(волновые, ледовые и от судов) (Навантаження і впливи на гідротехнічні споруди 

(хвильові, льодові і від судів). 

СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические (Тунелі гідротехнічні). 

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные (Гідротехнічні споруди 

річні). 

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения 

(Гідротехнічні  морські і річні транспортні споруди). 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення позначених ними 

понять: 

3.1 Iнженерний захист вiд зсувiв та обвалiв   

Комплекс  iнженерних споруд,  iнженерно-технiчних,  органiзацiйно-

господарських  i соцiально-правових заходiв, що забезпечують захист  територiй  та 

об'єктiв, регулюють гравiтацiйнi процеси на схилах та запобiгають їхньому негативному 

виявленню 

3.2 Гравiтацiйнi процеси на схилах  

Різнi форми руху грунтiв на схилах пiд дiєю сили тяжiння 

3.3 Зсувна територiя  

Дiлянка схилу, де зсувнi деформацiї проявляються або мали мiсце в минулому 

3.4 Зсувонебезпечна територiя   

Дiлянка схилу, де зсувнi деформацiї можуть проявлятися пiд дiєю природних або  

техногенних факторiв 

3.5 Структурне зчеплення грунту  

Показник зчеплення грунту, що визначається рiзницею мiж питомим зчепленням  

грунту непорушеної структури та питомим зчепленням грунту, що випробуваний за 

способом повторного зрiзу. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цьому стандарті використано такі познаки: 

Латинські великі літери 

      E – модуль деформації ґрунту, Па; 
      

fK  
– коефіцієнт фільтрації ґрунту, м/добу, м/с;  

       F – розрахункове значення узагальненої силової дії (сила, момент, 

напруження), деформації або іншого параметру, за яким виконують 

оцінку граничного стану, од. вим.;  

       Pв – поровий тиск, Па;  
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      R  – розрахункове значення узагальненої несучої здатності, деформації чи 

іншого параметра, встановленого нормами проектування окремих 

видів гідротехнічних споруд, од. вим.;   

Jp, Jc, 

Ju, Ji, 

Jrun 

– градієнти напору при розрахунках суфозії, контактного розмиву, 

випору, входу фільтраційного потоку в дренаж, пульсацій в 

зворотному фільтрі від накату і спаду хвиль; 

Icr,u – критичний градієнт напору при розрахунках випору ґрунту; 

Icr,р – критичний градієнт напору при розрахунках суфозії ґрунту; 

Icr,c – критичний градієнт напору при розрахунках контактного розмиву 

ґрунту; 

Ip – число пластичності грунту;  

L 
– довжина розгону хвиль, м; 

VW – розрахункова швидкість вітру на висоті 10м над поверхнею  

акваторії, м/с;  

T  – середній період хвилі у системі шторму, с; 

Rс – міцність льоду на одновісьове стискання, МПа; 

Rf – міцність льоду на вигин, МПа; 

A – площа рівного льодового поля, м
2 

; 

S – площа контакту рівного льодового поля з поверхньою споруди, м
2
. 

Латинські малі літери 

w – вологість грунту, %; 

wopt – оптимальна вологість грунту, %; 

wL – межа текучості для глинистих ґрунтів; 

wp – межа розкочування для глинистих ґрунтів; 

wm – максимальна молекулярна вологоємкість грунту; 

c – питоме загальне зчеплення грунту, кПа; 

сst – питоме структурне зчеплення грунту, кПа; 

d – глибина води, м; 

t – тривалість дії вітру, год.; 

%1h  – розрахункова висота хвилі 1% забезпеченості у системі шторму, м; 

hd – розрахункова товщина рівного льодового поля, м; 

pi – Локальний льодовий тиск, МПа. 
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Грецькі малі літери 

γf, γn, 

γfc, γg, 

γc 

– коефіцієнти надійності за навантаженням, надійності за 

відповідальностю споруди, поєднанню навантажень, надійності по 

ґрунту, умов роботи; 

ν – коефіцієнт поперечного розширення ґрунту; 

 – щільність  ґрунту, кН/м
3
; 

s – щільність часток грунту, кН/м
3
; 

d  – щільність скелету (сухого) грунту, кН/м
3
; 

sb  – щільність грунту у зваженому стані, кН/м
3
; 

 – кут внутрішнього тертя ґрунту, град; 

  – середня довжина хвилі у системі розрахункового шторму, м. 

  У цьому стандарті використано такі скорочення: 

МСЕ – метод скінчених елементів; 

НДС – напружено-деформований стан; 

РГВ – рівень ґрунтових вод; 

 

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 Склад і зміст проектної документації інженерного захисту об'єктiв повинні 

відповідати вимогам ДБН А.2.2-3. 

5.2 При розробці проектної документації на зведення інженерного захисту об'єктiв 

необхідно керуватись законами України «Про основи мiстобудування»,  «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Водним, Земельним та Лiсовим Кодексами 

України, «Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд», чинними 

будiвельними нормами в галузі геотехніки (ДБН А.2.2-1, ДБН В.2.4-1,  ДБН В.1.2-14, 

СНиП 2.02.02,  ДСТУ-Н Б В.2.1-28,  ДСТУ-Н Б В.1.2-16, СНиП 3.07.01, СНиП 3.07.02), 

санітарними нормами та правилами, гiгiєнiчними нормативами та цивільного захисту 

(ДБН В.1.2-4, ДСТУ Б А.2.2-7). При розробці заходів інженерного захисту територій, 

будинків і споруд від зсувів та обвалів слід враховувати мiсцеві екологiчні  умови  та  

обмеження, тип об’єкту та його параметри, складність природних умов та їх зміни, які 

можуть привести до розвитку і активізації небезпечних геологічних процесів.  
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 6 ВИЗНАЧЕННЯ ФIЗИКО-МЕХАНIЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК    

ГРУНТIВ НА ЗСУВНИХ ТА ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ СХИЛАХ 

 

6.1 Загальні положення 

 

6.1.1 Фiзико-механiчнi властивостi грунтiв вивчаються для грунтiв зсувної зони, 

пiдстильної товщi, прилеглих  дiлянок  i  в зонi зрушення окремо. 

6.1.2 Основними розрахунковими характеристиками грунтiв при оцiнцi стiйкостi 

схилу та визначеннi зсувного тиску є: 

 – для грунтiв зсувної маси та пiдстильної товщi – кут  внутрiшнього тертя, 

зчеплення грунтiв, питома вага грунту, коефiцiєнт Пуассона, модуль деформацiї; 

 – для грунтiв у зонi зрушення зсуву – кут внутрiшнього  тертя, структурне 

зчеплення та водноколоїдне. 

6.1.3 Результати інженерно-геологічних вишукувань відображають в інженерно-

геологічних звітах. У звітах наводяться: 

– характеристика геологічної будови, тектонічної порушеності, блочності 

грунтового масиву та наявних в ньому поверхонь і зон послаблення, неотектоніки, 

сейсмічності (із відображенням результатів сейсмічного мікрорайонування); 

– нормативні та розрахункові значення показників міцності та реформованості, а 

також геологічні властивості всіх виділених інженерно-геологічних елементів, особливо 

тих із них, які визначають стійкість зсувного масиву; 

– характеристика гідрогеологічних умов: наявність в ґрунтовому масиві 

водоносних шарів, кількість джерел та площ живлення, умови дренування, фільтраційні 

властивості водоносних ґрунтів, режими підземних вод та їх температура, хімічний 

склад підземних і поверхневих вод, вплив підземних вод на стійкість зсувного масиву; 

– опис екзогенних геологічних процесів, які сприяють виникненню та розвитку 

зсувів та обвалів, – абразії, ерозії, вивітрювання тощо; 

– схеми деформацій ґрунтових масивів із зазначенням їх типів, масштабності та 

причин виникнення, меж зсувних масивів та обвальних ділянок; 

– опис типу, віку, стадій та фаз розвитку, ступеня активності режиму посувань,  

швидкості зміщення, потужності та будови зсувних тіл, конфігурації поверхонь 

ковзання; 
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– прогноз зміни інженерно-геологічних умов та оцінка впливу цих змін на 

стійкість зсувного масиву.  

До звіту про інженерно-геологічні дослідження території будівельного 

майданчика додаються табличні та графічні матеріали згідно з ДБН А.2.1-1. 

 

6.2 Методи геофiзичних дослiджень 
 

6.2.1 Геофiзичнi методи, що використовуються для вивчення верхньої частини 

розрізу, базуються на взаємозв’язку та взаємообумовленості фізичних полів і 

властивостей  геологічного середовища й елементів, з якого воно складається.  

Геофiзичнi дослiдження при iнженерно-геологiчних вишукуваннях виконуються в 

поєднанні з iншими  видами  iнженерно-геологiчних робiт, як правило, при 

вишукуваннях на всiх стадiях проектування для розв'язання таких задач (таблиця 6.1): 

– визначення геологiчної будови масиву; 

– вивчення гiдрогеологiчних умов; 

– визначення складу, стану та властивостей грунтiв; 

– вивчення геологiчних процесiв та їх змiн; 

– сейсмiчного мiкрорайонування територiї. 

 6.2.2 Застосування геофізичних методів для вивчення зсувних процесів має 

наступні переваги: 

1) отримання повної картини будови зсувної ділянки в просторі за рахунок 

вивчення особливостей геофізичних полів, що дають інформацію про весь її об’єм; 

2) отримання інформації практично без порушення структури геологічного 

середовища; 

3) можливість здійснення поверхневих геофізичних досліджень різними 

методами з досить густою мережею спостережень в короткі строки; 

4) незначні порівняно з іншими методами витрати при вирішенні однакових 

задач.  
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6.3 Польовi і лабораторні дослiдження грунтiв 

6.3.1 Польовi дослiдження грунтiв є невiд'ємною частиною iнженерно-

геологiчних вишукувань. Їх проводять в поєднанні з  iншими видами iнженерно-

геологiчних робiт для розв'язання наступних основних задач, наведених в таблиці 6.1: 

– розчленування геологiчного розрiзу та  видiлення  iнженерно-геологiчних 

елементiв; 

– визначення складу, стану, фiзичних i механiчних властивостей грунтiв; 

– оцiнки просторової мiнливостi властивостей грунтiв. 

Таблиця 6.1 – Задачі та методи геофiзичних дослiджень 

Задачі дослiджень Основнi геофiзичнi методи 

Визначення геологiчної будови масиву 

Рель'єф покрiвлi скельних ґрунтів 

(потужність нескельних ґрунтів) 

Електророзвiдка методами електропрофілю- 

вання (ЕП) і вертикального електричного 

зондування за  методом уявних опорів (ВЕЗ 

УО); cейсморозвідка за методом заломлених 

хвиль (МЗХ)  

Розчленування розрiзу. Встановлення меж 

між шарами різного літологічного складу 

і стану скельних і дисперсних порід 

ВЕЗ; МЗХ; рiзнi види каротажу:    

акустичний, електричний, радіоізотопний                          

Мiсцерозташування, глибина залягання та форми локальних  неоднорiдностей 

Зона трiщинуватостi тектонічних  

порушень 

ВЕЗ УО; вертикальне електричне зондування 

за методом двох складових (ВЕЗ МДС); 

кругове вертикальне зондування (КВЗ); метод 

природного поля (ПП); МЗХ; метод 

природних iмпульсів електро-магнiтного поля 

Землi (ПІЕМПЗ), витратометрія; різні види 

каротажу;  

Карстовi порожнини i пiдземні виробки    ЕП; ВЕЗ; КВЗ; вертикальне сейсмічне 

профілювання (ВСП); витратометрiя; 

резистивiметрiя                     

Похованi останцi i локальнi 

перезаглиблення в скельній  основі 

ВЕЗ УО; ВЕЗ МДС; ЕП; гравiйорозвідка; 

магніторозвідка              

Вивчення гiдрогеологiчних умов 

Глибина залягання рiвня підземних вод МЗХ; ВЕЗ 

Глибина залягання, потужність лінз 

солоних і прісних джерел 

ЕП; ЕП МДС; ВЕЗ; резистивiметрiя    

Динаміка рівня підземних вод Стаціонарні спостереження ВЕЗ; МЗХ 

нейтрон-нейтронний каротаж (ННК) 

Напрямок, швидкiсть руху, мiсця 

розвантаження підземних вод, змiна їх 

складу 

Резистивіметрія; витратометрія; метод 

зарядженого тіла (МЗТ); ПП; ВЕЗ   

Забруднення пiдземних вод    ВЕЗ; резистивiметрiя                

Завдання дослiдження     Основнi геофiзичнi методи      
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Кінець таблиці 6.1 

Вивчення складу, стану та властивостей грунтiв 

Скельних 

Пористiсть та трiщинуватість статичний 

модуль пружності, модуль деформації, 

тимчасовий опiр одноосьового стиску, 

коефiцієнт відпору, напружений стан                

Різні види каротажу; МЗХ; сейсмоакустичне 

просвічування; ВСП; лабораторні виміри 

питомих електричних опорів (ПЕО) та 

швидкостей  пружних хвиль               

Пiщаних, глинистих, пилуватих та великоуламкових 

Вологiсть, щiльнiсть та пористiсть Різні види каротажу, ПІЕМПЗ         

Зчеплення, кут внутрiшнього тертя, 

модуль деформації     

Акустичний і пенетрацiйний каротаж, 

лабораторні виміри швидкості пружних хвиль                 
 

 

 6.3.2 Вибiр методiв лабораторних дослiджень грунтiв виконується згiдно з 

таблицею 6.2 в залежностi вiд поставлених задач  дослiджень. Вибiр методiв польових 

дослiджень  грунтiв  виконується згiдно з таблицею 6.3 в залежностi вiд поставлених  

задач,  дослiджень. 

6.3.3 На стадiї проектування для зсувних дiлянок для класів наслідків 

(відповідальності) СС3 і СС2 при визначеннi мiцнiсних i деформацiйних 

характеристик грунтiв застосовуються бiльш точнi методи: складний напружений 

стан, трьохосьовий стиск.  

6.3.4 Для дослiдження будiвельних властивостей грунтiв в умовах складного 

напруженого стану випробовуються грунти в стабiлометричних приладах за заданими 

програмами навантаження. Для випробування грунтiв в умовах просторового 

напруженого стану слiд виконувати дослiдження їх властивостей в приладах 

трьохосьового стиску. 
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Таблиця 6.2 – Вибiр методiв лабораторних дослiджень грунтiв 

 
 

Лабораторне визначення 

Грунти Позначення   

державного   

стандарту    
скельні велико- 

уламкові 

піщані    пиловидні 

глинисті 

Гранулометричний склад – + + С ДСТУ Б В.2-1-19 

Петрографiчний склад        С С – – – 

Мiнеральний склад           С С С С – 

Валовий хiмiчний склад С С С С – 

Сумарний склад легко-

середньорозчинних солей     

С С С С – 

Ємкiсть вбирання i склад   

обмiнних катiонiв 
– – – С – 

Вiдносний вмiст  

органiчних речовин 
– + + + ДСТУ Б В.2.1-16 

Природна вологiсть С + + + ДСТУ Б В.2.1-17 

Щiльнiсть + + + + ДСТУ Б В.2.1-16 

Максимальна щiльнiсть       – С С С ДСТУ Б В.2.1-12 

Щiльнiсть в гранично 

щiльному i пухкому станi          
– С С – – 

Щiльнiсть часток ґрунту   – + + + ДСТУ Б В.2.1-17 

Межi текучостi i  

розкочування   
– С – + ДСТУ Б В.2.1-17 

Кут природного укосу        – С С – – 

Максимальна 

молекулярна 

вологомісткість     

– – С С – 

Коефiцiєнт фiльтрацiї – С С С ДСТУ Б В.2.1-23 

Розмокання С – – С – 

Розчиннiсть С – – – – 

|Коефiцiєнт вивiтрiлостi     С С – – – 

Корозiйна активнiсть        – С С С ДСТУ Б В.2.5-29 

Стисливiсть грунту          – С С + ДСТУ Б В.2.1-4 

(ГОСТ 12248) 

Опiр грунту зрiзу           – С С С ДСТУ Б В.2.1-4 

(ГОСТ 12248) 

Тимчасовий опiр грунтiв 

одноосьовому стиску 

 

+ 

 

С 

 

– 

 

С 

ДСТУ Б В.2.1-4 

(ГОСТ 12248) 

ГОСТ 21153.2 

ДСТУ Б В.2.1-4 

(ГОСТ 12248) 

ГОСТ 24941 

Позначення: "+" –  визначення виконується; "–"–  визначення не виконується; 

                        "С" –  визначення виконується за спеціальним завданням. 
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         Таблиця 6.3 - Вибiр методiв польових дослiджень грунтiв 

 

 

Методи 

польового  

дослідження 

грунтів 

Задачi польових дослiджень грунтiв  

Позначення 

державного 

стандарту 

Розчлену- 

вання 

геологіч- 

ного 

розрізу 

Властивості, що визначаються Оцінка    

просторової 

мінливості 

властивостей 

 

велико- 

уламкові 

 

 

піщані 

 

пилуваті і 

глинисті 
 

фізичні 

 

деформа- 

ційні 

 

міцнісні 

Геофізичні 

дослідження 

+ + _ _ + + + +  

Статичне 

зондування        

+ + + + + _ + + ДСТУ Б В.2.1-9 

(ГОСТ 19912) 

Динамічне 

зондування        

+ + + + + _ + + ДСТУ Б В.2.1-9 

(ГОСТ 19912) 

Випробування 

штампом                

_ _ + _ _ + + + ДСТУ Б В.2.1-7 

(ГОСТ 20276) 

Випробування 

пресіометром      

_ _ + _ + _ + + ДСТУ Б В.2.1-7 

(ГОСТ 20276) 

Випробування 

на зрiз ціликів 

ґрунту      

_ _ _ + _ + + + ДСТУ Б В.2.1-7 

(ГОСТ 20276) 

Обертальний 

зріз 

+ _ _ + + _ _ + ДСТУ Б В.2.1-7 

(ГОСТ 20276) 

Поступальний 

зріз 

+ _ _ + + _ + + ДСТУ Б В.2.1-7 

(ГОСТ 20276) 
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6.3.5 Величину структурного зчеплення можливо визначати за методиками: 

– логарифмічної залежності між питомим опором і деформаціями зрізу з 

визначенням межі між фазами ущільнення та локального зрушення, що відповідає 

структурній міцності ґрунту (Додаток А.1); 

– як різницю між питомими зчепленнями ґрунту непорушеної та порушеної 

структури, за рівняннями залежності між питомими зчепленнями і показниками 

фізичних властивостей ґрунтів непорушеної та порушеної структури (Додаток А.2); 

– за різницею між питомим зчепленням ґрунту непорушеної структури та 

питомим зчепленням ґрунту, який випробувано за способом повторного зрізу 

(Додаток А.3); 

 – «зворотних» розрахунків стійкості (визначення таких величин питомого 

зчеплення, які відповідають граничній рівновазі сил на ділянці зсуву) (Додаток А.4). 

 

7 РОЗРАХУНКИ СТІЙКОСТІ СХИЛІВ, ВЕЛИЧИН ЗСУВНОГО ТИСКУ   

ТА НАВАНТАЖЕНЬ ВІД ОБВАЛІВ 

 

7.1 Вихідні дані для розрахунку стійкості схилів 

 

7.1.1 Для проведення фактичного та прогнозного оцінювання стійкості схилів, 

визначення величини зсувного тиску доцільно мати загальну характеристику схилу, 

наведену в паспорті ділянки зсуву (додаток Б), а також необхідні наступні вихідні 

дані: 

– топографічний план ділянки, що захищається, в масштабі 1:200 – 1:1000; 

– характерні інженерно-геологічні розрізи на ділянці, що максимально 

достовірно відображають особливості геологічної будови масиву схилу; 

  – положення існуючих будівель і споруд, що проектуються, а також інших 

об'єктів, які створюють додаткові навантаження на схил; 

– величини статичних і динамічних техногенних навантажень від існуючих 

об'єктів та тих, що проектуються; 

– положення та параметри існуючих утримуючих споруд (підпірних стін, 

пальових, пальово-анкерних, анкерних тощо); 
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– гідрогеологічні умови ділянки інженерного захисту (рівні ґрунтових вод, 

п’єзометричні рівні напірних вод і водоутримуючих порід); 

– існуючи та прогнозовані області розповсюдження небезпечних геологічних 

процесів (типи зсувів, їх межі в плані та по глибині; положення в масиві схилу 

поверхонь ослаблення (тріщин, поверхонь зсувів, зон маломіцних порід і 

тектонічного посріблення тощо); наявність промоїн, областей площинної ерозії 

тощо); 

– розрахункові величини властивостей міцності деформативності порід 

природної структури та по поверхням і зонам зміщення (послаблення). 

7.1.2 Класи наслідків (відповідальності) та категорії складності інженерного 

захисту об’єктів визначаються у відповідності до ДБН В.1.1-ХХ з врахуванням 

ДСТУ-Н Б В.1.2-16 та ДБН В.1.2-14. 

 

Розрахункові створи 

7.1.3 Кількість розрахункових створів та їх положення в плані залежить від 

конкретних інженерно-геологічних умов і від місцезнаходження існуючих споруд і 

тих, що проектуються, від стадії проектування та поставлених задач.  

Розрахункові створи слід передбачати для всіх варіантів інженерного захисту 

об'єктiв. 

7.1.4 Кількість розрахункових створів визначається необхідністю повного 

охоплення всього різномаїття всіх інженерно-геологічних умов ділянки, конфігурацій 

поверхні схилу та поверхні ковзання, можливої зміни обрису зсуву в плані. 

7.1.5 Розрахункові створи вибираються в межах сфери взаємодії зсувної 

території з ділянкою, що захищається на основі аналізу результатів інженерно-

геологічних вишукувань і спостережень. 

Для оцінювання стійкості схилу приймаються розрахункові створи найменш 

сприятливі за умовами стійкості. 

7.1.6 На кожному зсуві призначаються як мінімум один розрахунковий створ, 

прив’язаний до осі зсуву. Для зсувів значної ширини задають додаткові створи на 

ділянках з інженерно-геологічними умовами, відмінними від осьового створу (за 

рельєфом, фізико-механічними характеристиками грунтів, товщиною тіла зсуву).  
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7.1.7 Розташування основного розрахункового створу на діянках зсувних схилів 

повинно співпадати з основним напрямком існуючого чи прогнозованого руху зсуву 

по лінії найбільшої крутизни земної поверхні. 

7.1.8 Розрахункові створи необхідно передбачати на всіх варіантах об’єктів, що 

захищаються. Найбільш небезпечними є ділянки схилу, на яких: 

– делювіальні чи елювіальні відклади розташовані на товщі вивітрилих 

розм’ягчених скельних грунтів з крутим падінням тріщинуватих порід в бік схилу; 

 – можливий зсув вивітрелих розм’ягчених порід за внутрішніми міжпластовими 

поверхнями в результаті зволоження порід цих порід і зниження міцності на 

контактах напластувань; 

– делювіальні, елювіальні відклади чи насипні ґрунти розташовані в улоговинах;  

– є ймовірність зміщення всієї товщі грунтів за контактом вивітрелої зони та 

стійкими невивітрелими (кореневими) породами. 

 

Розрахункові схеми 

7.1.9 Розрахунковi схеми для кожного розрахункового створу схилу слід 

складати на основі вибраних розрахункових створів та аналізу інженерно-геологічних 

перерізів за їх напрямками. 

Розрахунковi схеми повиннi враховувати: 

– потужності зон деформованих горизонтів грунту, зони стиску, розривнi 

порушення тощо; 

 – типи зсувних деформацiй схилiв за механiзмом змiщення; 

– розміри улоговин у площі і по висоті; 

 – основнi зсувоутворюючi фактори та їх вплив на  утворення, розвиток та акти-

вiзацiю зсувiв; 

 – рiзнi види навантажень і впливiв  (постiйних  i  тимчасових), їх поєднання 

(основнi, аварійні); 

– вилив iснуючих будинків та споруд i тих, що  проектуються, на стiйкiсть 

схилiв; 

– зміну в часі мiцнiсних  характеристик  грунтiв  із урахуванням можливості 

зміни їх вологостi, дiї підземних  вод, навантажень на поверхні схилу тощо. 
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7.1.10 Розрахункова схема повинна відображати фактичний стан стійкості схилу 

(укосу) та зміни в період будівництва й експлуатації інженерного захисту об'єктів та 

утримуючих споруд. Вона повинна охоплювати весь зсувний або зсувонебезпечний 

масив ґрунтів як за розповсюдженням, так і за глибиною. 

7.1.11 Розрахункова схема та схема навантажень утримуючих споруд глибокого 

закладання повинна враховувати: 

– умови роботи конструкції в межах товщі зсувних відкладів; 

– жорсткість конструктивних елементів та допустимі величини зміщень частин 

конструкцій; 

– силові дії з верхового боку схилу на ділянці від поверхні схилу до поверхні 

ковзання у вигляді епюри зсувного тиску; 

– силові дії з низового боку утримуючої споруди у вигляді епюри тиску відпору 

ґрунту; 

– умови закріплення нижньої частини утримуючої споруди в стійкі грунти; 

– силові дії від вертикального навантаження. 

7.1.12 Побудова рельєфу для розрахункової схеми на основі топографічних 

планів минулих років допускається лише для орієнтовних (наближених) розрахунків. 

7.1.13 Вибір розрахункової схеми та параметрів, що характеризують міцністні та 

деформаційні властивості грунтів, не обґрунтовані дослідженнями, не можуть 

прийматися до уваги. 

 

Навантаження та дії 

7.1.14 У розрахунках стійкості зсувних схилів враховуються наступні 

навантаження та дії (ДБН В.1.2-2). 

Постійні навантаження: 

– розрахункова об'ємна вага ґрунту; 

– вага розташованих на схилі будівель та постійних споруд. 

Тимчасові: 

– гідростатичне зважування; 

– вага розташованих на схилі тимчасових будівель і споруд; 

– транспортні та будівельні навантаження. 
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Епізодичні: 

– дія ґрунтових вод, що відповідає катастрофічному режиму рівня підземних 

водмалої ймовірності перевищення; 

– сейсмічні навантаження. 

7.1.15 При розрахунках стійкості зсувних схилів використовують основне та 

аварійне поєднання навантажень та дій (ДБН В.1.2-2). Для перевірки граничного 

стану першої групи (за міцністю) використовують основне поєднання, що включає 

постійні навантаження та дії з граничними розрахунковими значеннями, а також 

граничні розрахункові, циклічні чи квазипостійні значення тимчасових навантажень. 

Розрахунок стійкості схилів (укосів) за міцністю зводиться до визначення коефіцієнта 

стійкості (запасу стійкості) за допомогою різних методів і порівняння його з 

нормативним коефіцієнтом стійкості.   

Для перевірки граничного стану другої групи (за деформаціями) використовують 

основне поєднання, що включає постійні навантаження та дії з експлуатаційними 

розрахунковими значеннями, а також експлуатаційні розрахункові, циклічні або 

квазипостійні значення тимчасових навантажень. Розрахунок масиву схилу, на якому 

розташовані чи проектуються будівлі (споруди) класів наслідків (відповідальності) 

СС3 та СС2 (підклас СС2-2) за деформаціями, слід виконувати шляхом 

математичного моделювання, виходячи з умови не перевищення їх основою гранично 

допустимих величин за ДБН В.2.1-10, а для будівель (споруд) нижчих класів наслідків 

(відповідальності) допускається застосування спрощених методів. 

В аварійне поєднання навантажень та дій крім постійних та тимчасових 

навантажень може входити тільки одне епізодичне навантаження.     

7.1.16 Оцінювання стійкості зсувних і зсувонебезпечних схилів та укосів слід 

проводити, виходячи з найбільш несприятливих, але можливих умов для даної 

ділянки в період будівництва та експлуатації об’єктів інженерного захисту з 

урахуванням можливих поєднань навантажень.  

У випадку, якщо не можливо вибрати найбільш несприятливе поєднання 

навантажень, виконуються розрахунки для різних поєднань навантажень з наступним 

вибором варіанта для даної ділянки схилу з найменшим коефіцієнтом стійкості. 
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7.2 Визначення стійкості схилів і величин зсувного тиску 

7.2.1 Методи граничної рівноваги  

7.2.1.1 Всі методи оцінювання стійкості схилів і укосів ґрунтуються на теорії 

граничної рівноваги та розглядають напружений стан ґрунтового масиву в умовах 

граничної рівноваги. Деформації ґрунтів схилів і укосів при  цьому не враховують. 

Розрахунок стійкості схилів (укосів) від природного до проектного стану проводиться 

за першим граничним станом – за несучою здатністю (за умови граничної рівноваги).  

Порушення стійкості схилу пов’язане зі зрушенням і переміщенням деякої його 

частини, котра втратила стійкість, по тій чи іншій поверхні ковзання. Масив ґрунту, 

який ковзає по схилу, розглядається як деякий твердий блок, котрий усіма своїми 

точками бере участь у загальному русі.  

Укоси та схили мають різну форму та геологічну будову, гідрогеологічні умови 

та величину і характер навантаження. Оцінювання стійкості проводиться по плоским 

розрахунковим схемам. Порушення стійкості схилу, як і будь-яка інша форма 

руйнування стійкості ґрунтового масиву, пов’язане з подоланням діючими на деяких 

площадках дотичними зсуваючими напруженнями сил опору ґрунту зрушенню. 

Дотичні напруження у товщі схилу виникають під дією власної ваги ґрунтової товщі, 

а також додаткового навантаження на схил від споруд і фільтраційного тиску 

ґрунтової води. Опір ґрунту зрушенню, як і в усіх інших випадках, обумовлюється 

виникаючими в його масиві силами внутрішнього тертя та зчеплення. Зсув 

відбувається по площадках із відносно невеликим перевищенням значень дотичних 

напружень щодо опору зрушенню ґрунту в даній точці й по найбільш напруженій 

поверхні. Усі ці поверхні зливаються в певну криволінійну поверхню ковзання, яка на 

площині креслення називається лінією ковзання. Точне розташування лінії ковзання 

необхідне для розв’язання практичних задач. Кількісним показником стійкості укосів 

і схилів в методах граничної рівноваги є коефіцієнт стійкості (коефіцієнт запасу 

стійкості) укосу kst, рівний відношенню сум усіх утримуючих сил (моментів) до 

зсуваючих сил (моментів): 
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де: Fi – розрахункове значення узагальненої силової дії (сума зсуваючих (активних)  

             сил (моментів) в масиві ґрунту, що зміщується, відносно осі поверхні  

             зрушення;  

     Ri – розрахункове значення узагальненої утримуючої дії (сума утримуючих  

            (пасивних) сил (моментів) граничного опору зсуву) по даній поверхні. 

Зазвичай на практиці доводиться мати справу з істотною неоднорідністю 

ґрунтових масивів. Крім того, в ряді випадків поверхні ковзання відомі заздалегідь 

(наявність слабких прошарків, поверхні ковзання старих зсувів тощо), а їх форма не 

обов'язково збігається з кривими, що передбачаються теорією граничної рівноваги. 

При цьому фактичний розподіл прикладеного до поверхні укосів і схилів 

навантаження зазвичай відрізняється від теоретичного, з якого виведенні 

розрахункові формули. Крім того, на ґрунти укосів і схилів, можуть діяти динамічні 

(при землетрусах) і гідродинамічні (у разі дії ґрунтових вод та водонасичення укосів) 

сили. Тому в проектній практиці застосовуються інженерні методи розрахунку 

стійкості, що містять різного роду спрощення і припущення. Найбільше поширення в 

проектній практиці одержали методи круглоциліндричної поверхні ковзання та 

притуленого укосу. 

7.2.1.2 Оцінювання стійкості укосів і схилів методами граничної рівноваги 

рекомендується виконувати в наступній послідовності: 

1) аналіз інженерно-геологічних умов та вибір розрахункового створу (ів); 

2) складання розрахункової схеми з урахуванням особливостей інженерно-

геологічної будови та фізико-механічних властивостей ґрунтів; 

3) генералізація розрахункової схеми (спрощення геометрії схилу шляхом: 

об`єднання в одну групу ґрунтів з однаковими або близькими фізико-механічними 

характеристиками, вилучення не суттєвих форм рельєфу та геологічних елементів, 

заміна криволінійних ділянок поверхні землі і поверхонь депресій на прямі відрізки); 
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4) визначення зовнішніх додаткових навантажень  (величини і напрямку 

зовнішніх додаткових навантажень на схил, точок прикладання зосереджених 

навантажень, межі і характеру розподілу розподіленого навантаження); 

5) визначення поверхні або поверхонь ковзання (лінія поверхні ковзання (або 

сукупність таких ліній) з урахуванням особливостей інженерно-геологічної будови та 

фізико-механічних властивостей ґрунтів (слабкі ґрунти, наявність улоговин, 

особливості гідрогеологічних умов тощо); 

6) розділення зсувного масиву ґрунту на блоки (відсіки) відповідно до 

конфігурації поверхні ковзання; 

7) визначення коефіцієнта стійкості за формулами граничної рівноваги. 

При визначенні поверхні ковзання необхідно враховувати наступне: 

– лінія ковзання повинна обмежувати єдине (без суцільних розривів) ґрунтове 

тіло; 

– лінія ковзання не повинна мати вертикальні ділянки; 

– найчастіше лінія ковзання проходить по найбільш послабленим ґрунтам або 

поверхні контакту різних шарів ґрунту (похиле залягання, улоговини, особливі 

гідрогеологічні умови тощо). 

7.2.1.3 Для складання розрахункової моделі зсуву, зсувний (зсувонебезпечний) 

масив ґрунту умовно ділиться вертикальними площинами на ряд блоків (відсіків). 

При цьому вертикальні площини розташовують у місцях: 

– перетину поверхні ковзання і різних інженерно-геологічних елементів; 

– перетину поверхні ковзання і п’єзометричних ліній; 

– меж прикладення кожного із зовнішніх розподілених навантажень; 

– точок перегинів меж різних інженерно-геологічних елементів, п’єзометричних 

ліній, поверхні ковзання і поверхні землі. 

При складанні моделі необхідно враховувати наступне: 

– особливості інженерно-геологічної будови схилу (наявність похилих шарів 

ґрунту, улоговин, наявність у масиві ґрунтів з особливими властивостями тощо); 

– особливості фізико-механічних властивостей ґрунтів (послаблення ґрунтів від 

дії підземних та атмосферних вод, динамічних навантажень, сейсмічних впливів 

тощо); 
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– гідрогеологічні умови укосу або схилу (місця розвантаження ґрунтових вод, 

гідродинамічний вплив, коливання рівня ґрунтових вод, додатковий вплив 

атмосферних вод тощо). 

Потім проводиться оцінювання геометричних параметрів блоків (відсіків). Блоки 

(відсіки), ширина яких значно відрізняється від середньої величини, розбиваються 

додатковими вертикальними площинами. Ширина кожного блоку, як правило, не 

повинна перевищувати половини його середньої висоти. 

7.2.1.3 Якщо поверхня ковзання круглоциліндричної або криволінійної форми, 

то лінія поверхні ковзання по підошві блоку (відсіку) замінюється відрізком прямої 

лінії. Тому ширина блоків (відсіків) вибирається таким чином, щоб утворена ламана 

лінія досить близько відповідала обраній (розрахунковій) лінії ковзання. 

7.2.1.4 Визначення коефіцієнта стійкості рекомендується виконувати із 

використанням формул методу загальної граничної рівноваги, оскільки він враховує 

всі умови статичної рівноваги (співвідношення утримуючих і зсуваючих сил 

(моментів). Основні припущення методу: 

– опір ґрунту зрушенню відповідає умові міцності Кулона-Мора; 

– сила нормальної реакції за підошвою блоку (відсіку) прикладена до її 

середини; 

– рівнодіюча сили тяжіння блоку (відсіку), горизонтальна і вертикальна складові 

рівнодіючої сили сейсмічного навантаження прикладені до центру ваги блоку 

(відсіку). 

Метод круглоциліндричних поверхонь ковзання 

7.2.1.5 Застосування цього методу найбільш виправдане для оцінювання 

загальної стійкості схилів в однорідній товщі ґрунтів. Цей метод прямо пов’язаний з 

однією з найбільш поширених форм порушення стійкості схилів – обвалюванням 

блоків. Найбільш простим методом розв’язання задач з оцінювання стійкості схилів є 

метод моментів. При цьому обвалення блока схилу може відбутися тільки в 

результаті обертання сповзаючого масиву навколо центра О дуга з радіусом R 

(рисунок 7.1). Масив ґрунту, який сповзає по схилу, розглядається як твердий блок, 

котрий усіма своїми точками бере участь у загальному русі.  

Рух масиву по схилу проходить під дією обертального моменту Моб, якому 
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протидіє утримуючий момент Мутр. 

Коефіцієнт стійкості схилу kst 

визначатиметься як відношення цих 

моментів 

об

st
M

M
k

уmp
 . (7.2) 

Даний метод є універсальним. 

Завдяки цьому при розрахунках 

стійкості схилу можуть бути враховані 

і характер нашарування ґрунтів з їх 

особливими властивостями, і вплив 

ґрунтової води, її фільтраційний тиск тощо. Складності розрахунків пов’язані з 

необхідністю врахування змінних значень сил тертя, що виникають при зрушенні по 

поверхням ковзання в різних його точках. 

Зсуваючі сили Fі виникають від дії ваги блока ґрунту Qgi та зовнішнього 

навантаження Qvi Загальний опір зрушенню Rі, який виникає по поверхні ковзання, 

складається із сил тертя Ті і сил зчеплення Сі (рис. 7.2). 

Для кожного окремого (і-го) блока: 

vigii QQQ  ;  iii QF sin ;
   istiiiii ctgQCTR  cos ,                       (7.3) 

де:   αi – кут нахилу лінії ковзання, град; 

        ℓі – довжина лінії ковзання в межах блоку, м;  

φ та сst – відповідно кут внутрішнього тертя та структурне зчеплення ґрунту. 

Тоді залежність (7.2) набуває вигляду 
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Координати центра обертання, а також величина радіуса R визначається таким 

чином, щоб при розрахунках відображати найбільш несприятливе положення центра 

О для визначення найменшого з можливих значення коефіцієнта стійкості kst. 

Рисунок 7.1 - Схема попереднього 
визначення центру найбільш 
небезпечної круглоциліндричної 
поверхні ковзання 
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7.2.1.6 Перший метод визначення положення центра обертання О та оцінювання 

стійкості схилу: 

– наносять контур схилу (рисунок 7.2); 

– проводять декілька круглоциліндричних 

поверхонь з центром найбільш небезпечної 

круглоциліндричної поверхні розташованим 

всередині сектора, обмеженого двома прямими, які 

проходять крізь середину схилу: вертикальною 

прямою і прямою, нормальною до поверхні схилу; 

– граничні значення радіусів 

круглоциліндричної поверхні приблизно 

визначаються за таблицею 7.1; 

– за наявності тонких прошарків слабких 

ґрунтів радіуси можуть зростати; 

– для побудованих круглоциліндричних 

поверхонь тіло зсуву ділиться на блоки, 

визначається вага кожного елемента і загальна вага; 

– відповідно до розрахункової схеми та вихідних даних проводиться оцінювання 

стійкості схилу (формула 7.4). 

 

Таблиця 7.1 – Граничні значення радіусів r найбільш небезпечних  

                                 круглоциліндричних поверхонь 

Глибина 
Значення R при нахилі поверхні зсуву 

1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 5 1 : 6 

0,25 Н (1,5-2,0)Н (1,6-2,2)Н (2,3-3,0)Н (3,0-4,5)Н (4,0-5,5)Н (5,0-6,5)Н 

0,5 Н (1,5-2,3)Н (1,8-2,6)Н (2,4-3,2)Н (3,0-4,5)Н (4,0-5,5)Н (5,0-6,5)Н 

1,0 Н (2-2,5)Н (2,2-3)Н (2,6-3,5)Н (3,5-4,5)Н (4,0-5,5)Н (5,0-6,5)Н 

1,5 Н (2,75-3,5)Н (3,0-3,75)Н (3,0-4,2)Н (3,5-3,75)Н (4,0-5,5)Н (5,0-6,5) Н 

 

7.2.1.7 Другий метод визначення положення центра обертання О та оцінювання 

стійкості схилу: 

– положення першого за чергою в розрахунку центра обертання О1, а звідси й 

радіуса R визначається точкою перетину двох прямих, проведених із точок А і В на 

α 

α 

ℓ 

Рисунок 7.2 - Розрахункова 
схема для оцінювання 
стійкості схилу за наявності 
сил тертя і зчеплення 
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схилі відповідно під кутами α до поверхні схилу та β до горизонту (рисунок 7.3). 

Величини кутів α і β приймаються за таблицею 7.2 залежно від співвідношення 

висоти схилу до його довжини в плані; 

– на розрахункову схему наносять точку, яка лежить на горизонті нижче від 

бровки схилу на дві його висоти (2Н) та на відстані 4,5Н від найнижчої точки схилу. 

Цю точку з’єднуємо із центром обертання О прямою та продовжуємо її вліво від 

цього центра; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7.2 – Значення кутів α та β для побудови центрів обертання  

Схил Кути, град 

Співвідношення H/L Кут нахилу схилу, град α β 

1 : 0,58  60 29 40 

1 : 1 45 28 37 

1 : 1,5 33
о 
47

/
 26 35 

1 : 2 і більше 26
о 
34

/ 
і менше 25 35 

 

– розташування центра Омін, що відповідає кривій ковзання з найменшим 

коефіцієнтом стійкості kst, знаходиться в одній із точок на даній прямій, недалеко від 

її перетину з вертикаллю, проведеною через середину схилу; 

– для кожної поверхні відповідно до розрахункової схеми та вихідних даних 

проводиться оцінювання стійкості схилу (формула 7.4). 

7.2.1.8 Урахування фільтраційного тиску підземних вод. Рух потоку вод 

Рисунок 7.3 - Схеми для розрахунку стійкості схилу 
методом круглоциліндричної поверхні ковзання 
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створює гідродинамічний тиск на ґрунти схилу. Масив ґрунту, що складає схил, 

сприймає гідродинамічний тиск, який має один напрям із зсувним тиском (рис. 7.4). 

Фільтраційний тиск Fw – це активно діюча на ґрунти об’ємна сила. За своєю 

величиною питомий фільтраційний тиск визначається як добуток питомої ваги води 

γw=10 кН/м
3
 на гідравлічний градієнт iw у даній точці. За умови, що фільтрація 

проходить через деякий об’єм V ґрунту, отримаємо рівняння 

αі і βі – відповідно кути нахилу поверхні ковзання та  кривої депресії і-того блоку (для 

спрощення розрахунків можливо приймати αі = βі) 

 

Рисунок 7.4 - Випадок фільтраційного тиску при круглоциліндричній поверхні    

                        зрушення 

 

                                iwiwiw iVF   .                                                                         (7.5) 

В умовах плоскої задачі гідродинамічний тиск Fw становить: 

 wiwiwiww ihhF   ,     (7.6) 

де Δhwi – різниця відміток кривої депресії на вертикальних сторонах і-го блока, 

м;     

hwi – середня висота залягання води в і-тому блоці, м; 

Vi – об’єм і-того блоку, м
3
; 

iw  – градієнт напору (гідравлічний градієнт в і-тому блоці). 

Гідродинамічний тиск буде зростати у разі підняття рівня ґрунтової води чи 

збільшення градієнта напору.  

Вплив на стійкість схилу дії води враховується як момент (добуток 

гідродинамічного тиску Fw на плече r) відносно центру О. При такому положенні 

врахування гідродинамічного тиску при оцінюванні стійкості схилу досягається тим, 
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що зсувний тиск у формулах визначаються без урахування зменшення ваги ґрунту за 

рахунок зважуючої дії води. 
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                                                      (7.7) 

Метод притуленого укосу (метод Г.М. Шахунянца) 

7.2.1.8 Характер поверхні ковзання часто визначається не стільки напруженим 

станом товщі, скільки природними умовами, інженерно-геологічною і 

гідрогеологічною будовою ґрунтової укосу або схилу. Метод притуленого укосу 

найчастіше використовують у таких випадках:  

− в основі схилу залягають шари або прошарки слабких ґрунтів; 

− форма поверхні нашарувань ґрунтів має нахил у бік схилу; 

− стійкий шар ґрунту, по якому ковзає зсувна маса, має прямолінійні ділянки. 

При складанні розрахункової схеми інженерно-геологічний розріз розбивають на 

блоки, кожен з яких має свою поверхню ковзання. Лінії ковзання мають як  

визначене інженерно-геологічною будовою положення, так і призначаються для 

визначення  найменшого ступеня стійкості. В умовах плоскої задачі вони з деякими 

наближеннями можуть бути замінені в площині креслення тією чи іншою кількістю  

прямих ліній – ліній ковзання (рисунок 7.5).  

 

 

Рисунок 7.5 - Схема для розрахунку стійкості притуленого укосу 

 

Гідрогеологічні умови характеризуються кривою депресії на розрізі. У межах 

ліній, які мають форму прямих або наближених до прямих, виділяються блоки ґрунту, 
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які обмежені вертикальними лініями. Для цих блоків обчислюється їх вага Qgі, 

вертикальна складова від зовнішнього навантаження Qvі та кут їх нахилу αі до 

горизонталі. 

Зсуваюча сила дорівнює Fi=Qi·sinαі, а утримуюча Ri=Qi·cosαі·tgφ+сst·ℓі. Різниця 

між даними значеннями буде відповідати зсувному тиску Еі. Коефіцієнт запасу 

стійкості визначається за (7.1). 

За наявності в ґрунтах схилу фільтраційного потоку створюється додатковий 

гідродинамічний тиск Fwi. Величина цього тиску в кожному з виділених блоків 

визначається за (7.5). 

Напрямок дії гідродинамічного тиску в межах кожного блоку може бути 

прийнятим паралельно кривій депресії в даному блоці. Крива депресії на схилах дуже 

часто паралельна площині ковзання. Таким чином, можна вважати, що напрямок 

гідродинамічного тиску збігається з напрямком зсувного тиску. 

7.2.1.9 Коефіцієнт стійкості kst зсувного схилу в даному випадку при врахуванні 

гідродинамічного тиску Fwi та сейсмічних дій Qci дорівнюватиме  
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.   (7.8) 

 

При визначенні коефіцієнта стійкості сейсмічні сили враховуються для 

сейсмічно активних районів (із землетрусами 6 балів і більше). Напрямок 

горизонтальної сейсмічної сили приймається відповідним напрямом можливого 

зсуву, а її величина для кожного відсіку дорівнює добутку ваги відсіку (для 

обводнених порід без поправки на гідростатичне зважування) на коефіцієнт 

сейсмічності  , який визначається за таблицею 7.3 в залежності від розрахункової 

сейсмічності для району виконуваних робіт: Qci= Qi. 
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Таблиця 7.3 – Визначення безрозмірного коефіцієнта   
 

 

7.2.2 Метод скінчених елементів 

7.2.2.1 Метод скінчених елементів реалізується в програмних комплексах ЛІРА 

та PLAXIS. 

Метод скінчених елементів розглядає напружено-деформований стан ґрунтового 

масиву з врахуванням пружно та пружно-пластичної поведінки ґрунтів з врахуванням 

будівельних споруд і конструкцій в масиві ґрунту. 

Суть методу скінчених елементів полягає в тому, що розрахункова система 

замінюється (апроксимується) системою із скінченим числом ступенів свободи, тобто 

виконується дискретизація системи на окремі елементи, що з`єднанні між собою 

вузлами. Робота дискретної системи визначається взаємодією окремих скінчених 

елементів. 

7.2.2.2 Особливістю методу скінчених елементів є виконання розрахунків за 

граничними станами обох груп на одній розрахунковій схемі при одній моделі ґрунту. 

Показником степені стійкості укосів і схилу в методі скінчених елементів 

являється коефіцієнт надійності (коефіцієнт запасу стійкості укосу kst): 

                                    cr

v

cr

v
st

tg

tg
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k




,                                                            (7.9) 

де сv, φv – вихідні характеристики міцності ґрунтів; 

   сcr, φcr – критичні характеристики міцності, що відповідають пластичній         

                  текучості ґрунту в області, що розглядається. 

Оцінку стійкості укосів і схилів методом скінчених елементів рекомендується 

виконувати в наступній послідовності: 

Найменування 
Сейсмічність майданчика в балах 

1-6 7 8 9 10 11 12 

Значення коефіцієнта   для 

ґрунту природної структури 
0 0,025 0,05 0,1 0,25 0,5 0,75 

Значення коефіцієнта   для 

насипного ґрунту 
0 0,038 0,075 0,15 0,375 0,75 1,125 
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1) вибір розрахункового створу (ів), (див. 7.3.3-7.3.8 ДБН В.1.1-Х:201Х); 

2) складання розрахункової схеми, (див. 7.3.9-7.3.13 ДБН В.1.1-Х:201Х); 

3) генералізація розрахункової схеми (об`єднання в одну групу ґрунтів з 

однаковими або близькими фізико-механічними характеристиками, ігнорування не 

суттєвих форм рельєфу та геологічних елементів, заміна криволінійних ділянок 

поверхні землі і поверхонь депресій на прямі відрізки), (див. 5.2.6 ДБН В.1.1-Х:201Х); 

4) визначення зовнішніх додаткових навантажень (величини і напрямку 

зовнішніх додаткових навантажень на схил, точки прикладання зосереджених 

навантажень, межі і характеру розподілу розподіленого навантаження); (див. ДБН 

В.1.1-Х:201Х 5.2.7); 

5) розрахунок тиску підземних вод; 

6) розрахунок побутових напружень в ґрунті; 

7) визначення коефіцієнта надійності (коефіцієнта стійкості укосу sk
) методом 

«пониження  с і φ». 

7.2.2.3 Для моделювання напружено-деформованого стану (НДС) ґрунтів 

використовують нелінійну модель, критерій міцності якої описується законом 

Кулона-Мора. Ґрунт вважається пружно-ідеальнопластичним матеріалом, 

деформування якого відбувається відповідно до діаграми Прандтля (рисунок 7.6). 

 

                    

Рисунок 7.6 – Діаграми залежності між напруженнями σ і відносними  

деформаціями ε ґрунту: 1 – за теорією пружності; 2 – за теорією пластичності;  

3 – за пружно-пластичною теорією 

 

Це означає, що поверхня текучості не змінюється при зростанні деформації 

текучості, а значить, відсутнє зміцнення. Повна умова текучості даної моделі 
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описується наступною залежністю: 

                 
    0cossin

2

1

2

1
2121   c

                                               (7.10) 

 

7.2.2.4 Для коректного використання моделі Кулона-Мора потрібні значення 

основних її параметрів: 1) дренована (Drained), недренована (Undrained) чи непориста 

(Non-porous) поведінка ґрунту; 2) питома вага у природному (γunsat) і водонасиченому 

станах (γsat) (задаються з урахуванням можливого підняття рівня ґрунтових вод); 

3) коефіцієнти фільтрації kx, ky (Permeability), які мають фізичне значення лише для 

недренованої поведінки ґрунту; 4) модуль деформації Е; 5) коефіцієнт Пуассона ν; 

6) кут внутрішнього тертя ґрунту φ; 7) питоме зчеплення с (в даному випадку 

структурне зчеплення сst); 8) кут дилатації ψ. 

7.2.2.5 Розрахунок тиску підземних вод, як правило, проводиться на основі рівня 

ґрунтових вод (або п’єзометричного рівня підземних вод) з врахуванням 

гідростатичного розподілу тиску по глибині. 

Для цього в кожній точці водонасиченого і водопроникного ґрунту повинна 

розраховуватися величина початкового порового тиску за формулою: 

                                                  ww Hu   ,                                                          (7.11)  

де w  – питома вага води, кН/м
3
; 

    wH  – середня висота п’єзометричного рівня у відсіку, м. 

7.2.2.6 Розрахунок початкових побутових напружень в ґрунті може виконуватися 

за допомогою процедури К0 або процедури гравітаційного навантаження. Процедуру 

К0, як правило, слід використовувати тільки в задачах з горизонтальною поверхнею 

землі і паралельними їй шарами ґрунтів і рівнем підземних вод. У всіх інших 

випадках використовують процедуру гравітаційного навантаження. 

Процедура К0 полягає у визначенні вертикальних і горизонтальних ефективних 

напружень в ґрунтовому масиві, пов’язаних з коефіцієнтом бокового тиску К0:        

                                    000 vh K   ,                                                            (7.12) 

де 0v  - вертикальні ефективні напруження. 
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Вертикальні ефективні напруження визначаються вагою ґрунтів, що 

перекриваються зверху: 

                                       00 uhiiv  ,                                                     (7.13) 

де i  – питома вага окремого шару ґрунту, кН/м
3
; 

    ih
 – потужність окремого шару ґрунту, м; 

    0u
– початковий поровий тиск в точці, що розглядається, кПа. 

7.2.2.7 Величина коефіцієнта бокового тиску повинна прийматися таким чином, 

щоб в кожній точці моделі не порушувалася умова міцності грунту за законом 

Кулона-Мора. Для незв’язних ґрунтів з метою запобігання пластичності ґрунту 

значення К0 повинно бути обмежене співвідношенням:                    

                                    







sin1

sin1

sin1

sin1
0









K

.                                                (7.14) 

Для нормально ущільнених ґрунтів величина коефіцієнта бокового тиску К0 

визначається відношенням: 

                                      sin10 K .                                                  (7.15) 

В переущільнених ґрунтах величина коефіцієнта бокового тиску може сягати 2 і 

більше. 

7.2.2.8 Процедура гравітаційного навантаження заключається в послідовному 

збільшенні ваги початкового невагомого ґрунтового масиву з використанням 

ітеративної процедури врівноваження напруженого стану скінчено-елементної 

моделі.  

Співвідношення вертикальних і горизонтальних складових ефективних 

напружень  при цьому визначаються прийнятими величинами коефіцієнта Пуасона v.  

Необхідно вибирати такі значення коефіцієнта Пуассона v, які не призведуть до 

виникнення значних зон пластичних деформацій. Зокрема, для незв’язних ґрунтів 

необхідно виконання умови:                                                             

                                            
v

v








1sin1

sin1




,                                                            (7.16) 

де v – коефіцієнт Пуассона. 
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7.2.2.9 Визначення величини коефіцієнта безпеки (коефіцієнта стійкості укосу 

kst) в рамках метода скінчених елементів здійснюється виходячи із співвідношення 

вихідних і критичних характеристик міцності ґрунтів, отриманих в результаті 

використання процедури «пониження с і φ». 

Процедура «пониження с і φ» заключається в послідовному пониженні вихідних 

показників міцності ґрунту до критичних величин, що відповідають моменту 

виникнення області пластичної текучості і руйнуванню ґрунту. 

 Значення вихідних характеристик міцності ґрунтів відповідають показникам, що 

задаються перед початком процедури «пониження с і φ». 

 

7.3 Визначення  величини зсувного тиску 

7.3.1 При розрахунках утримуючих споруд необхідно визначати зсувний тиск Е. 

Епюру зсувного тиску рекомендується будувати методом горизонтальних сил з 

урахуванням фактичних фізико-механічних характеристик ґрунтів і прогнозу їх зміни 

на термін служби об’єктів інженерного захисту. 

7.3.2 Зсувний тиск для кожного блоку визначається на вертикальний і-ий переріз 

розрахункової області за формулою 

 iі

fcn

c
iіі RFE 




 coscos 


 , (7.17) 

де Fі – зсувне зусилля від ваги ґрунтового масиву з урахуванням дії розміщених 

у зоні зрушення будинків та споруд, фільтраційного тиску та ін.; γn , γfc, – коефіцієнти 

надійності за навантаженням, відповідальності споруди, поєднання навантажень; γс – 

коефіцієнт умов роботи; Rі – опір ґрунтового масиву зміщенню. 

Відношення 
c

fcn



 
 характеризує мінімальний запас утримуючих сил по 

відношенню до сил зрушення.  

Загальний (сумарний) зсувний тиск визначається з урахуванням тиску від 

попередніх блоків (відсіків) 

 



n

і

iEE
1

. (7.18) 

7.3.3 Побудова епюри зсувного тиску (рисунок 7.7): 

– на горизонтальній лінії відкладають відрізки, рівні довжині блоків, на які 
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розбивають розрахунковий переріз; 

– на цій лінії у кінці кожного відрізка (блока) відкладають по вертикалі значення 

зсувного тиску. При цьому кожне його наступне значення отримують шляхом 

додавання величини зсувного тиску для даного блоку до його попереднього значення. 

Таким чином можна визначити значення зсувного тиску у будь-якій точці схилу; 

– зсувний тиск не може бути меншим ніж активний тиск ґрунту у будь-якому 

перерізі.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.7 – Розрахунковий переріз з епюрою зсувного тиску 

 

8 ЗАХОДИ ЩОДО ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ОБ`ЄКТІВ ВІД  

ЗСУВНИХ ТА ОБВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

8.1 Затримуючі протизсувні споруди та фундаменти 

8.1.1 Затримуючі протизсувні споруди повинні забезпечувати сприйняття 

зсувного тиску за рахунок реактивного опору стійкого ґрунту по поверхнях опор 

глибокого закладання, а також не допускати продавлювання та переповзання через 

них ґрунту зсувного тиску. 

8.1.2 Конструктивні рішення затримуючих протизсувних споруд  i місця їх 

розташування на схилах необхідно вибирати в залежності від величин зсувних тисків 

та їхніх розподілів уздовж схилів, потужностей зсувних товщ, конфігурацій та станів 
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схилів під час будівництва, інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов зсувних та 

зсувонебезпечних територій, планувальних рішень місцевості та із урахуванням 

розділу 10. 

8.1.3 Фундаменти будинків та споруд класів наслідків  (відповідальності) СС3 і 

СС2 повинні, як правило, служити затримуючими протизсувними спорудами та 

проектуватись із урахуванням  розділу 10. 

Затримуючі протизсувні фундаменти в будинках і спорудах класів 

наслідків (відповідальності) СС2 і СС1 допускається не влаштовувати на 

зсувонебезпечних територіях, якщо до початку їх будівництва та на період 

експлуатації стійкість схилів забезпечується існуючим інженерним захистом. 

8.1.4 Для розроблення робочих креслень затримуючих протизсувних 

споруд і фундаментів класів наслідків (відповідальності) СС3 і СС2 слід 

проводити натурні випробовування їх дослідних елементів або фрагментів.  

Розрахунки слід виконувати із урахуванням розділу 9. 

8.1.5 У разі необхідності за даними випробовувань слід коригувати конструкції 

споруд, а їх розрахунки виконувати з урахуванням розділу 9. 

 

8.2 Підтримуючі протизсувні споруди та фундаменти 

8.2.1 Підтримуючі протизсувні споруди слід передбачати для закріплення і 

попередження зсувів, обвалів и вивалів. Вони повинні забезпечувати самостійно або 

разом із іншими засобами інженерного захисту можливість сприйняття зсувного 

тиску. Як правило, підтримуючі протизсувні споруди слід влаштовувати в тих 

частинах зсувних та зсувонебезпечних схилів, де по можливих поверхнях ковзання 

вертикальне навантаження створює утримуючі сили більші ніж зсувні. Їх 

застосовують наступних видів: контрбанкети, контрфорси, підпірні стіни на 

природній основі або на пальових фундаментах, підтримуючи споруди пальової 

конструкції, палі-шпони, стовпи глибокого закладання, анкерні кріплення і пломби. 

8.2.2 Контрбанкети слід проектувати з врахуванням стану схилу (укосу) і 

інженерно-геологічних особливостей його основи. При відносно невисоких схилах 
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влаштування суцільних контрбанкетів недоцільне. У таких випадках їх влаштовують 

переривчастими по ширині схилу, тобто переходити до конструкцій контрфорсів. Для 

кріплення схилів, як правило, застосовують кам’яно-грунтові або повністю кам`яні 

контрфорси.  Вилучення слабких грунтів в основі контрбанкету допускається, 

якщо за умови стійкості схилу (укосу) можлива його короткочасова підрізка. 

8.2.3 При проектуванні контрбанкетів повинні бути перовірені розрахунком: 

– загальна стійкість схилу (укосу) разом з контрбанкетом або частиною схилу, 

яку він підсилює; 

– стійкість тіла контрбанкету і його укосів. 

8.2.4 При укріпленні високих схилів слід застосовувати контрфорси з каменю та 

щебеню. Такі контрфорси можуть служити для відведення вод, що виклинюються. У 

цьому випадку вони виконують роль контрфорсних дренажів. При розміщенні на 

схилах будинків (споруд), які вимагають підсилення, застосовуватись переважно 

бетонні контрфорси, що укріплюють одночасно схили та будинки (споруди). 

8.2.5 Підпірні стени на природній основі або на пальових фундаментах, пальові 

ростверки, окремі палі і стовпи слід застосовувати при неможливості або 

економичній недоцільності влаштування контрбанкетів або уположення укосів. 

8.2.6 Розрахунки підпірних стін слід виконувати у відповідності з вимогами  

СНиП 2.06.07 і з врахуванням зсувного тиску (див. 7.3). Підтримуючі 

протизсувні споруди слід розраховувати на дію зсувного тиску з врахуванням 

можливих відхилень навантажень в несприятливий бік. Зсувний тиск на підтримуючі 

протизсувні споруди слід визначати з врахуванням результатів регулювання 

поверхневого стоку, зміни рівня підземних вод і рельєфу схилу (укосу), а також 

інших заходів, передбачених проектом. 

Якщо період, необхідний для повної реалізації ефекту намічених заходів, більше 

за очікуваний період відносної стабілізації схилу, то підтримуючі протизсувні 

споруди слід розраховувати на зсувний тиск, виходячи із відповідної неповної 

реалізації ефекту. 

8.2.7 Розміри, форму та розміщення в плані підтримуючих споруд визначають 

розрахунками. При визначенні розмірів і місць розміщення контрбанкетів слід 

враховувати те, що вони повинні поширюватись за межі нижніх меж можливих 
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зсувних деформацій, щоб уникнути зміщення ґрунтів за новими поверхнями 

ковзання. 

8.2.8 Палі-шпони слід застосовувати для попередження зсуву блоків скельних 

слаботріщинуватих грунтів по поверхні, нахиленої в бік падіння схилу під кутом 

менше ніж 50°. 

8.2.9 Для підвищення ефективності роботи підтримуючих споруд їх слід 

заанкеровувати в стійкі грунти, коли це доцільно за місцевими інженерно-

геологічними умовами, 

8.2.10 Анкери допускається застосовувати як самостійний засіб, що утримує 

грунти на схилі (укосі), в том числе для кріплення окремих скельних блоків до 

міцного масиву на скельних схилах (укосах). 

8.2.11 Влаштування пломб (заповнення порожнин, що утворилися в результаті 

вивалів) бетоном, бутобетоном або кам’яною кладкою на цементному розчині слід 

передбачати для запобігання вивалів і осипання грунтів. 

8.2.12 Підтримуючі протизсувні фундаменти можуть виконуватись у вигляді: 

– просторово-рамних фундаментів; 

– плитно-рамних фундаментів; 

– перехресних стрічок; 

– похилих балочних фундаментів. 

8.2.13 Всі залізобетонні елементи підтримуючих протизсувних фундаментів 

повинні мати жорсткі вузли сполучень між собою (за винятком деформаційних швів). 

8.2.14 У необхідних випадках підтримуючі протизсувні фундаменти і підпірні 

стіни можуть мати вертикальні або похилі анкери, які закріпленні в стійкому ґрунті з 

попереднім контрольованим натягом. Конструкції та розміщення анкерів повинні 

забезпечувати можливість їх контрольованого натягу під час будівництва і 

експлуатації будинків та споруд.  

 

8.3 Фундаменти, які обтікаються зсувними масами  

8.3.1 Фундаменти, які обтікаються зсувними масами -  це окремі опори (невелика 

група опор) глибокого закладання, занурені нижче поверхні ковзання в стійкий грунт. 

Верхня частина таких фундаментів працює в умовах обтікання їх зсувними масами. 
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8.3.2 Фундаменти, які обтікаються зсувними масами, застосовуються для 

надземних інженерних і транспортних комунікацій у разі неможливості або 

економічної недоцільності стабілізації чи обходу зсувного схилу. Розрахунки таких 

фундаментів рекомендується виконувати з урахуванням розділу 9. 

 

 

8.4 Затримуючі протиобвальні споруди та протиобвальні заходи 

8.4.1 Затримуючі протиобвальні споруди та заходи слід передбачати з метою 

усунення можливого виникнення та розвитку гірськообвальних явищ, для захисту від 

вивітрювання укосів та укріплення гірських порід на косогорах. 

8.4.2 Затримуючі протиобвальні споруди та протиобвальні заходи 

застосовуються таких видів: 

– облицювальні стіни, торкретні покриття, а також ін`єктування в’яжучими 

речовинами обвальних мас для збереження ґрунтів від вивітрювання та руйнування; 

– анкерні кріплення та пломби для з`єднання окремих скельних блоків з міцним 

масивом скельних порід; 

– контрфорси для підпирання окремих скельних масивів; 

– підтримуючі та підпірні стіни для укріплення навислих скельних карнизів; 

– опояски – масивні споруди для підтримання нестійких укосів. 

 

8.5 Уловлювальні протиобвальні споруди, пристрої і галереї 

8.5.1 Уловлювальні протиобвальні споруди – це споруди, що використовуються 

для захисту об’єктів від дії обвалів, осипів, вивалів, падіння окремих скельних 

уламків, а також невеликих обвалів, якщо влаштування затримуючих споруд або 

попередження обвалів, вивалів, каменепадів шляхом видалення нестійких масивів 

неможливо або економічно недоцільно. 

8.5.2  Уловлювальні споруди та пристрої як протиобвальні захисні споруди 

включають: 

– каменеуловлювачі глибинного типу (полиці, уловлювальні траншеї, рови, 

вали); 
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– загороджувальні уловлюючи споруди (сітчасті загородження-уловлювачі, поля 

з надовбами, загороджувальні вали, багажні стіни, уловлювальні стіни – 

протиобвальні та протиосипні); 

– живі захисні перепони (штучні лісонасадження на схилах гір). 

8.5.3 Каменеуловлювачі глибинного типу у вигляді траншей слід розміщувати на 

пологих схилах (укосах) заввишки до 30 м і крутістю до 30
0
.  

8.5.4 Уловлювальні стіни застосовують як на гірськообвальних, так і на осипних 

місцях з крутістю схилу до 40
0
. Уловлювальні стіни, які застосовуються в основі 

осипних укосів, що інтенсивно вивітрюються, доцільно влаштовувати з урахуванням 

забезпечення достатньої ширини та ємкості уловлюючих пазух за ними. 

В проектах уловлюючих споруд і пристроїв слід передбачити можливість 

під`їзду транспортних засобів для очищення уловлюючих пазух від накопичення 

продуктів вивітрювання, осипів та обвалів в умовах експлуатації. 

Габаритні розміри уловлювальних стін, місця їх розташування, глибина та 

ширина уловлювальних пазух визначаються спеціальними розрахунками на затримку 

каменів. Крім того уловлювальні стіни необхідно розраховувати на міцність при 

повному заповненні уловлювальних пазух осипами з урахуванням динамічного 

характеру навантажень при обвалах. Днища уловлювальних пазух повинні мати 

поздовжній ухил не менше ніж 0,002 у напрямку до кінців споруд. 

При проектуванні уловлювальних стін обов’язковою умовою є укладання 

повздовжніх застінних дренажів з випуском води через дренажні канали, які 

залишають у нижній частині стіни. 

8.5.5 Уловлювальні стіни і траншеї, а також уловлювальні полиці з бордюрною 

стіною слід розташовувати біля підошви укосів та невеликих схилів для захисту від 

вивалів окремих уламків ґрунту об’ємом до 1 м3. З низової сторони уловлювальних 

траншей, які розміщенні на схилі, слід улаштовувати вали із місцевого ґрунту з 

упорами із кам’яної або бутобетонної кладки; уловлювальні вали і стіни – біля 

підошви скельних обвальних схилів великої висоти. 

З низового боку нагірних (розташованих на схилі) уловлювальних траншей 

влаштовуються вали з місцевого грунту і упори з кам’янної або бутобетонної кладки. 
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8.5.6 Сітчасті загородження-уловлювачі повинні застосовуватися для захисту 

об’єктів, що близько розташовані від підошви схилу (укосу) на осипних ділянках з 

можливим падінням невеликих каменів з незначної висоти, і бути обладнанні 

скельно-обвальною сигналізацією. 

8.5.7  Поля з надовбами слід застосовувати в комплексі з іншими 

уловлювальними пристроями і спорудами (траншеями, валами, стінами, сітками 

тощо) на затяжних схилах, які покриті делювіальними відкладеннями, заввишки до 60 

м і крутістю до 30
0
, у вигляді окремо стоячих, розміщених в шаховому порядку 

стовпів у декілька рядів по схилу з улаштуванням уловлювальної споруди в низовій 

його частині. 

8.5.8 Загороджувальні вали застосовують при економічній доцільності 

використання привізного матеріалу для спорудження валу. 

8.5.9 Баражні стіни влаштовують в крутопадаючих тальвегах улоговин, як 

правило, із сухої кладки. Для пропускання стікаючої по тальвегах води в баражних 

стінах залишають невеликі отвори або укладають водопропускні труби. 

8.5.10 Протиобвальні галереї використовують для захисту об’єктів від 

гірськообвальних явищ усіх видів, за винятком великих обвалів. Улаштування 

галерей біля підніжжя крутих косогорів за можливості обрушення великих обвальних 

мас на їх покрівлі не допускається. 

8.5.11 Галереї необхідно розміщувати на обвальних ділянках лінійних об’єктів, 

які розташовані безпосередньо біля підніжжя крутих гірських схилів (укосів), коли 

розміри уловлювальних стін настільки значні, що їх вартість наближається до 

вартості протиобвальних галерей. 

8.5.12 На покрівлях галерей улаштовують амортизаційні ґрунтові відсипки, які 

знижують динамічні дії обвалів, запобігають пошкодженню  конструкцій та 

забезпечують скочування уламків через галереї. Під відсипкою на покрівлях галерей 

необхідно укладати гідроізоляцію, а також передбачати відведення з покрівель 

галерей поверхневих вод. Для відведення підземних вод, які надходять до галерей з 

верхової сторони, повинні бути влаштовані повздовжні застінні дренажі. 

8.5.13 Розміри поперечних перерізів галерей повинні задовольняти вимоги 

габаритів наближення будов лінійних споруд, які захищаються. 
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Конструкції та розрахунки галерей повинні бути виконанні із урахуванням 

розділу 12. 

Проектування протиобвальних галерей виконують в наступній послідовності: 

– визначається розрахункова швидкість падаючих уламків в зоні розміщення 

споруди; 

– встановлюється розрахункова крупність падаючих уламків; 

– проводяться розрахунки конструкцій з урахуванням динамічної дії уламків; 

– розроблюються робочі креслення конструкцій і проект організації будівництва. 

8.5.14 При розміщенні на схилі або укосі декількох уловлюючих пристроїв або 

споруд (крім надовб), розташованих на різній висоті, проектом необхідно 

передбачити перекриття їх (в плані) на довжину не менше ніж 5 м, що забезпечить від 

зміщення скельних уламків. 

8.5.15 Для забезпечення можливості руху транспортно-збиральних засобів по 

дну уловлювальних пазух противообвальних пристроїв і споруд їх ширина повинна 

бути не менше ніж 4 м; через кожні (50 – 100) м слід лишати розриви і влаштовувати 

в місцях розривів додаткові уловлювальні огородження. 

До уловлювальних пазух противообвальних пристроїв і споруд необхідно 

також передбачати влаштування під’їздів і з’їздів для можливості виконання робіт 

при будівництві і експлуатації. 

8.5.16 Габаритні розмери уловлювальних пристроїв і споруд слід призначати з 

умови виключення можливості перельоту і вискокування скельних уламків, що 

падають із схилу. 

8.5.17 Міцність і стійкість конструкцій уловлювальних пристроїв і споруд слід 

перевіряти на статичне навантаження від амортизуючої засипки і обвальних мас, а 

також на падіння скельних уламків. 

Розрахунковий розмір скельних уламків, що падають, слід визначати на основі 

статистичного ряду розподілу фактичної крупності уламків, що падають, і 

визначаються за даними спостережень. 

При відсутності даних багаторічних спостережень розрахунковий розмір 

скельних уламків допускається визначати в залежності від тріщиноватості обвального 

масиву. 
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8.5.18 Розміри і форму уловлювальних пазух противообвальних споруд слід 

призначати в залежності від швидкості і розмірів скельних уламків, що падають. 

8.5.19 Захисні противообвальні галереї слід розташовувати на обвальних 

ділянках залізних, автомобільних і пішохідних доріг у випадках, коли влаштування 

більш простих противообвальних пристроїв і споруд практично неможливо або 

економично недоцільно. 

8.5.20 За конструкціями захисні галереї поділяються на балочні, рамні, аркові і 

консольні. 

Вибір конструкцій галерей слід виконувати виходячи з інженерно-геологічних 

умов ділянки з врахування місцевих умов виконання робіт. 

8.5.21 На покрівлі галерей необхідно влаштовувати амортизуючу грунтову 

відсипку, що знижує динамічний вплив гірських обвалів та попереджує пошкодження 

конструкцій і забезпечує зкочування уламків через галерею. 

Під відсипкою на кровлі галерей необхідно вкладати гідроізоляцію. З кровлі 

галерей слід передбачати відвід поверхневих вод. 

8.5.22 Для відводу грунтових вод, що надходять до галереї з верхового боку, з 

цього ж боку необхідно розмістити повздовжній застінний дренаж. 

8.5.23 При проектуванні галерей повинні виконуватися розрахунки міцності і 

стійкості їх конструкцій з врахуванням динамічного впливу обвалів і бокового тиску 

амортиризуючої відсипки та СНиП 2.06.09. 

8.5.24 Розміри поперечного розрізу галерей і їх уширення в кривих повинні 

задовольняти вимогам СНиП II-44. 

8.6 Берегозахисні споруди 

8.6.1 Берегозахисні споруди і заходи на берегах морів, водосховищ, річок і 

тимчасових водотоків повинні входити в склад комплексів протизсувних 

(противообвальних) захисних споруд і заходів для захисту схилів від силового впливу 

вітрових хвиль, течій та дрейфуючих льодових утворень, абразії і ерозії, що 

викликають зсувні і обвальні явища. 

Ці споруди у складі протизсувних і протиобвальних заходів застосовують на 

ділянках, де основи схилів розміщенні на контактах з водними дзеркалами морів, 
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озер, водосховищ або річок, для захисту корінних берегів або стабілізації зсувних 

схилів, розширення або збереження існуючих пляжів. 

8.6.2 Берегозахисні споруди сумісно з комплексом інших протизсувних споруд 

і заходів повинні: 

– забезпечити стійкість схилу з усіма спорудами, що знаходяться на ньому; 

– не допускати негативного впливу на стійкість суміжних (незахищених) ділянок 

берегу; 

– не порушувати природні процеси, що сприяють стійкості берегового схилу; 

– не створювати підпору грунтових вод на зсувному схилі. 

8.6.3 В залежності від функціональних і конструктивно обумовлених 

особливостей роботи берегозахиснi споруди слiд пiдроздiляти на: 

– берегозахиснi, огороджувальнi, протизсувнi та спецiальнi – в залежностi вiд 

цiльового призначення; 

– землянi, бетоннi, залiзо- та асфальтобетоннi, кам'янi, дерев'янi, сталевi, iз 

штучних матерiалiв i комбiнованi – в залежностi вiд матерiалу кріплення; 

– активнi або наносорехоплюючі (буни, затопленi та не затоплені хвилеломи, 

переривчастi крiплення берега, штучнi пляжi та пологi укоси водопiдпiрних споруд, 

та пасивнi або хвилезахиснi, наприклад, береговi стiнки, банкети iз гiрської маси, 

контрбанкети, облицювання та опояски – в залежностi вiд характеру впливу споруди 

на воднi маси та мігруючі наноси. 

– напiрнi та безнапiрнi – в залежностi вiд висоти рiвня поверхнi води вiдносно 

вiдмiток берегiв, якi захищаються; 

– гравiтацiйнi, пальовi; 

– вертикальнi, укiснi та змiшанi – в залежностi вiд форми поперечних перерiзiв 

тiл споруд; 

– поперечнi та поздовжнi – в залежностi вiд розмiщення  осей споруд вiдносно 

лiнiй захисту; 

– непроникнi, частково проникнi та наскрiзнi – за ступенем проникностi тiл 

споруд водяними масами; 

– гладкi, шорсткi та дуже шорсткі – за формою шорсткостi укосiв; 
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– насипнi, намивнi, збiрнi, монолiтнi – за способом зведення.  

8.6.4 Типи берегозахисних споруд слiд приймати в залежності вiд їх 

призначення, мiсцевих природних умов, вимог замовника, ступеня вiдповiдальностi 

та забезпечення нормальних умов експлуатацiї.  

8.6.5 В залежностi вiд iнтенсивностi дiї факторiв динаміки водних потокiв на 

крiплення останнi пiдроздiляють за висотою укосiв або фронтом захисту на основнi та 

допомiжнi. Допомiжнi  крiплення укосiв споруд iз грунтових матерiалiв відокремлю- 

ють вiд основних крiплень упорами або виконують меншої товщини. 

8.6.6 Береги, якi захищаються та вздовж яких формуються неоднаковi 

гiдрометеорологiчнi умови при різних iнженерно-геологiчних обставинах, слiд 

роздiляти на дiлянки крiплень, рiзних за типами та капiтальнiстю. 

8.6.7 У процесі проектування, на стадії Проект, слід розглядати різні типи 

конструкцій кріплень. При виборi основного типу крiплення перевагу слiд вiддавати 

спорудам, що забезпечують стiйкiсть дiлянок, якi захищаються, мiнiмальнi 

будiвельно-експлуатацiйнi витрати та створюють можливість використання мiсцевих 

грунтiв, а також задовольняють санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги та естетичнi норми. 

8.6.8 Для закрiплення зсувних мас та запобiгання зрушенням, завалам, обвалам i 

вивалам грунту застосовують протиобвальнi затримуючi берегозахиснi споруди у 

виглядi пiдпiрних стiн вертикального профiлю або напiвукiсного типу, 

берегозахисних опояскiв iз фасонних блокiв або кам'яних накидiв, контрфорсiв i 

контрбанкетiв. 

8.6.9 При наявності в підводній частині схилу язиків зсуву допускається їх 

стабілізація привантаженням пляжним матеріалом (піском або щебенем) з 

влаштуванням системи бун або хвилеломів з траверсами. 

У разi необхiдностi до складу комплексу берегозахисних протизсувних споруд 

повиннi включатися споруди, що регулюють стiк рiчок або береговi процеси з метою 

змiни балансiв наносiв на територiях, якi захищаються. 

8.6.10 Розрахунок берегоукрiплювальних споруд слiд виконувати на 

навантаження та дiї, якi встановленi СНиП 2.06.01 та СНиП 2.06.04. 

При розрахунку берегозахисних споруд як основних протизсувних споруд, на 

дiлянках зсувних схилiв слiд додатково враховувати зсувний тиск та топографію дна. 
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8.6.11 Усі берегозахисні споруди у процесі експлуатації підвержені силовій дії 

вітрових хвиль та різних типів льодових утворень. 

8.6.12 Розрахунки хвильових сил на берегозахисні гідротехнічні споруди які 

проектуються вимагають визначення розрахункових параметрів хвиль у системі 

розрахункового шторму. До розрахункових параметрів хвиль відносяться: висота 

хвилі ймовірністю перевищення 1% (h1%), середні довжина ( ) і період (Т ), які 

залежать від ряду факторів, а саме, довжини розгону шторму (L), швидкості (Vw) та 

тривалості дії вітру (t), глибини води (d) і топографії дна. Оскільки усі берегозахисні 

споруди знаходяться у мілководній зоні, то при розрахунках на них хвильових 

навантажень, необхідно зробити уточнення розрахункових параметрів хвиль із 

урахуванням трансформації і рефракції.  

Розрахунки параметрів вітрових хвиль, хвильових і льодових навантажень на 

берегозахисні споруди наведено в додатках В та Г. 

8.6.13 Величина і характер льодових навантажень на берегозахисні споруди 

залежать від метричних та міцністних характеристик рівних льодових полів. 

8.6.14 При розрахунках льодових навантажень на берегозахисні споруди 

необхідно мати дані про фізико-механічні властивость льоду у районі майбутнього 

будівництва. До основних фізико-механічних характеристик рівних льодових полів 

відносяться міцність льоду на одновісьове стискання (Rc) та на вигин (Rf), а до 

метричних – площа (A) та товщина (hd). 

8.6.15 У процесі проектування берегозахисних споруд необхідно мати 

інформацію про розрахункові дані величини локального льодового тиску. 

Максимальні значення локального тиску необхідні для розрахунку місцевої міцності 

споруд. За значенням максимального локального тиску слід приймати клас бетону для 

виготовлення конструкції. 

8.6.16 Величина локального льодового тиску p¡, МПа, який утворюється при 

взаємодії рівних льодових полів з берегозахисними спорудами, визначається в 

залежності від площини контакту S, м
2
, міцності на одновісьове стискання (Rс, МПа), 

а також швидкості деформації льоду. 

8.6.17 Значення локального льодового тиску p¡, МПа, для площ контакту від 0,1 

до 10hd, м
2
, слід визначати за залежністю: 
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clocbvi Rkkkp  , ,                                                      (8.1) 

де k – коефіцієнт, який для прісноводного льоду приймаеться рівним 1, а для 

морського льоду рівним 1,164; 

kv, коефіцієнт, що враховує швидкість деформації льоду та приймається за 5.5, 

таблиця 31 СНиП 2.06.04. 

Коефіцієнт kb,loc, який враховує напружено-деформований стан льоду у зоні 

контакту із зовнішньою поверхньою споруди, розраховується за формулою: 

93,056,0
12,1

2

4 2

, 





















d

locb
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S

k ,                                          (8.2) 

де S – площа контакту зони рівного льодового поля з поверхньою споруди, м
2
; 

hd – розрахункова товщина рівного льодового поля, м, яка приймається в 

результаті аналізу багаторічних гідрометеорологічних спостережень. 

8.6.18 Усі розрахунки, повязані з визначенням параметрів хвиль, хвильових і 

льодових навантажень на берегозахисні споруди, слід виконувати відповідно до 

рекомендацій нормативного документа, який діє в нашій країні, СНиП 2.06.04. 

8.6.19 У тих випадках, коли при проектуванні берегозахисних споруд, у 

нормативних документах відсутні розрахункові сценарії, хвильові та льодові 

навантаження визначаються на основі моделювання у процесі наукового супроводу 

проекту. 

 

8.7 Регулювання поверхневого стоку вод 

 

8.7.1 Заходи по регулюванню поверхневого стоку являються обов’язковою 

частиною комплексу захисних споруд і пристроїв по підвищенню загальною і 

місцевої стійкості схилів (укосів). 

8.7.2 Розрахункові витрати дощових вод в зсувній зоні повинні визначатися за 

методом граничних інтенсивностей. Період одноразового перевищення розрахункової 

інтенсивності дощу слід призначати не менше ніж 5 років, а при належному техніко-

економічному обгрунтувані – не менше ніж 10 років. 
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8.7.3 Скидання талих і дощових вод з забудованої території, проїздів і площ (за 

межами захисної зони) у водостоки, вкладені в зсувній (обвальній) зоні, допускається 

тільки при спеціальному обгрунтуванні. 

При необхідності такого скиду пропускна спраможність водостоков повинна 

відповідати стоку із всієї водоскидної площі з розрахунковим періодом одноразового 

переповнения не менше ніж 10 лет. 

Влаштування очистних споруд на водосточних колекторах, розташованих в 

зсувній зоні, не допускається. 

8.7.4 Випуск вод із водостоків повинен передбачатися у відкриті водойми і 

річки, а також в тальвеги ярів – при обов’язковому проведенні противоерозійних 

пристроїв. Випуск води безпосередньо на схили без належного їх захисту від розмиву 

і від шкідливої інфільтрації води в грунт не допускається. 

8.7.5 Заходи  щодо  органiзацiї  поверхневого  стоку  повиннi включати 

планування схилiв i прилеглих до них дiлянок, з яких вода може потрапляти на схили, 

улаштування системи вiдкритих водостокiв i пiдземних колекторiв. 

8.7.6 Прокладання водонесучих комунiкацiй на зсувних та зсувонебезпечних 

територiях не допускається. У виняткових випадках та за вiдповiдним  технiко-

економiчним  обгрунтуванням  допустиме розмiщення водонесучих комунiкацiй на 

поверхнi землi в прохiдних або напiвпрохiдних каналах, якi повиннi виходити за межi  

зсувних та зсувонебезпечних територiй. 

8.7.7 Днища та стiнки вiдкритих водостокiв слiд улаштовувати 

водонепроникними. 

Поверхню землi навколо колодязiв з водонесучими трубами  слiд планувати з 

уклоном не менше нiж 0,03 на вiдстанi, що перевищує на 0,3 м пазухи котлованiв. 

8.7.8 На дiлянках, прилеглих до схилiв, поверхневий стiк слiд регулювати за 

допомогою водовiдвiдних каналiв,  лоткiв,  а  також огороджувальних  валiв,  якi  

забезпечують  перехват  поверхневих вод. 

8.7.9 Всi водонесучi комунiкацiї  повиннi  бути  нанесенi на зведений план. 
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8.8 Регулювання рiвня пiдземних вод 

8.8.1 Регулювання підземного стоку сліду застосовувати в комплексі захисних 

споруд і заходів з метою усунення або послаблення дії підземних вод на ґрунти 

(зменшення їх щільності і міцності), зниження або усунення гідростатичного і 

фільтраційного тисків тощо. 

8.8.2 Типи, види та конструкції і розміри основних елементів водопонизуючих 

пристроїв слід призначати в залежності від інженерно-геологічних і гідрогеологічних 

умов схилу (укосу), умов використання території, що захищається, умов виконання 

робіт на основi водобалансових, фiльтрацiйних i гiдравлiчних розрахункiв, а також 

технiко-економiчного порiвняння варiантiв. Вимоги до конструктивних рішень 

водозниження та принципи його розрахунків наведені в додатку Д. 

8.8.3 В зсувних зонах слід застосовувати наступні види водознижуючих 

пристроїв: 

– горизонтальні  дренажи – траншейні (трубчасті дренажі) з трубами 

(включаючи дренажі з трубофільтрами), без труб (дренажні прорізи) і галереї; 

штольні; пластові дренажи; 

– вертикальні дренажи – бурові свердловини і шахти; 

– комбіновані водопонизуючи системи – поєднання горизонтальних і 

вертикальних дренажів. 

8.8.4 Дренажі слід застосовувати в стійкій зоні за межами зсувних деформацій 

тiльки на основi детального вивчення гiдрогеологiчних умов i при витриманих 

горизонтах пiдземних вод. 

Для осушення зсувних масс, що зміщуються, допускається влаштування 

дренажних прорізів, розташованих в тілі зсуву за напрямком його руху. 

8.8.5 Пластові дренажі слід передбачати для збору і відведення в водоприймачі 

підземних вод, що виклинюються на поверхні зсувного схилу (укосу), і для захисту 

розташованих на ньому споруд. 

8.8.6 Розташування водознижувальних систем повинно бути ув’язано з 

генеральною схемою загального протизсувного комплексу з врахуванням можливої 

зміни меж зсувних деформацій, а глибина закладання мереж цих систем – 

обгрунтована. 
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8.8.7 При регулюваннi рівнів пiдземних вод слiд передбачати: 

– перехват та зниження рiвнiв вод для виключення виклинювання на зсувних 

або зсувонебезпечних схилах; 

– каптаж виходiв вод на схилах; 

– осушення тiл зсувів; 

– стабiлiзацiю або зниження рiвнiв вод на контактi iз  затримуючими 

фундаментами або спорудами. 

 8.8.8 Відведення дренажних вод з територiй повинно бути, як правило, 

самопливним. У разi неможливостi такого  виведення слiд улаштовувати насоснi 

станцiї. 

8.8.9 Прохiднi канали та тунелi спiльної прокладки  водонесучих комунiкацiй 

повиннi мати водонепроникнi  еластичнi  стики  та поздовжнiй уклон для стоку аварiй 

- них вод не менше нiж 0,02. 

8.8.10 Протифiльтрацiйнi завiси слiд, як правило, з’єднувати  з дренажами та 

влаштовувати за межами зсувних масивiв таким  чином, щоб вони не спричиняли 

пiдняттю рiвня пiдземних вод на зсувних та зсувонебезпечних територiях. 

  

8.9 Змiна рельєфу схилів (укосів) 

 

8.9.1 Рельєф схилу (укосу) слід змінювати з метою попередження і стабілізації 

зсувів видавлювання і ковзання (а в окремих випадках також в’язкопластичних 

зсувів) і попередження обвалів, вивалів и осипів; таку зміну рельєфу слід передбачати 

як самостійний захід або як частину комплексу захисних заходів і споруд.  

Стійкість схилу (укосу) після зміни рельєфу разом з розміщеними на ньому 

споруд повинна обгрунтовуватися розрахунком, в необхідних випадках – 

моделюванням. 

8.9.2 Для попередження зсувiв та обвалiв, зниження тиску  від ґрунтових мас, якi 

можуть змiститися, i стабiлiзацiї схилiв  можливо змiнювати рельєф шляхом: 

– зменшення крутизни схилів; 

– загального вертикального планування схилів (укосів), включаючи  

терасування та влаштування банкетiв; 
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 – замiни слабких грунтiв бiля пiднiжжя схилів; 

 – перемiшення поверхневого шару ґрунту iз зони активного тиску в зону 

пасивного опору. 

8.9.3 Штучні тераси при зміні рельєфу слід розташовувати на рівні покрівлі 

найбільш міцних грунтів і в місцях масового виклинювання підземних вод. Ширина 

терас і висота їх уступів повинні прийматися в залежності від загальної і місцевої 

стійкості схилу (укосу), планувувального рішення зсувної (обвальної) зони і від умов 

виконання земляних робіт і експлуатаційних вимог. 

На терасах, як правило, необхідно передбачати влаштування водовідводів, а в 

місцях виходу підземних вод – дренажів. 

8.9.4 Вилучення або заміна нестійких грунтів слід передбачати при належному 

техніко-економічному обгрунтуванні: на зсувних схилах (укосах) при наявності 

активних деформацій і малоустійких схилів, складених глинистими грунтами з 

низькою міцністю; на обвальних схилах (укосах) - при наявності нестійких глиб і 

грунтових масивів. Замiну слабких грунтiв біля пiднiжжя схилiв слiд проводити, як 

правило, при зсувах видавлювання. 

8.9.5 Трiщини та заколи повиннi бути затампонованi, а ями засипанi глинистим 

або мiсцевим грунтом з ущiльненням. 

 

8.10 Агролiсомелiорацiя 

      

8.10.1 Заходи з агролісомеліорації мають бути складовою частиною загального 

комплексу захисних протизсувних, а в деяких випадках і противообвальних, споруд і 

заходів та повинні передбачатися для збільшення стійкості схилів (укосів), армування 

грунту кореневою системою, осушення грунту, попередження ерозії, зменшення 

інфільтрації в грунти поверхневих вод, вивітрювання, утворення осипів і вивалів.     

Агролiсомелiорацiю  слiд  передбачати  на  завершальних етапах протизсувних i 

протиобвальних робiт. 

8.10.2 Проектом повинні бути передбачені заходи щодо виконання 

агротехнічних робіт по підготовці і обробці ґрунту, технології і послідовності робіт з 

озеленення (норми та термiни висiву трав та iнших рослин), норми і строки висіву 
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трав і рослин, основні правила по вирощуванню трав’яного покриву, способи його 

ремонту і відновлення, норми і строки поливу.  

8.10.3 В складі заходів з агролісомеліорації слід передбачати посів багаторічних 

трав, посадку дерев і кущів в поєднанні з посівом багаторічних трав або дернуванням. 

Підбір рослин, їх розміщення в плані, типи і схеми посадок повинні призначатися у 

відповідності з грунто-кліматичними умовами, особливостями рельєфу і експозиції 

схилу (укосу), а також вимогами по плануванню схилу і задачами охорони 

природного середовища. 

Травосумiшi на зсувних  схилах, особливо на активних зсувах, повиннi 

складатися iз трьох-чотирьох видiв рослин: кореневищних, пухкокущових, 

щiльнокущових тощо, правильний пiдбiр яких забезпечить добру приживанiсть в 

мiсцевих умовах та утворення мiцного дернового покриву. Посів багаторічних трав 

без інших допоміжних заходів захисту допускається на схилах (укосах) крутизною до 

35°. 

Суцільне одернування допускається на ділянках схилів (укосів), де необхідно 

створювати трав’яний покрив в найкоротші строки. Основою суцiльного травостою 

повиннi бути кореневищнi трави. 

8.10.4 Для посадки необхідно вибирати дерева з глибокою стержневою 

кореневою системою в поєднанні з породами дерев, якi  мають поверхневу кореневу 

систему, що стелеться,  високу крону та густе листя. При цьому повинна зберiгатись 

iснуюча рослиннiсть та забезпечуватись правильний постiйний догляд за нею. При 

насадженнi дерев слiд ураховувати вимоги ландшафтної архiтектури. 

8.10.5 Необхiдно застосовувати схеми лiсопосадок з урахуванням ландшафтної 

архiтектури: мелiоративно-плодову для схилiв крутістю до 12
о
; лiсову для схилiв 

крутiстю до 20
о
; кущову для схилiв крутiстю бiльше 20

о
; трав'янисто-декоративну на 

активних зсувах.  

8.10.6 З метою виключення шкідливого впливу обводнення зсувних схилів 

встановлюються проектами охоронні зони, в яких допускається лише обмежене 

сільськогосподарське використання. 
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8.11 Хiмiчне закрiплення грунтiв зсувної зони 

    

8.11.1 Вибiр конкретних методiв iн'єкцiйного або бурозмішувального 

закрiплення для iнженерного захисту об'єктiв визначається iнженерно-геологiчними 

умовами  та виконується  згiдно зi СНіП 3.02.01. 

8.11.2 Не пiдлягають iн'єкцiйному хiмiчному закрiпленню зсувнi та обвальнi 

масиви,  насиченi  нафтопродуктами, та водонасичені грунти при швидкостi руху 

пiдземних вод, що перевищує 5 м/добу. 

8.11.3 При хiмiчному закрiпленнi грунтiв потрiбно  передбачати заходи щодо 

недопущення забруднення пiдземних i (або) поверхневих вод хiмiчними реагентами, 

продуктами їх розпаду  чи  взаємодiї  з навколишнiм середовищем, якi можуть погiр- 

шити їх якiсть  пiд  час будiвництва та (або) експлуатацiї. 

8.11.4 Для закріплення ґрунтів на схилах (укосав) слід застосовувати 

цементацію, смолизацію, сілікатизацію, електрохімічне закріплення ґрунтів, а також 

влаштування покриття з торкрет-бетону, набризгбетону и аероцема (аерированного 

цементно-піщаного розчину з добавками, що вспінюються). 

Вибір способу закріплення ґрунтів повинен визначатися в залежності від їх 

фізико-механічних властивостей і результатів техніко-економічного порівняння 

варіантів. 

8.11.5 Покриття укосів торкрет-бетоном, набризгбетоном і аероцемом слід 

передбачати на попередньо навішану і укріплену анкерами металеву сітку. 

В покриттях необхідно передбачати влаштування дренажних отворів і 

вертикальних деформаційних швів. 

8.11.6 Для зниження інфільтрації поверхневих вод в грунт на горизонтальних і 

пологих поверхнях в межах зсувних схилів (укосів), при відсутності виходів 

підземних вод, слід влаштовувати протиінфільтраційні покриття. Для покриттів 

допускається застосування асфальтобетону і бітумомінеральних сумішів з обрабкою 

грунтів у відповідності з вимогами нормативних документів з проектування 

автомобільних доріг. 

Протиінфільтраційні покриття слід влаштовувати по спланованій і осушеній 

поверхні, обробленої ядохімікатами суцільної дії. 
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9 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПРОТИЗСУВНИХ І       

   ПРОТИОБВАЛЬНИХ СПОРУД 

  

9.1 Основні положення 

 

9.1.1 Розрахунок протизсувних і протиобвальних споруд за граничним станом 

першої групи (за міцністю і стійкістю) слід виконувати на дію розрахункових 

навантажень та впливів. При цьому слід використовувати характеристики матеріалів і 

ґрунтів для граничних станів першої групи.  

Врахування сейсмічного навантаження на зсувні масиви (схили) наведено в 

додатку Е. 

9.1.2 Розрахунок протизсувних і протиобвальних споруд за граничним станом 

другої групи (за моментом появи та ширині розкриття тріщин в бетонних та 

залізобетонних конструкціях, а також за деформаціями) слід виконувати на дію 

нормативних навантажень та впливів. При цьому слід використовувати 

характеристики матеріалів і ґрунтів для граничних станів другої групи. 

Допускається не виконувати розрахунок протизсувних і протиобвальних споруд 

за граничними станами другої групи, якщо при зусиллях від розрахункових 

навантажень та впливів ширина розкриття тріщин та деформації в конструкціях 

будуть менші за допустимі.  

9.1.3 Вагу та тиск ґрунту зсувного масиву та обвального скельного грунту слід 

відносити до постійних навантажень. 

9.1.4 Динамічні навантаження від осипів, вивалів та обвалів слід відносити до 

аварійних навантажень. 

9.1.5 Розрахунок протизсувних і протиобвальних споруд слід виконувати на 

основі прийнятих рішень щодо їх типу, геометрії елементів, їх розміщенні та 

з’єднаннях, характеристик матеріалів, величин навантажень. 

9.1.6 При розрахунках повинні враховуватись можливі погіршення 

характеристик ґрунтів під час будівництва та в період будівництва, а також зміни 

рівня підземних вод.   

9.1.7 При розрахунку затримуючих протизсувних споруд і фундаментів за 

граничними станами першої групи визначаються: 
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– навантаження; 

– армування елементів і вузлів; 

– стійкість окремих опор і всієї споруди або фундаменту в цілому; 

– достатність прийнятих перерізів елементів за міцністю. 

9.1.8 При розрахунку затримуючих протизсувних споруд і фундаментів за 

граничними станами другої групи визначаються: 

– навантаження;  

– деформації окремих елементів і всієї споруди; 

– армування елементів і вузлів; 

– достатність прийнятих перерізів елементів за тріщиностійкістю;  

– можливість продавлювання ґрунту зсувного масиву між опорами глибокого 

закладання; 

– можливість переповзання ґрунту через ростверк. 

9.1.9  Розрахунок затримуючих протизсувних споруд і фундаментів слід, як 

правило, проводити з урахуванням таких факторів: 

– залізобетонні опори глибокого закладання мають змінну за їх довжиною 

жорсткість (згинальну, зсувну, стиску, розтягу), що залежить від розмірів і форми 

перерізу, класу бетону за міцністю, діючих зусиль, поздовжнього армування та 

фактору часу; 

– грунт на боковій поверхні опор становить пружно-пластичне середовище, що 

характеризується горизонтальними коефіцієнтами пропорційності жорсткості основи, 

які залежать від виду та характеристик ґрунту;  

– по бокових поверхнях опор діють сили тертя; 

– інтенсивність зсувного тиску на опори глибокого закладання однорядних 

затримуючих протизсувних споруд і фундаментів змінюється в залежності від їх 

розміщення в плані, геометричних параметрів і величин зсувного тиску; 

–  інтенсивність зсувного тиску на опори глибокого закладання затримуючих 

протизсувних споруд і фундаментів з кількістю рядів два та більше в напрямку дії 

зсувного тиску змінюється по висоті опор та від їх розміщення у плані в залежності 

від геометричних та жорсткісних параметрів конструкцій, характеристик ґрунтів і 

величин зсувного тиску; 
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– реактивні опори ґрунту основи лінійно залежать від горизонтальних 

коефіцієнтів пропорційності жорсткості основи та нелінійно – від поперечних і 

горизонтальних переміщень опор. 

9.1.10 Повзучість залізобетонних конструкцій слід визначати з використанням 

апробованих методик. 

9.1.11 Вертикальні характеристики основи при розрахунках допускається 

визначати з використанням розрахункової схеми основи у вигляді лінійно-

деформованого середовища (на півпростору з умовним обмеженням глибини 

стисненої товщі або шару кінцевої товщини) при вдавлюючих навантаженнях та 

залежності навантаження – переміщення при висмикувальних навантаженнях. 

9.1.12 Розрахунки схилів проводять за другим граничним станом для врахування 

взаємодії об'єктів із ґрунтовим масивом у дограничній стадії з врахуванням вимог 

10.4 ДБН В.2.1-10. 

Розрахунки протизсувних споруд проводять за граничними станами першої (за 

міцністю і стійкістю) та другої (за деформаціями) груп. При застосуванні пальових 

протизсувних споруд їх розрахунки виконуються із врахуванням вимог ДБН В.2.1-10, 

Зміна № 1. 

9.1.13 Статичний розрахунок утримуючих споруд слід виконувати як 

просторових систем відповідно "основа - утримуюча споруда" і "основа - фундамент - 

надфундаментні конструкції". 

9.1.14 Допускається визначати напружено-деформований стан затримуючих 

протизсувних фундаментів без урахування жорсткості надфундаментних конструкцій 

при розрахунках: стійкості всього фундаменту в цілому;  продавлювання ґрунту 

зсувного масиву між опорами глибокого закладання; можливості випирання ґрунту 

перед спорудою, а також без урахування реологічних властивостей стійких ґрунтів в 

горизонтальному напрямку та повзучості залізобетонних конструкцій при 

розрахунках будинків та споруд класів наслідків (відповідальності) СС2 та СС1, а 

також без урахування тільки реологічних властивостей ґрунтів при: 

– піщаних і скельних стійких ґрунтах; 

– при відсутності характеристик, які дозволяють визначити використані в 

розрахунках реологічні властивості стійких ґрунтів. 
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При цьому реологічні властивості ґрунтів в горизонтальному напрямку до 

створення відповідних норм слід визначати за апробованими методиками. 

9.1.15 Заходи інженерного захисту об'єктів будівництва і реконструкції повинні 

входити до складу проекту інженерної підготовки території. 

9.1.16 Проектування утримуючих споруд як конструкцій, що одночасно служать 

конструктивними елементами заглиблених частин об'єктів, підземних споруд, 

допускається в окремих випадках при відповідному розрахунковому обгрунтуванні 

або конструктивних можливостях. 

 

9.2 Розрахунок фундаментів, що працюють за умов обтікання їх ґрунтом  

зсувного масиву 
 

9.2.1 При розрахунку фундаментiв, що працюють за умов  обтiкання iх ґрунтом 

зсувного масиву, за граничним станом першої групи  визначаються: 

– навантаження на фундаменти; 

– стiйкiсть фундаментiв; 

– достатнiсть прийнятих перерiзiв елементiв за мiцнiстю; 

– армування елементiв. 

9.2.2 При розрахунку фундаментiв, що працюють за умов  обтiкання їх ґрунтом 

зсувного масиву, за граничним станом другої групи  визначаються: 

 – навантаження на фундаменти; 

– достатнiсть прийнятих перерiзiв елементiв за трiщиностiйкiстю; 

– армування елементiв; 

– деформацiї елементiв. 

9.2.3 При розрахунках фундаментiв, що працюють за умов обтiкання їх ґрунтом 

зсувного масиву, слiд дотримуватись  вимог  9.1.9-9.1.16. 

9.2.4 Навантаження вiд зсувного масиву на опори, що обтiкаються, слiд 

визначати з урахуванням пружно-пластичних властивостей  ґрунту, який змiщується. 

9.2.5 При розрахунку затримуючих протиобвальних споруд за граничним станом 

першої групи визначаються: 

– навантаження; 

– достатнiсть прийнятих перерiзiв елементiв за мiцнiстю; 
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– армування елементiв; 

– стiйкiсть споруди; 

– довжина замкiв анкерiв. 

9.2.6 При розрахунку затримуючих протиобвальних споруд за граничним станом 

другої групи визначаються: 

– навантаження; 

– достатнiсть прийнятих перерiзiв елементiв за трiщиностiйкiстю; 

– армування елементiв; 

– деформацiї елементiв i всiєї споруди. 

9.2.7 При статичних розрахунках опор та шпонок  слiд  дотримуватись вимог 

9.1.9-9.1.16. 

9.2.8 При розрахунках анкерних крiплень та опор з анкерами  слiд ураховувати 

можливе їх (анкерiв) подовження та змiщення. 

9.2.9 Перерiзи пасивних анкерiв слiд визначати за розрахунком на розтяг, вигин 

та зрiз, а перерiзи активних – тiльки на розтяг. 

9.2.10 При розрахунках параметрiв активних анкерiв необхiдно враховувати 

зусилля попереднього напруження. 

        9.2.11 Зусилля в пасивних анкерах визначаються за умовами утворення 

додаткових затримуючих сил, що компенсують недостатнiсть стiйкостi. 

9.2.12 Мiцнiсть та стiйкiсть конструкцiй уловлюючих  будинкiв  та споруд слiд 

перевiряти на статичнi навантаження  вiд  амортизуючи засипок та обвальних мас, а 

також на удар падаючих уламкiв. 

9.2.13 Розрахункову швидкiсть падаючих уламкiв слiд  визначати  в залежностi 

вiд типiв поперечних профiлей нагiрних укосiв або  схилiв. 

9.2.14 Розрахункову масу уламкiв слiд визначати на основi статистичних 

характеристик розподiлу їх фактичної крупностi за багаторiчними спостереженнями 

за падiнням уламкiв скельних грунтiв в межах об'єктiв, якi захищаються. 

При вiдсутностi багаторiчних спостережень за падiнням уламків їх розрахункова 

величина може визначатись в залежностi вiд  розмiрiв блокiв грунтiв, що складають 

укоси або схили, та  уточнюватись шляхом дослiдного скидання їх з нагiрних укосiв 

(схилiв) в напрямку об'єктiв, якi захищаються. 



прДСТУ-Н Б В.1.1-XX:201Х 

 
58 

 

10 КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ТА     

    ФУНДАМЕНТІВ 

 

10.1 Затримуючі протизсувні споруди 

 

10.1.1 Затримуючі протизсувні споруди складаються з опор глибокого 

закладання, які заглиблені в стійкий грунт та об’єднані, як правило, залізобетонним 

ростверком. Опори глибокого закладання затримуючих протизсувних споруд 

поділяються на основні та проміжні. 

10.1.2 До основних відносяться такі опори, які сприймають всю величину 

зсувного тиску або його основну частину та зберігають стійке положення  за рахунок 

реактивного опору стійкого грунту. 

До проміжних відносяться такі опори, які перешкоджають продавленню грунту 

між основними опорами, передають всю величину зсувного тиску або більшу його 

частину на основні опори та зберігають стійке положення повністю або більшою 

мірою за рахунок основних опор. 

10.1.3 Основні опори слід улаштовувати у вигляді: 

– буронабивних, буроопускних і гвинтовдавлюваних паль; 

– січних буронабивних паль, що є єдиною конструкцією; 

– набивних опор прямокутного, трапецеїдального, таврового або двотаврового 

перерізу; 

– залізобетонних паль-оболонок.  

Глибина закладання основних опор в стійкий грунт визначається розрахунком. 

10.1.4 Основні опори з економічної доцільності слід улаштовувати із змінною за 

довжиною формою та площею поперечних перерізів відповідно до значень зовнішніх 

та внутрішніх діючих зусиль. 

10.1.5 Розміщувати основні опори більш ніж в три ряди, як правило, не слід. 

Якщо трьохрядна затримуюча споруда на може сприймати весь зсувний тиск, тоді 

слід, як правило, улаштовувати систему із декількох затримуючих протизсувних 

споруд, кожна з яких буде сприймати частину зсувного тиску. 

10.1.6 Проміжні опори слід улаштовувати у вигляді грунтобетонних або 

залізобетонних паль.  
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10.1.7 Грунтобетонні проміжні опори слід розміщувати так, щоб вони 

утворювали в плані переривчасту акру, повернуту випуклістю у пртилежний 

напрямок від можливого зміщення зсувного массиву, та забезпечували б разом з 

основними опорами непродавлювання грунту зсуву вниз по схилу через затримуючу 

споруду. 

Глибина закладання проміжних опор повинна бути не менше ніж 1,0 м в 

стійкому нескельному грунті.  

Залізобетонні проміжні опори слід об’єднувати з основними залізобетонним рос- 

тверком.  

10.1.8 Залізобетонні опори слід виготовляти: 

– із зосередженим армуванням – максимально можливою концентрацією 

поздовжньої робочої арматури в зонах найбільших стискаючих та розтягуючих 

зусиль поперечних перерізів опор; 

– з нерівномірним армуванням по довжині ствола опор – частково обірваними 

поздов- жніми стрижнями  арматурних каркасів – відповідно до епюр діючих зусиль 

та матеріалів. 

10.1.9 У залежноті від характеру спряження опор з ростверком його розділяють 

на жорстке та шарнирне.  

Спряження опор з ростверком слід вибирати в залежності від характереру і 

величин  діючих навантажень, потужності зсувного массиву, фізико-механічних 

характеристик стійкого грунту, конструкцій опор та кількості їх рядів у напрямку дії 

зсувного тиску.  

10.1.10 З метою зменшення максимальних значень згинальних моментів в 

опорах та їх горизонтальних переміщень слід застосовувати жорстке їх спряження з  

ростверком при двох і більше рядів опор. 

10.1.11 Ростверки затримуючих протизсувних споруд слід улаштовувати 

залізобетонними у вигляді: 

– суцільних та дірчастих горизонтальних та похилих плит; 

– кутових суцільних та дірчастих; 

– ферм; 

– арок.  
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10.1.12 У зоні зсувного тиску в затримуючих протизсувних спорудах можуть 

бути влаштовані залізобетонні монолітні або збірні закидки, а також проведене 

хімічне закріплення грунтів з метою забезпечення непродавлювання грунту зсувного 

массиву поміж опор. 

10.1.13 Дві або більше затримуючі протизсувні споруди можуть бути з’єднані 

(зв’язками-розпірками, анкерами тощо) та становитимуть собою в цьому випадку 

єдину систему затримуючих протизсувних споруд. 

10.1.14 У залізобетонних конструкціях затримуючих протизсувних споруд слід 

застосовувати бетон класу не нижче С12/15, поздовжню ненапружену арматуру із 

сталі класів А400С, А500С, поздовжню напружену арматуру із сталі класів А400С, 

А500С, А600С, поперечну та монтажну арматуру із сталі класу, як правило, А240С.  

Армування залізобетонних конструкцій протизсувних споруд виконується за 

результатми їх розрахунків. 

 10.1.15 Відстань від краю ростверку до зовнішньої повкрхні опори (з 

урахуванням її допустимого  можливого відхилення) повинна бути не менше ніж 

50 мм, а глибина закладання опори в ростверк – не менше ніж 100 мм. 

10.1.16 Довжина закладання арматури в ростверк при жорсткому спряженні 

визначається розрахункрм за ДБН В.2.6-98, а при шарнірному спряженні –  

150-250 мм. 

10.1.17 Захисний шар бетону для робочої поздовжньої ненапруженої арматури 

залізобетонних опор повинен бути не менше ніж 50 мм, а збірних – 30 мм.  

 

10.2 Затримуючі протизсувні фундаменти 

 

10.2.1 В затримуючих протизсувних фундаментах необхідно дотримуватись 

конструктивних вимог 10.1.3, 10.1.4, 10.1.14 - 10.1.17 цього додатку. 

10.2.2 Спряження опор з конструкціями, які розташовані вище, слід вибирати в 

залежності від характеристик та величин діючих навантажень, фізико-механічних 

характеристик стійкого ґрунту, конструкцій опор та кількості їх рядів у напрямку дії 

зсувного тиску.   
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Для зменшення негативної дії на будинки та споруди горизонтальних складових 

сейсмічних сил при землетрусах слід улаштовувати спеціальні шарнірні спряження 

опор з конструкціями, що розміщені вище. 

10.2.3 Кількість опор у фундаментах повинна бути мінімальною, виходячи з 

можливості сприймання ними навантажень та непродавлювання поміж опор грунту 

зсувного масиву.  

10.2.4 Ростверки, що об’єднують опори в єдину систему, слід виконувати 

залізобетонними монолітними у вигляді перехресних стрічок, суцільних плит, 

горизонтальних ферм, замкнених рам. 

10.2.5 Підвальні частини будинків або споруд, які об’єднують в єдину систему 

палі та опори, слід виконувати у вигляді залізобетонних монолітних або збірно-

монолітних просторово-рамних систем, плитно-рамних систем, плоских рам, що 

об’єднані  зв’язками-розпірками, замкнених рам.   

10.2.6 Просторово-рамні фундаменти виконують у вигляді монолітних залізобе- 

тонних верхнього і нижнього поясів та стояків, що їх зєднують, простір між якими 

заповнюється збірними бетонними блоками стін підвалів. 

10.2.7 Вертикальні вдавлюючі навантаження на опори, які мають шарнірні 

спряження з конструкціями, що розташовані вище, слід, як правило, прикладати з 

ексцентриситетами, віддаленими від геометричних центів опор у напрямках, 

притилежних дії зсувних тисків. Такі ексцентриситети можуть утворюватися за 

рахунок виконання у верхніх частинах опор консолей, зменшення перерізів опор в 

місцях їхнього з’єднання з конструкціями, що розташовані вище, зміщення 

геометричниї осей надростверкових конструкцій відносно геометричних осей опор. 

До звіту про інженерно-геологічні дослідження території будівельного 

майданчика додаються табличні та графічні матеріали згідно із ДБН А.2.1-1. 
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11 ПРОТИОБВАЛЬНІ СПОРУДИ ТА ЗАХОДИ 
 

11.1 Підтримуючі та підпірні стіни, контрфорси, пломби та опояски 

 

11.1.1 Підтримуючі та підпірні стіни, контрфорси, пломби та опояски слід 

улаштовувати із монолітного та збірного залізобетону, кам’яної кладки на 

цементному розчині або із бутобетону. 

При цьому слід застосовувати бетони та розчини класу за міцністю на стиск: 

– для кам’яної кладки і бутобетону – розчин не нижче С12/15; 

– для бетонних блоків, пломб і контрфорсів – важкий бетон класу не нижче 

С12/15; 

– для залізобетонних конструкцій – важкий бетон класу не нижче С20/25. 

11.1.2 Для зменшення об’ємів підтримуючих і підпірних стін допустимо 

здійснювати їх заанкерування в стійкі міцні скельні ґрунти або влаштовувати 

розвантажувальні консолі. 

11.1.3 При неоднорідному та дуже порушеному характері залягання скельних 

ґрунтів підтримуючі та підпірні стіни слід підсилювати контрфорсами. 

11.1.4 Опояски слід улаштовувати шляхом вибурювання шпурів на глибину 0,6 - 

0,75 м, в які вставляються штирі. До останніх повинна закріплюватися арматура, а 

потім бетонуватись опояски. 

Поміж торцями пластів, що нависають, та внутрішніми поверхнями опоясок не 

повинно бути зазорів. 

11.1.5 При наявності водоносних горизонтів та можливому накопиченні води 

внаслідок інфільтрації за задніми гранями підтримуючих і підпірних стін, а також 

контфорсів, пломб та опоясок слід улаштовувати дренажі. 

  

11.2 Анкерні кріплення 

 

11.2.1 Анкерні кріплення слід застосовувати для закріплення укосів з нахилом 

40
о 

і більше, складених слабовивітрілими скельними ґрунтами великобрилової або 

сланцевої структури. 

11.2.2 Слід застосовувати анкерні кріплення таких видів: 
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- анкерне кріплення з анкерами завдовжки 1-5 м та несучою здатністю до 

100 кН; 

- анкери глибокого закладання завдовжки 6-30 м. 

11.2.3 Анкерне кріплення може бути виконано у вигляді клинових, розпірних, 

набивних та нагнітальних анкерів. 

За необхідності у клинових та розпірних анкерах зовнішня гайка може мати 

незначну затяжку. 

11.2.4 Анкери глибокого закладання можуть бути двох типів: 

- попередньо напружені (активні); 

- без попереднього напруження (пасивні). 

Анкери глибокого закладання слід закріплювати у свердловинах тільки за 

допомогою ін’єкції в’яжучих матеріалів. 

11.2.5  Довжину замків анкерних кріплень визначають за умов достатнього 

анкерування арматури у в’яжучому матеріалі, а також міцності скельних порід 

навколо замка при розтягуючих зусиллях. 

11.2.6 Анкерне (штангове) кріплення в залежності від інженерно-геологічних 

умов може виконуватися у вигляді: 

- одиночних анкерів з опорними шайбами або плитами; 

- ґрунтових анкерів із залізобетонними, металевими або дерев’яними 

підхватами; 

- анкерів у поєднанні з металевими сітками, що покривають простір  між 

анкерами; 

- комбінованих конструкцій з поєднанням анкерних кріплень з покриттям 

ділянок укосу між ними пневмонабризком тощо. 

11.2.7 Одиночні анкери слід застосовувати в монолітних і слаботріщинуваних 

міцних скельних ґрунтах. 

Анкерами з об’єднуючими їх підхватами слід закріплювати укоси в скельних 

ґрунтах менш міцних і більшою мірою розбитих тріщинами ніж у попередньому 

випадку.  
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Анкери у поєднанні з металевими сітками слід використовувати при 

дрібнобриловому роздроблення скельних ґрунтів, тобто там, де можливі вивали та 

відшарування.  

Комбіновані конструкції слід застосовувати при неоднорідності інженерно-

геологічних умов у межах масивів, що закріплюються. 

11.2.8 Активні анкери глибокого закладання слід застосовувати у вигляді 

складових конструктивних елементів монолітних залізобетонних підпірних стін, 

контрфорсів горизонтальних поясів, вертикальних ребер та грат.  

 Пасивні анкери глибокого закладання слід установлювати з підхватами та 

опорними плитами аналогічно анкерному кріпленню. 

11.2.9 Поверхню скельного ґрунту в проміжках між анкерами глибокого 

закладання слід за необхідності закривати металевими сітками, анкерним кріпленням 

та комбінаціями цих та інших конструкцій. 

11.2.10 Як підхвати (упорні балки) для ґрунтових анкерів слід застосовувати 

прокатні металеві профілі або залізобетонні балки. 

Після встановлення підхватів зазор між ними та укосом слід заповнити бетоном 

для запобігання вивітрювання порід. 

11.2.11 Анкерне кріплення слід виконувати у вигляді стрижнів (штанг) із 

сталевої арматури, закріпленої в скельному ґрунті різними в’яжучими або механічним 

способом. 

11.2.12 Анкери глибокого закладання слід виконувати з одного або декількох 

стрижнів арматури; з пучків високоміцного арматурного дроту; з канатів. 

11.2.13 Анкери слід закріплювати в скельних ґрунтах у їх кінцевій частині або за 

всією довжиною. Анкери, що закріплюються в скельних ґрунтах, складаються із:  

- замків, які розміщені за межами зон можливого обвалу ґрунтів; 

- зовнішніх ділянок на поверхні укосів, де розміщуються закріплюючі 

конструкції та (або) натяжні пристрої; 

- анкерних тяжів, які передають розтягуючі зусилля від опорних частин на 

замки. 

11.2.14 Для надійної роботи анкерів із замками протягом тривалого часу 

необхідно передбачати захист від корозії їх ділянок від замків до опорних частин 
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включно бітумом, пластиковими матеріалами або іншими антикорозійними 

покриттями. 

Для тимчасових анкерів із замками можна не виконувати антикорозійне 

покриття від замків до опорних частин. Але в цьому випадку несуча здатність анкерів 

за матеріалом тяжа повинна визначатись з урахуванням можливої корозії металу (в 

т. ч. в опорних частинах) за час служби. 

11.2.15 Анкери на схилах, що закріплюються, слід розміщувати: 

- рядами або у шаховому порядку в хрест простяганню скельних ґрунтів, що 

закріплюються, або як найблище до цього напрямку; 

- переважно або тільки в нижній половині скельного масиву, що закріплюється. 

11.2.16 Відстань між анкерами повинна становити для анкерного кріплення не 

менше ніж 1,0 м; для анкерів глибокого закладання – не менше ніж 3,0 м. 

11.2.17 Параметри анкерів (довжина, переріз, конструкція замка, розміщення, 

зусилля попереднього натягу) повинні визначатись на основі розрахунків.  

Допускається анкерне кріплення застосовувати конструктивно для закріплення 

поверхневого шару завтовшки до 3,0 м і великобрилових відокремленостей заввишки 

до 2,0 м за нормаллю до поверхні схилу.   

 

     11.3 Опори та шпонки 

  

11.3.1 Опори та шпонки слід застосовувати для закріплення масивів із 

слаборозвинутою тріщинуватістю, підсіченими поверхнями послаблень, що мають 

нахил схилу до 50
о
.  

11.3.2 Опори та шпонки повинні бути вертикальними або мати кут нахилу до 

вертикалі не більше 15
о
. Вони повинні перетинати поверхні можливого зміщення та 

бути заглиблені нижче зони ослаблення на величину, що забезпечує їх стійкість, але 

не менше ніж 2,0 м. 

11.3.3 Опори та шпонки слід улаштовувати подібно до основних опор 

затримуючих протизсувних споруд. Опори слід, як правило, об’єднувати 

ростверками. Ростверки слід улаштовувати такими самими, як і ростверки 

затримуючих протизсувних споруд. 
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11.3.4 Для зменшення згинальних моментів в опорах верхні їх ділянки можуть 

мати горизонтальні або похилі анкери.  

   

11.4 Ін’єктування тріщин 

  

11.4.1 В якості в’яжучих при ін’єктуванні тріщин слід застосовувати цементні та 

колоїдні хімічні розчини, епоксидні смоли. Для цементних розчинів слід 

застосовувати цемент марки не нижче 300. Для закладання дрібних тріщин слід 

застосовувати глиноземистий цемент або здійснювати нагнітання хімічних розчинів. 

Для підвищення проникнення цементного розчину в дрібні тріщини в нього можна 

добавляти водні розчини рідкого скла, кремнекислого натрію або сульфату амонію. 

11.4.2 При напірних ґрунтових водах ін’єктування в породи слід здійснювати за 

допомогою швидкотужавіючих цементів та добавок, що прискорюють період 

тужавлення. 

11.4.3 При ширині розкриття тріщин 40 мм і більше ін’єктування слід 

здійснювати цементно-піщаним розчином складу 1:3, а при меншій ширині – 

розчином складу 1:1. 

11.4.4 Для ін’єктування цементно-піщаним розчином слід користуватись чистим 

річковим або морським піском з крупністю зерен до 1,0 мм при ширині розкриття 

тріщин 40 мм і більше, а з крупністю зерен до 0,1 мм – при ширині розкриття тріщин 

менше 40 мм. 

  

11.5 Комбіновані конструкції 

    

11.5.1 Комбіновані конструкції можуть включати:  

– підпірно-одягаючі стіни; 

– підпірні стіни з анкерами; 

– підтримуючі стіни з контрфорсами тощо. 

11.5.2 Комбіновані конструкції слід застосовувати при наявності інженерно-

геологічних і місцевих умов, які задовольняють одночасно умовам улаштування 

декількох видів зміцнювальних споруд. 
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11.5.3 Кожна зміцнювальна споруда, що входить до складу комбінованих 

конструкцій, повинна виконуватись згідно з поставленими до них вимогами.  

  

11.6 Уловлюючі пристрої та споруди 

 

11.6.1 Габаритні розміри уловлювальних пристроїв та споруд слід призначати 

виходячи з умови виключення можливості їх перельоту та вислизання скельних 

уламків, що падають зі схилів.  

Габаритні розміри стін слід визначати за розрахунком на переліт, викочування та 

підскакування скельних уламків. При цьому розрахунком на переліт визначається 

висота стін, їх протяжність та положення в плані, а розрахунком на викочування та 

підскакування  установлюються необхідні глибини застінних пазух, при яких 

виключається можливість попадання скельних уламків на об’єкти, які захищаються.  

11.6.2 Уловлюючі і огороджувальні стіни слід проектувати: 

– масивними із бутової кладки або бетонних блоків; 

– залізобетонними збірно-монолітними або збірними. 

11.6.3 Масивні стіни з бутової кладки та бутобетону слід улаштовувати у 

важкодоступних місцях, коли користування механізмами для транспортування 

елементів збірних або збірно-мнолітних конструкцій та їх монтаж неможливі. 

11.6.4 Масивні стіни з бетонних блоків слід споруджувати біля підошви укосу 

або схилу при висоті стін 6-8 м. 

11.6.5 При висоті стін менше 6,0 м слід застосовувати збірні залізобетонні стіни 

кутового профілю. При висоті стін 8-12 м їх слід улаштовувати збірно-монолітними 

або монолітними. 

11.6.6 Протиобвальні уловлюючи та огороджувальні стіни з бетонних блоків 

повинні омонолічуватись по висоті з використанням подвійної арматури діаметром не 

менше ніж 20 мм. 

11.6.7 Габаритні розміри протиобвальних уловлювальних валів, траншей і 

полиць слід визначати за розрахунком на переліт, викочування та підскакування 

скельних уламків. 
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11.6.8 Сітчасті огородження у вигляді вертикальних огорож застосовують для 

захисту об’єктів від завалів осипами або від падіння з невисоких висот окремих 

уламків скельного ґрунту. 

Опорами сіток повинні служити вертикальні залізобетонні або металеві стовпи. 

Сітки повинні бути слабко натягнуті, що збільшує їх здатність поглинати енергію 

падаючих скельних уламків. 

11.6.9 Захисні навісні сітки улаштовують на ділянках укосів або схилів, де 

можливі місцеві обвалення та поодинокі вивали уламків скельного ґрунту. 

Захисні навесні сітки закріплюють анкерами.   

  

11.7 Галереї 

  

11.7.1 При виборі конструкцій галерей слід виходити з того, що: 

– балочні галереї дозволяють повністю звільнити низові опори від сприймання 

горизонтальних складових  реакцій перекриття. Вони найбільш прості за своїм 

улаштуванням та монтажем; 

– рамні галереї дозволяють скоротити обсяг робіт щодо улаштування перекриття 

та опор, однак у них горизонтальна складова реакція від перекриття передається на 

низові опори, ускладнюється виконання стикових з’єднань при монтажі;  

– в аркових галереях істотно знижується матеріаломісткість конструкцій, однак 

їх застосування обмежене топографічними та геологічними умовами, а їх низові 

опори сприймають значні горизонтальні зусилля від перекриття, що викликає 

ускладення конструкції; 

– в консольних галереях необхідно заанкерувати перекриття в стійкому 

скельному ґрунті. 

11.7.2 Профіль та план залізничних та автомобільних доріг в захисних галереях 

слід призначати за нормами для тунельних ділянок траси. 

11.7.3 Захисні галереї при суцільних низових опорах у вигляді стін повинні мати 

ніші перерізом 2 ⅹ2 м і завглибшки 1,0 м. Такі ніші слід розташовувати на відстанях 

не більше 60 м в шаховому порядку. При відкритих низових опорах ніші слід 

улаштовувати тільки з нагірної сторони на відстані не більше ніж 120 м. 
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11.7.4 Для зменшення довжини протиобвальних галерей у перед портальних їх 

частинах слід улаштовувати при наявності відповідних місцевих умов протиобвальні 

уловлюючи стіни.   

11.7.5 Низові і верхові опор галерей слід виконувати залізобетонними. 

Допускається влаштування низових і верхових опор галерей із збірних бетонних 

блоків за умови їхнього наступного омонолічування залізобетоном. 

11.7.6 Для зменшення об’єму верхових опор допускається застосування 

розвантажувальних консолей і контрфорсів та заанкерування опор у поряд 

розміщеному схилі. 

11.7.7 Низові та верхові опори в межах кожної секції повинні об’єднуватись 

зверху поздовжніми ригелями, з’єднаними між собою штирями. 

11.7.8 Підошви фундаментів опор на стику суміжних секцій галерей слід 

улаштовувати на одній відмітці. Допускається влаштування підошов фундаментів на 

стику суміжних секцій галерей на різних відмітках, але при цьому для нескельних 

ґрунтів перехід від високих до низьких відміток допускається уступами заввишки не 

більше ніж 0,5 м. 

11.7.9 Для відведення ґрунтових вод, які надходять до галерей з верхової 

сторони, необхідно передбачати улаштування застінних дренажів, зв’язаних з 

водоприймальними пристроями.   

11.7.10 Для забезпечення поверхневого водовідводу на покрівлі галерей 

необхідно передбачати улаштування бетонних лотків, консольних водоскидів, 

водовідвідних трубок, приймальних вирв тощо. 

Поверхня гідроізоляційного шару на покрівлі галерей повинна мати уклон до 

низової сторони не менше ніж 0,01. 

  

12 ВИМОГИ ЩОДО ОСВОЄННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ ТА                      

     ОБВАЛОНЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРIЙ 

 

12.1 При використанні пiшохiдних дорiжок i шляхів для відведення атмосферних 

опадiв вони повинні мати водонепроникне покриття, а конструкції призначатись за 

умови пропускання розрахункової витрати води. 
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12.2 Дренажнi води допускається використовувати для технiчного 

водопостачання. 

12.3 Пiдпiрнi стiни, за необхiдностю,  використовуються  як огороджувальнi 

конструкцiї будинкiв. 

12.4 Iнженерний захист вiд зсувiв по бортах ярiв слiд улаштовувати у виглядi 

земляних насипiв, якi використовуються  надалi для органiзацiї спортивних, паркових 

зон тощо. 

При улаштуваннi протизсувних споруд  пiдземний  простiр  мiж палями 

допускається використовувати для улаштування примiщень рiзного призначення. 

12.5 Ростверки затримуючих споруд при закрiпленнi зсувних  та 

зсувонебезпечних схилiв на трасах автомобiльних шляхiв слiд одночасно 

використовувати для опорядження шляхiв (узбiччя,  тротуари, основи дорожнього 

покриття, фундаменти пiдпiрних стiн тощо). 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО СТРУКТУРНОГО ЗЧЕПЛЕННЯ  

ГЛИНИСТИХ ГРУНТІВ сst ТА КУТА ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ φst  

 

А.1 На основі логарифмічної залежності між питомим опором і      

деформаціями зрізу методом одноплощинного зрізу 

 

А.1.1 Ці характеристики глинистих ґрунтів визначаються за результатами 

випробувань зразків ґрунту в одноплощинних зрізних приладах із фіксованою 

площиною зрізу шляхом горизонтального зсування однієї частини зразка відносно 

іншої при одночасному прикладанні на зразок навантаження, нормального до 

площини зрізу. 

Примітка. Не допускається випробувати ґрунти, що видавлюються в процесі 

дослідження в проміжок між рухомою і нерухомою частинами зрізної  

коробки. 

А.1.2 Межу, що відповідає структурній міцності грунту τst визначають як 

граничне дотичне напруження при переході стану ґрунту з фази ущільнення у фазу 

локальних зрушень. Для визначення сst, та φst необхідно провести не менше трьох 

випробувань при різних значеннях нормального напруження. 

А.1.3 Дослідження здійснюють за схемою неконсолідовано-дренованого 

випробування. 

А.1.4 Для випробувань використовують зразки ґрунту: 1. непорушеної структури 

з природною вологістю; 2. непорушеної структури у водонасиченому стані; 3. 

порушеної структури, механічні властивості яких штучно посилені. 

При цьому просадочні ґрунти випробовуються у водонасиченому стані, а 

набухаючі – при природній вологості.  

Примітка. В окремих випадках межа опору, що відповідає структурній міцності τst  може 

визначатись для просадочного ґрунту при природній вологості чи при вологості на межі 

розкочування, якщо остання перевищує природну; для засоленого – на зразках попередньо 

вилуженого ґрунту після стабілізації суфозійного осідання при  природному тиску; для набухаючих 

ґрунтів – в умовах повного водонасичення після стабілізації вільного набухання або набухання при 

заданому нормальному тиску. 



прДСТУ-Н Б В.1.1-XX:201Х 

 
72 

А.1.5 Зразки повинні мати форму циліндра діаметром не менше 70 мм і висотою 

від 1/2 до 1/3 діаметра. 

А.1.6 До складу установки та лабораторних приладів для випробування ґрунту 

методом одноплощинного зрізу повинні входити: 

– при лабораторних випробуваннях − зрізна коробка, яка складається з 

нерухомої та рухомої частин, суцільного і перфорованого жорстких штампів; 

– для стендових випробувань − кільце, складене з двох частин, між котрими 

встановлено зазор та рухома каретка для вільного переміщення нижньої частини 

кільця; 

– механізми для утворення вертикального й дотичного навантаження; 

– пристрій для вимірювання деформацій зразка та прикладеного навантаження. 

А.1.7 При таруванні зрізної коробки відповідно до паспорта на прилад 

встановлюють поправки на подолання тертя рухомої частини зрізної коробки. 

А.1.8 Зразки виготовляють з урахуванням вимог А.1.5 і А.1.6. У стендових 

приладах попередньо виставляють проміжок між нижнім та верхнім кільцями. 

А.1.9 Виготовлені зразки зважують і водонасичують під тиском, рівним до 

природнього, безпосередньо у робочому кільці приладу або в ущільнювачі. 

А.1.10 Для випробувань зразків в умовах повного водонасичення необхідно 

попередньо водонаситити зразки, заповнивши ванну ущільнювача водою. Час 

насичення супісків – 3 години, легких суглинків – 6 годин, середніх суглинків та 

легких глин – 12 годин, важких глин – 36 годин. 

А.1.11 Для проведення неконсолідовано-дренованого випробування робоче 

кільце з ґрунтом поміщають у зрізну коробку, встановлюють зазор  0,8 …1,0 мм між її 

рухомою та нерухомою частинами, встановлюють прилади для вимірювання 

деформацій зрізу і записують початкові показники. При стендових випробуваннях 

кільце розміщують на рухомій каретці, де також розташовують вимірювальні 

прилади. 

А.1.12 На зразки ґрунту передають вертикальне навантаження, при якому буде 

виконуватися дослід. Його максимальне значення не повинно перевищувати величину 

тиску, який діє на зразок на глибині відбору від власної ваги ґрунтів, що знаходяться 

вище. Інші тиски зменшуються ступенями по 0,025 МПа або по 0,05 МПа. 
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А.1.13 Горизонтальне навантаження передають ступенями величиною 1/10 від 

нормального навантаження до руйнування зразка. Кожний ступінь горизонтального 

навантаження витримують 1 хвилину. 

А.1.14 У процесі випробувань ведуть журнал спостережень. 

А.1.15 Випробування слід вважати закінченим, якщо під час прикладання 

чергового ступеня дотичного навантаження відбувається швидкий зріз однієї частини 

зразка відносно іншої або загальна деформація зрізу починає перевищувати 5 мм. 

А.1.16 Після закінчення випробування слід розвантажити зразок, вийняти робоче 

кільце із зразком з приладу і відібрати проби для визначення вологості в площині 

зрізу.  

А.1.17 За виміряними значеннями дотичного й нормального навантажень 

обчислюють нормальні та дотичні напруження σ і τ, МПа, за формулами: 

;       (А.1) 

 

;       (А.2) 

де Q та F – відповідно дотична та нормальна сили до площини зрізу, МН;        

   А – площа зрізу, м
2
. 

Визначення τ необхідно проводити не менше ніж при трьох різних значеннях σ. 

З кожного значення τ при лабораторних випробуваннях віднімають поправки за 

рахунок тертя між рухомими каретками стендового приладу та тертя в приладі. 

За виміряними в процесі випробувань значеннями деформацій зрізу ℓ, які 

відповідають різним напруженням τ, будують графік у логарифмічних координатах ℓ 

= f (τ) (рисунок А.1). За графіками встановлюють величину структурного опору τst як 

першу точку перелому прямих, проведених через експериментальні точки.  
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Рисунок А.1 – Графік залежності дотичних напружень τ від деформацій ℓ у                                           

                          логарифмічних координатах 

 

А.1.18 Здійснюють оцінювання розкиду експериментальних даних. Для цього 

визначають середні значення τср для кожного нормального тиску і підраховують 

відносні величини: 

 
cp

i
iv




 . (А.3) 

Далі підраховується середня величина: 

 
n

in v
n

v
1

1
. (А.4) 

Визначається середнє квадратичне відхилення: 

   
n

inn vv
n 1

21
 . (А.5) 

Перевірка необхідності виключення помилок проводиться з умови: 

   nin vv , (А.6) 

де γ – статистичний коефіцієнт, який приймається за нормами. Якщо 

,  то виключають відповідне значення опору зрізу.  

А.1.19 Питоме структурне зчеплення сst та кут внутрішнього тертя φst 

визначаються як параметри лінійної залежності: 
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  (А.7) 

А.1.20 Питоме структурне зчеплення сst і кут внутрішнього тертя φst визначають 

за формулами: 
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; (А.8) 
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  (А.9) 

де τі  – дослідні значення структурного опору зрізу при різних значеннях σі;  

          n – число випробувань. 

А. 2 На основі рівнянь взаємозв’язку між показниками фізико-    механічних 

характеристик ґрунтів непорушеної і порушеної структури 

А.2.1 Дослідження ґрунтів проводяться на зразках непорушеної та спеціально 

виготовлених зразках порушеної структури  відповідно вимог А.1 за умови, що 

випробування проводяться тільки при одному тиску, який дорівнює тиску на глибині 

відбору від власної ваги ґрунтів, що знаходяться вище. 

А.2.2 За виміряними значеннями дотичного й нормального навантажень 

обчислюють нормальні та дотичні напруги σ і τ, МПа, за формулами: 

;       (А.10) 

 

;       (А.12) 

де Q та F – відповідно дотична та нормальна сили до площини зрізу, МН;  

             А – площа зрізу, м
2
. 

Визначення τ проводити при одному вертикальному тиску, який дорівнює 

природному. 

 З кожного значення τ при лабораторних випробуваннях віднімають поправки за 

рахунок тертя між рухомими каретками стендового приладу та тертя в приладі. 
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За виміряними в процесі випробувань значеннями деформацій зрізу ℓ, які 

відповідають різним напруженням τ, будують графік у логарифмічних координатах ℓ 

= f (τ) (рисунок А.2). За графіками встановлюють величину довготривалого опору τlim, 

як другу точку перелому прямих, проведених через експериментальні точки.  

 

Рисунок А.2 – Графік залежності дотичних напружень τ від     

                                    деформацій ℓ у логарифмічних координатах 

 

А.2.3 Встановлюють взаємозв’язок між показниками фізичних властивостей та 

довготривалого опору як порушеної так і непорушеної структури logτlim=f(е). 

А.2.4 Рівняння взаємозв’язку між довготривалим опором зрізу і коефіцієнтом 

пористості має вигляд: 

  (А.13) 

Графік взаємозв’язку наведено на рисунку А.3.  

2.2.4. Величину питомого структурного зчеплення сst визначають як різницю між 

опорів зрізу зразків непорушеної τн та порушеної структури τп, які визначають по 

рівнянням або графікам взаємозв’язку для заданого коефіцієнта пористості, виходячи 

з рівнянь: 

  (А.14) 

   (А.15) 

  (А.16) 

де Σw – водноколоїдні зв’язки, обумовлені молекулярними силами зчеплення. 
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Рисунок А.3 – Графік взаємозв’язку logτ=f(е) 

  

А.3 За різницею між питомим зчепленням ґрунту непорушеної структури та 

питомим зчепленням ґрунту, який випробувано за способом повторного зрізу 

А.3.1 Дослідження ґрунтів проводяться на одних і тих же зразках непорушеної 

структури за вимогами А.1 за умови, що після випробування зразка непорушеної 

структури він розрізається по площі зрізу. Потім площини зрізу обох частин зразка 

ретельно зачищаються, змочуються водою та з’єднуються між собою. Після цього 

дослідження повторюється. В обох випадках випробування проводяться тільки при 

одному тиску, який дорівнює тиску на глибині відбору від власної ваги ґрунтів, що 

знаходяться вище. 

А.3.2 Величину питомого структурного зчеплення сst визначають як різницю між 

опорів  зрізу зразків непорушеної τн та по підготовленій поверхні, які визначають по 

рівнянням або графікам взаємозв’язку, виходячи з рівнянь А.4 та А.5. 

А.3.3 Виходячи з умов, що підготовити поверхні після зрізу однакові практично 

неможливо, рекомендується проводити не менше шести дослідів з подальшим 

визначенням за формулами: 

- нормативного значення структурного зчеплення:  

 
n

stiсst c
n

c
1

1
 (А.17) 

- середньоквадратичного відхилення: 
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n

stiсstсst cc
n 1

21
  (А.18) 

- помилкових значень структурного зчеплення: 

   сststiсst cc , (А.19) 

де γ – статистичний коефіцієнт, який приймається за нормами.  

Якщо , то виключають відповідне значення структурного 

зчеплення. 

- підраховують нове значення середньоквадратичного відхилення за формулою 

(А.18); 

- коефіцієнт варіації: 

  (А.20) 

- показник точності:  

 , (А.21) 

де - tα коефіцієнт приймається за нормами.  

- коефіцієнт надійності: 

  (А.22) 

- розрахункове значення структурного зчеплення:  

  (А.23) 

А.4 За «зворотними» розрахунками стійкості схилу (визначення таких 

величин питомого структурного зчеплення та кута внутрішнього тертя, які 

відповідають граничній рівновазі сил на конкретній ділянці зсуву) 

 

А.4.1 «Зворотній» метод розрахунків полягає у корегуванні кутів внутрішнього 

тертя φstі та питомих структурних зчеплень сstі ґрунтів, встановлених лабораторними 

випробуваннями згідно вимог додатку А.1 шляхом уточнення екстремальної площини 

ковзання зсуву. Екстремальну площину ковзання необхідно визначати на всіх 

варіантах об’єктів, що захищаються. Найбільш небезпечними є ділянки схилу, на 

яких: 
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– делювіальні чи елювіальні відклади розташовані на товщі вивітрених 

послаблених скельних ґрунтів з крутим падінням тріщинуватих порід в бік схилу; 

– вивітрені послаблені поріди за внутрішніми міжпластовими поверхнями в 

результаті зволоження цих порід і зниження міцності на контактах напластувань; 

– делювіальні, елювіальні відклади чи насипні ґрунти розташовані в улоговинах;  

– зміщення всієї товщі ґрунтів за контактом вивітреної зони та стійкими 

невивітреними (кореневими) породами. 

Для визначення розташування екстремальної площини ковзання на інженерно-

геологічний розріз наноситься цілий ряд можливих поверхонь ковзань (рисунок А.4). 

Використовуючи вже визначені показники міцності φstі та сstі ґрунтів підраховуються 

зсувні тиски на кожній площині ковзання за формулою:  

  

                                                                             (А.24) 

де F – зсувні зусилля;  

     R – опір ґрунтового масиву зміщенню;  

     kst – коефіцієнт запасу стійкості схилу, який у даному випадку дорівнює     

kst =1,0. 

Кожну поверхню ковзання  розбивають на блоки (рисунок А.5) і підраховують їх 

вагу за формулою: 

                                              (А.25) 

У межах кожного блоку діють зсувні зусилля: 

                                                (А.26) 

Опір ґрунтового масиву зміщенню:  

  (А.27) 

де: γі – питома вага блоку ґрунту, т/м3;  

    φstі – кут внутрішнього тертя. град;  

     αі – кут нахилу поверхні ковзання, град; 

   h1 та h2 – висота блоку, м. 
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Рисунок А.4 – Пошук екстремальної поверхні ковзання на схилі 

 

 

           Рисунок А.5 – Розрахункова схема для визначення зсувного зусилля 

Для визначення екстремальної поверхні ковзання будується епюра зсувного 

тиску по площинам ковзання (рисунок А.6). 

А.4.2 На зсувонебезпечних схилах опір  зміщенню складається з сил тертя та 

структурного зчеплення. «Зворотнім» методом корегується тільки кути внутрішнього 

тертя φstі, а питоме структурне зчеплення сstі визначається згідно вимог цього додатку. 

Значення кута внутрішнього тертя tgφst підраховують на екстремальній площі 

ковзання по формулі: 

  (А.28) 
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                      а) епюра для зсувних схилів; б) епюра для зсувонебезпечних схилів 

Рисунок А.6 – Епюри зміни зсувних тисків по площинам ковзання 

А.4.3 На зсувних схилах в ґрунтах зруйновані жорсткі структурні зв’язки і 

відсутні питоме структурне зчеплення сst=0, тому визначається тільки кут 

внутрішнього тертя з умови (4.5): 

  (А.29) 

  (А.30) 

Звідси уточнений зворотним методом кут внутрішнього тертя не перевищує кут 

нахилу поверхні ковзання φ ≤α .  

Уточнення поверхні ковзання та показників міцності ґрунтів викладеними 

методами дозволяють проектувати протизсувні споруди з достатньою точністю. 
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ДОДАТОК Б 

(довідковий) 
ПАСПОРТ ДІЛЯНКИ ЗСУВУ №  29_ 

 

 

Прив’язка 
1 Область Харківська 

2 Район Куп’янський 

3 Населений пункт м.Куп’янськ 

4 № зсуву по регіональному кадастру  

5 Найменування та топографічна 

прив’язка ділянки (Х,У, до “) 

 

6 Звітний ІГ район Регіон «В» - Дніпровсько-Донецька впадина, область "В-7" – 

акумулятивно – денудаційна рівнина Середньо-Руської височини 

7 Дата вивчення зсуву або ввід в  

систему ЕГМУ (джерела інформації) 

1998 р 

1. Фактори-умови виникнення зсуву 

Ознаки Характеристики 

8 

  
  

  
  

  
  

  
 Г

ео
л
о
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б
у
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о
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а 
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о
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и

в
у

 

Структурно-тектонічні 

умови 

Куестоподібний виступ крейдяних відкладів, роздроблених на 

блоки  

9 Тектонічна рухливість 

 мм/рік 

+6-8мм/рік, відносне переміщення окремих блоків до 22мм 

10 Сейсмічність 5 баллов (нормативна) 

11 

В
ік

, 
ст

р
ат

и
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, 
л
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л
о

гі
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о
р
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о
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о

го
 б

аз
и

су
 

д
ен

у
д

ац
ії

 

Корінних 

 

- палеогенові, сірувато-жовті, строкаті піски та алеврити 

харківської свити,потужністюдо 4.0 м P2
3
ch; 

- палеогенові, зеленувато-сірі глини верхньокиївської підсвити, 

потужністю до 12,0 мP2
3
kv; 

- палеогенові голубувато-сірі мергелеві глини, що в підошві, 

переходять в "наглинок", з включенням гравію кварцу та 

фосфоритів, загальною потужністю до 11,5 мP2
1
kv; 

- верхньокрейдяні відклади крейдяно-мергелевої товщі 

тріщинуваті вивітрюванні в покрівлі (до глибини3-5 м) до стану 

"крейдяного борошна", пройденою потужністю до 30 мKm. 

12 Покрівельних, 

зони 

вивітрювання 

- техногенні (насипні) грунти, потужністю до 2,6 м (вул. 

Тітова)tIV; 

- пізньочетвертинні палево-бурі суглинки, лесовидні, потужністю 

до 5.6 м еol,dIII; 

- середньо четвертинні жовто-бурі, коричнево-бурі суглинки, 

потужністю до 6.5 мeII; 

Структурна модель корінного масиву 
13 Тип порід 

розрізу 

Скельні Немає в розрізі 

14 Напівскельні  Крейдяно-мергельна товща (нижче кори вивітрювання) 

15 Незв’язні  Сірувато-жовті, строкаті піски та алеврити 

16 Зв’язані Зеленувато-сірі глини, голубувато-сірі мергелясті глини, 

глиноподібна крейда (кора вивітрювання крейдових відкладів) Km 

17 Кількість та положення в розрізі 

окремих слабких шарів, в т.ч. 

нестійких до процесу підготовки 

вторинних ОДГ 

3; верхній – супіски харківської свити; 

середній – вивітрювані палеогені глини 

нижній– вивітрювані верхньокрейдові відклади 

18 Складчасті 

(плікативні 

порушення) 

число структурних 

форм, елементи 

залягання шарів 

Горизонтальне залягання 

19 кількість шарів з 

рухливо-

небезпечними 

поверхнями 

2 
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ієрархіядиз’юктивів та 

пустот, їх параметри 

заляганняі розподілу в 

масиві 

Не встановлені 

21 Блочність масиву: 

кількість, розміри та 

форма поверхонь, 

обмежених тріщинами 

Блоки в масиві крейдяно-мергельних відкладів з 

вертикальними тріщинами. Розмір та форму блоків не 

встановлено 

22 кількість зміщувачів  

23 Всього видів ослаблення , тип 

ослаблення 

2-3, структурно-контактний 

24 

Г
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л
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Геоморфологічна 

приналежність та 

морфогенезис схилу 

Занижене плато, міжріччя 

25 Висота(Н, м), крутизна 

(, град) експозиція 

(румби) 

В районі тубдиспансера 47-49 м, 25 град, експозиція 80 град 

на вул. Тітова 40 м; 20 град, східна експозиція, 90 град 

 

26 Середня щільність (, 

кг/м
3
) та тиск порідна 

підошву схилу (Р=Н, 

кг/м
2
) 

=1990 кг/м
3
; Р=79600 кг/м

2
 

27 Енергетичний склад 

схилу (Нtg, кг/м
2
) 

Ега=23880 кг/м
2
 

Обводнення схилу (в тому числі і деформованого горизонту) 
28 

О
со

б
л
и

в
іс

ть
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о
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х
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л
у

 Потужність зони аерації До 10 м 

29 Глубина и эл. залягання 1-го 

місцевого водоупору 

10 м 

30 Глубина залягання 

водонасичених порід 

11м 

31 Потужність, літологічний склад 

водовміщуючих порід, в т.ч. 

зсувних відкладів 

Палеогенові сіро-жовті, строкаті піски та алеврити 

харківської свити, потужністю до 4,0 м; 

 

32 Глибина зони тимчасового 

водонасичення  (верховодка) 

2,6 м 

33 Глибина залягання базису 

місцевого підземного стоку 

15-16 м 

34 

Г
ід

р
о

д
и

н
ам

іч
н

і 
о

б
ст

ав
и

н
и

 

Специфікація водообмінних 

процесів на схилі (живлення, 

транспортування, розвантаження) 

Зона транспортування та розвантаження 

35 

В
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д
и
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о
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о
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л
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 Природні (атмосферні 

опади, водойми, водотоки) 

 

Атмосферні опади 

36 Техногенні (водойми, 

водотоки, витоки з 

трубопроводів, зрошення 

тощо.) 

 

Витоки з трубопроводів 

37 Величина і частота 
екстремального підвищення РГВ 

5-6 м, 10 років 

38 Глибини покрівлі напірних 

водоносних горизонтів 

Глибина залягання глини палеогену  

39 Величина напорів напірних 

водоносних горизонтів 

2-3 м 

40 Тип, місце виходу підземних вод 

на схилі (джерело) 

Джерела по вул. Тітова та в основі стінки відкопування в 

районі тубдиспансера 

41 Кількість виходів підземних вод 

на схилі (джерела) 

4 
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42 Витрата виходу підземних вод на 

схилі л/с (за типами) 

0,1 л/с 

43 Фільтраційні властивості 

водовміщуючих порід (а), зони 

аерації (б) та розділених 

водоупорів (в), (коеф. фільтрації 

(м/добу), водопровідність 

(м
2
/добу). 

а) крейда: 

Кф=14,3м/добу; КМ=218 м
2
/добу; а=5,7*10

4
 м

2
/добу; 
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Карстовиникнення Верхньокрейдяні відклади крейдяно–мергельної товщі, 

тріщинуваті, вивітрювані в покрівлі (до глибини 3-5 м) до 

стану "крейдяної муки" 

45 Суфозії Супіски харківської свити 

46 Тиксотропного 

розрідження 

Глиноподібна крейда 

47 Підвищеної 

тріщинуватості 

Верхньокрейдяні відклади крейдяно–мергельної товщі, 

тріщинуваті, вивітрювані в покрівлі (до глибини 3-5 м) до 

стану "крейдяної муки" 

48 Техногенне 

розущільнення порід 

 

Відсутнє 

49 Наявність видів 

дренажних чи 

водовідвідних систем, гл. 

залягання 

Відсутнє 

2. Характеристика зсуву 
50 

М
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Положення зсуву на схилі; кількість 

бокових розгалужень  

В районі тубдиспансера: в верхній частині схилу,  бокових 

розгалужень немає; по вул. Тітова – в середній частині 

схилу 

51 Морфоплан зсуву 

 

Голова округлої форми, горловина завужена 

52 Відстань від границі зриву до 

вершини схилу, м 

В районі тубдиспансера – 0м 

по вул. Тітова – 17м 

53 Перевищення базису зсуву над 

базисом денудації, м 

В районі тубдиспансера 17м, 

по вул. Тітова – 25м 

54 Відмітка голови та базису зсуву (від-

до), м  

В районі тубдиспансера: голова – 130-139м, базис – 90м; 

по вул. Тітова: голова – 120м, базис – 95м 

55 Довжина по осі та ширина нижньої 

частини (язик зсуву) 

В районе тубдиспансера: довжина 275 м, в язиці - 25 м, 

 по  вул.Тітова: довжина - 150 м, в язиці 30м 

56 Крутизна поздовжнього профілю 25 град 

57 Форма повздовжнього профілю Опуклий 

58 Глибина захоплення, м В районі тубдиспансера 10м, 

 по  вул.Тітова: 6м 

59 Висота та довжина стінки зриву, м  В районі тубдиспансера висота 10м, довжина 125м, 

 по  вул.Тітова: Висота 3м, довжина 70м 

60 Площа м
2
та об’єм зсуву тис.м

3 
за 

станом на 20.. р 

В районі тубдиспансера площа біля 18000 м
2
, 

 по  вул.Тітова площа 6200 м
2
. 

61 
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Гідрологічні умови (можливе 

зволоження, підмивання), довжина 

підводної частини зсуву, м 

Можливість зволоження 

62 
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Кількість блоків, ярусів, 

поверхів, ступенів та ін. 

структурних елементів зсуву 

2 генерації 

63 Види взаємозв’язку та 

взаємодії структурованих 

елементів зсуву 

Впровадження кожної наступної генерації в попередню 

64 
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Спосіб виділення активного  

(головного) блока від 

корінного масиву 

 

Видавлювання супіщаних ґрунтів  
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65 Положення, ухили, 

потужність динамічної кривої 

та її окремих ділянок , 

літологічний склад породи в 

зоні динамічної кривої 

Круглоциліндрична в голові, полого нахилена в середній 

та нижній частинах;  палеогенні сіро-жовті, строкаті піски 

та вивітрю вальні зеленувато-сірі глини, глиноподібна 

крейда, похил 80град в районі стінки відкопування і до 

10град в середній частині зсуву.  

66 
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Первинний механізм 

зміщення (за класифікацією 

УГІМР, 1994) та його ділянки 

стадійного змінення вниз по 

схилу (заповнюється після 

камеральної обробки його 

польових даних) 

Зсув видавлювання (структурно-пластичний) 

3. Динаміка та параметри, що характеризують зсувний процес 
67 
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Вік та успадкованість зсуву: рік 

першої реєстрації проявів 

зміщення 

Сучасний, рухливий 

1979 р 

68 Тривалість: циклу зсуву / 

підготовчої (візуально прихованої) 

стадії процесу, роки 

10 років 

69 Стадія підготовки / фаза загальної 

активізації, роки 

 

7 років 
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Ритми локальної активізації 2-3 роки 

71 Види та час експериментальних 

станів і фактори, що їх 

обумовлюють 

Зволоження ґрунтового масиву за рахунок витоків з 

підземних комунікацій 

72 Фонові та максимальні зміщення: 

горизонтальні / вертикальні, м/рік 

горизонтальних: фонові-0,25м/добу, максимальні-2м/добу 

73 Об’єм виносу зсувної маси 

(тис.м
3
/рік) 

Орієнтовно 500 м
3
/рік 

74 Розподіл швидкості зміщенняза 

площами зсувів, положення 

найбільш рухливий частин на зсуві 

Максимальне переміщення по осевій частині язика зсуву 

75 
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Геологічні процеси , що сприяють 
розвитку зсуву 

Ерозія, суфозія 

76 Техногенні фактори активізації 

процесів зсуву 

 

Витік з підземних комунікацій, підрізування основи, 

порушення поверхневого та підземногостоку 

77 Коливання рівня поверхневих воду 

підніжжі схилу, м: одноразове/ 

місячне/ сезонне 

Одноразово до 1,5м, сезонне – 0,5-0,8м 

78 Аномально-максимальна кількість 

опадів, мм: одноразова/ місячна/ 

сезонна 

Місячна – 740мм, сезонна – 450мм  

79 Кількість опадів, мм 

Критична зсувонебезпечна разова/ 

місячна 

600мм 

80 Роки прояву максимального 

впливу окремих факторів або 

комплексна їх дія на зсув 

1979р, 1986р, 1997р 

4. Моніторинг зсувного процесу 
81 Тенденції розвитку зсуву Знаходиться в стадії основного зміщення 

82 Достатність вивчення зсуву та перелік 

недостатніх даних 

Недостатньо вивчений, відсутні дані моніторингу 

(спостереження за динамікою зміщення зсувного тіла, 

динамікою підземних вод, атмосферних опадів, тощо) 

83 Технічні, 

сільськогосподарські 

об’єкти, лісові угіддя, 

Зруйновані 

 

 

Будівля тубдиспансеру, гаражі, присадибні ділянки, 

приватний будинок по вул. Тітова 
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84 оранки та ін., що 

піддаються впливу 

зсувного процесу 

Вцілілі 9-ти поверховий будинок, 5-ти поверховий гуртожиток, 

присадибні ділянки та одноповерхові будинки нижче 

базиса зсуву 

85 Наявність зсувостабілізуючих споруд та 

заходів 

Немає 

86 Задачі моніторингу: склад та об’єм 

спостереження, кількість та розміщення 

створів, реперів та марок, організація та 

режим дискретних та довготривалих 

безперервних спостережень 

Закладання режимної мережі, інструментальних 

спостережень за динамікою зсуву та станом конструкцій, 

закладання мережі гідрорежимних свердловин 

5. Розрахункові показники стійкості зсувного схилу та типологічна формула зсуву 
87 Рекомендований метод розрахунку 

стійкості та обґрунтування розрахункової 

схеми 

Метод Шахунянца 

88 
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Показники фізичного стану 

реологічних (пружних, в’язких, 

пластичних) та гідродинамічних 

властивостей ґрунтів 

Немає даних 

89 Реологічні параметри та несуча 

здатність  (,0,дл,,с) відносно 

слабких (контрслабких) порід та 

інших рівнів схилу 

Немає даних 

6. Інженерний захист та рекомендації по освоєнню зсувного схилу 

90 Завдані збитки від процесу, загрозу 

існуючим об’єктам, будівлям, спорудам, 

лісовим угіддям, оранкам тощо.  

Зруйновані: тубдиспансер та металеві гаражі, небезпека 

руйнуванню9-ти поверхового житлового будинку і 5-ти 

поверхового гуртожитку 

91 Категорія ризику За ступенем ризику ділянка відноситься до третьої 

категорії - "екстремальна ситуація". Будівлю 

тубдиспансеру деформовано,  тріщина заколу проходить 

під ним в 1.5м від південного торця та проявляє себе у 

вигляді тріщини на всю висоту та товщину будівлі. 

Гуртожиток розбито тріщинами по всій довжині, особливо 

небезпечними являються діагональні тріщини на східному 

торці. Безпосередньої загрози життєдіяльності населення 

немає (тубдиспансер виселено та демонтується). 

Активізація зсувних процесів очікується в березні-квітні 

1999 року. В цей період можливе руйнування частини 

будівлі  тубдиспансера  та локальна рухливість в районі 

гуртожитку,  де бровка зсувного цирку зміститься в 

сторону гуртожитку не більше ніж 2-3 м 

92 Види господарського освоєння ділянки Міська територія 

93 Доцільність інженерного захисту ділянки Необхідний інженерний захист ділянки 

94 Можливі види протизсувного захисту Планування терасування схилу, організація поверхневого 

стоку, дренування підземної води 
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ДОДАТОК  В 

(довідковий) 

 

РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРІВ ВІТРОВИХ ХВИЛЬ І ХВИЛЬОВИХ 

НАВАНТАЖЕНЬ НА БЕРЕГОЗАХИСНІ СПОРУДИ УКОСНОГО 

ПРОФІЛЮ 

 

 В.1 Основні положення 

 

В.1.1 Усі берегозахисні споруди у процесі експлуатації підвержені силовій дії 

вітрових хвиль. 

В.1.2 Розрахунки хвильових сил на берегозахисні гідротехнічні споруди які 

проектуються, вимагають визначення розрахункових параметрів хвиль у системі 

розрахункового шторму. В залежності від класу наслідків (відповідальності) 

проектованої споруди, за розрахунковий шторм, у режимі багаторічних спостережень 

у районі майбутнього будівництва, приймається шторм який повторюється один раз 

на 100 (I клас), 50 (II клас) або 25 (III і IV класи) років. 

В.1.3 До розрахункових параметрів хвиль відносяться: висота хвилі 1% 

забезпеченості (h1%, м), середні довжина ( , м) і період (Т , с) у системі 

розрахункового шторму, які, в свою чергу, залежать від ряду факторів, а саме, 

довжини розгону шторму (L, м), швидкості (Vw, м) та тривалості дії вітру (t, с), 

глибини води (d, м) і топографії дна. 

В.1.4 Розрахунки, пов’язані з визначенням параметрів хвиль та хвильових 

навантажень на берегозахисні споруди, слід виконувати відповідно до рекомендацій 

актуалізованої редакції нормативного документа СНиП 2.06.04. 

В.1.5 У тих випадках, коли при проектуванні берегозахисних споруд, у 

нормативних документах відсутні розрахункові сценарії, хвильові навантаження слід 

визначати на основі фізичного моделювання у процесі наукового супроводу проекту. 

 

В.2 Визначення розрахункових параметрів вітрових хвиль 

В.2.1 Розрахунок середніх параметрів хвиль у розрахунковому штормі у 

залежності від довжини розгону, топографії і глибини води слід виконувати за 
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методикою викладеною у СНиП 2.06.04 (актуалізована редакція). За цією методикою, 

щоб визначити середню висоту хвилі h  і середній період T , необхідно обчислити 

вхідні безрозмірні параметри 
2V

Lg 
 і 

2V

dg 
. Далі за допомогою сімейства кривих з 

СНиП, наведених на рисунку Д.1, визначаються наступні параметри 
2V

hg 
 і 

V

Tg 
. 

В.2.2 Середня довжина хвилі   на глибокій воді ( 5,0/ d ) визначається за 

наступною залежністю: 









2

2Tg
, м     (В.1) 

У мілководній зоні акваторії ( /d <0,5) середня довжина хвилі   визначається 

за формулою: 

)(
2

2

dkth
Tg








 , м     (В.2) 

 

де g   прискорення вільного падіння, м/с
2
; 

T   середній період хвилі, с; 

d   глибина води перед спорудою, м; 

k   хвильове число, 


2
k . 

В.2.3 Знаючи середні параметри хвиль можна визначити розрахункову висоту 

хвилі необхідного відсотка забезпеченості за формулою: 

%% ii khh  , м                                                (В.3) 

де h  – середня довжина хвилі в системі шторму, м; 

%ik  – коефіцієнт, який залежить від параметрів 
2V

Lg 
 і 

2V

dg 
 та приймається по 

графіках на  рисунку В.2. 

Даний коефіцієнт приймається окремо для кожного безрозмірного параметра. У 

подальших розрахунках використовується менший з двох коефіцієнтів %ik . 
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Рисунок В.1 – Сімейство кривих для визначення параметрів нерегулярних хвиль 

 

Рисунок В.2 – Графіки значень коефіцієнта ik
 

 

В.2.4 Оскільки усі берегозахисні споруди знаходяться у мілководній зоні, то при 

розрахунках на них хвильових навантажень, необхідно зробити уточнення 

розрахункових параметрів хвиль із урахуванням трансформації і рефракції. 
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В.3 Розрахунок хвильового навантаження на споруди із кам’яного накиду і 

штучних блоків 

В.3.1 У відповідності з рекомендаціями норм при проектуванні берегозахисних 

споруд укісного профілю та кріплення укосів кам’яним накидом чи бетонними 

(залізобетонними) блоками, масу окремого елементу m  ( zm ), т, слід визначати: 

– при розташуванні каменю або блоку на ділянці укосу від гребеня споруди до 

глибини %7,0 ihz   за формулою: 

%3
3

3
%

11

16,3

im

imfr

h
ctg

hk
m





















 , т                                      

(В.4) 

– при розташуванні каменю або блоку у нижній частині укосу, а саме, на ділянці 

від z > %7,0 ih  і до дна за залежністю: 





















%1

25,7

h

z

kz emm , т                                           (В.5)
 

де frk  – коефіцієнт, який приймається по таблиці В.1; 

     m  – щільність каменю, т/м
3
; 

        – щільність води, т/м
3
; 

     
%i

h  – розрахункова висота хвилі, м; 

         – середня довжина хвилі у споруди, м; 

         – кут закладання укосу. 

Таблиця В.1 – Значення коефіцієнта frk  залежно від елементів кріплення 

 

Елементи кріплення 
Коефіцієнт frk  

 При накиді 
при 

укладанні 

Камінь 0,025 - 

Звичайні бетонні блоки 0,021 - 

Тетраподи і інші фігурні 

блоки 
0,008 0,006 
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В.4 Розрахунок хвильового навантаження на непроникні укоси 

В.4.1 Розрахунок хвильового навантаження на непроникні укоси необхідно 

виконувати за СНиП 2.06.04-82*. 

В.4.2 Висоту накату на укіс хвиль забезпеченістю 1 % по накату (hrun1%, м) для 

хвиль, що надходять фронтально, з глибиною перед спорудою d  2h1% слід визначати 

за формулою: 

                                          %1%1 hkkkkh runspprrun  , м                                         (В.6) 

де rk  і pk – коефіцієнти шорсткості і проникності укосу, які приймають за табл.  Д.2; 

    spk  – коефіцієнт, який залежить від швидкості вітру і кута нахилу укосу та  

              приймається за таблицею В.3; 

   runk  – коефіцієнт, який приймається за рисунком В.3 в залежності від пологості  

             хвилі %1/ dd h на глибокій воді; 

          %1h  – розрахункова висота хвилі, м. 

Таблиця В.2 – Значення коефіцієнтів rk  і pk  

Конструкція кріплення укосу 
Відносна шорсткість, 

%/ ihr  rk  pk  

Бетонними (залізобетонними)  

плитами 
- 1 0,9 

Гравійно-галечникове, кам'яне  

або кріплення бетонними  

(залізобетонними) блоками 

менше 0,002 

0,005-0,01 

0,02 

0,05 

0,1 

більше 0,2 

1 

0,95 

0,9 

0,8 

0,75 

0,7 

0,9 

0,85 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

Примітка. Характерний розмір шорсткості r , м слід приймати рівним 

середньому діаметру зерен матеріалу кріплення укосу або середньому розміру блоків. 

 

Таблиця В.3 – Значення коефіцієнта spk  

Значення ctg  1-2 3-5 більше 5 

Коефіцієнт spk  при швидкості 

вітру wV , м/с: 

 

 

 

 

 

 

20 і більше 1,4 1,5 1,6 

10 1,1 1,1 1,2 

5 і менше 1,0 0,8 0,6 
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В.4.3 При глибині перед спорудою d < %12h  коефіцієнт runk  необхідно 

приймати за значеннями пологості хвилі, зазначеними на рисунку В.3 у дужках. 

 

Рисунок В.3 – Графіки значень коефіцієнта runk  

 

В.4.4 Висоту накату на укос хвиль забезпеченістю i , %, по накату необхідно 

визначати множенням одержаного за формулою (Д.5) значення %1runh , м, на 

коефіцієнт ik , який приймається за таблицею В.4. 

Таблиця В.4 – Значення коефіцієнта ik  в залежності від забеспеченості 

Забезпеченість по накату i , % 0,1 1 2 5 10 30 50 

Коефіцієнт ik  1,1 1 0,96 0,91 0,86 0,76 0,68 

 

В.4.5 Епюра хвильового тиску на плити кріплення укосів приймається за 

рисунком В.4, при цьому максимальний хвильовий тиск dP , визначається за 

формулою: 

%1hgpkkP relfsd   , кПа                                          (В.7) 

де sk  - коефіцієнт, який визначається по залежності: 























h
ctg

h
ks 15,1028,08,485,0                                 (В.8) 

fk  – коефіцієнт, який залежить від пологості хвилі та приймається за таблицею 

В.5; 
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relp  – максимальний відносний хвильовий тиск на укіс, який приймається за 

таблицею В.6; 

    – щільність води, т/м
3
; 

  g  – прискорення вільного падіння, м/с
2
; 

          %1h  – розрахункова висота хвилі, м. 

 

 

Рисунок В.4 – Епюра максимального розрахункового тиску на плити кріплення укосу 

Таблиця В.5 – Значення коефіцієнта 
fk  

Пологість хвилі h/  10 15 20 25 35 

Коефіцієнт fk  1 1,15 1,3 1,35 1,48 

 

Таблиця В.6 – Значення максимальний відносний хвильовий тиск relp  

Висота хвилі %ih , м 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Максимальний відносний 

хвильовий тиск relp  
3,7 2,8 2,3 2,1 1,9 1,8 1,75 1,7 

 

В.4.6 Ордината 2z  точки прикладання максимального розрахункового 

хвильового тиску визначається за формулою: 
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 BActg
ctg

Az 





  121

1 2

22 


, м                              (В.9) 

де А и В – величини, м, які визначаються за формулами: 




2

21
023,047,0

ctg

ctg

h
hA























, м                                    (В.10) 

 



















h

ctghB 25,084,095,0 , м                                (В.11) 

В.4.7 На ділянках кріплення по укосу вище та нижче точки прикладання 

максимального тиску слід приймати значення ординат епюри хвильового тиску p , 

кПа, на відстанях, м: 

при Ll  0125,01  і Ll  0265,03   dPP 4,0 ; 

при Ll  0325,02  і Ll  0675,04   dPP 1,0 . 

де   
4 2 1








ctg

ctg
Lф , м                    (В.12) 

В.4.8 Ординати епюри хвильового протитиску cp , кПа, на плити кріплення укосу 

слід визначати за формулою: 

%1, ghpkkP relcfsc      (В.13) 

де relcp ,  – відносний хвильовий протитиск, який приймається по графіках рисунку В.5; 

sk , fk ,  , g , %1h  – ті ж позначення, що і у формулі (В.7). 
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Рисунок В.5 – Графіки для визначення відносного хвильового протитиску 

 

Приклад розрахунку 

Вихідні дані: 

1. Розрахункова висота хвилі 5,2%1 h м. 

2. Довжина хвилі 28 м. 

3. Глибина води перед спорудою 5d м. 

4. Швидкість вітру 21V м/с. 

5. Кут нахилу укосу 3ctg (18º).  

Потрібно: 

а) визначити висоту накату хвиль на укіс; 

б) розрахувати хвильовий тиск і побудувати епюру максимального хвильового 

тиску на укіс, кріплений залізобетонними плитами; 

в) розрахувати протитиск та побудувати епюру хвильового протитиску. 

Розрахунок: 

А. Визначення висоти накату хвиль на укос. 

Висота накату на укіс хвиль забезпеченістю 1% за накатом визначена за 

допомогою залежності (Д.6). Коефіцієнти шорсткості 1rk  і проникності 9,0pk  

укосу, прийняті за таблицею Д.2. Коефіцієнт 
spk , який залежить від швидкості вітру і 

кута нахилу укосу за таблицею Д.3 складає 4,1spk , а коефіцієнт 2,1runk  (див. 

рисунок Д.3). Враховуючи вихідні дані і прийняті коефіцієнти висота накату складає: 

3%1 8,35,22,14,19,01 zмhrun  . 

Б. Розрахунок хвильового тиску хвильового тиску на укос. 

Максимальний розрахунковий хвильовий тиск у крапці 2 укосу приймається за 

формулою (Д.7). Коефіцієнт sk  визначається за формулою (Д.8), а коефіцієнт 
fk  по 

таблиці Д.5 в залежності від пологості хвилі 2,115,2/28/ h  складає 1,04. 

Максимальний відносний хвильовий тиск на укос у крапці 2 для висоти хвилі 

5,2%1 h м складає 9,1relp  (див. таблицю Д.6). 
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06,1
28

5,2
15,1028,03

28

5,2
8,485,0 








sk ; 

525,281,919,104,106,1 dP , кПа. 

Ордината 2z  (крапки 2) прикладання максимального розрахункового хвильового 

тиску, а також величини А и В визначаються відповідно за формулами (Д.9÷Д.11) і 

складають: 

02,2
3

31

5,2

28
023,047,05,2

2

2












A , м 

  87,1
28

5,2
25,0384,095,05,2 








B , м 

  57,087,102,21321
3

1
02,2 2

22 





 z , м 

Ордината 3z  дорівнює висоті накату хвиль на укос 8,3%1 runh м. 

На ділянках кріплення по укосу вище і нижче крапки 2 значення ординат епюри 

хвильового тиску p , кПа, прийняті на відстанях, м: 

при 63,0500125,01 l м та 33,1500265,03 l м  8,20524,0  P кПа; 

при 63,1500325,02 l м та 38,3500675,04 l м  2,5521,0  P кПа. 

50
68,1

84

13

328

4 2





фL  м 

За отриманими значеннями побудована епюра максимального розрахункового 

хвильового тиску на укос, укріплений залізобетонними плитами, представлена на 

рисунку В.6.  
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Рисунок В.6  – Епюра максимального розрахункового тиску на укіс, укріплений 

залізобетонними плитами 

 

 

В. Розрахунок протитиску на укіс. 

Ординати епюри хвильового протитиску cp , кПа, на плити кріплення укосу 

визначені за формулою (В.13). Значення відносного хвильового протитиску прийняті 

за графіками на рисунку В.5. 

Усі розрахунки з визначення ординат хвильового протитиску зведено у таблицю 

(див. таблицю В.7). 

 

Таблиця В.7 – Значення ординат епюри хвильового протитиску 

Розрахунков

і величини 

Нумерація плит 

1 2 3 4 5 6 

ix  -15,4 -9,4 2,6 8,6 14,6 15,95 

fb  6 6 6 6 6 1,35 

  28 28 28 28 28 28 

/b f  0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,048 

/xi  -0,55 -0,34 0,09 0,31 0,52 0,57 

sk  1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

fk  1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

rel,cp  0 0 0,12 0,13 0,09 0,06 

cp  0 0 3,24 3,51 2,43 1,62 

 

Епюра хвильового протитиску на укіс, укріплений залізлбетонними плитами 

представлена на рисунку В.7. 
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Рисунку В.7 – Епюра хвильового протитиску на укіс, укріплений 

залізобетонними  плитами 
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ДОДАТОК Г 

(довідковий) 

 

РОЗРАХУНОК ЛЬОДОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА БЕРЕГОЗАХИСНІ  

СПОРУДИ УКОСНОГО І ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФІЛІВ 

 

Г.1 Основні положення 

 

Г.1.1 Величина і характер льодових навантажень на берегозахисні споруди 

залежать від метричних та міцністних характеристик рівних льодових полів. 

Г.1.2 При розрахунках льодових навантажень на берегозахисні споруди 

необхідно мати дані про фізико-механічні властивость льоду у районі майбутнього 

будівництва. До основних фізико-механічних характеристик рівних льодових полів 

відносяться міцність льоду на одновісьове стискання (Rc) та на вигин (Rf), а до 

метричних – площа (A) та товщина (hd). 

Г.1.3 У процесі проектування берегозахисних споруд слід визначати величину 

локального льодового тиску. Максимальні значення локального тиску необхідні для 

розрахунку місцевої міцності споруд. 

Г.1.4 Усі розрахунки, повязані з визначенням льодових навантажень на 

берегозахисні споруди, слід виконувати відповідно до рекомендацій нормативного 

документа СНиП 2.06.04-82*. 

Г.1.5 При проектуванні нових конструкцій берегозахисних споруд, які ще не 

пройшли апробацію на практиці, льодові навантаження на них необхідно визначати 

на основі фізичного і математичного моделювання. 

 

Г.2 Розрахунок льодових навантажень на укоси 

 

Г.2.1 Льодові навантаження на секцію споруд укісного типу або окрему опору з 

похилою передньою поверхнею розкладається на горизонтальну та вертикальну 

складові сили. 

Горизонтальна складова сили hF , МН, визначається за формулою: 

;tg1,0  dfh hbRF       (Г.1) 
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Вертикальну складову сили 
vF , МН, слід визначати за формулою: 

,ctg  hFF       (Г.2) 

де fR  міцністна характеристика льоду на вигин, МПа; 

        b  розрахункова ширина секції споруди, м; 

      dh  розрахункова товщина льодового поля, м; 

       кут нахилу передньої поверхні споруди до горизонту, град. 

 

Г.3 Розрахунок льодових навантажень на споруду вертикального профілю 

 

Г.3.1 Силу від дії льодового поля на секцію споруди з вертикальною передньою 

стінкою слід визначати: 

─ від удару льодового поля о секцію споруди wcF , , МН, за формулою: 

,07,0, cdwc RkAhF       (Г.3) 

─ при дробленні та зминанні льодового поля о секцію споруди wcF , , МН, за 

формулою: 

dcwb hbRkkF  ,      (Г.4) 

де   – швидкість руху льодового поля, м/с, яка визначається за даними натурних 

спостережень, а при їх відсутності приймається рівною: 

для річок та приливних ділянках морів – швидкості течії води; 

для водосховищ та морів – 3% від значення швидкості вітру 1%-ої 

забеспеченості у період руху льоду; 

dh  – розрахункова товщина льодового поля, м; 

b  – розрахункова ширина секції споруди, м; 

сR  – міцністна характеристика льоду на одновісьове стискання, МПа; 

А  – максимальна площа льодового поля 1%-ої забеспеченості, м
2
, яка  

визначається за даними натурних спостережень; 

vk  – коефіцієнт, який залежить від ефективної швидкості деформації льоду і 

приймається за таблицею Г.1. 

k  – коефіцієнт, який приймається за таблицею Г.2. 
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Таблиця Г.1 – Значення коефіцієнта vk  

Значення  
710  і 

менше 
5105   44 10510    310  3105   

210  і 

більше 

Коефіцієнт vk  0,1 0,9 1,0 0,8 0,5 0,3 




e ефективна швидкість деформації льоду, 1c ,          4be  


 

 

Таблиця Г.2 – Значення коефіцієнта k  

Значення dhb /
’
 0,3 і 

менше 
1 3 10 20 

30 і 

більше 

Коефіцієнт k  1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 

 

Г.3.2 У процесі проектування берегозахисних споруд вертикального профілю 

слід визначати величину локального льодового тиску. Максимальні значення 

локального тиску необхідні для розрахунку місцевої міцності споруд. 

Значення локального льодового тиску p¡, МПа, для площ контакту від 0,1 до 

10hd, м
2
, слід визначати за залежністю: 

clocbvi Rkkkp  ,' ,     (Г.5) 

де 'k  – коефіцієнт, який для прісноводного льоду приймаеться рівним 1, а для 

морсь кого льоду рівним 1,164; 

vk  – те ж, що і у формулах (Г.3 та Г.4). 

Коефіцієнт kb,loc, який враховує напружено-деформований стан льоду у зоні 

контакту із зовнішньою поверхньою споруди, розраховується за формулою: 

93,056,0
12,1

2

4 2

, 





















d

locb

h
S

k ,     (Г.6) 

де S – площа контакту зони рівного льодового поля з поверхньою споруди, м
2
; 

hd – те ж, що і у формулах (Г.3 та Г.4). 

 

Приклад розрахунку 

Вихідні дані: 

1. Товщина рівного льодового поля hd = 0,8м. 
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2. Міцність льоду на одновісьове стискання складає Rc=1,5 МПа. 

3. Ширина зони контакту льодового поля із спорудою b = 0,5м. 

4. Ефективна швидкість деформації льоду ε  =10
-3

 с
-1

. 

Потрібно визначити значення локального льодового тиску, який діє на споруду 

вертикального профілю. 

Розрахунок: 

З урахуванням вихідних даних площа контакту льодового поля із спорудою у 

початковий момент складе S = bh =0,50,8=0,4м
2
. 

Коефіцієнт kb,loc, який враховує напружено-деформований стан льоду у зоні 

контакту із зовнішньою поверхньою споруди, розрахований за формулою (Г.6): 

53,593,056,0

8,0

4,0

12,1

2

4
2

2
, 





















locbk  

Значення локального льодового тиску p¡, МПа, для площ контакту від 0,1 до 

10hd, м
2
, слід визначати за залежністю (Г.5). 

У цьому прикладі коефіцієнт, який враховує швидкість деформації льоду 

k =1,164 (як для морського льоду), а коефіцієнт vk  за таблицею Г.1 складає 0,8. 

Таким чином, нормативний локальний тиск складає: 

72,75,153,58,0164,1 ip МПа. 

Величина цього тиску буде вихідною при розрахунках місцевої міцності 

конструкції споруди з урахуванням міцністних властивостей будівельних матеріалів. 
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ДОДАТОК Д 

(довідковий) 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ДРЕНАЖІВ ТА  

ПРИНЦИПИ ЇХ РОЗРАХУНКІВ 

  

Д.1 Основні положення 

  

Д.1.1 Дренажнi споруди на зсувонебезпечних схилах повиннi враховувати 

концепцiї довгострокового розвитку населених мiсць вiдповiдно до генерального 

плану, можливiсть техногенного пiдтоплення територiй, що забудовуються, та 

обиратися з урахуванням таблиць Д.1 i Д.2. 

Як правило, розрахунковий термiн роботи дренажiв повинен бути 20 рокiв, а 

мiстобудiвний прогноз - охоплювати  перiод  30-50  рокiв. 

Д.1.2  Робота дренажних споруд повинна бути ув'язана з запобiжними заходами 

щодо захисту вiд пiдтоплення на прилеглих територiях, якi забудовуються. 

         

Д.2 Трасування дренажів 

       

Д.2.1 Горизонтальнi трубчастi дренажi закладаються на схилах  при заляганнi 

водоупорiв на глибинi до 6 м, за межами зсувних перемiщень або, як виняток, на 

стабiлiзованих зсувах, в мiсцях  виклинювання пiдземних вод у корiнних породах. 

Максимальна глибина закладання горизонтальних трубчастих дренажiв 

визначається стiйкiстю стiнок виробки та схилу i повинна бути не меншою за глибину 

промерзання. 

При трасуваннi дренажiв необхiдно враховувати пiдземнi улоговини стоку. 

Вибiр трас слiд провадити з  урахуванням  мінімального їх заглиблення, розмiщення 

колодязiв на зсуворозподiльних мисах. 

Д.2.2 У мiсцях виклинювання пiдземних вод на уступах  тектонiчних та зсувних 

сходин рекомендується укладання пластових дренажiв у виглядi фiльтруючого 

привантаження на всiй протяжностi та по всiй потужностi зони виклинювання. 

Д.2.3  Скидання дренажних вод потрiбно здiйснювати в тальвеги, водостоки, 

водоймища, а при вiдповiдному обгрунтуваннi -  в  закриту мiську водостiчну 

мережу.       
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При цьому повинен бути виключений пiдпiр дренажних систем. Скидання 

дренажних вод  безпосередньо  на  схили або тераси не допускається. 

Перерiзи та уклони водовiдвiдних систем повиннi  розраховуватись на 

приймання додаткових витрат дренажних вод. 

У разi неможливостi улаштування самопливних дренажних  систем допускається 

виконувати сифоннi,  вакуумнi,  ерлiфтнi  водовiдводи або вiдводи з iндивiдуальними 

насосними установками при  належному технiчному обгрунтуваннi. 

Д.3 Принципи розрахунків дренажiв 

      

Д.3.1 На основi розрахунків дренажiв визначають  положення  депресiйних 

поверхонь, оптимальну глибину закладання  дренажiв,  вiдстань мiж дренами, 

приплив води до дренажної системи, водозахватну та пропускну здатності дрен, 

гранулометричний склад фiльтрувальних обсипок або наскрізність фiльтрiв iз 

штучних матеріалів, що виключають  можливiсть механiчної суфозiї, швидкостi течiї 

води в дренах i колекторах. 

Рекомендації щодо застосування дренажів наведені в таблиці Д.1, а 

конструктивні типи дренажів, що рекомендуються, в таблиці Д.2. 

Д.3.2  Фiльтрацiйнi розрахунковi схеми дренажiв повиннi враховувати рель'єф 

схилiв, наявнiсть водоймищ, водостокiв, котлованiв, гiдрогеологiчну будову товщi, 

величини коефiцiєнтiв фiльтрацiї окремих шарiв, водовiддачу грунтiв, перетоки мiж 

окремими водоносними горизонтами, величини коефiцiєнтiв iнфiльтрацiї, мiсцепо-

ложення, типи та конструкцiї дренажiв. При розрахунку окремих дрен необхiдно 

враховувати данi щодо поверхневого стоку, iнфiльтрацiї, випаровування та 

транспiрацiї, конденсацiї водяної пари в поверхневому шарi ґрунту. 

Д.3.3 Гiдрогеологiчнi розрахунки та врахування впливу фільтраційних вод на 

стiйкiсть схилiв виконуються для основних протизсувних дренажiв i допускається не 

виконувати для допомiжних i тимчасових дренажних споруд. 
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Таблиця Д.1 – Рекомендації щодо застосування дренажів 

 

№№

з/п 

 

 

Об’єкти захисту 

Типи дренажів 

Основні Допоміжні 

Горизонтальні Вертикальні Комбіновані Горизонтальні 

Труб 

часті 

Гале

рейні 

Свердл

о- 

вини 

Пром

е- 

неві 

Поглинаючі або з  

відкачкою 

з шахтними 

колодязями, 

наскрізними і 

забивними фільтрами, 

на дренажних галереях 

площ

ад- 

кові 

плас- 

тові 

про- 

різи 

кап- 

тажі 
від- 

криті 
Шахтні 

колодязі 

Сверд 

ловини 

1 Великі громадські та інженерні 

об’єкти, спортивні центри, 

об’єкти охорони здоров’я, 

відпочинку, промислові споруди, 

гаражі, стоянки автомобілів, 

загальноміські парки 

 

+ 

 

+ 

     

+ 

 

+ 

 

+ 

   

2 Магістральні вулиці та дороги + +     + + +    

3 Пам’ятки історії та архітектури + +     +      

4 Складні дорожньо-транспортні 

споруди (мости, естакади, тунелі, 

метрополітени) і інші підземні 

об’єкти  

 

+ 

 

+ 

     

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

5 Великі резервуари – сховища 

води 
+ +      + +    

6 Берегові контр банкети і 

контрфорси 
+ +           

7 Споруди, розташовані окремо   + + + +     +  

8 Сформована міська забудова + + + +    +   +  
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Кінець таблиці Д.1 

9 Окремі спортивні споруди     + +  + +  +  

10 Вулиці і дороги місцевого 

значення 
       + + + +  

11 Міські садово-паркові території, 

позаміські дороги та території,  

сільськогосподарські угіддя 

       +  + + + 

12 Лісові, заповідні зони          + + + 

Примітка 1. До основних відносяться дренажі, що підвищують коефіцієнт стійкості схилу не менше ніж на 15-20 %. Допоміжні дренажі 

застосовують для зняття гідростатичного напору поблизу затримуючих споруд на ділянках виходу фільтраційного потоку на укіс для 

запобігання механічної суфозії і осушення перезволожених ґрунтів. 

Примітка 2. Вбирні колодязі та свердловини допускається застосовувати при відповідному гідрогеологічному обґрунтуванні виключення 

небезпеки забруднення водоносних горизонтів, які розміщені нижче (вбирних), можливості приймання води, що скидається, без погіршення 

умов загальної стійкості схилів. 
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Таблиця Д.2 – Конструктивні типи дренажів 

   Типи дренажів Водоприймальна частина Водовідвідна частина Примітки 

ОСНОВНІ 

Горизонтальнi 

трубчастi (головні та 

берегові, площадкові 

та окремі дрени на 

підході, 

безпосередньо на 

зсувному схилі)             

Багатошаровi фiльтрувальнi обсипки з піску, 

гравію, щебеню, керамзиту, шлаку, ткані та 

неткані мінеральні та полімерні матеріали; 

поєднання обсипок та обгорткових матеріалів; 

трубофільтри із пористого бетону, полімербетону; 

трубофільтри в поєднанні з піщаними обсипками 

або з фільтрувальними обгортками                                          

Керамiчнi, азбестоцементнi, 

залізобетонні, бетонні, чавунні, 

пластмасові труби 

3 урахуванням агресивних по 

відношенню до бетону, ґрунтів та 

води 

Галерейні        Вертикальні наскрізні фільтри; забивні фільтри;  

 

багатошарові фільтрувальні   обсипки з піску, 

гравію, щебеню, керамзиту, шлаку; 

ткані та неткані мінеральні та полімерні матеріали; 

поєднання обсипок та обгорткових матеріалів                             

Збірний і монолітний залізобетон, 

цегла, дерево для тимчасових 

галерей) 

Для галерей, що будуються 

закритим способом; 

для галерей, що будуються 

відкритим способом 

Те саме 

Те саме 

Свердловини-дрени Перфоровані труби з обгортками з волокнистих 

матеріалів або трубофільтри 

Залізобетонні колодязі, галереї  

Променеві Те саме Залізобетонні колодязі  

Вертикальні Піщано-гравійні засипки, кожухові та блочні 

фільтри 

Труби гарячекатані, електрозварні, 

поліетиленові, поліхлорвінілові, 

азбестоцементні, залізобетонні 

колодязі, дерев’яні (тимчасові) 

Вертикальні вбирні свердловини, 

що стоять окремо або колодязі 

Комбіновані Те саме Те саме В поєднання з галерейними або 

трубчастими 

ДОПОМІЖНІ 

Пластові За типом горизонтальних трубчастих   

Прорізи Багатошарові фільтрувальні обсипки з піску, 

гравію, щебеню, керамзиту, шлаку 
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Кінець таблиці Д.2 

Каптажні Те саме Залізобетонні колодязі  

Відкриті Те саме Траншеї, канави  

Примітка 1. Максимальна глибина закладання труб допускається за умов їх мiцностi. 

Примітка 2. Крупнiсть матерiалу та кiлькiсть шарiв пухких обсипок, тканих i нетканих мiнеральних або полiмерних матерiалiв    

                         пiдбираються за вiдповiдними iнструкцiями та стандартами в залежностi вiд умов дренування, виду дренуючого грунту, виб 

                         раних форм та розмiрiв водоприймальних отворiв. 

Примітка 3. Прийом води з пласта проводиться через стиковi зазори мiж дренажними або через круглi отвори чи щiлиннi пропили в стiнах   

                         труб. 

Примітка 4. Технiчнi вимоги до обладнання дренажних фiльтрiв визначаються вiдповiдними положеннями. 
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Пiдiбранi за розрахунком дренажнi обсипки або фiльтри iз штучних матерiалiв 

не повиннi замулюватись, кальматуватись,  пiддаватись хiмiчнiй та механiчнiй 

суфозiї та корозiї. 

Фiльтри дренажних колодязiв повиннi  влаштовуватись на всю потужнiсть 

водоносних горизонтiв, а траншеї горизонтального дренажу  засипатись 

фiльтрувальним матерiалом з пiщаних грунтiв з коефiцiєнтом фiльтрацiї не менше 

10 м/добу на 0,8 найбiльшої висоти водоносного горизонту вiд лотка дрени. 

   

Д.4 Дренажні галереї 

  

Д.4.1 Дренажнi прохiднi галереї застосовуються у таких випадках: 

– при iнженерному захистi об'єктiв 1 та II ступенiв  вiдповiдальностi або 

iнших цiнних об'єктiв; 

– при глибинах пiдземних вод бiльше 5-8 м в умовах значної потужностi 

тріщинуватих, скельних, напiвскельних, пiщаних i  супiщаних грунтiв, що 

залягають на водоупорi; 

– при високiй щiльностi забудови територiї та насиченостi пiдземними 

комунiкацiями; 

– на схилах крутiстю бiльше 20
о
; 

– на паркових територiях зi схилами та густою рослиннiстю; 

– на зсувних i зсувонебезпечних схилах, що вмiщують один або декiлька 

роздiлених водоупорами водоносних горизонтiв - комбiнованi дренажi у виглядi 

дренажних галерей з наскрiзними або забивними фiльтрами. 

Д.4.2 Траси дренажних галерей не повиннi проходити пiд фундаментами 

будинкiв i споруд І та II ступенiв вiдповiдальностi.  Неприпустиме проходження 

трас на дiлянках зон концентрацiї дотичних напруг у схилi. При цьому слiд 

ураховувати розмiщення дренажних i вентиляцiйних колодязiв, умови 

механiзованого улаштування пiдземних виробок. 

Д.4.3 Проходка галерей поблизу будинкiв, споруд або пiд ними можлива в 

особливих випадках без виносiв та осiдань грунтiв, а також суфозii та порушення 

стiйкостi грунтiв прифiльтрової зони пiд  час експлуатацiї пiдземної виробки. 

Проходка галерей повинна здiйснюватись без перебору перерiзiв. 
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Д.4.4 Проходку дренажних галерей рекомендується виконувати в щiльних 

водонепрохiдних або скельних грунтах, якомога ближче (при збереженнi стiйкостi 

склепiння) до пiдошви водоносного горизонту для виключення необхiдностi 

застосування спецметодiв водоподавлення та спецiального гiрничопрохiдницького 

устаткування. Улаштовувати дренажнi галереї в контрбанкетах i насипах, що 

вiдсипаються, рекомендується безпосередньо в прогнозованому водоносному 

горизонтi з дренажною вiдсипкою. 

Д.4.5 Галереї круглого перерiзу рекомендується проходити, як правило, 

щитовим способом. 

Д.4.6 Поздовжнi уклони дренажних галерей  повиннi  призначатись, як 

правило, в межах 0,002 - 0,04. 

Виходи iз дренажних галерей на поверхню влаштовуються на зсувороздiльних 

мисах або стiйких дiлянках схилу короткими  штреками. 

Оголовки виходiв (портали) повиннi закриватись спецiальними гратами з 

можливим встановленням водомiрного обладнання. 

Гiрнича виробка дренажних галерей повинна призначатись, виходячи iз 

габаритiв рухомого складу, але не менше 1,8 м. 

Д.4.7 Всi горизонтальнi виробки, по яких провадиться транспортування 

вантажiв, повиннi мати на прямолiнiйних дiлянках вiдстань (зазори) мiж 

крiпленням, в тому числi опалубкою, або розмiщеним у виробцi обладнанням, 

трубопроводами, кабелями та найбiльш  виступною крайкою габариту рухомого 

складу рейкового транспорту не менше 0,7 м (вiльний прохiд для людей) та при 

безрейковому самохідному транспортi - не менше 1,0 м. 

На закругленнях величина зазору мiж габаритом рухомого складу та 

крiпленням iз зовнiшньої сторони повинна бути збiльшена в залежностi вiд радiуса 

кривої, довжини та бази рухомого складу з таким розрахунком, щоб за будь-якого 

положення рухомого складу були збереженi необхiднi зазори, встановленi для 

прямої дiлянки колiї. 

Вiльний прохiд для людей вздовж всiєї виробки повинен улаштовуватись з тiєї 

самої сторони та мати висоту не менше 1,8 м. 

Д.4.8 Крiплення всiх гiрничих виробок повинно виконуватись згiдно з 

затвердженим проектом або паспортом крiплення. Гiрничi виробки дренажних 
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галерей повиннi крiпитися збiрним або монолiтним залiзобетоном. Дерев'янi 

крiплення застосовуються тiльки як тимчасовi термiном до 4-х рокiв. 

Обробка дренажних галерей повинна бути розрахована на  вертикальний, 

боковий та низовий тиск, на лоткову частину обробки, а  в глинистих породах слiд 

ураховувати i тиск набухання. 

В обробках дренажних галерей потрiбно влаштовувати спецiальнi отвори для 

приймання пiдземних вод iз фiльтрувальних обсипок, крiзних та забивних фiльтрiв. 

Д.4.9 Галереї обладнуються дренажними  свердловинами,  забивними фiльтрами 

або самовиливними свердловинами. Самовиливнi свердловини влаштовуються для 

зняття гiдродинамiчного тиску в напiрних горизонтах, їх конструкцiї аналогiчнi 

крiзним фiльтрам. 

Крiзнi фiльтри рекомендується з'єднувати з дренажними галереями 

спецiальними боковими нiшами. 

Д.4.10 Устя колодязiв повиннi бути обладнанi залiзобетонними  кiльцями з 

кришками, конструкцiї яких повиннi  забезпечувати  можливiсть їх прочищення або 

замiни, нормальної безпечної  експлуатації галерей. 

Забивнi фiльтри рекомендується влаштовувати з металевих  труб з щiлинною або 

круглою перфорацiєю без обсипки за умови формування природної фiльтрувальної 

обсипки. 

Фiльтри вдавлюються або забурюються в покрiвлю галерей. Вiдстанi мiж 

забивними фiльтрами рекомендується приймати 5-10 м, дiаметр фiльтрiв 32-50 мм, 

довжина 10-12 м. свердловиннiсть  5-7 %. 

Довжина перфорованої робочої частини фiльтру може  прийматись 0,4 - 0,8 вiд 

потужностi водоносного горизонту. 

Всi технiчнi характеристики забивних фiльтрiв уточнюються пiсля випробування 

дослiдних зразкiв. 

Д.4.11 При всiх режимах роботи дренажних галерей не  допускається затоплення 

пiдошви виробок. 

Всi пiдземнi виробки повиннi мати вентиляцiю за  розробленими схемами для 

всiх стадiй робiт та експлуатацiї. 

Д.4.12 Роботи з будiвництва та експлуатацiї дренажних галерей  та пiдземних 

виробок, їх провiтрюванню пiдземному транспорту та шахтному пiдйому, 
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електроустановок, освiтлення, водовiдливу, загальні санiтарнi вимоги 

регламентуються спецiальними правилами безпеки. 

Д.5 Променевi дренажi 

      
Д.5.1 Горизонтальнi променевi дренажi слiд застосовувати в зонах височування 

грунтових вод для осушення водоносних  горизонтiв,  де неможливе прокладання 

поверхневих дренажiв. 

Якщо в схилi видiляються декiлька водоносних горизонтiв,  перетоки мiж якими 

не перевищують 5 % лiнiйних витрат, то променевий дренаж улаштовується в 

кожному з них в знижених або заповнених добре проникними грунтами мiсцях 

водотривкого ложа. 

Д.5.2 Вибiр конструкцiї дренажiв проводиться з урахуванням можливостей 

бурового устаткування, його встановлення та перемiщення, розмiщення шахтних 

колодязiв, внутрiшнiй дiаметр яких приймається рiвним 3-4 м. 

В одному кущi променевого дренажу слiд проектувати не менше трьох 

свердловин: центральний промiнь – за нормаллю до схилу: два iнших – пiд кутом не 

менше 30
о
. Довжина променя  може  прийматись вiд 15 до 90 м, зовнiшнiй дiаметр – 

70-200 мм, уклон 0,05 та бiльше. Довжина бокових променiв приймається у 1,5 рази 

бiльше центрального. 

Д.5.3 У незв'язних  грунтах, що мають високий коефіцієнт фiльтрацiї (10 м/добу 

та бiльше), можлива проходка свердловин методом продавлювання з одночасним 

оснащенням їх несуфозiйною гравiйнокожуховою фiльтровою колоною, яка складена 

з металевих перфорованих труб. 

Незв'язнi грунти з коефiцiєнтом фiльтрацiї менше 10 м/добу та зв'язнi грунти 

доцiльно оснащувати армованими термопластиковими фiльтрами пiд захистом 

колони обсадних труб. У незв'язних пливунних грунтах потрiбен також захист 

обсадних труб з боку забою. 

Якщо в перiод будiвництва або експлуатацiї на схилi очiкуються незначнi 

перемiщення грунтiв, кiстяк свердловин рекомендується влаштовувати iз 

перфорованих металевих труб, в iнших випадках - з трубофiльтрiв. 

Внутрiшнiй дiаметр обсадних труб рекомендується  приймати  на 10 - 15 мм 

бiльшим зовнiшнього дiаметра фiльтрової колони. 
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У пiдготовленiй до роботи свердловинi не повинно бути наскрiзних щiлин, 

викри влень та перекосiв в мiсцях з'єднання  трубофiльтрiв. 

Торцi свердловин закладаються заглушками. 

         

Д.6 Конструкції горизонтальних дренажів 

     

Д.6.1 Конструкції дренажно-водовiдвiдної мережi та споруд повинні 

передбачати можливiсть зчищення вiд наносiв i солей, що випадають на стiнки та дно 

лоткiв i труб, пiдтримання системи в нормальному експлуатацiйному станi, 

забезпечувати захист вiд суфозiї грунту в дренажнi споруди, виключати 

неорганiзований скид води на зсувнi схили, рiзного роду витiкання з дренажiв, 

закупорювання та привантаження виходiв пiдземних вод, перевантаження схилiв 

грунтом iз траншей. 

Д.6.2 Дiаметр труб дренажу визначається  гiдравлiчним  розрахунком, але 

приймається не менше 200 мм. 

Мiнiмальнi допустимi швидкостi течiї в трубах 0,2  м/с.  Максимальнi швидкостi 

призначаються в залежностi вiд матерiалу труб. 

 Мiнiмальнi поздовжнi уклони дренажiв:  трубчастих - 0,003, дренажних прорiзiв 

– 0,005-0,01. 

Максимальнi уклони визначаються допустимими швидкостями течії води в 

трубах, що не перевищують 1 м/с. 

Д.6.3 В мiсцях поворотiв трас, приєднання бокових лiнiй дренажу, змiни уклонiв, 

перепадiв трубчастих дренажiв, а на прямих ділянках через 30-40 м повиннi 

влаштовуватись оглядовi колодязi з залiзобетону, рiдко з бетону класу С32/40 або 

каменю марки не менше М400. 

В дренажних водоприймальних колодязях улаштовуються вiдстiйники 

завглибшки не менше 0,5 м. 

На транзитних скидних дiлянках дренажу вiдстiйники в колодязях не 

влаштовуються. 
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ДОДАТОК Е 

(довідковий) 

ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ СЕЙСМІЧНИХ ДІЙ НА СХИЛ 

 

Е.1 Врахування сейсмічного навантаження на зсувні масиви (схили) за  

ДБН В.1.1-12   (при сейсмічності більше 6 балів) 

 

Е1.1 Ефект від дії землетрусів на ґрунти присхилових масивів підсилює вплив 

руйнівних сил, зумовлених високими градієнтами схилів, наявністю послаблених зон 

і тріщин. На амплітудний і спектральний склад коливань значною мірою впливають 

геометричні параметри схилів, їх орієнтація відносно напрямків поширення хвиль, 

наявність на схилах виступів, западин, терас. Дослідження показують, що при 

боковому підході імпульсів результуюче хвильове поле на протилежних схилах долин 

(бортів каньйонів) є несиметричним. Найбільш чутливі до струсів верхні частини 

схилів за наявності заколів, а також делювіально-зсувні схилові відклади. 

Е.1.2 На сучасному етапі розвитку обчислювальних комплексів стає доступним 

комплексний підхід до оцінки сейсмостійкості об'єктів будівництва. Розрахункова 

обґрунтованість прийнятих проектних рішень досягається шляхом розгляду моделей 

конструктивної надійності, однією з яких і є модель впливу. Необхідність урахування 

сейсмічних впливів при розрахунках стійкості зсувних масивів і розробці 

протизсувних заходів ускладнює проектування протизсувних споруд. 

 

Е.2 Квазістатичний метод врахування сейсмічних впливів 

Е.2.1 Відповідно до вимог додатку К ДБН В.1.1-12 сейсмічну дію необхідно 

враховувати за допомогою квазістатичної методики, згідно з якою, сила сейсмічного 

впливу визначається як динамічний коефіцієнт сейсмічності, отриманий шляхом 

перемноження набору коефіцієнтів, які враховують ґрунтові умови, прискорення 

ґрунту, допустимість руйнувань конструкцій тощо. Сейсмічні впливи враховуються у 

вигляді двох розрахункових схем з різною спрямованістю сейсмічної сили 

(горизонтально і під кутом в 30
о
 до горизонту). При цьому необхідно сейсмічну силу 

розкладати на дві складові: нормальну і дотичну до ймовірної поверхні ковзання 

зсуву.  

На рисунку Е.1 показані напрямки дії сейсмічної сили для різних випадків.  
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            а                                               б                                                    в 

а, б - відповідно до вимог ДБН В.1.1-12:2014; в - спрощений спосіб, що застосовувався 

до введення ДБН В.1.1-12:2014. 

Рисунок Е.1 –  Напрямки дії сейсмічної сили для різних розрахункових випадків  

 

Існує три розрахункові схеми розрахунку стійкості зсувонебезпечного масиву: 

 без сейсмічних впливів; 

 з горизонтальним прикладанням сейсмічних сил; 

 з сейсмічними силами під кутом в 30 
о
 до горизонту. 

Розрахунок стійкості та визначення зсувного тиску виконані по методиці 

Шахунянца Г.М.  

Значення нормативних коефіцієнтів запасу стійкості та зсувний тиск 

визначаються згідно ДБН В.1.1-24. 

Зсувний тиск визначають за формулою: 

,RFЕ
n

c

fc 



       (Е.1) 

     де  γfc – коефіцієнт сполучення навантажень; 

γc – коефіцієнт умов роботи; 

γn – коефіцієнт надійності (відповідальності) схилу; 

R – утримуючі сили, кН ; 

F – зсувні сили, кН. 
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Е.2.2 Приклад №1 

В прикладі №1 прийнято: клас відповідальності споруд, розташованих в зоні 

впливу зсувонебезпечного масиву СС2, категорія відповідальності конструкцій А, 

наближений метод розрахунків. В таблиці Е.1 наведено значення нормативних 

коефіцієнтів стійкості в залежності від сполучення навантажень. 

Таблиця Е.1 - Значення коефіцієнтів для різних сполучень навантажень 

Сполучення 

навантажень 
γn γfc γc 

c

fcn

snK


 
  

Основне 1,1 1,0 0,95 1,158 

Аварійне 

(сейсм.) 
1,1 0,9 0,95 1,042 

 

Розрахункова схема зсувного масиву наведена на рисунку Е.2. Римськими 

цифрами позначено розрахункові блоки. Арабськими цифрами позначено 

розрахункові випадки по визначенню коефіцієнту запасу стійкості із врахуванням 

сейсмічних впливів. 

I

III

II

IV
VQi

αi

Sсейсм

Горизонтальне Під кутом 

Sсейсм

гор.Sсейсм

верт.
30°

 

Рисунок Е.2 – Розрахункова схема зсувного масиву 

Коефіцієнт запасу стійкості схилу при основному сполученні навантажень 

визначається за формулою: 

,
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   (Е.2) 
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        де R – утримуючі сили, кН; 

F – зсувні сили, кН; 

Qi – вага i-того блоку, кН/м; 

αi –  кут нахилу поверхні ковзання i-того блоку до горизонту, град.; 

φi – кут внутрішнього тертя в i-тому блоці, град.; 

ci – питоме зчеплення ґрунту в i-тому блоці, кПа ; 

li – довжина площини ковзання в i-тому блоці, м. 

Результати розрахунку стійкості схилу на прикладі №1 при основному 

сполученні навантажень наведені в таблиці Е.2.  

Таблиця Е.2 – Розрахункові значення без сейсмічних впливів 

№
 б

л
о

к
у

 

П
л
о

щ
а 

б
л
о

к
у

 S
i 

П
и

то
м

а 
в
аг

а 
γ i

 

Q
i=

S
i·

γ i
 

αi li φi ci 

Q
i·

сo
s 

α
i·

tg
 φ

i 

c i
·l

i 

co
sφ

i 

co
s(

α
i–

 φ
i)

 

Q
i·

si
n

 α
i 

R F Кst ∑R ∑F 

К
о

еф
іц

іє
н

т 
ст

ій
к
о

с
ті

 с
х

и
л
у

 К
st
 

Е 

м
2
 тс/м

3
 тс/м град м град тс/м

2
 тс/м тс/м – тс/м тс/м тс/м – тс/м тс/м – тс/м 

I 10,25 1,86 19,07 48,49 7,55 10 0,60 2,23 4,53 1,26 14,28 8,50 17,96 0,47 8,50 17,96 

1,011 

10,62 

II 24,25 1,86 45,11 31,38 5,85 10 0,60 6,79 3,51 1,06 23,49 10,89 24,84 0,44 19,39 42,8 26,05 

III 32,40 1,86 60,26 13,77 6,18 10 0,60 10,32 3,71 0,99 14,34 13,85 14,16 0,98 33,24 56,96 28,25 

IV 26,52 1,86 49,33 2,86 6,01 10 0,60 8,69 3,61 0,99 2,46 12,20 2,44 4,99 45,44 59,40 20,16 

V 9,10 1,86 16,93 -22,59 5,42 10 0,60 2,76 3,25 1,17 -6,50 14,62 0,00 0,00 60,06 59,40 7,53 

 

При основному сполученні навантажень коефіцієнт стійкості схилу 

Кst = 1,011 < [Кst] = 1,158, зсувний тиск Е = 75,3 кН/м. 

Е.2.3 Приклад №2 

Розрахунок стійкості схилу на прикладі №2 при аварійному сполученні 

навантажень виконується згідно з додаток Е ДБН В.1.1-12:2014. В розрахунку 

прийнята друга категорія ґрунту по сейсмічним властивостям, сейсмічні впливи 8 
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балів. 

Коефіцієнт стійкості схилу з горизонтальним прикладанням сейсмічних сил 

визначаємо за формулою: 

,
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)cos(
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   (Е.3) 

де   0UmkkS kfсейсм
 – сейсмічна складова зсувних сил згідно ДБН В.1.1-

12:2014; 

00 agkU A   – сейсмічне прискорення ґрунтів основи, м/с
2
; 

kА – коефіцієнт, який враховує ймовірність сейсмічної події на протязі терміну 

експлуатації споруди Тсл, приймаємо за табл. Е.3; 

g – прискорення вільного падіння, м/с
2
; 

а0 – розрахункова амплітуда прискорень основи (в долях g), яка визначається із 

врахуванням грунтових умов ділянки будівництва для землетрусів з періодом 

нормативної повторюваності повтТ , приймаємо за табл. Е.4; 

kf – коефіцієнт, який залежить від пошкоджень, що допускаються у спорудах і 

приймається 0,3 при 7-8 балах, та 0,45 при 9 балах; 

kψ – коефіцієнт, який враховує демпфуючі властивості конструкцій і для споруд 

із грунтових матеріалів становить 0,7; 

mk – маса i-того блоку; 

  =1 – добуток коефіцієнтів динамічності та форми власних коливань. 
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Таблиця Е.3 – Значення коефіцієнта kА 

Призначений 

строк 

експлуатації 

Текспл., років 

Т 
пз

повт, років 

Т 
мрз

повт, 

років 

100 200 300 400 500 500 

10 0,55 0,60 0,65 0,68 0,70 0,70 

20 0,63 0,70 ,074 0,78 0,80 0,80 

50 0,70 0,78 0,83 0,87 0,90 0,90 

100 і більше 0,80 0,87 0,93 0,97 1,00 1,00 

 

Таблиця Е.4 – Значення розрахункових амплітуд прискорень основи (в долях g) 

Категорія 

ґрунту 

 

І 

6 балів 

І
озрах.

, 

балів 

- 

 

 

а0 

- 

7 балів 

І
озрах.

, 

балів 

- 

 

 

а0 

- 

8 балів 

І
озрах.

, 

балів 

7 

 

 

а0 

0,12 

9 балів 

І
озрах.

, 

балів 

8 

 

 

а0 

0,24 

І-ІІ 

ІІ 

ІІ-ІІІ 

ІІІ 

- 

- 

7 

7 

- 

- 

0,06 

0,06 

7 

7 

8 

8 

0,08 

0,10 

0,13 

0,16 

8 

8 

9 

9 

0,16 

0,20 

0,25 

0,32 

9 

9 

- 

- 

0,32 

0,40 

- 

- 

 

Результати розрахунку стійкості схилу на прикладі №2 з горизонтальним 

прикладанням сейсмічних сил наведені в таблиці Е.5.  
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Таблиця Е.5 – Розрахункові значення  при розрахунку горизонтальним 

прикладанням сейсмічних сил 
№

 б
л
о
к
у
 

Q
i=

S
i·

γ i
 

Q
i·

сo
s 

α
i·
tg

 α
i 

c i
·l

i 

co
s 

φ
i 

co
s(

α
i–

 φ
i)
 

Q
i·

si
n

 α
i 

С
ей

см
іч

н
и

й
 к

о
еф

іц
іє

н
т 

K
S

 =
 k

A
∙a

0
∙k

f 
∙k

 
 

S
се

й
см

=
 K

S
 ∙ 

Q
i 

R F Кst ∑R ∑F 

К
о

еф
іц

іє
н

т 
ст

ій
к
о

ст
і 

сх
и

л
у

 

К
st
 

Е 

тс/м тс/м тс/м – тс/м – тс/м тс/м тс/м – тс/м тс/м – 
тс/

м 

I 19,07 2,23 4,53 1,26 14,28 

0,042 

0,80 8,50 18,76 0,45 8,50 18,76 

0,891 

9,54 

II 45,11 6,79 3,51 1,06 23,49 1,89 10,90 26,73 0,41 19,39 45,49 24,19 

III 60,26 10,32 3,71 0,99 14,34 2,53 13,85 16,69 0,83 33,24 62,18 27,25 

IV 49,33 8,69 3,61 0,99 2,46 2,07 12,20 4,51 2,70 45,44 66,69 20,78 

V 16,93 2,76 3,25 1,17 -6,50 0,71 14,62 0,71 20,57 60,06 67,41 8,79 

Примітка. В формулі по визначенню Sсейсм приймається Qi = mk g. 

При горизонтальним прикладанням сейсмічних сил, загальний коефіцієнт 

стійкості Кst = 0,891 < Кsn = 1,042, зсувний тиск Е = 87,99 кН/м. 

Е.2.4 Приклад №3 

Коефіцієнт стійкості схилу з сейсмічними силами під кутом в 30
о
 до горизонту 

визначаємо за формулою: 

,
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lctgS
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  (Е.4) 

При похилому сейсмічному впливі, горизонтальна складова сейсмічного 

навантаження (
iгорсейсмS )(
) визначається по формулі (Е.3), із множенням на cos 30, а 

вертикальна складова (
iвертсейсмS )(
) – на sin 30. При цьому, позитивне значення 

вертикальної складової приймається для активної частини схилу, а від’ємне - для 
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контрфорсної. Якщо значення коефіцієнта стійкості блоку Кst ≤ 1 то його вважають 

блоком активної частини, а при Кst > 1 – блоком контрфорсної частини. 

Результати розрахунку прикладу №3 наведені в таблиці Е.6. 

Таблиця Е.6 – Розрахункові значення із сейсмічним впливом під кутом в 30 
о
 до 

горизонту  

№
 б

л
о
к
у
 

Q
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S
i·

γ i
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∙k

f 
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α
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i 

R F Кst ∑R ∑F 

К
о

еф
іц

іє
н

т 
ст

ій
к
о

ст
і 

сх
и

л
у

 К
st
 

Е 

тс/м – тс/м тс/м тс/м тс/м тс/м тс/м – тс/м тс/м тс/м – тс/м тс/м – тс/м 

I 19,07 

0,042 

0,80 0,40 0,69 19,47 
2,2

7 
4,53 1,26 14,58 8,56 19,03 0,45 8,56 19,03 

0,890 

9,74 

II 45,11 1,89 0,95 1,64 46,06 6,93 3,51 1,06 23,98 11,04 27,00 0,41 19,60 46,03 24,5 

III 60,26 2,53 1,27 2,19 61,53 10,54 3,71 0,99 14,65 14,06 16,65 0,84 33,66 62,68 27,34 

IV 49,33 2,07 -1,04 1,79 48,29 8,50 3,61 0,99 2,41 12,02 4,19 2,87 45,68 66,87 20,73 

V 16,93 0,71 -0,36 0,62 16,57 2,70 3,25 1,17 -6,37 14,39 0,62 23,38 60,07 67,49 8,85 

При сейсмічними силами під кутом в 30
о
 до горизонту коефіцієнт стійкості 

Кst = 0,890 < Кsn = 1,042, зсувний тиск Е = 88,5 кН/м. 

 

Е.3 Прямий динамічний метод врахування сейсмічних впливів 

Е.3.1 Сейсмічне прискорення ґрунтів задається розрахунковою акселерограмою 

землетрусу, яка у загальному випадку являє собою трикомпонентну (j =1,2,3) 

функцію прискорення коливань у часі )(tU0
 . При цьому зміщення (деформації, 

напруження і зусилля) визначаються на всьому часовому інтервалі сейсмічного 

впливу на споруду. 

Розрахункові акселерограми, на додаток до параметру Пa , повинні також 

відповідати всім іншим параметрам, що характеризують розрахункову сейсмічну дію. 

Якщо наявних сейсмологічних даних недостатньо для установлення пікових значень 
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розрахункових прискорень Пa , то на попередній стадії проектування допускається 

приймати, що значення Пa  визначається відповідно до табл. 6.5 ДБН В.1.1-12:2014. 

Примітка. У якості вихідного сейсмічного впливу можуть задаватися як акселерограми, так 

і велосиграми або сейсмограми. 

Розрахунок на ПЗ здійснюється, як правило, із застосуванням лінійного 

часового динамічного аналізу, а на МРЗ – нелінійного або лінійного часового 

динамічного аналізу. 

Е.3.2 Часовий динамічний аналіз (лінійний і нелінійний) здійснюється із 

застосуванням покрокового інтегрування диференційних рівнянь, лінійний 

динамічний аналіз також допускається виконувати методом розкладення рішення в 

ряд за формами власних коливань. 

Значення максимального пікового прискорення в ґрунтах схилу визначаємо за 

формулою 9.2 ДБН В.1.1-12:2014: 

Пa )(max tU0
 ,      

повинно бути не менше прискорень, які визначаються при відповідній розрахунковій 

сейсмічності за картами сейсмічного зонування території країни або з використанням 

карт загального сейсмічного районування відповідно до ДБН В.1.1-12:2014. 

Розрахунок зсувонебезпечних масивів виконується на спільну дію трьох 

компонент акселерограми. Результати розрахунку (зміщення, деформації, 

напруження, зусилля) визначаються для всіх моментів часу періоду дії акселерограми 

і з них вибираються екстремальні значення. При цьому отримані величини, що 

характеризують стан схилу при коливаннях за напрямками осей X, Y, Z, 

підсумовуються за формулою 6.8 ДБН В.1.1-12:2014. 

Число форм власних коливань n, які враховуються у розрахунках із 

застосуванням розкладення рішення за вказаними формами, вибирається таким 

чином, щоб виконувались умови: 

                                                  13 n ;  cn  2 ,     

де       n  – частота останньої форми власних коливань, які враховуються; 

1  – мінімальна частота власних коливань; 
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c  – частота, що відповідає піковому значенню на спектрі відгуку розрахункової 

акселерограми. При цьому число використаних форм коливань повинно складати не 

менше ніж 3. 

На рисунку Е.2 наведено розрахункову модель ділянки схилу для виконання 

розрахунків по визначенню коефіцієнта запасу стійкості схилу при прямому 

динамічному методі врахування сейсмічних впливів.  

Е.3.3 Диференційні рівняння руху ґрунту в матричному вигляді за наявності сил 

в’язкого тертя (гіпотеза Фойгта) мають вигляд: 

          )()()()( tPtqKtqCtqM    (Е.5) 

де [М], [С], [К] – відповідно матриця мас, затухання й жорсткості ґрунтового 

масиву; 

 )(tq ,  )(tq  і  )(tq  – відповідно вектор швидкості й прискорення переміщення 

ґрунту; 

{P(t)} – вектор сейсмічних сил (кінематичний вплив на схил). 

Слід зазначити, що матриця затухання обчислюється з урахуванням в’язкої 

границі. Із цією метою на нижній і бічних границях розрахункової області 

встановлюються демпфери, які дозволяють поглинати енергію відбитих хвиль у 

межах до 96%.  

Матриця жорсткості при нелінійному динамічному розрахунках обчислюється 

на кожному кроці розрахунків, який відповідає кроку дискретизації акселерограми.  

Коефіцієнти в'язкості демпферів визначалися по наступних формулах: 

***)()( baVC SPSP 
,  

(Е.6) 

де )(SPC – коефіцієнт в'язкості демпфера, що відповідає поздовжньої (поперечної) 

хвилі в  ґрунті;  

V P(S) – швидкість поздовжньої (поперечної) хвилі в ґрунті м/с; 

а – довжина сторони прямокутного або трикутного кінцевого елемента 

розрахункової схеми, м; 

b – товщина кінцевого елемента. м; 

р –  щільність ґрунту кН/м
3
. 
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При розв'язку диференціальних рівнянь руху (Ж.5) у програмному комплексі 

«ЛІРА» застосований метод прямого крокового інтегрування. 

Е.3.4 Програмний комплекс «ЛІРА» призначений для чисельного дослідження й 

проектування конструкцій, що мають довільні криволінійні обриси й різні граничні 

умови. Має розвинену бібліотеку скінчених елементів (КЕ), включаючи нелінійні КЕ 

ґрунту, сучасні швидкодіючі алгоритми розв'язку  рівнянь руху й визначення власних 

чисел при виконанні динамічних розрахунків ґрунту й конструкцій. 

При розв'язку плоскої задачі методом скінчених елементів виділяється в 

ґрунтовому півпросторі обмежена розрахункова область. Для моделювання області 

призначені граничні умови, що дозволяють проходити хвилям межі без відбиття. 

Реакція відкинутої частини півплощини заміняється введенням в’язких демпферів у 

вузлах сітки на межі. 

Установлені демпфери (у горизонтальному й вертикальному напрямку) 

поглинають енергію поперечних і поздовжніх хвиль і тим самим інтерпретують її 

проходження через межую. 

Для моделювання поведінки ґрунту використовувалися КЕ фізично нелінійної 

балки-стінки для моделювання однобічної роботи ґрунту на стиск із урахуванням 

зсуву за схемою плоскої деформації. Під фізично-нелінійною поведінкою ґрунту 

мається на увазі не прямо пропорційна залежність між напругами й деформаціями. 

У якості вихідних даних для фізично нелінійного КЕ 281-284  входять наступні 

параметри: 

Е – модуль деформації ґрунту по галузі первинного навантаження; 

ν – коефіцієнт Пуассона; 

ke – коефіцієнт переходу до модуля деформації ґрунту по гілці вторинного 

навантаження Ee = ke*E; 

C – зчеплення; 

Rt – гранична напруга при розтяганні; 

φ – кут внутрішнього тертя в градусах, при цьому φ < 90°; C >= Rt * tg(φ). 

σp – гранична напруга стиску. 

Опір зсуву ґрунтів сильно залежить від їхньої щільності, вологості, 

гранулометричного й мінерального складу, напруженого стану. Характеристики опору 

зсуву ґрунтів розглядаються як міцністні показники й завжди визначаються експериментально. 
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У процесі аналізу стану ґрунту, необхідно розглянути міцність ґрунту в умовах 

складного напруженого стану. Для цього використовується теорія міцності Кулона — 

Мора.  

У теорії Кулона-Мора приймається, що на ділянках ковзання виконується умова 

 tgпр   для сипучих або  ctgпр    для зв'язних ґрунтів.  

Положення ділянок ковзання можна визначити за формулою:  

2/45   o  

Звідси випливає, що в граничному стані в кожній крапці ґрунту є дві спряжені ділянки 

ковзання, нахилені під кутом 2/45 o  до лінії дії максимальної (σ1) і 2/45 o - 

мінімальної  (σ3) головної напруги. 

Е.3.5 Для практичного проведення прямих динамічних розрахунків моделей 

ґрунту ділянки схилу згенеровано розрахункові акселерограми, відповідно до 

землетрусів із зони Вранча. У таблицях позначене: T, R  і Z – відповідно, тангенційна, 

радіальна (обидві горизонтальні компоненти) і вертикальна компонента. 

Основні параметри пакетів з 5-ти трикомпонентних розрахункових 

акселерограм, що моделюють 8-ми бальний максимальний розрахунковий землетрус 

(МРЗ) із зони Вранча, наведені в таблиці Ж.7. При їхній генерації використовувалися 

різні комбінації теоретичних огинаючих спектрів розрахункових акселерограмм, 

нормованих частотних характеристик середовища й фазових спектрів, отриманих по 

різних записах реальних землетрусів із зони Вранча.  

Акселерограма

Демпфуюча

межа

Демпфуюча

межа

Грунт

 
 mi – маса грунту, зосереджена у кожному вузлу розрахункової схеми 

Рисунок Е.2 – Динамічна модель по розрахунковому перерізу схилу 

 

Таблиця Е.7 - Дані про розрахункові акселерограми,  якими моделюється МРЗ 

на прикладі споруд м. Кривого Рогу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 AAM10C_T T 154.9 0.5- 4.8 8.3 49.6 16384 0.025

AAM10C_R R 137.9 3.0- 4.8 4.1 20.7 16384 0.025

AAM10C_Z Z 113.1 3.0- 5.2 4.1 33.1 16384 0.025

2 AAM11C_T T 153.7 0.7- 5.2 1.7 21.5 16384 0.01

AAM11C_R R 136.8 2.6- 5.2 1.7 8.3 16384 0.01

AAM11C_Z Z 113.7 1.0- 8.1 3.3 8.3 16384 0.01

3 AAM12C_T T 147.1 0.8- 4.8 4.1 29 16384 0.025

AAM12C_R R 130.9 0.8- 4.8 8.3 70.3 16384 0.025

AAM12C_Z Z 101.5 0.8- 5.2 4.1 86.9 16384 0.025

4 AAM13C_T T 144.8 0.7- 4.8 3.3 9.9 16384 0.01

AAM13C_R R 120.2 0.7- 4.8 3.3 11.6 16384 0.01

AAM13C_Z Z 92.7 1.0- 5.2 1.7 13.2 16384 0.01

5 AAM14C_T T 151.8 0.8- 1.3 4.1 8.3 16384 0.025

AAM14C_R R 124.5 0.8- 4.1 4.1 8.3 16384 0.025

AAM14C_Z Z 94.1 1.0- 4.8 4.1 41.4 16384 0.025

а т,  

см/с
2

Переважаючі 

частоти Гц

Тривалість 

коливань    

в сек  

а >0.9а т

К-сть 

точок в 

аксел.

Крок Δt 

в сек

Тривалість 

коливань    

в сек  

а >0.5а т

N п/п імя файлу
Компо-

нента

 

 

Е.4 Оцінка напружено-деформованого стану масиву ґрунту при 

статичних і сейсмічних впливах 

Е.4.1 Локальне руйнування ґрунту в деякій точці ґрунтового масиву не означає, 

що масив у цілому втратив стійкість і зруйнувався. Тільки в тому випадку, коли ціла 

область, що має зони, які починаються від вільної поверхні на одній ділянці й вихід 

на вільну поверхню у іншій ділянці, перейде в граничний стан і пластичні деформації 

накопичуються безмежно, відбудеться руйнування ґрунтового масиву.  

Граничний напружений стан ґрунту характеризується такою комбінацією 

напружень, при якому у випадку малого збільшення їх значень відбувається 

руйнування ґрунту. Зазвичай, руйнування ґрунту відбувається у вигляді втрати 

стійкості, утворення незворотних зсувів по сформованим при цьому поверхням 

ковзання.  

Е.4.2 Для аналізу зусиль в у точці ґрунтового масиву використовується умова, по 

якій на ділянках можливого початку ковзання дотичні напруження τ пов'язані з 

нормальними напругами σ лінійною залежністю 

ctg   , 

де φ і c – кут внутрішнього тертя й питоме зчеплення. 

Умова граничної рівноваги, виражене через параметри φ і c та компоненти 

напруг σx, σz і σxz у плоскій задачі можна записати в наступній формі 

     2222
sin24 czxxzzx  , 
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де σx, σz і σxz – відповідно, нормальні, паралельні осям x і z, та дотичні напруги в 

точці аналізу; 

σc=c/tgφ – напруга всебічного стиску; 

φ і c – кут внутрішнього тертя й питоме зчеплення. 

Максимальні дотичні напруги діють по площадціх нахиленим до площадки з 

максимальною головною напругою σ1 під кутом 

2/45   o  

Головні напруги визначають за формулою 

 

2

4 22

3/1minmax/

xzzxyx 



  

Площадки, по яких діють головні напруги, визначаються кутом нахилу нормалей 

до головних площадок 

 zx

xztg








2
2 0

 

Е.4.3 Алгоритм визначення коефіцієнт запасу при аналізі міцності методом КЕ. 

1. Визначається положення площадки ковзання – ділянки, по якій діє 

максимальна дотична напруга. 

0  . 

1.1. Максимальні дотичні напруги діють по площадках, нахилених до площадки 

з максимальною головною напругою φ1 під кутом 

2/45   o . 

1.2. Ділянки, по яких діють головні напруги, визначаються кутом нахилу 

нормалей до головних площадок 

 zx

xztg








2
2 0

,   
 
2

2

0













 zx

xzarctg




 . 

2. Визначається значення максимальної дотичної напруги, що діє по площадці 

ковзання 

 



 2cos

2

2sin
xz

zx 


 . 

3. Визначається значення нормальної напруги, що діє перпендикулярно 

площадці ковзання. 
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 2sin

2

2cos

2
xz

zxzx 





  

4. Визначається граничне значення напруги, що зсуває, по цій площадці  

ctg    max  

5. Визначається коефіцієнт запасу 







 max
k  

6. Для визначення коефіцієнта стійкості призначаються розрахункові вертикалі, 

по яких виконується аналіз напружено-здеформованого стану. По кожній вертикалі 

визначаються зони, у яких коефіцієнт стійкості має мінімальне значення 

(визначається положення кривої ковзання). За коефіцієнт стійкості приймається 

мінімальне значення на останній вертикалі кривої ковзання.  

Е.4.4 В таблиці Е.8 наведено результати визначення коефіцієнтів запасу по 

розрахунковому перерізі. На рисунку Е.3 наведено розрахункові вертикалі та 

положення кривої ковазання з мінімальним коефіцієнтом запасу. 
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Таблиця Е.8 – Результати визначення коефіцієнта стійкості 

№ елем
z, т/м

2 

(10*кПа)

x, т/м
2 

(10*кПа)

, т/м2 

(10*кПа)
 ,град.

c, т/м2            

(10*кПа)
=45-/2

, т/м2  

(10*кПа)

max, 

т/м2 

(10*кПа)

k=max/

1 -87.10 -71.60 15.60 12.00 10.10 39.00 -7.40 26.19 3.54

2 -86.50 -71.00 15.90 12.00 10.10 39.00 -7.75 26.05 3.36

3 -85.00 -66.00 15.50 15.00 5.92 37.50 -3.77 24.88 6.61

4 -83.90 -65.90 15.40 15.00 5.92 37.50 -4.42 24.74 5.59

5 -82.30 -69.60 14.80 16.00 2.45 37.00 -7.44 22.94 3.08

6 -81.60 -70.80 15.40 16.00 2.45 37.00 -9.43 23.00 2.44

7 -80.30 -69.00 14.90 16.00 2.45 37.00 -8.55 22.58 2.64

8 -79.10 -57.10 14.90 17.00 1.90 36.50 -0.03 21.05 728.27

9 -77.60 -55.70 14.30 17.00 1.90 36.50 0.60 20.65 34.19

10 -77.40 -73.70 15.10 16.00 0.10 37.00 15.20 20.55 1.35

11 -76.20 -48.90 14.10 17.00 4.79 36.50 5.14 22.15 4.31

12 -75.10 -46.30 13.60 22.00 0.10 34.00 8.47 21.61 2.55

13 -74.10 -45.90 14.10 22.00 0.10 34.00 7.48 21.31 2.85

14 -72.10 -44.20 14.40 22.00 0.10 34.00 6.93 20.55 2.97

15 -70.50 -42.40 14.30 22.00 0.10 34.00 7.19 19.86 2.76

16 -68.20 -41.90 14.20 22.00 0.10 34.00 5.86 19.40 3.31

17 -65.70 -41.60 13.80 22.00 0.10 34.00 4.52 18.99 4.20

18 -63.10 -41.50 13.50 22.00 0.10 34.00 2.81 18.60 6.62

19 -61.80 -41.20 13.30 22.00 0.10 34.00 2.21 18.35 8.31

20 -61.00 -39.90 12.50 22.00 0.10 34.00 3.50 18.00 5.14

21 -58.80 -38.30 12.10 22.00 0.10 34.00 3.45 17.30 5.01

22 -57.10 -37.50 11.80 22.00 0.10 34.00 3.05 16.88 5.54

23 -55.30 -36.20 11.30 22.00 0.10 34.00 3.19 16.33 5.13

24 -52.20 -33.60 10.70 22.00 0.10 34.00 3.44 15.28 4.45

25 -49.10 -31.80 -9.90 22.00 0.10 34.00 -3.25 14.44 4.44

26 -58.80 -39.30 13.30 25.00 0.10 32.50 2.16 19.71 9.13

27 -45.00 -30.90 9.80 25.00 0.10 32.50 1.37 15.41 11.28

28 -40.10 -27.80 9.60 25.00 0.10 32.50 0.06 13.68 213.29

29 -35.70 -25.60 8.90 25.00 0.10 32.50 -1.04 12.37 11.91

30 -30.60 -23.50 8.60 25.00 0.10 32.50 8.75 10.87 1.24

31 -27.30 -20.40 8.20 25.00 0.10 32.50 8.33 9.46 1.14

32 -24.50 -19.50 -5.80 25.00 0.10 32.50 -5.87 9.11 1.55

33 -20.20 -13.50 5.20 22.00 0.10 34.00 -0.26 5.97 23.20

34 -17.10 -12.70 5.20 22.00 0.10 34.00 -2.12 5.26 2.48

35 -13.50 -11.10 4.60 22.00 0.10 34.00 4.72 4.35 0.92

36 -9.40 -9.30 3.30 22.00 0.10 34.00 3.10 3.38 1.09

37 -7.00 -7.50 2.20 22.00 0.10 34.00 1.81 2.69 1.49

38 -2.50 -4.40 -0.70 22.00 0.10 34.00 0.75 1.32 1.76

154 -37.10 -37.60 10.50 12.00 10.10 39.00 10.16 17.57 1.73

155 -33.60 -35.70 10.00 12.00 10.10 39.00 9.18 17.02 1.85

156 -29.90 -29.20 9.10 15.00 5.92 37.50 8.95 13.20 1.47

157 -26.40 -28.60 8.60 15.00 5.92 37.50 7.54 12.68 1.68

158 -22.90 -23.10 8.10 16.00 2.45 37.00 7.73 8.40 1.09

159 -19.50 -25.10 7.10 16.00 2.45 37.00 3.92 8.24 2.10

160 -17.10 -23.80 6.00 16.00 2.45 37.00 1.85 7.77 4.20

161 -14.00 -15.10 5.10 17.00 1.90 36.50 4.47 5.89 1.32

162 -9.00 -14.80 4.00 17.00 1.90 36.50 0.09 5.09 54.76

163 -6.10 -13.20 -2.50 17.00 1.90 36.50 2.60 4.46 1.72

164 -2.10 -6.90 1.40 12.00 1.60 39.00 -1.84 2.43 1.32

8
 с

тв
о
р

1
 с

тв
о
р
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№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
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Рисунок Е.4 – Результати розрахунку по визначенню коефіцієнта стійкості  

13,132,133 

snst KK   - нормативна стійкість забезпечена 

 

Е.5 Спектральний метод врахування сейсмічних впливів 

Е.5.1 Визначення сейсмічного навантаження на зсувні масиви при класі 

наслідків (відповідальності) споруди СС 3 та сейсмічності ділянки менше 6 балів. 

Сейсмічні події інтенсивністю до 6 балів можуть: 

- значно погіршувати характеристики ґрунтів по поверхні ковзання і таким 
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чином впливати на стійкість схилу та величину зсувного тиску на утримуючі 

споруди. 

-приводити до утворення мікротріщин, які можуть поступово зливатись в єдину 

поверхню ковзання. 

Е.5.2 Розрахунки стійкості схилів (при класі відповідальності СС1-СС2) при 

сейсмічності менше 6 балів допускається не виконувати.  Для схилів підвищеної 

відповідальності (клас СС3) розрахунки стійкості схилу необхідно виконувати за 

результатами спеціальних досліджень. 
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провідний науковий співробітник ДП НДІБК 

В. Шумінський 

Співавтори Бааджи В. 

 Біда С. 

 Білеуш А. 

 Вайнберг О. 

 Великодний Ю. 

 Винников Ю. 

 Данилюк О. 

 Дворнік С.  

 Демчишин М. 

 Домбровський Я. 

 Зоценко М. 

 Калюх Ю. 

 Карпенко Ю. 

 Козлова Т. 

 Кріль Т. 

 Ландау Ю. 

 Марьєнков М.  

 Новофастовський С. 

 Рогачко С. 

 Слободянік І. 

 Трофимчук О. 

 Хлапук М. 

 Черкез Є. 

 Червинський Я. 

 Шаповал А. 

 Шаповал В. 

 Шашанко О. 

 Шевчук О. 
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 Шидловська О. 

 Ягольник А. 

 Яковлєв Г. 

 


