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Робота присвячена розв’язанню задачі перевірки впливу систематичних 

факторів на точність визначення величини модуля деформації з тим, щоб 

підтвердити, що лабораторні визначення модуля деформації на зразках ґрунту 

при компресійному стисненні не втрачають своєї цінності, а їх простота не веде 

до подорожчання інженерно-геологічних вишукувань. 

Актуальність теми визначається необхідністю підтвердження впливу 

систематичних факторів на визначення модулів деформації різних типів ґрунту 

і їх стану, що забезпечить підвищення рівня надійності оптимального рішення 

системи «основа-фундамент-надземна частина будівлі» при проектуванні 

будівельних об’єктів.  

Наукова цінність полягає у встановленні на основі теоретичних та 

практичних пошуків можливості суттєвого підвищення точності визначення 

величини модуля деформації в лабораторних умовах з використанням 

удосконалених одометрів стандартної конструкції. 

Практична реалізація полягає в розробці додаткової конструктивної 

модернізації стандартних одометрів та розробці методу визначення достовірних 

значень  модуля деформації в лабораторних умовах, з можливим підвищенням 

точності його величини за альтернативними польовими методами чи даними в 

процесі спостереження реального об’єкта. 



З літературних джерел, практичних робіт та рекомендацій норм добре 

відомо, що визначення величини модуля деформації ґрунтів основи є складним 

і неоднозначним завданням. До прямих методів визначення Е відносять 

штампові та компресійні випробування, до непрямих – зондування та 

пресіометрію. Контрольні результати можна отримати розв’язанням зворотних 

задач для експериментальних будівель, моніторинг яких виконується в часі. 

Сьогодні найчастіше для отримання Е використовують компресійні 

випробування та статичне зондування. Значно рідше – штампові випробування 

в свердловинах та пресіометрію. В багатьох публікаціях підтверджується 

неточність компресійних випробувань і вплив на величину модуля Е методики 

випробувань. Нормами [67] офіційно визнана необхідність введення 

поправочних коефіцієнтів, що рекомендують в межах km = 2…6. Таблиці 

нормативних значень Е, що наведені в будівельних нормах, були розроблені з 

урахуванням штампових випробувань ґрунтів на глибині в 1,5…4,0 м та в 

діапазоні, що не перевищував тиску в 0,2…0,3 МПа. Ці дані і сьогодні часто 

використовуються на практиці без достатньої перевірки, з іншого боку існує 

тенденція до значного заглиблення підземних частин будівель і споруд. Вже 

сьогодні наукові дослідження націлені на визначення Е при більшому тиску на 

ґрунт основи, визначення кореляційних залежностей для пошуку Е за даними 

зондування. В Україні не робиться наголос на різниці в модулях деформації 

ґрунту, що отримані різними способами, як це пропонується робити в 

Європейських нормах [118]. 

Найбільшої уваги потребують компресійні випробування. Використано 

різні методики випробування. Проте їх вплив на результати випробування, як і 

пошук відповіді про надійні значення модуля деформації, сьогодні ще не 

розкриті достатньо. Виконано серію лабораторних випробувань ґрунту різного 

походження, виду та стану в умовах одновісного, компресійного та тривісного 

стиску. Об’єктами досліджень стали величина та швидкість прикладання 

ступенів навантаження, час консолідації, величина структурної міцності та час 

випробувань в цілому. Теоретично обґрунтувано характер проявлення пружних 



та пластичних деформацій в основі. Виконано чисельне модулювання ґрунтів 

основ при використанні величин модуля деформації за методикою автора. 

Отримані в лабораторних умовах дані досліджень перевірені на 

експериментальних майданчиках та співставлення з даними моніторингу 

деформацій реальних будівель.  

Розділ І. Присвячено загальним даним про модуль деформації ґрунту і 

методам, що використовують для його визначення в Україні. З практичних 

позицій всі методи можна поділити на групи: лабораторні, польові і за 

досвідом. Всі вони мають недоліки. 

Надійність розрахунків ґрунтових основ залежить від достовірності 

визначення деформаційних, міцнісних і просідних характеристик ґрунтів. 

Лабораторні та польові методи визначення стисливості ґрунтів досить повно 

наведені в роботах М.Н. Гольдштейна, Н.А. Цитовича, Е.Г. Чаповського, В.Б. 

Швеця та ін. Можна вважати виправданим і обґрунтованим метод 

коректування значень модулів деформації поправочними коефіцієнтами, 

наприклад, І.А. Агішева, Ю.М. Абелева, М.І. Горбунова-Посадова та інших 

авторів. Значення коригувальних коефіцієнтів для глинистих ґрунтів офіційно 

вказані в нормативному документі. Правомірність використання одержуваних 

коригуванням величин модулів деформації багаторазово доведена в 

практичних розрахунках і контролюється шляхом спостережень за 

деформаціями будівель і споруд. На даний момент коригувальний коефіцієнт 

не увійшов до діючих нормативів.  

Дослідження, проведені Ю.М. Абелевим, М.Н. Гольдштейном, Н.Я. 

Денісовим, А.К. Ларіоновим, Р.С. Месчяном, М.В. Корнієнком, Г.М. 

Тєрьохіною, В.І. Булгаковим, Є.В. Галкіним, показують, що при 

випробуваннях ґрунтів у компресійних приладах мають місце дефекти, які 

породжують неточності в оцінці деформаційних властивостей ґрунтів. А.К. 

Ларіоновим і Л.В. Кисловою розроблена загальна теорія помилок при 

компресійних випробуваннях. На основні «компресійні помилки» вказують у 

своїх роботах В.І. Булгаков, Є.В. Галкін, О.В. Пятков.  



М.Н. Гольдштейн, С.Р .Месчян, Л.І. Кудрякова, Ю.П. Смолін, В.І. 

Булгаков, М.В. Корнієнко, Є.В. Галкін та ін. встановили вплив бічних 

деформацій ґрунту при компресійних випробуваннях. Сили тертя між зразком 

ґрунту і стінками кільця, в загальному випадку, досягають величини 20-30% 

від доданого на ґрунт тиску, а в дослідах з водонасиченим лесовим суглинком 

– до 40%.  

Підкреслюється багатофакторний вплив на точність визначення модуля 

деформації, описує методи отримання та їх недоліки а також перспективи 

підвищення точності визначення, вважається за доцільне ввести 

диференційований підхід до визначення Е, як це пропонується в європейських 

нормах EN-1997-1 та EN-1997-2. Наводяться основні фактори, які впливають на 

результати компресійних випробувань. 

Розділ 2. Обґрунтовано теоретичні положення про порушення структури 

при завантаженні зразка грунту в одометр. Аналіз та додаткові лабораторні 

випробування глинистих ґрунтів показують, що недоліки передачі навантажень 

на зразок ґрунту мають ряд особливостей. Перша з них належить до можливої 

зміни стану зразків ґрунту при відборі, що залежить від способу відбору та 

конструкції ґрунтоносу, окрім того зразок ґрунту зазнає розущільнення при 

знятті природного тиску. Це положення перевірено на експериментальному 

майданчику №1 розташованому на вул. Предславинській в м. Києві,. Також 

впливають на результати величини ступеней навантаження і час прикладання, 

що перевірено випробуваннями на майданчику №2 розташованому на вул 

Рейтарській в м. Києві.  

Автор також підтверджує, що найбільший вплив на формування 

деформацій у зразку мають зони розвитку пластичних деформацій зразка на 

контакті з верхнім і нижнім штампами в приладі. Дослідження показали, що 

стиснення ґрунту головним чином залежить від вологості і тиску. Для 

підтвердження на експериментальному майданчику №3, що знаходився у 

кварталі, обмеженому вул. Льва Толстого, Жилянською та Гайдара в м. Києві, 

проведено ряд випробувань на стандартному приладі фірми Wykeham 



Farrance з удосконаленим штампом, що дозволяє використання марок. 

Наведена методика дозволяє заміряти деформації зони зім’яття за допомогою 

стандартного одометра. 

З метою порівняння результатів на експериментальному майданчику №4, 

розташованому в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської 

області, було проведено ще одну серію випробувань штампом і лабораторні 

компресійні випробування з різним діаметром кільця і використанням марок. 

Випробування круглим штампом площею 2500 см2. У лабораторії були 

виконані компресійні випробування цього супіску на спеціальному приладі зі 

збільшеним кільцем. Також випробування проведені на стандартних 

компресійних приладах Wykeham Farrance зі стандартним розміром кільця за 

стандартною методикою. В результаті підтверджено, що величина модуля 

деформації залежить від методу визначення. Модулі, отримані за марками, 

більші за модулі, отримані за відліками по переміщенню штампа, що 

пов’язано з наявністю зони зім’яття під штампом. Модулі отримані в одометрі 

значно менші за штампові і потребують корегування за допомогою 

перехідних коефіцієнтів. 

Сучасні швидкісні польові методи випробувань ґрунтів у порівнянні зі 

стандартними лабораторними методами проведено на експериментальному 

майданчику №5, розташованому на вул. Мельникова в м. Києві. За 

результатами випробувань, штамповий і компресійний модулі відрізняються в 

незначній мірі, але, як показали випробування, в більшості випадків різниця 

існує і може досягати від 2...6 разів, залежно від багатьох факторів таких, як 

різновид та стан ґрунту, діапазон навантажень тощо. Отже, проведені 

випробування є доступними і в багатьох випадках дають можливість досягти 

економії при влаштуванні фундаментів. Існує необхідність підтвердження 

величин модулів деформації, отриманих при компресійних випробуваннях.  

Розділ 3. В розділі доповнено і конкретизовано отримані раніше дані 

аналізом проведених різними методами досліджень ґрунтів що залягають 

близько до поверхні та тих що залягають на значних глибинах. Комплексні 



випробування проведені лабораторними і польовими методами на 

експериментальному майданчику №6 у Київській області. Випробування 

статичним навантаженням на круглий штамп I типу площею 5000 см2 в 43 

точках на п’яти ділянках. Також проведені випробування ґрунтів статичним 

зондуванням двома типами установок, сейсморозвідування і пресіометричні 

випробування до глибини 34,5м.  

На експериментальному майданчику №7 на вул. Мечникова в м. Києві 

проведено порівняння результатів пресіометричних, сейсморозвідувальних та 

одометричних випробувань.  

Для порівняння можна отримувати модулі деформації по результатах 

статичного зондування, однак треба мати на увазі що вони потребують 

кореляцій по глибині і різновиду ґрунту і на сьогодні не входять в нормативи. 

Розділ 4. Приведені приклади розрахунку осідань фундаментів з 

використанням модуля деформації, отриманого при зворотному підрахунку 

реальних осідань суміжної будівлі за допомогою чисельного моделювання. 

Ставилось завдання перевірити величину модуля деформації ґрунту в основі. 

Приведено два випадки можливого використання такого методу 

визначення модуля деформації. На експериментальному майданчику №8, 

розташованому на розі вулиць Димитрова і Анрі Барбюса в м. Києві модуль 

деформації Е для основної, висотної частини будівлі уточнюється з осідань 

прилеглого до будинку паркінгу, на експериментальному майданчику №9 який 

розташовано на вул. Героїв Сталінграда в м. Києві, уточняється модуль 

деформації для самої будівлі, який в подальшому може бути використаний для 

підрахунку осідань сусідніх секцій, що мають аналогічну архітектуру і ґрунтові 

умови. З результатів розрахунків видно, що модуль деформації, отриманий за 

результатами інженерно-геологічних вишукувань, занижені. А це означає, що 

при розрахунку на повне навантаження значно менші за допустимі. Що дає 

можливість приймати обгрунтоване рішення про влаштування плитних взамін 

пальових ростверків. Звичайно такі підрахунки можливі лише за ряду обставин, 

серед яких і реологічні властивості грунтів і однакові будівлі з однаковими 



геологічними умовами. Однак у випадку будівництва однакових секцій, на 

піщаній основі такі рішення цілком виправдані. 

Розділ 5. Узагальнено рекомендації по підвищенню достовірності величин 

модулів деформації визначених різними методами. Теоретичне рішення для 

визначення модуля деформації враховує особливості поведінки ґрунту під 

штампом при завантаженні. 

Для контрольних значень модуля деформації Е, отриманих за результатами 

статичного зондування, необхідні уточнення кореляційних залежностей по 

глибині залягання і типу ґрунту.  

Модулі отримані при компресійних випробуваннях необхідно корегувати 

за допомогою перехідних коефіцієнтів, які потребують уточнення для території 

України. Для лесових ґрунтів Київської області в залежності від е і Sr в КНУБА 

запропоновані величини. 

Приведена можливість покращення отриманих результатів при 

випробуваннях в одометрі з використанням марок для заміру деформацій в 

зонах зім’яття, застосовуючи аналітичні рішення наведені у розділі 5 даних 

рекомендацій. 

Можна визначати Е за результатами випробувань барет з домкратом біля 

нижньої частини палі, щоб уникнути тертя ґрунту по бічній поверхні палі.  

Для унікальних (перш за все висотних) споруд при прогнозуванні 

деформацій найбільш точні дані про величину Е можна отримати за 

розрахунками з використанням модуля деформації, отриманого зворотним 

підрахунком його значення по величинах реальних осідань основи будівлі в 

часі.  

Такий підхід є оригінальним і забезпечує вирішення прикладних задач, 

дає можливість при проектуванні фундаментів виконувати пошук 

оптимального вирішення задачі визначення точного модуля деформації для 

підрахунку осідань.  

На основі досліджень розроблені методичні рекомендації. 
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ABSTRACT 

 

Poklonskyi S.V. " The test method influence on the soil compressibility 

characteristics" - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

 

The dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of technical 

sciences on the specialty 05.23.02 - "Basements and foundations" in the specialized 

scientific council at State Enterprise "State Research Institute of Building 

Constructions".  

 

The work is devoted to solving the task of checking the influence of systematic 

factors on the determining accuracy of the deformation modulus value in order to 

confirm that the laboratory determinations of the deformation modulus on soil 

samples under oedometer do not lose their value, and their simplicity does not lead to 

an engineering geological surveys price rise. 

The urgency of the topic is determined by the need to confirm the systematic 

factors influence on the deformation modulus determination of different soil types 

and their condition, which will provide the reliability level increase of the optimal 

solution of the system "basement-foundation-above-ground part of the building" 

when designing building constructions. 

The scientific value is the establishment, on the basis of theoretical and practical 

researches the possibility of a significant increase in the real value of the deformation 

modulus in laboratory conditions, using modified standard odometers of a standard 

design. 

The practical realization is to develop additional constructive modernization of 

standard odometers and to develop a method for determining the reliable value of the 

deformation modulus in laboratory conditions, with the possible increase in its value 

by alternative field methods or data obtained by observing a real object. 

From literary sources, practical works and normatives it is well known that 

deformation modulus value determining is a complicated and ambiguous task. Direct 



methods of determination of E include stamp and oedometer tests, indirect methods 

are SPT and presiometry. The control results can be obtained by solving the inverse 

calculating for experimental buildings, which are monitored in time.  

Today, oedometer tests and SPT are most often used E obtaining methods. Much 

less often – plate loading tests in wells and presiometry. Many publications confirm 

the inaccuracy of oedometer tests and the effect on the E modulus value of the test 

methods. The building normatives [67] have officially recognized the need for 

correction factors recommended within km = 2 ... 6. The normative values tables E, 

which are indicated in building codes, were developed taking into account plate 

loading soil tests at a depth of 1.5 ... 4.0 m and in the range not exceeding the 

pressure of 0.2 ... 0.3 MPa. These data are often used in practice without sufficient 

verification, on the other hand, there is a tendency for a significant deepening of 

underground parts of buildings and structures. Already, research is aimed at defining 

E with more pressure on the soil basis, determining the correlation dependencies for 

the search E according to the SPT results data. In Ukraine, there is no emphasis made 

on the difference in the deformation modulus obtained by different methods, as 

proposed in European norms [118]. 

The greatest attention is required for oedometer tests. The use of different 

methods is predicted. However, their influence on the test results, as well as the 

search for the answer to the reliable deformation modulus values, has not yet been 

disclosed enough. It is supposed to carry out a series of laboratory soil tests of 

different origin, type and condition under conditions of one-axial, oedometer and 

three axial compression. The objects of research were the value and speed of 

application and load levels, the time of consolidation, the value of structural strength, 

and the test time as a whole. It is planned to theoretically substantiate the nature of 

the appearance of elastic and plastic deformations in the basis. It is supposed to 

perform numerical modulation of the bases ground using the deformation modulus 

values according to the author's method. 



Obtained in laboratory conditions, the research data will be checked on 

experimental sites and compared with the data of the real buildings deformations 

monitoring. 

Section I. It is devoted to the general data on the deformation modulus and the 

methods used for its determination in Ukraine. From the practical point of view, all 

methods can be divided into groups: laboratory, in situ, and experience. All of them 

have shortcomings. 

The reliability of soil bases calculations depends on the reliability of 

determining the deformation, strength and collapse deformatin characteristics of soils. 

Laboratory and in situ methods for determining the compressibility of soils are 

sufficiently detailed in works of M.N. Goldstein, N.A. Tsitovicha, E.G. Chapovsky, 

V.B. Shvets and others. The method of correction the values of deformation modulus 

by correction factors, for example, IA. Agishev, Yu.M. Abeleva, Gorbunov-Posadova 

and other authors. The correction coefficients values for clay soils are officially 

specified in the normative document. The lawfulness of the corrected values usage of 

deformation modulus obtained repeatedly in practical calculations and controlled by 

observing the deformations of buildings and structures. Currently, the correction 

factor is not included in the current standards.  

Studies conducted by Yu.M. Abelev, M.N. Goldstein, N.Ya. Denisov, AK 

Larionov, R.S. Meschyan, N.V. Kornienko, G.M. Teryokhina, VI Bulgakov, E.V. 

Galkin, showed that when soil tests in oedometer devices there are defects that give 

rise to inaccuracies in the evaluation of the deformation properties of soils. A.K. 

Larionov and L.V. Kislovaya developed a general errors theory during oedometer 

tests. On the main "oedometer errors" indicate in their works VI Bulgakov, E.V. 

Galkin, O.V. Pyatkov 

M.N. Goldstein, S.R. Meschyan, L.I. Kudryakova, Yu.P. Smolin, V.I. Bulgakov, 

M.V. Kornienko, E.V. Galkin et al. determined the effect of lateral deformations of 

soil during oedometer tests. The friction forces between the soil sample and the walls 

of the ring, in general, reaches values of 20-30% of the pressure added to the soil, and 

in experiments with water-saturated loess loam - up to 40%. 



The loading history of the base can cause the corresponding changes in the 

deformations. 

The author emphasizes the multifactorial influence on the accuracy of the 

deformation modulus, describes the methods of obtaining and their defects, as well as 

the prospects for increasing the accuracy of the definition, it is expedient to introduce 

a differentiated approach to the definition of E, as proposed in European norms EN-

1997-1 and EN -1997-2. Provides the main factors that influence the results of 

oedometer tests. 

Section 2. The theoretical positions of the structure violation when loading the 

soil sample into the odometer are substantiated. Analysis and additional laboratory 

tests of clay soils show that the disadvantages of transferring loads such as soil have a 

№ of features. The first of these is the possible change in the state of soil samples 

during the selection, which depends on the selection method and construction of the 

groundwort, except that the soil sample undergoes dissolution when removing the 

natural pressure. It also affects the results of the load steps value and the time of 

attachment. 

The author also confirms that the greatest influence on the formation of strains 

in the sample has zones of plastic deformation development of the sample in contact 

with the upper and lower stamps in the device. Studies have shown that soil 

compression mainly depends on humidity and pressure. To confirm this positions at 

the experimental site № 3, a № of tests have been carried out on a standard 

oedometer device of Wykeham Farrance company with an advanced stamp, which 

allows the use of marks. The given method allows to measure the deformation of the 

crumbling zone in oedometer using a standard odometer. 

In order to compare the results on the experimental site № 4, another series of 

stamp tests and laboratory oedometer tests with different diameter of the ring and the 

use of stamps were conducted. Tests with a circular stamp area of 2500 cm2. In the 

laboratory, oedometer tests of this suppository were performed on a special device 

with an enlarged ring. Also, tests have been performed on standard standard 

Wykeham Farrance oedometer devices with a standard ring size according to 



standard techniques. As a result, it is confirmed that the value of the deformation 

modulus depends on the method of determination. Modulus obtained by the marks 

are bigger than the modulus obtained by reference to the movement of the stamp, 

which is due to the presence of a crumbling zone under a stamp. The modulus 

obtained in the odometer are much smaller than the stamp and require correction 

using the transition coefficients. 

Modern high-speed field methods of soil tests compared with standard 

laboratory methods were conducted on the experimental site №5 in Kyiv. According 

to the results of the tests, the plate loading test and oedometer modulus differ slightly, 

but, as the tests have shown, in most cases, the difference exists and can reach from 2 

to 6 times, depending on many factors such as the type and condition of the soil, the 

range of loads, etc. Consequently, carried out tests are accessible and in many cases 

provide an opportunity to achieve economies during building of foundations. There is 

a need to confirm the values f deformation modulus obtained during oedometer tests. 

Section 3. The section complements and specifies the data obtained previously 

by the analysis carried out by different methods of soil studies that lie close to the 

surface and those that lie at significant depths. Complex tests were carried out by 

laboratory and in situ methods at the experimental site № 6 in the Kyiv region. Static 

loading test on a round stamp type I with an area of 5000 cm2 in 43 points of five 

sections. Soil tests have been performed by static tests of two types of installations, 

seismic surveys and presiometric tests up to a depth of 34.5 m. On the experimental 

site № 7 a comparison of the results of the pressiometric, seismic and odometric tests 

was carried out. 

For comparison, it is possible to receive deformation modulus based on the 

results of static sensing, but one must bear in mind that they require correlations in 

depth and variety of soil and are not currently included in the standards. 

Section 4. Examples of calculations of foundations settlements using the 

deformation modulus obtained by counting the actual value of building settlements 

using numerical simulation are given. The task was to verify the deformation 

modulus of the ground value. 



Two cases of possible use of such a method for determining the deformation 

modulus are given. At the experimental site № 8, the deformation modulus E for the 

main, high-altitude part of the building is specified from the deposition of the 

adjacent to the parking lot, at the experimental site № 9 the modulus of deformation 

for the building is specified which can be used later for the calculation of the 

deposition of adjacent sections having the same architecture and ground conditions. 

From the calculations results it is clear that the deformation modulus, obtained on the 

basis of engineering geological surveys, is underestimated. And this means that when 

calculating for a full load it is much smaller than the permissible. That makes it 

possible to make an informed decision on the installation of plate foundation in 

exchange for pile ones. Of course, such calculations are possible only in a number of 

circumstances, including the rheological properties of soils and the same buildings 

with the same geological conditions. However, in the case of the construction of 

identical sections, on a sandy basis such decisions are fully justified. 

Section 5. The recommendations for increasing the reliability of the deformation 

modulus values determined by different methods are generalized. The theoretical 

solution for determining the deformation modulus takes into account the peculiarities 

of soil behavior under the stamp during loading. For the control values of the 

deformation modulus E, obtained by the results of SPT, it is necessary to specify 

correlation dependencies on depth of occurrence and soil type. 

The modulus obtained during oedometer tests needed to be corrected with the 

help of transition coefficients, which require clarification for the territory of Ukraine. 

For the forest soils of the Kiev region, depending on the e and Sr in the KNUBC, the 

values are proposed (Table 3). 

The possibility of improving the results obtained during tests in an odometer 

with the use of marks (diagram of the odometer ring using the marks, look Figure 4) 

is given to measure distortions in the crumbling zones (for example, look Add A), 

using the analytical decisions given in section 5 of the data recommendations. 

It is possible to determine E according to the results of tests of a barret with a 

jack at the bottom of the pile, in order to avoid friction of the soil on the pile side. 



For unique (especially high-rise) structures, when forecasting deformations, the 

most accurate data on the value of E can be obtained from calculations using a 

deformation modulus obtained by counting its value by the actual settlements of the 

building basis in time. 

This approach is original and provides the solution of applied problems, makes 

it possible, when designing foundations, to search for an optimal solution to the 

determining the exact deformation modulus problem for calculating sedimentation. 

Based on research, methodological recommendations have been developed. 

Key words: soil deformation modulus, oedometric modulus, stamp loading test 

modulus, laboratory soil tests, in situ tests, compression error, crumbling zone. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Проблема визначення достовірних значень модуля 

деформації ґрунту Е в сучасних умовах, що склалися в Україні, є достатньо 

гострою у зв’язку з тим, що методи його визначення різняться, як і величини 

отриманих модулів деформації. В той же час у будівельних нормах (ДБН) не 

приділяється достатньої уваги питанню вибору методу визначення достовірного 

модуля деформації для розрахунку деформацій основи.  

Згідно з вітчизняними нормативно-правовими актами дозволяється 

розраховувати деформації навіть найбільш відповідальних споруд за штамповими 

або компресійними випробуваннями, тоді як різниця між отриманими модулями 

може сягати від 2 до 6 разів залежно від різновиду і стану ґрунту. Відповідні 

коефіцієнти переходу між цими модулями були отримані для території всього 

Радянського Союзу, в діапазоні навантажень від 0 до 2 МПа. Постає питання 

визначення таких коефіцієнтів для окремих регіонів України з уточненням їх в 

діапазонах навантажень відповідних сучасній багатоповерховій забудові.  

Найбільшої уваги потребують компресійні випробування, які передбачають 

наявність впливу різних факторів. Проте їх вплив на результати випробування, як 

і пошук відповіді про достовірні значення модуля деформації, сьогодні ще 

достатньо не розкриті. 

Отже, розробка нового методу випробування зразків ґрунту в лабораторних 

умовах, яка забезпечує визначення достовірних значень модуля деформації 

ґрунту, є актуальною задачею, вирішення якої дозволить значно підвищити 

надійність проектних рішень сучасних багатоповерхових будинків та споруд. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації відповідає актуальним напрямам науково-технічної політики України, 

визначеними у Наказі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України № 109 від 22.05.2015 р. за темами 

«Розроблення проекту ДСТУ «Настанова з проектування будинків, будівель і 

споруд на слабких ґрунтах»»; «Розроблення проекту ДСТУ-Н «Настанова щодо 
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інженерної підготовки територій для будівництва»» (Номер державної реєстрації 

0113U007970). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка, на основі 

теоретичного обґрунтування та експериментальних досліджень, методу 

випробування зразків ґрунту в лабораторних умовах, який забезпечує визначення 

достовірних значень модуля деформації ґрунту. 

Для досягнення мети дослідження було поставлено такі задачі: 

– провести аналіз вітчизняних та закордонних джерел інформації, щодо 

методів визначення модуля деформації ґрунтів; 

– отримати додаткову вибіркову оцінку впливу різних факторів на 

результати визначення величини Е при лабораторних випробуваннях зразків 

ґрунтів в одометрі та внести конструктивні зміни до стандартних приладів, що 

підвищать точність визначень; 

– провести вибіркове оцінювання величин модулів деформації отриманих 

польовими та лабораторним методами для встановлення кореляційних 

залежностей; 

– отримати контрольні значення модулів деформації за результатами 

натурних спостережень за осіданнями будівлі та порівняти їх з величинами, 

визначеними за результатами, отриманими зворотнім розрахунком при 

чисельному моделюванні системи «основа-фундамент-надземна частина будівлі»; 

– розробити рекомендації для підвищення точності визначення модулів 

деформації ґрунтів основи будівель і споруд шляхом використання стандартних 

одометрів з удосконаленим штампом та відповідним уточненням методики 

випробування, забезпечити їх впровадження на реальних об’єктах. 

Об’єкт дослідження – процеси, що впливають на рівень деформації в зразку 

ґрунту при випробуваннях. 

Предмет дослідження – вплив факторів на точність визначення величини 

модулів деформації ґрунту.  
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Методи досліджень:  

– аналіз джерел інформації, що використовувалися при формулюванні мети і 

задач роботи; 

– стандартні лабораторні й польові методи визначення фізико-механічних 

властивостей ґрунтів та співставлення їх результатів з даними, отриманими за 

розробленим методом; 

– методи математичної статистики для обробки результатів експериментів; 

– метод чисельного моделювання при розрахункових дослідженнях системи 

«основа-фундамент-надземна частина будівлі»; 

– метод моніторингу осідань фундаментів будівлі в часі; 

– аналіз аналітичних рішень визначення модуля деформації дисперсних 

ґрунтів та оцінка впливу прийнятих моделей ґрунтового середовища. 

Наукова новизна полягає у тому, що вперше: 

– на основі теоретичної оцінки і експериментальних пошуків розроблена 

удосконалена конструкція з марками, на основі стандартного одометра, що 

дозволяє визначити вплив зім’яття зразків ґрунту на величину модуля 

деформації для підвищення точності визначення осідань основи; 

– розроблено метод визначення модуля деформації в лабораторних умовах з 

використанням удосконалених одометрів стандартної конструкції; 

– приведено схему оцінки точності визначення модулів деформації при 

штампових і одометричних випробуваннях, включаючи стандартний та 

вдосконалений метод випробувань в одометрі. 

Практичне значення результатів роботи полягає в розробці додаткової 

конструктивної модернізації стандартних одометрів та розробці методу 

визначення достовірних значень модуля деформації в лабораторних умовах, з 

можливим підвищенням точності визначення його величини за альтернативними 

польовими методами чи даними, отриманими за результатами моніторингу 

осідань фундаментів реальних об’єктів. 

Результати досліджень використані при оцінці деформацій основи, розробці 

рекомендацій з вибору типу фундаменту підприємством «ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП» 
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при виконанні проекту фундаментів об’єкта по вул. Амурській, 4, в м. Києві ВАТ 

«НБК ПРОЕКТ», при проектуванні фундаментів по просп. Героїв Сталінграда, 2б 

та ТОВ «Будівельне проектування та науковий консалтинг» при реконструкції 

будівлі торгівельного комплексу NOVUS за адресою: м. Київ, вул. Оноре де 

Бальзака, 85 і використані в методичних рекомендаціях «Підвищення точності 

визначення модулів деформації ґрунтів основ будівель і споруд». 

Особистий внесок здобувача полягає в участі у формулюванні ідеї роботи, 

визначенні мети і завдань досліджень, об’єкта та предмету досліджень, 

самостійному аналізі вітчизняних та закордонних джерел інформації, 

удосконаленні та розробленні методу досліджень та обладнання, проведенні 

експериментальних досліджень та обробленні їх результатів, формулюванні та 

узагальненні висновків. Участь здобувача в роботах, опублікованих у 

співавторстві, наведено в списку опублікованих праць за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались і обговорювались на:  

 72-й науково-практичній конференції Київського національного 

університету будівництва і архітектури (22-25 березня 2011 року, м. Київ); 

 Сьомій всеукраїнській науково-технічній конференції «Механіка ґрунтів, 

геотехніка та фундаментобудування» (3-7 жовтня 2011 року, м. Одеса); 

 73-й науково-практичній конференції, підсекція при кафедрі основ і 

фундаментів Київського національного університету будівництва і архітектури    

(3-6 квітня 2012 року, м. Київ); 

 74-й науково-практичній конференції, підсекція при кафедрі основ і 

фундаментів Київського національного університету будівництва і архітектури    

(9-12 квітня 2013 року, м. Київ); 

 5-й Міжнародній конференції молодих інженерів геотехніків (31 серпня – 

1 вересня 2013 року, м. Париж, Франція); 

 Восьмій всеукраїнській науково-технічній конференції «Механіка ґрунтів, 

геотехніка та фундаментобудування» (12-14 листопада 2013 року, м. Полтава); 
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 75-й науково-практичній конференції, підсекція при кафедрі основ і 

фундаментів Київського національного університету будівництва і архітектури   

(18-20 листопада 2014 року, м. Київ); 

 Дев’ятій всеукраїнській науково-технічній конференції «Механіка ґрунтів, 

геотехніка та фундаментобудування» (3-7 жовтня 2016 року, м. Дніпро). 

 Міжнародній науково-практичній конференції “Geotechnics – XXI” 

(Присвячена 120-річчю з дня народження Є.В. Платонова) м. Полтава 24 – 26 

жовтня 2017 р.  

Публікації. Основні положення, результати та висновки дисертації 

відображені у 13 публікаціях, в тому числі в семи публікаціях в наукових фахових 

виданнях України, дві статті в зарубіжних виданнях; дві роботи опубліковано без 

співавторів, одна стаття в збірнику, що входить до міжнародної наукометричної 

бази.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 196 сторінок, обсяг основного тексту - 139 сторінок. Робота 

містить 39 таблиць, 62 рисунки, 5 додатків на 23 сторінках. Список використаних 

джерел складається з 158 найменувань, наведених на 14 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ РІЗНИЦІ У ВЕЛИЧИНІ МОДУЛІВ 

ДЕФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНИХ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ 

1.1. Модуль деформації ґрунту Е 

Модуль деформації – це коефіцієнт пропорційності лінійного зв’язку між 

збільшенням тиску на зразок і його деформацією. Залежність «деформація-

напруження» була запропонована Гуком у вигляді εz = ∗  𝜎 . Закон Гука 

спочатку використовували для опису однорідних та ізотропних матеріалів, 

розглядаючи пружну поведінку металів при розтягуванні. Ґрунти проявляють 

лінійно-пружну поведінку при відносно невеликих навантаженнях. Однак навіть 

при цьому при розвантаженні в ґрунтах виникає залишкова деформація. 

Прийнято, що при навантаженні до межі пропорційності для ґрунту також 

справедлива лінійна залежність Гука, проте при великих навантаженнях 

деформація в ґрунтах має нелінійну залежність від напружень. Це особливо 

важливо при проектуванні висотних будівель, коли тиск по підошві фундаментів 

може становити від 600 до 800 кПа і більше. У зв’язку з цим у механіці ґрунтів 

прийнято відрізняти модуль пружності від модуля загальної деформації. Пружна 

поведінка ґрунту має місце тільки в двох випадках. Це при невеликих рівнях 

деформації і після певної кількості циклів «навантаження-розвантаження». При 

більшій деформації поведінка ґрунту, як правило, вже непружна, і при визначенні 

відносної деформації використовується параметр Е, який називається модулем 

загальної деформації, бо він включає і пластичні деформації.  

Для розрахунків осідань споруд від впливу зовнішніх навантажень 

використовують величину модуля загальної деформації. Залежність між тиском 

на дисперсний ґрунт і його деформацією знаходять найчастіше шляхом 

випробування зразка, вміщеного в жорстке кільце, що виключає його бічне 

розширення. Такий метод випробувань називається компресією. Методика 

компресійних випробувань достатньо широко вивчалась [14, 131, 132]. Простота 

та доступність цього методу визначення модуля деформації закріпила його як 

основний на довгий час. 
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Стиснення шару ґрунту рівномірно розподіленим суцільним навантаженням 

від будівлі (без можливості бокового розширення) відповідає передачі 

навантаження на ґрунт жорсткими штампами (фундаментами) великого розміру в 

плані. Реально таким умовам відповідає робота фундаментних плит цивільних і 

гідротехнічних споруд, а також (наближено) і для інших розрахункових умов.  

Для відповідальних споруд враховуються при випробуваннях ґрунтів всі 

компоненти тензора напружень. Для цього модуль деформації визначається за 

допомогою приладів тривісного стиску – стабілометрів. Особливістю таких 

випробувань є можливість одночасного визначення характеристик міцності і 

деформативності.  

Згідно з вимогами державних будівельних норм [26] для забезпечення 

надійності розрахунків осідань основи фундаментів модуль деформації ґрунтів 

основи Е слід визначати: 

- для фундаментів споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 – за 

результатами польових випробувань ґрунтів штампами (ДСТУ Б.В.2.1-7 [37]) або 

лабораторними випробуваннями зразків ґрунту непорушеної структури, що 

відібрані з кожного нашарування літологічної структури основи; 

- для фундаментів споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 – за 

результатами лабораторних випробувань; в обґрунтованих випадках значення Е 

уточнюються за даними польових випробувань ґрунтів штампами; 

- значення Е, що визначаються для фундаментів споруд класу наслідків 

(відповідальності) СС3 за даними пресіометричних випробувань, методом 

статичного, а пісків (крім пилуватих водонасичених) – і динамічного зондування 

(ДСТУ Б.В.2.1-9-2002 [39]), для споруд СС2 класу наслідків (відповідальності) – 

зондуванням повинні бути уточнені на основі співставлення з результатами 

паралельно проведених випробувань того ж ґрунту штампами; 

- для споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 та попередніх 

розрахунків фундаментів малозаглиблених та мілкого закладання допускається 

визначення Е відповідно до додатка В ДБН В.2.1-10-2009 [27]. На практиці ці дані 

потрібно підтверджувати, тобто необхідне практичне уточнення, або приймати 
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величину Е за місцевим досвідом; 

- в європейських нормах EN 1997 [126] розглядається можливість 

використання різних модулів деформації. Це означає, що уточнюється область 

використання модулів деформації ґрунту в розрахунках і відповідно змінюється 

методика їх визначення. У EN 1997 [126]мають місце такі модулі деформації 

ґрунту: 

- E – модуль пружності Юнга; 

- Е  – модуль пружності Юнга при дренуванні (довготерміновому); 

- Eu – модуль пружності Юнга без дренування; 

- Eoed  – модуль одометричний; 

- EFDT  – модуль при випробуваннях гнучким дилатометром; 

- EM – модуль при випробуваннях вимірювачем тиску Менара; 

- EPLT – модуль при випробуваннях навантаженням плити;  

- E0 – початковий модуль пружності Юнга; 

- E50 – модуль пружності Юнга, який відповідає 50% максимальної міцності 

на зсув.  

 Таке трактування модулів деформації для України є незвичним. 

Використання одного з цих значень не тільки відповідає методу визначення, а й 

враховує стан ґрунтової основи і може бути наближене до реальних умов 

використання.  

Це різні модулі [7, 8, 20, 45, 47,81]. В розділі 2.4.3 (4) частини 1 Єврокоду 7 

[118] сказано: «Багато геотехнічних параметрів не є справжніми константами, а 

залежать від рівня напруження та режиму деформації». В додатках до частини 2 

Єврокоду 7 [118] наведено приклади застосування результатів визначення 

стисливості, отриманих різними методами, при проектуванні різних типів 

фундаментів. Отже, результати окремого методу «прив’язані» до конкретного 

розрахунку.  

Наприклад, модуль загальної деформації використовується при кінцевому 

осіданні фундаментів, викликаному дією статичних навантажень від ваги будівель 

або споруд, зазначає Болдирєв [6]. Значення модуля деформації як функції 
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глибини можуть бути оцінені з емпіричної кореляції результатів лабораторних 

випробувань зразків ґрунту непорушеної структури і результатів польових 

випробувань. Такий підхід забезпечують нормативні документи EN. А модуль 

пружності використовується при визначенні пружного осідання ґрунту, 

викликаного, наприклад, повторним навантаженням плити фундаменту в 

глибоких котлованах після їх розробки. При визначенні модуля деформації і 

модуля пружності використовується залежність між напруженням і деформацією, 

яка встановлюється при проведенні різних типів випробувань зразків ґрунтів або 

інших матеріалів   (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Схема до визначення модулів деформації [6] 

 

Як видно з рис. 1.1 і закону Гука, модулі деформації характеризуються кутом 

нахилу двох прямих, одна з яких є дотичною до кривої залежності «напруження-

деформація», а друга – січною, що виходить з початку координат. У першому 

випадку говорять про дотичні модулі деформації Еt, а в другому – про січні 

модулі деформації Еs. При невеликому рівні деформації, (менше 0,01 - 0,05%) 
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значення дотичних Еt і січних Еs модулів деформації дорівнюють і 

характеризують пружну поведінку ґрунту.  

Використовуючи схему, наведену на рис. 1.1 і кут нахилу прямої «0а», можна 

визначити січний і дотичний модуль деформації, які збігаються, тому що 

залежність між напруженнями і деформаціями є лінійною на даній ділянці кривої 

деформування. За визначенням, ці модулі характеризують пружну поведінку 

ґрунту, аж до рівня напружень σа відповідного точці «а». Якщо провести пряму з 

початку координат в точку «с», то вона буде січною до кривої деформування, і її 

нахил визначатиме січний модуль деформації Еs при рівні напружень σс, 

відповідному точці «с». Значення модуля Еs = Е використовують при проектуванні 

фундаментів мілкого закладення, допускаючи деяку ступінь розвитку залишкових 

деформацій, що обмежується тиском, який відповідає розрахунковому опору 

ґрунту основи.  

Якщо провести пряму дотичну до точки «с», то по куті її нахилу можна 

обчислити дотичний модуль деформації Еt. Цей модуль можна використовувати 

для визначення приросту деформацій фундаменту, що відповідає збільшенню 

зовнішнього навантаження, наприклад, від наступного поверху будівлі, що 

надбудовується.  

Якщо тепер провести пряму через точки «c» і «b», то її кут нахилу дозволить 

обчислити значення пружного модуля при розвантаженні ґрунту. За допомогою 

цього модуля Еu можна знайти величину підйому дна котловану при його 

розробці.  

Пряма, проведена через точки «b» і «е», використовується для визначення 

модуля Еr, що характеризує повторне навантаження ґрунту, після його 

розвантаження. Наприклад, навантаження дна глибокого котловану (більше 5 м) 

вагою поверхів, що дорівнює вазі вийнятого ґрунту.  

При циклічному навантаженні ґрунту після певної кількості циклів 

«навантаження-розвантаження» ґрунт починає поводитися пружно, без 

залишкової деформації. В цьому випадку його пружну осадку можна розрахувати 

за допомогою пружного модуля Ес, який обчислюється з нахилу прямої «g ». Цей f
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модуль враховується, наприклад, при проектуванні залізничного баласту або 

жорсткого покриття автомобільного полотна, резервуарів чи силосів. За даними 

Заворицького [40] ці модулі становлять для пісків – 130…100 МПа, для глинистих 

ґрунтів 108...72 МПа і зменшуються зі збільшенням вологості.  

Як правило, в усіх країнах світу модулі деформації рекомендується 

визначати з використанням лабораторних і польових методів випробувань 

ґрунтів. В Україні методика компресійного і тривісних визначень модулів 

деформації приведена в ДСТУ Б В.2.1-4-96 [35]. Методика польового визначення 

модуля деформації викладена в ДСТУ Б.В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) [37]. 

Подібні методи випробувань розглянуті також в ААSHТО ТР-46, АSТМ D1195 

[104] і АSТМ D1196 [105].  

В перерахованих стандартах рекомендується визначати модулі деформації, 

які враховують як пружну, так і залишкову деформацію. Виділити з матеріалів 

цих випробувань чисто пружний модуль деформації можна, тільки 

використовуючи гілку розвантаження залежності «напруга-деформація».  

Водночас пружний модуль можна виміряти в лабораторії, використовуючи 

динамічні трьохосьові випробування або резонансні випробування зразків в 

умовах одновісного або тривісного стиску. Однак це пов’язано з необхідністю 

спеціального відбору зразків і не завжди можливо або зручно, якщо проводяться 

масові випробування або якщо потрібно швидко визначити значення пружного 

модуля. [6] 

1.2. Основні методи визначення Е 

Методи визначення модуля деформації ґрунту можна умовно розділити на 

такі три основні групи: 

- польові – статичне та динамічне зондування (опосередковані методи 

визначення Е), пресіометричний та штамповий методи (прямі методи    

визначення Е); 

- лабораторні – компресійний, одновісний та тривісний стиски (потребують 

введення коригуючих коефіцієнтів); 
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- за досвідом –таблиці нормативних документів, літературні дані, моніторинг 

осідань будівель і споруд, порівняння з прогнозованими значеннями Е, а також 

регіональні узагальнення [26, 48, 67]. 

Як правило, в більшості випадків використовують дані лабораторних 

компресійних випробувань та польові дані статичного зондування, проте для 

невеликих майданчиків часто визначають Е за фізичними показниками, 

наведеними в таблицях ДБН [26].  

Зупинимось детальніше на найбільш поширених методах визначення Е. 

Визначення модулів деформації за допомогою фізичних показників 

ґрунтів у таблицях ДБН.  

1. Для попередніх розрахунків основ будівель та споруд класів наслідків за 

відповідальністю СС3 і СС2 і розрахунків основ об’єктів класів наслідків за 

відповідальністю СС1, а також опор повітряних ліній допускається визначати 

нормативні і розрахункові значення характеристик міцності і деформативності 

ґрунтів згідно з їх фізичними характеристиками. 

2. Для визначення значень E за таблицями В.1 - В.З [26] використовуються 

нормативні значення е, IL і Sr . 

Статичне зондування. 

Статичне зондування є одним з методів випробування ґрунтів в умовах їх 

природного залягання. Метод статичного зондування полягає у вдавлюванні 

випробувального зонда в ґрунт статичним навантаженням.  

Статичне зондування використовується з 30-х років XX століття, спочатку в 

Голландії, потім в інших європейських країнах, в Японії, США та Австралії. У 

нашій країні метод статичного зондування став широко застосовуватися з початку 

60-х років, коли будівельники почали освоювати ділянки зі слабкими і 

специфічними ґрунтами, які раніше вважалися непридатними для будівництва. В 

цих умовах широкого поширення набули пальові фундаменти. Для отримання 

характеристик, необхідних для розрахунку несучої здатності паль, а також для 

визначення показників властивостей ґрунтів у природному стані, найбільш 

швидким і економічним став метод статичного зондування.  
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Основні документи, що регламентують проведення випробувань статичним 

зондуванням, це ДСТУ Б В.2.1-9-2002 [39] і EN 1997 [118]. Статичне зондування 

застосовується при випробуваннях немерзлих і талих піщаних і глинистих 

ґрунтів, що містять не більше 25% частинок крупніших за 10 мм.  

Випробування ґрунту методом статичного зондування проводять за 

допомогою спеціальної установки, що забезпечує вдавлювання зонда в ґрунт. За 

даними статичного зондування визначають питомий опір ґрунту під 

наконечником (конусом) зонда і питомий опір ґрунту на ділянці бічної поверхні 

(муфти тертя) зонда. Загальний опір зондуванню складається з опору ґрунту 

конуса зонда і опору ґрунту по муфті тертя зонда.  

За даними вимірювань, отриманих в процесі випробування, обчислюють 

значення питомого опору ґрунту під конусом зонда і питомого опору на муфті 

тертя зонда, після чого будують графіки зміни цих величин по глибині 

зондування. При обробці графіків статичного зондування виділяють характерні 

інтервали з однаковими або близькими значеннями питомого опору ґрунту під 

наконечником і на бічній поверхні.  

Метод статичного зондування найбільш широко застосовується при 

проектуванні пальових фундаментів для розрахунку несучої здатності забивних та 

буронабивних паль різного перерізу. Статичне зондування дозволяє оцінити 

можливість і доцільність застосування пальових фундаментів, і отримати повний 

обсяг показників, необхідних для складання робочих креслень пальового 

фундаменту. Застосування статичного зондування дозволяє в багатьох випадках 

мінімізувати обсяг дорогих і трудомістких дослідних випробувань паль 

статичним навантаженням, тому що дає можливість отримати модулі деформації 

через коефіцієнти переходу від опору конусу зонда до Е за даними, що наведені в 

таблицях норм, які потребують уточнення [43]. Визначення видів ґрунтів можливе 

по роботах Ольсена і Мітчелла, Робертсона та ін. [141, 145, 147]. Обробка, 

узагальнення і інтерпретація результатів статичного зондування можлива з 

використанням робіт [133, 138, 139, 146, 148, 149]. Зв’язок результатів 

одометричного випробування, з випробуванням статичнмим зондуванням [150]. 
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Компресійні випробування. 

Досліди, виконані Агішевим (1959) [3] і Ігнатовою (1968) [46] із зразками 

пилувато-глинистих ґрунтів в умовах компресійного стиснення і в польових 

умовах показали, що в більшості випадків компресійні випробування дають 

занижені значення модуля деформації. Значення модуля деформації, визначені зі 

стандартних штампових випробувань (5000 см2), виявилися у 2-6 разів більше 

його значень, встановлених у ході компресійних випробувань (табл. 1.1). В табл. 

1.2 наведені значення коригуючого коефіцієнта mk, отримані з дослідів       

Ігнатової О.І., для четвертинних глинистих ґрунтів, алювіальних, делювіальних, 

озерних і озерно-льодовикових відкладів, які мають показник IL > 0 і ступінь 

вологості        Sr ≥ 0,7.  

Подібна таблиця приведена в довіднику проектувальника «Основи, 

фундаменти і підземні споруди» (1986) [78] і в СП 50-101 - 2004 [84] для тих же 

ґрунтів, але при показнику текучості IL < 0,75. 

Таблиця 1.1 

Коригування компресійного модуля деформації [46] 

Вид 
ґрунту 

Значення коефіцієнта mk, при коефіцієнті пористості е 
0.41-
0.50 

0.51-
0.60 

0.61-
0.70 

0.71-
0.80 

0.81-
0.90 

0.91-
1.0 

1.01-
1.10 

1.11-
1.20 

1.21-
1.30 

1.31-
1.40 

1.341-
1.50 

Супіски 4.2 4.2 3.7 3.0 2.2 - - - - - - 
Суглинки 5.0 4.8 4.5 3.9 3.2 2.6 2.1 - - - - 

Глини - - 6.0 6.0 5.4 5.4 4.8 4.1 3.4 2.7 2.0 

Таблиця 1.2 

Значення коефіцієнта mk [84] 

Вид ґрунту 
Значення коефіцієнта mk, при коефіцієнті пористості е 

0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 
Супіски 4.0 0.55 3.5 3.0 2.0 - - 

Суглинки 5.0 4.0 4.5 4.0 3.0 2.5 2.0 
Глини - 5.0 6.0 6.0 5.5 5.0 4.5 
З порівняння даних, наведених у табл. 1.1 і 1.2, видно, що значення 

коригуючого коефіцієнта mk розрізняються несуттєво, причому рекомендації 

Ігнатової О.І. розповсюджуються на глини з коефіцієнтом пористості більше 1,05.  
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У новій редакції СП 22.13330.2016 [83] приведені оновлені перехідні 

коефіцієнти-вони значно відрізняються від попередніх (табл. 1.3). 

 

Таблиця 1.3 

Значення коефіцієнта moed [83] 

Грунти Значення коефіцієнта moed при коефіцієнті пористості е, рівному 
 0,45-0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 
Супіски 2,8 2,5 2,1 1,4 - - 
Суглинки 3 2,7 2,4 1,8 1,5 1,2 
Глини - 2,4 2,4 2,2 2 1,8 

Альтернативні методи випробувань ґрунтів. 

Крім стандартного методу ступінчасто зростаючого навантаження відомі такі 

методи компресійних випробувань ґрунтів [21]: 

– метод постійної швидкості деформації (ПШД); 

– метод контрольованого градієнта (КГ); 

– метод постійної швидкості навантаження (ПШН) або постійно зростаючого 

навантаження (ПЗН); 

– метод безперервного навантаження (БН); 

– фільтраційний метод (Ф); 

– метод релаксації (Р). 

Метод ПШД полягає в примусовому деформуванні (стисканні) ґрунту, який 

випробовується із заданою швидкістю і одночасним вимірюванням навантаження 

на ґрунт. Досліди з постійною швидкістю деформування вперше провів                    

C.B. Crowford [115]. Метод вивчений теоретично і експериментально [134, 154] і 

стандартизований за кордоном ATSM (D4186) [107]. 

Відомі чотири підходи до інтерпретації результатів випробувань ґрунтів 

методом ПШД [149, 152], що відрізняються між собою характером побудови 

математичної моделі, в основу якої закладена теорія кінцевої деформації. Всі ці 

підходи не позбавлені недоліків, закладених в основних припущеннях при 

побудові моделей. Так, в моделі R.E. Smith, H.E. Wahls [151] функція е(t) 

приймається лінійною, в моделях A.E. Wissa et al [157] і Y. Umeсchara, K. Zen 
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[154] компресійний модуль деформації Eк приймається постійним. Крім того, в 

усіх підходах інтерпретації результатів випробувань ґрунтів методом ПШД 

приймається постійним і коефіцієнт консолідації СV. 

Метод КГ полягає в підтримці в ґрунті при навантаженні постійного 

градієнта тиску порової рідини. Досліди по випробуванню ґрунтів методом КГ 

проводили J. Lowe et al [136]. 

Обмеження по методу вносять припущення, що ґрунт матеріал, який лінійно 

деформується. Метод КГ дозволяє отримувати залежність РІ(е) шляхом 

обчислення деформації і відповідної середньої ефективної навантаження в будь-

який момент випробувань. Результати випробувань ґрунтів, отримані методом КГ, 

достатньо надійні, якщо в процесі їх навантаження виникає невеликий градієнт 

порового тиску, що дозволяє вважати пористість випробовуваних ґрунтів 

постійною. 

Однак складність апаратури для реалізації методу КГ, яка дозволяла б при 

навантаженні ґрунтів підтримувати постійний градієнт тиску порової рідини, 

обмежує його застосування при виробництві вишукувальних робіт, крім того, 

метод призначений для випробування тільки водонасичених ґрунтів. 

Метод ПЗН полягає в прикладанні на випробовуваний ґрунт постійно 

зростаючого навантаження. Вперше метод ПЗН застосували Н. Aboshi et al [99], 

більш повно досліджували N. Janbu et al [129], K.F. Fay, C.E. Cotton [127] і надалі 

обґрунтував R.L. Schiffman [143]. 

Метод НН по суті є модифікацією методів ПШД і ПЗН і полягає в створенні 

такого режиму навантаження ґрунту, що випробовується, який забезпечує 

підтримку відношення надлишку порового тиску і величини прикладеного 

навантаження λ на постійному рівні [137]. 

Основним недоліком методу БН є незручність його здійснення через 

складність обладнання, необхідного для підтримки умови сталості відношення    

duB / dP. Крім власне величин деформації, порового тиску і прикладеного 

навантаження для визначення показників стисливості ґрунту слід визначати їх 

похідні за часом, що робить інтерпретацію даних громіздкою. Залишається і 
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обмеження по швидкості навантаження (аналогічно методу ПЗН) для підтримки 

умови сталості пористості ґрунту, який випробовується. 

Фільтраційний метод (Ф) полягає в зміні ефективного навантаження в 

випробувальному зразку ґрунту фільтраційним тиском, що імітує процес 

консолідації [130]. 

Для отримання співвідношень ефективного навантаження-пористість (РІ - е) і 

пористість-проникність (е - kф), необхідно визначити розподіл пористості в 

зразку. Це зручніше реалізувати не після закінчення випробування, а в процесі 

фільтрації, застосовуючи, наприклад, рентгенівські або будь-які інші установки, 

що досить складно і може бути застосовано лише в дослідницьких цілях. 

Метод релаксації (P), запропонований К. Terzaghi [153], виконується після 

того, як ґрунт приведено до нестабілізованого стану. Це результат релаксаційних 

випробувань. Нестабілізований стан може бути досягнуто або шляхом 

навантажування ґрунту за короткий період часу, або при його деформації з 

великою швидкістю до певної величини відносної деформації, або будь-яким 

іншим чином (фільтрацією, циклічним навантаженням). Відповідна величина 

відносної деформації фіксується і є незмінною протягом усього релаксаційного 

випробування. При цьому частина зразка розущільнюється, частина 

консолідується, що порушує умови монотонного навантаження. Крім того, для 

цього методу не визначені початкові граничні умови, не з’ясоване реальне 

співвідношення часу релаксації навантаження і можливість її фіксації. Теоретично 

при миттєвому припиненні деформування ґрунту після прикладення 

навантаження тиск в ньому має миттєво падати до нуля. 

Таким чином, всі розглянуті методи компресійних випробувань ґрунтів 

засновані на теорії кінцевих або нескінченно малих деформацій, не позбавлені 

певних недоліків і складні в реалізації. 

D.W. Armour, V.P. Drnevich [100] запропонували обчислювальний метод 

визначення швидкості деформування ґрунтів, заснований на функціональному 

зв’язку проникності ґрунтів, показника консистенції і максимального відношення 

u / Р. Для його застосування необхідно вимірювати проникність ґрунтів на 
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початку випробування і потім через довільні інтервали часу, швидкості 

деформування ґрунтів, за обчислювальними методами, відрізнялися від 

швидкостей за стандартом ASТМ (D4186 [106]). 

Обмеження швидкості деформування ґрунтів багато дослідників пов’язують 

насамперед з обмеженням величини або зростанням порового тиску, вважаючи, 

що він повинен встигати розсіюватися. В іншому випадку, результати визначення 

стисливості ґрунтів будуть спотворені. 

З наведеного аналізу відомих методів компресійних випробувань слід 

вважати, що найбільшу відповідність режимам навантаження ґрунтів основ при 

будівництві забезпечує метод ПЗН, у якому визначальним параметром є 

навантаження, точніше швидкість його збільшення, а стисливість ґрунтів 

обумовлена тільки їх властивостями. Метод ПЗН більш вигідний економічно, 

тому що скорочує тривалість випробувань ґрунтів [128] і підвищує точність 

визначення величини структурної міцності [131]. 

При порівняльних випробуваннях ґрунтів методами ПЗН і ПШД іншими 

дослідниками отримані дещо відмінні результати [128, 136]. Однак, на думку 

авторів досліджень, відмінності результатів знаходяться в допустимих межах, 

особливо при невеликих швидкостях навантаження. 

Дослідженнями [128, 131, 136] виявлена основна закономірність, яка полягає 

в тому, що, чим вище швидкість навантаження, тим більше відрізняються 

результати випробувань ґрунтів різними методами. 

При стисненні ґрунтів постійно зростаючим навантаженням фільтраційна 

складова процесу консолідації присутня протягом усього періоду навантаження. 

Частка цієї складової залежить від фізичних властивостей ґрунтів і від швидкості 

навантаження: чим більше швидкість програми ПЗН, тим менше частка 

фільтраційної складової. Вплив швидкості навантаження на стисливість ґрунтів 

спостерігали К. Терцагі і Р. Пек [88], які встановили, що чим більше швидкість 

навантаження ґрунтів, тим менше їх деформація при навантаженні.  
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Трьохосьові випробування 

За кордоном, зокрема у Великобританії, в період з 1950-х по 1980-ті роки в 

основному проводилися випробування з визначення міцності ґрунтів, менша увага 

приділялася деформаційній поведінці ґрунтів. В стандартах США АSТМ D2850 

[96] і АSТМ D4767 [109] також немає подібних вказівок. На відміну від них в 

ДСТУ Б В.2.1-4- 96 (ГОСТ 12248-96) [35] наведені рекомендації з визначення як 

параметрів деформативності ґрунтів, так і параметрів міцності.  

Початкове значення модуля деформації, відповідне його пружній поведінці, 

визначається з використанням дотичної до початкової ділянки кривої залежності 

«осьова напруга – осьова деформація». В цьому випадку дотичний модуль 

деформації співпадає з січним модулем деформації. В дослідах для цього 

необхідно виміряти осьову деформацію ε1, з високою точністю порядку не більше 

10-6 мм, прикладаючи дуже малі ступені осьової напруги σ1. Технічно це зробити 

дуже складно, і тому на практиці виміри осьової деформації проводяться з 

точністю не більше 10-6 мм. Однак при цьому залежність між напругою і 

деформацією навіть на початковій ділянці є нелінійною, і тому визначається 

початковий модуль, який вже не є чисто пружним, а залежить як від пружної, так і 

від залишкової (пластичної) деформації. Фактично в цьому випадку визначається 

січний модуль деформації.  

У лабораторних умовах для визначення модулів деформації 

використовуються статичні і динамічні методи вимірювання.  

В статичному методі, наприклад, вимірюють переміщення за допомогою 

точних датчиків переміщення, бажано в центральній частині зразка, для 

виключення впливу граничних обмежень (Jardine et al., 1984 [123]; Clayton and 

Khartrush [114], 1986; Goto et al., 1991 [120]; Cuccovillo and Coop, 1997 [116]). 

Пружні модулі деформації обчислюються з початкового нахилу кривої залежності 

«напруга-деформація» або з циклів навантаження-розвантаження при дуже малих 

рівнях деформації (менше 10-4…10-6). 

У динамічному методі випробувань пружні модулі деформації встановлюють 

за швидкістю проходження поздовжньої або поперечної хвилі через зразок ґрунту 
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(Dyvik and Madshus [120], 1985;: Zeng and Ni, 1998 [158]; Lings et al., 2000 [135]; 

Chaudhary et al., 2004 [113]). Однак результати статичних і динамічних 

вимірювань не завжди поєднуються один з одним. Навіть при проведенні 

динамічних випробувань у різних авторів наводяться різні швидкості 

проходження хвиль в поперечному і поздовжньому напрямках; розрізняються між 

собою і значення модуля пружності. Наприклад, у Таtsuoka (1997) [152] модуль 

пружності при динамічних випробуваннях у горизонтальному напрямку виявився 

меншим, ніж у вертикальному при статичних вимірах у приладі тривісного 

стиснення.  

В останнє десятиліття за кордоном у більшості публікацій розглядаються два 

основних напрямки випробувань ґрунтів з метою більш точного визначення 

залежності «напруга-деформація» при проведенні тривісних випробувань:  

1. Визначення пружних параметрів – модуля лінійної пружності і модуля 

зсуву – шляхом вимірювання осьової деформації на локальній базі зразка в 

центральній його частині (рис. 1.2).  

2. Визначення пружних параметрів шляхом вимірювання швидкості 

проходження хвилі зсуву через зразок ґрунту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Методи вимірювання осьової деформації: а – на повній базі зразка; б 

– на локальній базі зразка. 1 – зовнішній датчик лінійних переміщень; 2 – 

внутрішній датчик сили; 3 – навантажувальний штамп; 4 – фільтр; 5 – зразок;       
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6 – нижній штамп; 7 – основа підставки; 8 – датчик для вимірювання локальної 

деформації [6]. 

Стандартний метод визначення параметрів деформування заснований на 

вимірюванні осьової деформації поза камерою стабілометра (рис. 1.2, а). В цьому 

випадку при вимірюванні осьової деформації виникає помилка, викликана 

деформацією камери тиску через наявність зазору між штоком і штампом, через 

стиснення фільтрувального паперу і мастила, через тертя між торцями зразка і 

штампами тощо. Хоча багато названих причини можуть бути враховані в процесі 

калібрування стабілометра, але вплив тертя оцінити дуже складно, тому що воно 

залежить не тільки від конструкції штампів, але більшою мірою від виду 

випробовуваного ґрунту. Тому останнім часом почали вимірювати осьову 

деформацію в центральній частині зразка (рис. 1.2, б), де виникає більш однорідна 

деформація, тому що вплив сил тертя найменший. З порівняння результатів, 

отриманих за допомогою цих методів вимірювання осьової деформації (рис. 1.3), 

видно, що різниця більш істотна на початковій стадії деформації ґрунту, яка і 

використовується для визначення параметрів деформування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Порівняння локальної та повної осьової деформації (Сlayton and 

Khatrush, 1986 [114]): I – локальний датчик деформації; 2 – зовнішній датчик 

деформації 
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Якщо провести визначення січних модулів деформації (E або G) при дуже 

малих рівнях деформації (менше 0,001%), то, як показано на рис. 1.4, їх значення 

практично постійні при даному рівні осьової деформації, а значення січних 

модулів збігаються зі значеннями дотичних модулів деформації. Це говорить про 

те, що ґрунт поводиться пружно при дуже малих рівнях деформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Залежність модулів деформації від рівня деформації в основах споруд [6] 

 

В діапазоні деформації від 0,001% до 0,1% модулі деформації різко зменшуються. 

Польові досліди показують, що деформація ґрунту, яка вимірюється в основі 

більшості фундаментів, не перевищує рівня 0,2 - 0,5%. У той же час, в масиві 

сповзаючих укосів рівень деформації досягає десятків і сотень відсотків. У зв’язку 

з цим випробування зразків ґрунту з метою визначення показників деформування 

слід проводити при тому рівні деформації, який має місце в основі реальних 

споруд. Рівень деформації, необхідний при проведенні випробувань зразків, 

наведено на рис. 1.4. На ньому показана залежність січних модулів деформації від 

логарифма осьової деформації. У стандартних приладах тривісного стиску при 

вимірюванні осьової деформації на повній базі можна визначити січні модулі 

деформації в діапазоні від 0,1% до 10-20%, чого цілком достатньо для 

проектування основ більшості будівель. Однак якщо необхідно визначити 
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значення модулів деформації, зокрема модуля зсуву, при рівні деформації більше 

20-100%, то слід проводити випробування з використанням приладів кільцевого 

зрізу, водночас вимір осьової деформації в центральній частині зразка дозволяє 

визначити пружний модуль деформації, який значно більше (до 10 разів) модуля 

загальної деформації. [6] 

Пружний недренований модуль деформації. Есu можна визначити, 

використовуючи наступну емпіричну залежність сі глинистих ґрунтів:  

Есu = Кссu  

де Кс – коефіцієнт кореляції, який визначається за рис 1.5; Сu – недренована 

міцність.  

3начення коефіцієнта Кс є функцією коефіцієнта переущільнення (ОСR) і 

числа пластичності (Iр), які можуть бути визначені в ході польових і 

лабораторних випробувань. В табл. 1.3 наведено типові значення модуля 

деформації.  

Пружні модулі деформації зменшуються з ростом тиску, тому що падіння 

ефективних напружень призводить до зниження жорсткості ґрунту [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Графік для визначення коефіцієнта К [6] 
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Таблиця 1.4 

Значення недренованого модуля деформації [6] 

Вид ґрунту Модуль деформації Еcu, 
МПа 

дуже м’які глини 0.5–5.0 
м’які глини 5.0–20.0 

напівтверді глини 20.0–50.0 
тверді глини 50.0–100.0 

запісочені глини 25.0–200.0 
пухкі піски 10.0–20.0 

щільні піски 25.0–100.0 
гравелисті піски 100.0–200.0 

В Європі використовуються додаткові, як правило, швидкісні методи 

отримання модуля деформації. Ці модулі не можна використовувати для 

підрахунку деформацій за нашими нормативними документами, але їх широко 

використовують для контролю якості виконання земляних робіт на будівництві як 

на майданчиках Європи, так і України. 

Один із найважливіших параметрів якості будівництва, земельних робіт, 

будівельних робіт на залізниці, дорожнього покриття і підпірних конструкцій 

водних шляхів – це швидкість стиснення. Усі європейські правила розглядають 

граничні значення, необхідні для уникнення додаткового ущільнення, зниження 

проникнення води як важливі параметри. 

В Угорщині щільність сухого ґрунту в лабораторії визначають по EN 13286-2 

[121] удосконаленим методом ущільнення Проктора, і ущільнення від 

прикладання падаючого навантаження. У Німеччині спрощений тест Проктора 

дає змогу визначити характеристику, яка працює з меншим ущільненням і 

більшою товщиною шару, тому більше ніж 100% стиснення має бути вимогою. 

Європейський стандарт дозволяє також визначати щільність ґрунту в 

лабораторії іншими динамічними методами: 

EN 13286-3 [122] вібростиснення з контрольованими параметрами; 

EN 13286-4 [123] вібраційний молот; 

EN 13286-5 [124] визначення щільності за допомогою вібростолу. 
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Їх застосування на практиці ще не відбулося. Відповідність величин, 

отриманих по цих тестах, одна одній тимчасово не відома, вони не мають 

коефіцієнтів переходу. Вони узгоджуватимуться тільки через різні моделі, ефект 

однак очікуваний. Основна умова їх порівняння в тому, що робота ущільнення 

повинна бути відповідна. 

Новим можна вважати Угорський напрямок динамічного випробування 

стисливості, названий B & C, що може бути виміряний за допомогою нового типу 

випробування SP-LFWD (вимірювання осідання невеликого штампа при падінні 

легкого вантажу). 

B & C вимірювання динамічної швидкості ущільнення 

Дуже успішне Угорське випробування, в якому дефлектометр легкого 

падаючого вантажу перетворений у невеликий вимірювальний диск. Прилад 

генерує криву ущільнення в такому порядку: спочатку ми кидаємо вантаж 10-18 

разів із заданої висоти, це 10 кг ваги з пружиною діаметром 163 мм на жорсткій 

пластині. Це ущільнює шар з pdin = 0,35 МПа динамічним тиском під пластиною 

(CEN WA 15846 [112] і UT2-2.124 [155]). Із серії отриманих амплітуд падіння 

будуються крива ущільнення і ступінь відносної щільності, які характеризують 

отримані ущільнення при заданій вологості. Динамічна швидкість ущільнення 

(Trd%) є множення ступені відносного стиснення при польових випробуваннях 

(TrE%) і коефіцієнта корекції вологості (Trw). Коефіцієнт, що враховує ефект 

вологості, характеризує щільність ґрунту по методу Проктора залежно від вмісту 

води (TRW <= 1,00). 

Точність вимірювання динамічних вимірювань щільності 2% забезпечує 

корекцію ефективності достовірного контролю якості. Вимірювання відбувається 

дуже швидко, в порівнянні з іншими методами, потрібен один лаборант, щоб 

підраховувати середнє значення паралельно зі зняттям відліків. Динамічний 

спосіб вимірювання стисливості B & С не залежить від щільності; тому він 

придатний для вимірювання різних типів матеріалів, навіть пухкого попелу дуже 

низької щільності, або шлаку неоднорідної щільності, але також підходить для 

дослідження стабілізованих вапняків, які неможливо випробувати ізотопним 
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апаратом. B & C окрім динамічного ступеня щільності, в той самий час визначає і 

динамічний модуль деформації Еd (МПа) ґрунту. Що використовуються як 

контрольні величини. 

BP-LFWD пристрій з легким вантажем, що падає  

Як відомо, з результату вимірювання осідань штампа діаметром 300 мм BP-

LFWD (Великий штамп пристрою з легким вантажем, що падає або LFWD) S/V 

(відхилення/швидкість) частково можна виміряти динамічний модуль і 

ущільнення. Пристрої типу LFWD широко поширені в Європі тільки для 

визначення несучої здатності. При випробуванні вантаж вагою 10 кг падає з 

заданої висоти. Це створює тиск pdin = 0,1 МПа на пластину діаметром 300 мм 

(TPBF-StB8.3, RVS08.03.04), з використанням коефіцієнта Бусінеска для пластини 

C = 2. Перевагою методу LFWD є те, що він не потребує використання 

завантаженого автомобіля як противаги автомобіля. Середнє значення амплітуди 

(s) визначається з другої серії, і динамічний несучий модуль Evd = 22,5 Н / мм2. 

Час випробувань 10-15 хвилин на майданчику; достатньо одного лаборанта для 

зняття відліків. Паралельне випробування не застосовується. 

Безперервний контроль якості ущільнення (CCC) – вимір щільності на 

великій поверхні. CCC був винайдений доктором Хайнцем Турнером у 1978 році і 

отримав подальший розвиток в ТU Wien за підтримки професора Х. Брандля і 

його асистентів доктора Адама і доктора Ф. Копфа. Цей метод може бути 

використаний, щоб охарактеризувати велику поверхню земляних робіт по 

щільності і зробити завантаження для визначення несучої здатності. З 

акселерометром зафіксованим на циліндрі від змін виміряних амплітуд можуть 

бути визначені модуль Evib та коефіцієнт Омега. (Винахідником/розробником 

Тераметру і величини Омега був дипломований інженер Уве Бланке, Бомаг, 

Німеччина). 

Вимірювання дає тривимірну таблицю результатів, які ідентифікуються з 

колірними кодами для типових результатів вимірювань щільності. Це пов’язано зі 

ступенем щільності в емпіричний спосіб. Деякі відмінності кореляції були 

виявлені між динамічними випробуваннями навантаження пластини (ED) і 
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значення CCC по ТU Wien, і вони були використані для розробки стандарту. Ці 

кореляції були також розглянуті з BP-LFWD пристрою з легким вантажем, який 

падає, що полегшує його застосування. Цей стандарт використовується для 

калібрування та ін. в австрійських Єврокодах дорожньої техніки більш ніж 15 

років для дорожньої шосейної техніки, залізничної техніки, для аеродромів, для 

всіх земляних робіт (греблі, дамби тощо) і навіть поховання відходів. 

Відзначимо, що дослідження інженерно-геологічного факультету Технічного 

університету Словенії найкраще проявилися в корелюванні (R2 = 0,92) між 

динамічною несучою здатністю B & C (Ed) і значеннями CCC Evib. 

Коефіцієнт ущільнення, визначений з модуля несучої здатності 

статичного навантаження. 

Несуча здатність ґрунтів була розглянута у Еворі традиційним статичним 

випробуванням плити (використовується також в Угорщині) 300мм (ASTM D1194 

[101]) і D = 600 мм французький стандарт (NF P 94-117-1 [140]).   

Зіставленням двох модулів (Еv2 несуча здатність, отримана з повторного 

завантаження і Ev1, що випливають з першого завантаження) є коефіцієнт 

ущільнення відомий як параметр пов’язаний зі щільністю (див. UT2-3.206 [156). В 

Угорщині завантаження і оцінка методів вимірювання відрізняються від звичного. 

Час випробувань становить 25-35 хвилин, одного лаборанта достатньо для 

вимірювань. Для завантаження необхідна противага. Паралельне контрольне 

випробування не застосовується. 

Модуль Юнга по методу геовимірювань. 

Для визначення параметрів несучої здатності, придатний до застосування 

електромеханічний метод геовимірювань (ASTM D6758–02 [110]). Прилад 

рекомендується для випробувань сипучих матеріалів без зчеплення, а також для 

аналізу глинистих речовин, які не піддаються зміні вологості. Недоліком методу є 

те, що вібраційні навантаження легко порушують результати вимірювань. За 

результатами випробувань не може бути визначена щільність, але можна вийти на 

несучу здатність на основі випробувань на ущільнення. Час випробувань 10-15 
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хвилин на майданчику, одного техніка достатньо для вимірювання. Контрольні 

випробування не застосовується. 

Застосування модуля деформації ґрунту. 

Модуль деформації ґрунту використовують для визначення таких основних 

типів деформацій основи: абсолютне осідання, відносне осідання, крени, 

нерівномірні деформації, особливі форми осідання. 

Визначення осідання згідно з ДБН [26] виконується за допомогою формули: 
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 n

i ie

iiz
n

i i

iizzp,i

E

h

E

h

1 ,

,

1

, )(  σ
β 

σσ
β .   (1.1) 

Таким чином, в ДБН [26] метод пошарового підсумовування є ускладненим, 

оскільки враховується можливість підняття дна котловану при виконанні 

земляних робіт, якщо глибина менше 5 м, то можна знехтувати другою складовою 

формули. 

Модуль деформації залежить від ряду величин. 

Модуль деформації ґрунту не є постійною величиною і залежить від ряду 

величин (σ; ν; Ԑx; Ԑy; Ԑz; b; l; d; Pst ; ρ; w; с; φ; t): 

σ – напруження в ґрунті в МПа;  

ν – коефіцієнт поперечної деформації (коефіцієнт Пуасона); 

Ԑx, Ԑy, Ԑz – величина відносної деформації; 

b ,l, d – геометрія фундаменту (ширина, довжина, заглиблення) в метрах; 

pst – структурна міцність ґрунту в МПа; 

ρ – щільність ґрунту в г/см3; 

w – вологість ґрунту в частках одиниці; 

с – питоме зчеплення ґрунту в МПа; 

φ – кут внутрішнього тертя ґрунту в градусах; 

t – час випробувань ґрунту в годинах. 

Отже, напружено-деформований стан ґрунту є перемінним, а константи для 

ґрунту не є постійними і залежать від його виду і стану та величини напруження. 
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Можливі недоліки методики випробувань ґрунтів 

Тільки кваліфіковані визначення з дотриманням методики випробувань та 

обробки результатів гарантують отримання надійних значень Е. З метою 

забезпечення виконання цієї вимоги потрібно при оцінці якості ґрунтів 

враховувати можливість проявлення різних за характером неточностей та 

помилок, що досить часто проявляються на практиці. 

Компресійні випробування  

Необхідно обґрунтовувати значення максимального навантаження, що 

прикладається на зразок під час випробувань, тому що при штампових 

випробуваннях на певній стадії навантаження виникнуть прогресуючі пластичні 

деформації, що призведе до випинання ґрунту вбік і вгору від штампу з різкою 

осадкою штампу. Згідно з графіком (рис 1.6 б) при компресійних випробуваннях 

випинання не відбувається, а ґрунт у кільці буде ущільнюватись і далі, а визначені 

значення модулів будуть непомірно зростати. Це ставить питання про діапазон 

навантажень для компресійних випробувань, в яких можна отримувати адекватні 

величини модулів деформації ґрунту. 

 а)           б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Графік залежності деформації ґрунту S в основі при збільшенні тиску p 

за результатами випробувань: а) штампами; б) в компресійних приладах. 

 

В лабораторних умовах використовується зразок малого розміру [35, 32], що 

часто призводить до порушення структури зразка. Так А.К. Ларіонов і Л.В. 
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Кислова [57], користуючись системною оцінкою, визначили можливість впливу 

на результати компресійних випробувань близько 30 факторів. Більшість із них 

характеризуються як випадкові впливи, які можуть бути успішно усунуті 

ретельною підготовкою до випробувань. Випадкову похибку можна оцінити лише 

за результатами випробувань досить великого числа зразків одного й того самого 

ґрунту з досліджуваного інженерно-геологічного елемента [31]. 

Проводяться порівняно короткочасні випробування; (значний приріст 

деформацій зразків ґрунту до отриманих за стандартною методикою можна 

очікувати при проведенні довгострокових випробувань, за попередніми оцінками 

такий приріст може складати 15…25%). Хоча спосіб В.М. Веселовського [11] 

передбачає, що: тривалість осідання ґрунту не залежить від величини 

навантаження; через певний проміжок часу деформація ґрунтів досягає 85-95% 

від її кінцевої величини; час ущільнення пропорційний висоті шару. 

Недостатньо враховуються пластичні (очевидно, що компресійні 

випробування не враховують можливості розвитку пластичних деформацій в 

реальній основі, а тому без врахування несучої здатності збільшені тиски р 

можуть навіть приводити до завищених значень Е, порівняно з натурою) і пружні 

деформації зразків; (останні надають можливість підвищити об’єктивність оцінки 

модуля деформації в діапазонах тиску до і після величини рst). Невідповідність 

умов лабораторних випробувань ґрунтів стандартним методом навантаження 

ступенями умовам їх роботи в основах споруджуваних будинків і споруд [80, 85, 

97, 106]. 

Необхідно врахувати вплив зім’яття ґрунту зразків на рівень їх деформації 

(компресійна похибка); дослідження, що були виконані М.В. Корнієнком, Є.В. 

Галкіним, О.В. Пятковим [12, 48, 50, 51, 53,], показали, що основний вплив на 

«збільшені» деформації має зім’яття зразка ґрунту на контакті зі штампами 

компресійного приладу (одометра). Також при цьому було підкреслено, що 

залишається вплив на результати випробувань сил тертя зразка ґрунту по стінках 

компресійного кільця [45, 49, 52]. Наприклад, для лесових ґрунтів це може 
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призводити до заниження модуля деформації Eoed від 3 до 10 разів і навіть більше 

порівняно з модулем, отриманим за штамповими випробуваннями. 

Розглянемо додаткові фактори впливу, що проявляються при визначенні Е за 

окремими методами дослідження. 

Штампові випробування: 

– обмежені розміри штампа порівняно з розмірами фундаментів; 

– недостатнє врахування глибини дослідження та природного стану ґрунту; 

– скорочений часу випробування; 

– величина модуля деформації залежить від розміру (площі) штампа. 

Результати оцінки модуля деформації при випробуваннях штампами площею 

5000 см2 (Е5000) і 600 см2 (Е600) з роботи В.В. Лушнікова [59] m = Е5000 / Е600 

дорівнюють від 1,2 до 2,0, що свідчить про вплив власної ваги ґрунту вже при 

таких розмірах площ, що навантажуються, як вказує Болдирєв [5]. 

Статичне зондування:  

– діаметр конуса практично не дозволяє моделювати роботу основи під 

фундаментами; 

– використання постійних коефіцієнтів переходу від опору по конусу зонда 

до Е, які в нормативах не рекомендуються для супісків зовсім, мають 

формуватися на основі кореляційних залежностей. 

Пресіометрія:  

– обмежений об’єм деформації ґрунту при випробуванні будь-яким видом 

пресіометру; 

– визначення Е в горизонтальному напрямку, що не враховує анізотропні 

властивості ґрунтів. 

Перехідний коефіцієнт mk: 

– перехідні коефіцієнти mk = 2…6, між одометричним модулем деформації 

та модулем, отриманим за результатами польових випробувань жорсткого 

штампу, (тобто EPLT = mk × Eoed), мають низьку ймовірність визначення [44]; 

– в старих нормативних документах (Пособие к СНиП 2.02.01-83 [78]) 

модулі деформації встановлювалися для великої території, на сьогодні збережені 
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повністю для території України (тоді як вони потребують уточнення навіть для 

окремих її регіонів). В статистичну обробку при цьому включались переважно 

результати випробувань ґрунтів, що залягали на глибині до 3…5 м. В сучасних 

умовах глибина котлованів збільшилась до 10…30 м, а глибина опірності 

пальових фундаментів – до 40…60 м від поверхні.  

Загальні недоліки 

Для всіх методів випробувань ґрунтів на стиснення необхідно завжди 

враховувати такі недоліки: 

– умовне моделювання роботи основи шляхом точкового опробування; 

– відсутність сучасного обладнання та приладів; 

– відсутність врахування кореляційних залежностей по глибині при обробці 

значень модуля деформації;  

– існування проблеми використання застарілих методик визначення Е; для 

оцінки достовірності гілки навантаження компресійної кривої має велике 

значення розвантаження зразка ґрунту. На жаль, на практиці навіть тоді, коли таке 

розвантаження виконують, відповідний аналіз не здійснюється. 

Перспективи підвищення надійності визначення модуля деформації 

ґрунту: 

– уточнення діапазону тиску при визначенні значень модуля пружних 

деформацій; 

– усунення впливу зім’яття зразків ґрунту при лабораторних дослідженнях, 

шляхом виключення цих ділянок при замірі деформацій; 

– пошук об’єктивних перехідних коефіцієнтів (кореляційних залежностей) 

для ґрунту, що залягає на значних глибинах; 

– узагальнення характеристик стисливості регіональних ґрунтів;  

– розробка комплексу робіт для вивчення стисливості лесових ґрунтів. Вони 

широко розповсюджені по території України та мають суттєву різницю у 

будівельних властивостях при зміні вологості; 

– обчислення величини граничних значень осідання основи Su для реальних 

будівель, що прийняті в ДБН [27], як це зроблено в EN 1997 [125]. Так за 
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Європейськими нормами вважають, що Su ≤ 25 мм, в цьому випадку гарантує 

надійну роботу споруди, в той же час при Su = 25…50 мм альтернативним 

методом необхідно підтвердити достатній рівень надійності для забезпечення 

повного строку експлуатації споруди; 

– використання методу бурового зондування ґрунтів включає їх 

випробування шляхом вимірювання ряду параметрів в процесі буріння 

свердловини суцільним або порожнистим шнеком. В останньому випадку 

одночасно з зондуванням можна відбирати моноліти ґрунту (по ASTM D 1452-07a 

[102] і ASTM D 6151 [103]) для лабораторних випробувань з метою знаходження 

кореляційних зв’язків між результатами польових і лабораторних досліджень; 

– при проведенні контрольних пресіометричних випробувань для отримання 

модуля деформації в горизонтальному напрямку EM можна проводити занурення 

зонда в товщу під кутом, що дасть більш точні величини при значній анізотропії 

ґрунтів в нашаруванні. А для крупноуламкових і гравелистих ґрунтів може бути 

застосований зонд конструкції В.В. Сидорчука [87], внаслідок значної жорсткості 

датчиків. 

1.3. Фактори, що впливають на результати одометричних випробувань 

У своїй дисертаційній роботі [79] Пятков А.В. пише, що надійність 

розрахунків ґрунтових основ залежить від достовірності визначення 

деформаційних, міцнісних і просідних характеристик ґрунтів [56]. Лабораторні та 

польові методи визначення стисливості ґрунтів досить повно описані в роботах 

М.Н. Гольдштейна [16, 17, 18], Н.А. Цитовича [29, 30, 91, 92, 93, 94, 95], Е.Г. 

Чаповского [96], В.Б. Швеця [98] та ін. Можна вважати виправданим і 

обґрунтованим метод корегування значень модулів деформації поправочними 

коефіцієнтами, наприклад, І.А. Агішева [3], Абелева М.Ю. [1,2], С.К. Алієва [4], 

Горбунова-Посадова [19] та інших авторів [46, 60, 29, 54, 61, 86]. Значення 

коригувальних коефіцієнтів для глинистих ґрунтів офіційно вказані в 

нормативних документах [78, 72]. Правомірність використання одержаних 

коригуванням величин модулів деформації багаторазово доведена в практичних 

розрахунках і контролюється шляхом спостережень за деформаціями будівель і 
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споруд. На даний момент коригуючий коефіцієнт не увійшов до діючих 

будівельних норм.  

Дослідження, проведені Ю.М. Абелевим, М.Н. Гольдштейном, Н.Я. 

Денисовим, А.К. Ларіоновим, Р.С. Месчяном, Н.В. Корнієнко, Г.М. Тєрьохіною, 

В.І. Булгаковим, Е.В. Галкіним, показують, що при випробуваннях ґрунтів у 

компресійних приладах мають місце дефекти, які породжують неточності в оцінці 

деформаційних властивостей ґрунтів. А.К. Ларіоновим і Л.В. Кисловою [57] 

розроблена загальна теорія помилок при компресійних випробуваннях. На основні 

«компресійні помилки» вказують у своїх роботах В.І. Булгаков [10] і Е.В. Галкін 

[12], М.В. Корнієнко [48].  

Раніше, враховуючи те, що визначення ступеня впливу «компресійних 

помилок» на достовірність деформаційних характеристик при компресійному 

стискуванні задача важкоздійсненна, Н.Я. Денисов пропонував вводити поправку 

при випробуваннях ґрунтів на просадність / Δ = 0,01 /. Ю.М. Абелев пропонував 

вважати достовірними значення просідних характеристик, одержувані після 

обтиснення ґрунту першими невеликими ступенями навантажень. Однак все це 

носило досить наближений характер.  

Гольдштейн [15] зазначив, що істотним недоліком стандартних компресійних 

випробувань є неможливість управління горизонтальними стискаючими 

напруженнями і, отже, моделювання натурного напруженого стану ґрунту. На 

підставі зіставлення з природою деформацій, розрахованих за результатами 

лабораторних компресійних випробувань, а також вивчення змін деформативності 

ґрунтів як при різних видах порушення його структури, так і залежно від історії і 

характеру попередніх деформацій, можна дійти висновку, що навіть незначні 

порушення структури ґрунту викликають зниження міцності контактних зв’язків і 

збільшення стисливості ґрунту. Ці порушення, як правило, неоднакові по 

перетину і по довжині зразків; більш інтенсивні порушення біля поверхні, тоді як 

внутрішня частина зразків зберігається набагато краще.  

Спочатку при впровадженні ґрунтоносу зразки піддають стисканню, і поровий 

тиск у них підвищується. Після вилучення ґрунтоносу зовнішні частини 
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розширюються, в результаті зняття тиску, якому вони піддавались в шарі ґрунту і 

при вдавлюванні пробовідбірника. При цьому поблизу поверхні зразка 

розвивається негативний поровий тиск і втягується порова вода з центральних 

стислих частин зразка.  

Таким чином, першим і найбільш частим наслідком порушення є 

розущільнення зовнішніх частин зразка, доущільнення внутрішніх і 

неоднорідність розподілу в ґрунті вологи. У подальшому всі операції над 

зразками в лабораторії посилюють ці порушення. Хоча при цьому значення 

середнього коефіцієнта пористості зразка зазвичай відповідає природному, 

компресійні випробування вже не будуть характеризувати істинну стисливість 

ґрунту [42, 90]. А стисливість зразків з порушеною структурою збільшується 

[109]. 

За кордоном давно діють стандарти ASTM 1452 [102] і ASTM 6151 [103], які 

передбачають можливість відбору монолітів при бурінні суцільними і 

порожнистими шнеками, незважаючи на це найбільш «популярним» залишається 

ударно-канатний спосіб буріння, який відносять до категорії С за класифікацією 

BS EN ISO 22475-1 [111], що наведена в додатку А. Ця категорія відбору 

монолітів означає, що за ним допускається визначати тільки незмінні властивості 

ґрунтів, до яких можна віднести, наприклад, гранулометричний склад. 

Зразки зазвичай вирізаються з монолітів і кернів ґрунту або їх витягують з 

грунтоносів. Тому діаметр зразка визначається діаметром бурових свердловин, 

який у більшості випадків дорівнює 7,5 см. Якщо діаметр зразка трохи більший 

діаметра кільцевої обойми компресійного приладу, зайвий ґрунт видаляють 

спеціальним ножем. Обойма має загострений нижній край для можливості 

врізання в моноліти і керни. Внутрішній діаметр кільця безпосередньо біля 

ріжучого краю менше на 0,1 мм, ніж діаметр решти внутрішньої частини кільця. 

Це робиться для того, щоб при вдавлюванні кільця в зразок не викликати 

надмірної деформації останнього за рахунок дії сил тертя об стінку кільця. 

Різальний край кільця знімає з вирізаної ножем заготовки тонку стружку, і зразок 

входить під невеликим тиском всередину кільця. Потім в рівень з краями кільця 
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ґрунт, що виступає зверху і знизу, зрізується ножем. Ніж при цьому неминуче 

залишає на поверхні ґрунту невеликі задири. Таким чином, як між стінками кільця 

і зразком, так і між штампами приладу і торцями зразка залишаються незначні 

порожнини, які ліквідуються вже в ході завантаження зразка при випробуванні. 

Природно, що при невеликих розмірах зразка нерівності на його поверхні можуть 

істотно спотворювати результати визначення деформацій.  

Після зняття з керна, що має діаметр 7,5 см, зовнішнього пошкодженого при 

відборі шару, отримують зразок діаметром 6 см. Цей діаметр і є 

загальноприйнятим для лабораторних випробувань. При бурінні свердловин 

більшого діаметра або при вирізанні зразка з великого моноліту, відібраного в 

шурфі, діаметр зразка може бути великим. Однак чим більші діаметри керна і 

кільця приладу, тим важче зберегти без ушкоджень первісну структуру ґрунту 

при операціях з відбору та по зарядці приладу, особливо при високій вологості 

ґрунту. Тому компресійні прилади великого діаметра (діаметром приладу 

називають діаметр зразка) застосовуються тільки при випробуваннях особливих 

видів ґрунтів (наприклад, що містять уламкові включення). Частковим рішенням є 

відбір за методикою PIV, розроблений для відбору монолітів в шурфах при 

проходженні фундаментів або для дослідження ґрунтів з дна котловану. Кут 

різальної кромки різального ребра і товщина стінки дозволяють проводити відбір 

з мінімальним впливом на природний стан ґрунту, в результаті деформації зсуву 

розвиваються від різальної кромки у напрямку до масиву ґрунту і не руйнують 

моноліт. 

За випробуваннями зразка висотою 2 см розраховують деформацію 

багатометрового шару ґрунту. Але абсолютна похибка випробування дає при 

розрахунку осідань помилку, збільшену в сотні разів, тому при структурах ґрунту, 

що утруднюють отримання гладкої поверхні зразка, рекомендується компресію 

проводити паралельно в кільцях різної висоти, щоб аналітичним шляхом 

виключити відповідні похибки. 

Для вивчення та усунення систематичних помилок при компресійних 

випробуваннях, як показує практика, необхідно створювати нові конструкції 
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приладів, а також проводити комплексні дослідження ґрунтів. Очевидно, що 

«компресійна похибка» породжується, в першу чергу, самою конструкцією 

приладу. Жорсткі /металеві/ штампи компресійного приладу зминають структуру 

ґрунту на межі дотику штампа із зразком. Відсутність можливості горизонтальних 

переміщень ґрунту в жорсткій обоймі сприяє виникненню сил тертя між ґрунтом і 

стінками кільця. Ці явища і визначають, головним чином, «компресійну похибку», 

яка залежить, крім того, від структури ґрунту, його щільності, вологості, 

величини переданих тисків. Похибки, пов’язані з впливом зім’яття і тертя 

потрібно вивчити, навчитися їх вимірювати і враховувати при визначенні 

деформаційних і просідних характеристик ґрунтів. Так, дослідженнями Е.В. 

Галкіна [12], проведеними на спеціальному компресійному приладі з урахуванням 

фактора зім’яття ґрунту, встановлено, що на межі ґрунту зі штампами (верхнім і 

нижнім) утворюються зони зім’яття, величина яких досягає 3-5 мм. Це збільшує 

відносне просідання ґрунту залежно від тиску і вологості, на величину εsl = 0,005 - 

0,025.  

М.Н. Гольдштейн [15], С.Р .Месчян [63], Л.І. Кудрякова [55], Ю.П. Смолін 

[82], В.І. Булгаков [10], Е.В. Галкін [12] та інші встановили вплив бічних 

деформацій ґрунту при компресійних випробуваннях. Сили тертя між зразком 

ґрунту і стінками кільця, в загальному випадку, досягають величини 20-30% від 

доданого на ґрунт тиску, а в дослідах з водонасиченим лесовим суглинком – до 

40% [49]. Вплив «компресійної похибки» на результат компресійного 

випробування ґрунту очевидний, проте практичні рекомендації з врахування 

такого впливу, при визначенні відносної просадності, ще не набули чинності, а 

картина напружено-деформованого стану ґрунту в компресійному кільці в 

достатній мірі поки не встановлена.  

Найбільш достовірні результати можна отримати польовими методами 

випробування ґрунту. 

Дослідження показали, що сили тертя в процесі випробування в одометрі 

змінюються за криволінійною залежністю, близькою до прямолінійної і досягають 

0.1 ... 0.2 вертикального тиску в сумарному обчисленні. Їх величина може 
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визначатися якістю підготовки внутрішньої поверхні кілець до випробування. 

Більшою мірою сили тертя проявляються на початкових етапах завантаження 

0,025 ... 0,1 МПа. Надалі зі зростанням тиску на ґрунт сили тертя по поверхні 

кільця долаються і відбувається «прослизання». Зразок ґрунту знаходиться в 

умовах тривісного напруженого стану. Зміна горизонтальної складової напруги 

змінює внутрішній тиск на стінки кільця, що в свою чергу впливає на сили тертя. 

Як показала візуальна оцінка зразків, в зразку глинистого ґрунта, який 

знаходиться у твердому і напівтвердому стані, формується не тільки неоднорідне 

поле напружень, але й додаткові площини ковзання, які визначаються 

співвідношенням вертикальних і горизонтальних деформацій зразка. Ці зміни 

обумовлені анізотропією величини структурної міцності ґрунту по вертикалі і 

горизонталі.  

Слід зазначити, що вплив сил тертя дозволяє тільки частково усунути 

компресійні похибки. [49]  

На характер деформацій також впливає час випробування зразка ґрунту, яке 

за вимогами державного стандарту України фіксується зазвичай за величиною 

умовної стабілізації деформації, і можна очікувати, що при проведенні 

довгострокових випробувань, за попередніми оцінками, такий приріст може 

становити 15...25%.  

Недостатнє врахування окремо пластичних (очевидно, що компресійні 

випробування не враховують можливості розвитку пластичних деформацій в 

реальній основі, а тому без урахування несучої здатності збільшення тиску p може 

навіть призводити до завищених значень Е, порівняно з натурою) і пружних 

деформацій зразків; не дає можливості підвищити об’єктивність оцінки модуля 

деформації в діапазонах тиску до і після величини структурної міцності ґрунту рst.  

Однак, як показали спеціальні дослідження, найбільший вплив на 

формування деформацій у зразку мають зони розвитку пластичних деформацій у 

зразку на контакті з верхнім і нижнім штампами в приладі. Ці деформації 

супроводжуються зім’яттям структури і утворенням перехідної (буферної) зони, 
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що забезпечує плавну передачу тиску на зразок ґрунту. Ці зони у верхній і нижній 

частині зразка мають обмежене поширення – до 2 ... 3 мм.  

Все це необхідно враховувати в практичних розрахунках значень 

деформаційних характеристик усіх різновидів ґрунтів.  

Комплексні дослідження впливу основних факторів «компресійної 

похибки» на характеристики деформації показали, що явища зім’яття і тертя 

носять взаємовиключний характер, але при цьому вплив зім’яття в кілька разів 

більший. Напружено-деформований стан ґрунту і взаємний вплив ефектів тертя і 

зім’яття при компресійному стискуванні носять складний характер. Їх роздільний 

облік вести недоцільно. Тому «компресійна похибка» може бути врахована при 

розрахунку показників деформації просадності узагальнюючими коригуючими 

коефіцієнтами.  

Як відомо, історія завантаження основи може викликати відповідні зміни в 

деформаціях, що не можуть визначатись однозначно без врахування характеру 

наростання тиску під підошвою фундаментів. Тому важливе значення має і 

врахування необхідності зміни стандартної методики випробувань зразків ґрунту 

в одометрі. Ця методика повинна узгоджуватись з характером завантаження 

основи в реальних умовах. Аналіз та додаткові лабораторні випробування 

глинистих ґрунтів показують, що недоліки передачі навантажень на зразок ґрунту 

мають ряд особливостей. Перша з них належить до можливої зміни стану зразків 

ґрунту при відборі, що залежить від способу відбору та конструкції ґрунтоносу, 

окрім того зразок ґрунту зазнає розущільнення при знятті природного тиску. 

Наявність такої пружної деформації сьогодні підтверджує і необхідність 

врахування відповідної складової при розрахунках осідань основи методом 

пошарового підсумовування [26]. Тому при компресійних випробуваннях 

важливим є врахування процесу «повернення» зразка ґрунту до природної 

щільності, що досягається його довантаженням величиною природного тиску σzg. 

Виявляється, що суб’єктивний фактор при цьому може бути суттєвим. У 

дисертаційній роботі М.В. Корнієнка наведені випробування на 

експериментальному майданчику в м. Києві. Стисливість ґрунтів визначалась на 
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однотипних приладах чотирма провідними проектними і науковими організаціями 

міста. В роботі наведено дані з результатів 140 випробувань на одометрах з 

площею перерізу кільця 40…60 см.  

1.4 Постановка задачі досліджень 

В сьогоднішніх умовах навантаження від будівель і споруд на основу значно 

зростають. Збільшується відповідальність отримання вихідних даних для ґрунтів 

основи, що характеризують їх міцність та деформативність. Існує багато методів 

визначення деформаційних характеристик ґрунту, до яких належить модуль 

деформації ґрунту Е. Основним методом визначення Е в Україні залишається 

одометричний метод, який має ряд недоліків [10, 12, 15, 48, 53, 57, 65, 71]. 

Найбільш точні результати дають польові методи випробувань штампами, що 

мають ряд обмежень. Величина модуля значною мірою залежить від багатьох 

факторів E = f(σ; ν; Ԑx; Ԑy; Ԑz; b; l; d; Pst ; ρ; w; с; φ; t), починаючи з параметрів 

основи і закінчуючи умовами її завантаження. Отже визначення величини модуля 

деформації ґрунтів основи є складним і неоднозначним завданням, вирішення якої 

є актуальним. Тому метою роботи є пошук можливих доступних альтернативних, 

та вдосконалення існуючих методів визначення модуля деформації. 

Дисертаційне дослідження передбачає кілька етапів: 

– отримати додаткову вибіркову оцінку впливу різних факторів на 

визначення величини Е при лабораторних випробуваннях зразків ґрунтів в 

одометрі, та внести конструктивні зміни до стандартних приладів, які підвищать 

надійність визначень; 

– провести вибіркове оцінювання величин модулів деформації отриманих 

польовими та лабораторними методами з метою встановлення для них загальних 

кореляційних залежностей; 

– отримати контрольні значення модулів деформації за результатами 

натурних спостережень за осіданнями будівлі та підтвердити їх величини при 

числовому моделюванні системи «основа-фундамент-надземна частина будівлі»; 
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– розробити рекомендації для підвищення точності визначення модулів 

деформації ґрунтів основи будівель і споруд шляхом використання стандартних 

одометрів та відповідним уточненням методики випробування, забезпечити їх 

впровадження на реальних об’єктах. 

Для висунення поставлених мети і завдань була розроблена структурно-

логічна схема виконання наукових досліджень, що приведена на рис. 1.7.  

 

Рис 1.7. Структурно-логічна схема досліджень 

 

Лабораторні Польові Натурні 

Аналіз впливу різних факторів на отримання модуля 
деформації ґрунту для заданого діапазону навантажень 

Літературні Експериментальні 

Перевірка та аналіз зроблених висновків на 
ґрунтах експериментальних майданчиків 

Уточнена методика випробувань зразків ґрунту в 
одометрах 

Розробка рекомендацій 

Впровадження 
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майданчики 
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майданчики 
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Висновки до розділу 1: 

1.  Розглянуто за літературними джерелами інформації визначення та оцінку 

модуля деформації ґрунту, величина якого впливає на геотехнічні 

розрахунки, за українськими та європейськими стандартами. 

2. Проведена загальна оцінка основних польових і лабораторних методів 

визначення модуля деформації з врахуванням зауважень та пропозицій 

вітчизняних і світових авторів. 

3. За існуючою практикою основним за достовірністю визначення величини Е 

залишаються штампові випробування (збільшення площі штампа до 

0.5…1.0 м підвищує точність визначення). Найбільш поширеними в 

практиці вишукувань в Україні є випробування зразків грунту в одометрі за 

результатами яких визначають Еоеd. Часто низький рівень точності цих 

визначень вимагає корегування його величини за рекомендаціями посібника 

до СНиП [78]. точність такого корегування дуже наближена, це 

підтверджується і рекомендаціями СП [83]. 

4. На основі оцінки раніше виконаних досліджень щодо визначення модуля 

деформації ґрунту розроблені мета та завдання досліджень за темою 

дисертації. 
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РОЗДІЛ 2 

ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ 

При випробуванні ґрунту в одометрі використовується зразок висотою 2 см 

за деформаціями якого розраховують деформацію багатометрового шару ґрунту. І 

абсолютна похибка при випробуваннях дає при розрахунку осідань помилку, 

збільшену в сотні разів. Похибки при компресійних випробуваннях можна умовно 

поділити на систематичні і несистематичні (рис. 2.1). І якщо вплив 

несистематичних похибок на результати випробувань можна зменшити 

ретельною підготовкою до випробування, то позбавитися впливу систематичних 

значно важче і потребує зміни обладнання, методик випробувань і підходів до 

розрахунків. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.1 Фактори, що впливають на результати компресійних випробувань 
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Об’єднання від I до IV, що виконані на приведеній схемі для пар факторів мають 

взаємний вплив одного напрямку, передбачається, що вони повинні бути 

досліджені. 

2.1. Дослідження впливу історії завантаження і величин ступенів 

навантаження під час лабораторних випробувань ґрунтів 

Історія завантаження основи може викликати відповідні зміни в деформаціях, 

що не можуть визначатись однозначно без урахування характеру наростання 

тиску під підошвою фундаментів. Тому важливе значення має і врахування 

необхідності зміни стандартної методики випробувань зразків ґрунту в одометрі. 

Ця методика повинна узгоджуватись з характером завантаження основи в 

реальних умовах. Аналіз та додаткові лабораторні випробування глинистих 

ґрунтів показують, що недоліки передачі навантажень на зразок ґрунту мають ряд 

особливостей. Перша з них належить до можливої зміни стану зразків ґрунту при 

відборі, що залежить від способу відбору та конструкції ґрунтоносу, окрім того 

зразок ґрунту зазнає розущільнення при знятті природного тиску. Наявність такої 

пружної деформації сьогодні підтверджує і необхідність врахування відповідної 

складової при розрахунках осідань основи методом пошарового підсумування 

[26]. Тому при компресійних випробуваннях важливим є врахування процесу 

«повернення» зразка ґрунту до природної щільності, що досягається його 

довантаженням величиною природного тиску σzg. Суб’єктивний фактор при цьому 

може бути суттєвим. Так на експериментальному майданчику в м. Києві 

стисливість ґрунтів визначалась на однотипних приладах чотирма провідними 

проектними і науковими організаціями міста. На рис. 2.2 наведено дані з 

результатів 140 випробувань в одометрах з площею перерізу кільця 40…60 см. 

                                a) 
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б)              в) 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Залежність початкової зміни коефіцієнтів пористості е зразків ґрунту при 

тиску σzg в одометрі за визначенням різних організацій: а – 1 і 4; б – 2; в – 3 [53]. 

 

Графіки Δе = f(H) на рис. 2.2 підтверджують не тільки зміну величини 

доущільнення зразків твердих лесових супісків та суглинків як величину пружної 

зміни коефіцієнта пористості Δе при наростанні тиску р від 0 до σzg, а й вказують 

на суб’єктивне використання стандартної методики компресійних випробувань 

(різниця в визначеннях Δе складає від 0,01 до 0,05 за окремими дослідами 

аналогічних зразків ґрунту і від 0,01 до 0,03 для окремих організацій). Зрозуміло, 

що ці початкові деформації зразків ґрунту будуть впливати і на визначення 

величини Еoed. 

Окрім цього на величину початкового обтиснення будуть впливати тип та 

стан приладу, розміри кілець як по площі, так і по висоті, методика відбору зразка 

ґрунту та тип ґрунтоносу, що використовується. При вдавлюванні ґрунтоносу 

зразки глинистого ґрунту можуть значно доущільнюватись при відборі порівняно 

з монолітами, що відбираються у шурфах. 

Отже, важливим моментом є дотримання методики випробувань. Стандарт 

[35] чітко обумовлює стабілізацію деформації зразка ґрунту на кожній ступені 

навантаження, але кількість ступенів приймається дослідником [67]. При 

тривалих випробуваннях глинистих ґрунтів на результати випробувань впливає 

нерівномірність часу прикладання ступенів навантаження. Для оцінки 

достовірності гілки навантаження компресійної кривої велике значення має 

розвантаження зразка ґрунту. На практиці навіть тоді, коли таке розвантаження 

виконують, відповідний аналіз не виконується. З метою підтвердження цих 
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положень було проведено 2 серії випробувань глинистих ґрунтів на компресійний 

стиск, зразки яких були відібрані на двох експериментальних майданчиках 

території м. Києва.  

Експериментальний майданчик №1 в адміністративному відношенні 

розташований в Печерському районі м. Києва на вул. Предславинській. В 

геоморфологічному відношенні територія вишукувань розташована в середній 

частині лівобережного схилу долини р. Либіді. Ділянка спланована, полого 

нахилена на південний схід. Абсолютні позначки денної поверхні в межах 

майданчика коливаються в межах 129,5…134,2 м в БСВ. Геологічна будова 

майданчика вишукувань на глибину, досліджену геологічними виробками, 

складена з глибини 18 м глинистими ґрунтами київської свити еоцену (P2kv).  

Фізичні показники цих ґрунтів наведені в табл. 2.1 

Таблиця 2.1 

Середні показники фізичних властивостей ґрунтів, що випробовувались 
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1 18…24 
Суглинок 

напівтвердий 
0,28 0,41 0,26 15 0,13 2,66 1,96 1,53 0,739 1,00 

2 25…38 
Глина 

напівтверда 
0,27 0,42 0,24 18 0,17 2,68 1,98 1,56 0,718 1,00 

Глинисті ґрунти відповідають місцевим ґрунтам, що мають додаткову назву 

наглинка (1) і спондилової глини (2). 

В серії випробування за участю автора проводились на зразках ґрунту 

відібраних на експериментальному майданчику №2. Випробування проведені в 

одометрі Wykeham Farrance (площею компресійного кільця – 176,7 см2 і висотою 

– 1,90 см) за стандартною методикою [35]. Ступені навантаження приймались від 

50 до 200 кПа. Максимальне навантаження 800 кПа визначалось з урахуванням 

глибини відбору зразків ґрунту. При розвантаженні зразків ґрунту ступені 
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збільшувались від 100 до 200 МПа. Гілки розвантаження на компресійній кривій 

побудовані для значень ε = Δh / h, що також характеризуються стандартним 

рівнем стабілізації. Всього було проведено 6 випробувань для 1 ґрунту і 9 – для 

ґрунту 2 відповідно. Приклади характерних компресійних кривих наведені на рис. 

2.3.  

а) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.3. Характерні компресійні криві суглинків І/1 (а) і глин І/2 (б). 

 

Результати статистичної обробки наведено в таблицях 2.2, 2.3. 



51 

Таблиця 2.2 

Модуль деформації грунту 1 природної вологості 

 Модуль деформації Е, МПа, при нормальному тиску p, МПа 
0,05…0,1 0,1…0,2 0,2…0,3 

Еi Еi
rig Еi Еi

rig Еi Еi
rig 

n 6 6 6 6 6 6 
Еn 7,267 7,267 11,167 11,167 14,5667 14,5667 
S 1,56 1,56 2,647 2,647 2,9296 2,9296 
V - 0,215 - 0,237 - 0,201 
γg - 1 - 1 - 1 

Е, МПа - 7,3 - 11,2 - 14,6 
 

Закінчення таблиці 2.2 

 Модуль деформації Е, МПа, при нормальному тиску p, МПа 
0,3…0,4 0,4…0,6 0,6…0,8 

Еi Еi
rig Еi Еi

rig Еi Еi
rig 

n 6 6 6 6 6 6 
Еn 16,867 16,867 21,55 21,55 24,8 24,8 
S 3,285 3,285 2,99 2,99 3,301 3,301 
V - 0,195 - 0,139 - 0,133 
γg - 1 - 1 - 1 

Е, МПа - 16,9 - 21,6 - 24,8 

Таблиця 2.3 

Модуль деформації грунту 2 природної вологості 

 Модуль деформації Е, МПа, при нормальному тиску p, МПа 
0,05…0,1 0,1…0,2 0,2…0,3 

Еi Еi
rig Еi Еi

rig Еi Еi
rig 

n 9 9 9 9 9 9 
Еn 5,378 5,378 9,989 9,989 13,578 13,578 
S 0,818 0,818 1,74 1,74 2,023 2.023 
V - 0,152 - 0,174 - 0.149 
γg - 1 - 1 - 1 

Е, МПа - 5,4 - 10,0 - 13,6 
 

 



52 

Закінчення таблиці 2.3 

 Модуль деформації Е, МПа, при нормальному тиску p, МПа 
0,3…0,4 0,4…0,6 0,6…0,8 

Еi Еi
rig Еi Еi

rig Еi Еi
rig 

n 9 9 9 9 9 9 
Еn 16,8 16,8 20,467 20,467 23,333 23,333 
S 1,598 1,598 1,251 1,251 1,497 1,497 
V - 0,095 - 0,061 - 0,064 
γg - 1 - 1 - 1 

Е, МПа - 16,8 - 20,5 - 23,3 

Було встановлено, що: 1) початкова деформація зразків ґрунту є збільшеною 

порівняно з рівнем ущільнення при збільшенні ступені навантаження (це не 

відповідає теоретичному розумінню того, що на першій стадії завантаження в 

ґрунті протікають пружні деформації); 2) навіть при максимальному тиску        

pmax = 800 кПа немає впевненості про доцільність проведення випробувань до 

такого рівня (в ґрунті реальної основи можуть розвиватись пластичні деформації); 

3) в діапазоні навантажень σzg – pmax величина модуля деформації суглинків і глин 

(вони близькі за своїми властивостями) за проведеними дослідами складала Eoed = 

23 МПа і була близькою до постійної. При коригуванні модуля деформації 

перехідними коефіцієнтами його значення збільшувалось до E = 138 МПа (mk = 6), 

що значно підвищує деформації до рівня, який рідко зустрічається на практиці. 

Модуль деформації за гілкою розвантаження: а) в діапазоні від σzg до pmax Eoed = 

305 МПа (можна наближено розглядати як пружний), б) в діапазоні від 0 до σzg 

Eoed = 75 МПа для суглинків та глин (ці значення Еoed можна розглядати як Ее – 

модуль пружних деформацій). Норми та стандарти не передбачають необхідності 

коригування цих величин за допомогою відповідних коефіцієнтів. 

Експериментальний майданчик №2 в адміністративному відношенні 

знаходиться в Шевченківському районі м. Києва, на вул Рейтарській. В 

геоморфологічному відношенні ділянка вишукувань розташована у межах 

лесового плато. В даний час рельєф ділянки ускладнений сучасними відкладами 

(насипними ґрунтами), що є результатом багаторічного використання території з 
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господарською метою, житловою і цивільною забудовами. Позначки сучасної 

поверхні землі на топоплані змінюються в межах від 189.65 м до 191.14 м, 

загальний нахил поверхні простежується в північно-західному напрямку. В 

геологічній будові ділянки, за даними інженерних вишукувань на майданчику, 

беруть участь четвертинні техногенні (t IV), еолово-делювіальні (vd III).  

У серії випробувань проведеній автором в одометрі стандартної конструкції 

ставилось завдання з’ясувати вплив величини ступені навантаження на величину 

деформації зразків супіску лесоподібного пилуватого 1 відібраного на 

експериментальному майданчику №2. 

Таблиця 2.4 

Середні показники фізичних властивостей ґрунтів, що випробовувались 
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0,10 0,24 0,19 0,05 <0 2,68 1,61 1,46 0,836 0,32 

Випробування проводились на зразках твердих супісків (фізичні показники 

якого наведені в табл. 2.4, ставилось завдання виявлення впливу величини ступені 

навантаження на рівень ущільнення ґрунту. Було випробувано три зразки ґрунту 

на одометрах, що описані вище. Зразок 1 випробовувався за стандартною 

методикою [35] до тиску 200 кПа з ступенями завантаження 50 кПа. Зразок 2 

початково завантажувався навантаженням p = 200 кПа, а в подальшому ступенями 

від 50 до    100 кПа до тиску 400 кПа. Зразок 3 початково завантажувався 

навантаженням            p = 400 кПа і в подальшому тиск збільшувався через 100 

кПа до максимального – 600 кПа. Результати цих випробувань наведено на рис. 

2.4. 
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Рис. 2.4. Компресійні випробування зразків супіску ІІ/1 при різних ступенях 

завантаження: 1 – при pmax = 0,20 МПа; 2 – при pmax = 0,40 МПа;  

3 – при pmax = 0,60 МПа. 

 

Отримано (рис. 2.3, окремі ділянки монолітних кривих 1, 2, і 3): на 

початковій ділянці від 50 до 200 кПа Еoed = 7,4 МПа, а з урахуванням коефіцієнта з 

mk = 2,14 модуль деформації склав E = 15,8 МПа. Для збільшених нових 

діапазонів тиску кривих 2 і 3, Еoed = 11,0 і 13,6 МПа, що окремо сприймаються як 

малодостовірні значення (якраз правильне призначення pmax забезпечує наближене 

до достовірного значення Еoed). Модулі деформації Ee також мають значну 

різницю при визначенні за дослідами 1, 2, 3. 4) 

Ці дослідження чітко підтверджують, що завантаження зразків ґрунту в 

одометрі невеликими ступенями приводить до зміцнення ґрунту в процесі 

стиснення і його опір навантаженню зростає. Різниця в наростанні деформацій 

при збільшенні ступені навантаження склала: 

а) при р = 200 кПа; Δε = 0,005 (26%); а приріст Δе = 0,008 (22%); 

б) при р = 400 кПа; Δε = 0,004 (11%); а приріст Δе = 0,007 (12%). 

Додатково проведені 22 серії аналогічних випробувань на дослідження 

впливу величини ступені навантаження з такими ж умовами випробувань. Було 

випробувано 66 зразків різних ґрунтів на 5 різних майданчиках, в результаті 

отримані такі середні значення: 
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а) при р = 200 кПа; Δε = 0,006 (18%); а приріст Δе = 0,009 (16%); 

б) при р = 400 кПа; Δε = 0,005 (11%); а приріст Δе = 0,006 (8%).  

Таким чином, чим більша ступінь навантаження, тим більший приріст 

деформації можна очікувати. Можна також прогнозувати, що зі збільшенням 

кількості глинистих часток в ґрунті та підвищенні пористості різниця в 

деформації зразків аналогічного ґрунту буде значно зростати. 

2.2. Зім’яття і сили тертя при випробуваннях ґрунтів  

в лабораторних умовах 

Як показали спеціальні дослідження – найбільший вплив на формування 

деформацій у зразку мають зони розвитку пластичних деформацій у ньому на 

контакті з верхнім і нижнім штампами в приладі. Ці зони у верхній і нижній 

частині зразка мають обмежене поширення – до 2 ... 3 мм. Однак при 

одометричних випробуваннях, коли висота зразка складає 20мм (зона зім’яття 

складає чверть зразка по висоті), вплив буде значний, на відміну від штампових 

випробувань, де зім’яття під штампом не буде мати такого впливу на результат. 

Неможливо вирішити це питання регулюванням висоти зразка при випробуваннях 

у компресійних приладах, так як зі збільшенням висоти активніше включається в 

роботу бічний тиск. 

Вплив зім’яття зразків ґрунту на оцінку рівня їх деформації раніше для 

лесових ґрунтів досліджено Корнієнком М.В. та ін. [50] з використанням лазерної 

установки. Вони підтвердили, що основний вплив на «збільшені» деформації має 

зім’яття зразка ґрунту на контакті зі штампами одометра. Максимальний вплив 

зім’яття на величину деформації для лесового супіску відбувається при 

навантаженнях в 0,10 - 0,15 МПа.  

При цьому було встановлено, що вплив зім’яття проявляється в більшій мірі 

для водонасиченого ґрунту, для яких вони нижчі на 0,01. Деформації зразка в 

середній частині починають проявлятися тільки після досягнення структурної 

міцності. «Схема розвитку зім’яття ґрунту на різних ступенях тиску, складена за 

даними 18 голографічних дослідів, представлена на рис. 2.5.  
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Рис 2.5. Схема росту вертикальних деформацій зразка ґрунту при навантаженнях: 

I – 0,05 МПа; II – 0,15 МПа; III – 0,30 МПа [79] 

 

Дослідження показали, що стиснення ґрунту головним чином залежить від 

вологості і тиску. Ці ж фактори відіграють вирішальну роль для розвитку зім’яття. 

Відрізки АВ, А´В´; А"В", на рис. 2.5, характеризують зім’яття і розвиток його по 

висоті зразка на початкових ступенях тисків. Видно, що стиснення за рахунок 

зім’яття в даному випадку носить «провальний» характер, а перепад точок А і В 

тим більший, чим вища вологість ґрунту, який випробовується і рівень тиску, що 

можна пояснити впливом таких факторів:  

а) дотичні матеріали мають різні модулі деформації, так модуль деформації 

металу штампа на кілька порядків вище модуля деформації ґрунту;  

б) порушенням структури ґрунту при підготовці зразка до випробування;  

в) концентрацією напружень на нерівностях поверхні випробовуваного зразка.  

На наступних ступенях тисків стиск ґрунту під штампом, відрізки ВС, В´С´, 

В "С", носить прямо пропорційний характер. На межі з нижнім штампом зім’яття 

починає проявлятися при тиску на зразок, як правило, вищому 0,10 … 0,15 МПа, 

залежно від вологості, а процес його розвитку, на відміну від верхнього, носить 

плавний характер і збільшується з ростом тиску, досягаючи від 60 до 80% від 

зім’яття у верхній частині зразка.  

Аналіз процесу стиснення ґрунтів різної вологості на межі тисків від 0 до 

0,3 МПа дозволив виявити закономірності розвитку зім’яття і його величини 
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залежно від σ і Sr. Видно, що відносна деформація зім’яття залежить від тиску і 

вологості і змінюється по абсолютній величині.  

Все це необхідно враховувати в практичних розрахунках значень 

деформаційних характеристик усіх різновидів ґрунтів.  

Комплексні дослідження впливу основних факторів «компресійної 

похибки» на характеристики деформації показали, що ефекти зім’яття і тертя 

носять взаємовиключний характер, але при цьому вплив зім’яття в кілька разів 

більший. Напружено-деформований стан ґрунту і взаємний вплив ефектів тертя і 

зім’яття при компресійному стисненні носять складний характер. Їх роздільний 

облік вести недоцільно.  

Таким чином, деформації зразка, пов’язані з зім’яттям ґрунту на межі зі 

штампами, занижують модуль деформації, що в свою чергу призводить до 

завищення осідань, які розраховуються за теоретичними формулами. 

Величина сил тертя може визначатися якістю підготовки внутрішньої 

поверхні кілець до випробування. В більшій мірі сили тертя проявляються на 

початкових етапах завантаження 0,025 ... 0,1 МПа. Надалі із зростанням тиску на 

ґрунт по поверхні кільця сили тертя долаються і відбувається «прослизання». 

Втрати на тертя при одометричному стисненні складають до 10 ... 20% і залежать 

від різновиду ґрунту і його стану. Однак слід зазначити, що вплив сил тертя 

дозволяє лише частково усунути компресійні похибки. [49] 

Для підтвердження наведених даних в лабораторії ДП НДІБК автором 

проведено ряд випробувань на стандартному компресійному приладі англійської 

фірми Wykeham Farrance (зовнішній вигляд приладу наведено на рис. 2.6), в 

якому використовується кільце стандартного розміру з видозміненим штампом 

(Додаток Б рис. Б.1 і рис. Б.2), що дозволяє заміряти деформації зім’яття 

безпосередньо в зразку ґрунту під верхнім штампом приладу [69, 142] (рис. 2.7). 

Ґрунти відібрано на експериментальному майданчику №3. 

Експериментальний майданчик №3 в адміністративному відношенні ділянка 

знаходиться в Голосіївському районі м. Києва у кварталі, обмеженому вул. Льва 

Толстого, Жилянською та Гайдара.  
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В геоморфологічному відношенні ділянка розташована в долині р. Либідь. 

Рельєф ділянки спокійний і поруч з будівлею характеризується абсолютними 

позначками поверхні в межах 121,5…122,5 м.  

Геологічна будова ділянки випробувань на глибині з 11,1 до 33,6м 

представлена відкладами київської (P2kv) свити палеогену. 

Ґрунт, що випробовувався – київська глина відібрана на майданчику, з 

такими характеристиками наведеними в таблиці 2.5 

Таблиця 2.5 

Середні показники фізичних властивостей ґрунту, що випробовувався 
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Рис.2.6. Кільце одометра зі спеціальним штампом для використання 

додаткових (гвинтових) марок 
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На схемі зразка ґрунту показані деформації стиску ґрунту в зонах: S – для 

повної висоти зразка (стандартне випробування); Sc1 і Sc2 в зоні зім’яття під 

верхнім і нижнім штампами; S' – деформацію зразка в його середній частині, 

несхильній до зім’яття. 

 

 

 

 

 

Рис 2.7. Схема компресійного кільця з наведеними зонами зім’яття під верхнім і 

нижнім штампами одометра 

 

У серії випробувань зразків цієї глини з використанням марок модулі 

деформації отримані в діапазоні тиску від 0,25 до 0,5 МПа (тиск від власної ваги 

ґрунту на рівні відбору зразків σzg = 0,25 МПа). Заміри були виконані тільки під 

верхнім штампом, а деформації в зоні зім’яття біля нижнього штампа 

прогнозувалися з урахуванням сил тертя об стінки кільця одометра і приймалися 

рівними: Sc.2 = 0,8 Sc.1. За результатами випробувань були отримані такі модулі 

деформації: стандартний, для повної висоти зразка Еoed = 5 ... 7 МПа; фактично 

заміряний, для середньої частини зразка Е1 = 18,7 ... 36,3 МПа; і модуль в зоні 

зім’яття Ecol, = 0,6 ... 0,7 МПа. У той самий час додатково визначалися модулі 

деформації: пружний (за гілкою розвантаження) Еu = 32,0 ... 36,3 МПа; і модуль 

розрахунковий (застосовується в Україні з коригуючим коефіцієнтом) Еcor = Еoed × 

mk = 28,9 МПа. 

Найбільш характерна крива одометричних випробувань наведена на        

рис. 2.8. 
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Рис. 2.8. Характерні компресійні криві побудовані за переміщенням       

марки (а) і штампа одометра (б) 

 

З вищенаведеного випливає, що Еel залежить від щільності і кількості циклів 

завантаження і використовується в розрахунках на динамічну дію; деформація 

зразка ґрунту є нерівномірною по висоті зразка; деформація зім’яття значно 

впливає на величину модуля деформації; наведена методика дозволяє заміряти 

деформації зони зім’яття за допомогою стандартного одометра. 

2.3. Вплив зім’яття на величину модуля деформації ґрунту під час 

стандартних лабораторних та польових випробувань 

Найбільша різниця в величині модулів деформації, отриманих штамповим 

та одометричним методами. При цьому необхідно обґрунтовувати максимальне 

навантаження на зразок. Причинами різниці між компресійними та штамповими 

випробуваннями є похибки при компресійних випробуваннях. 

Для підтвердження цих положень за участю автора проведено спільні 

випробування лабораторіями ДП НДІБК і КНУБА глинистого ґрунту майданчика 

Київській області, фізико-механічні характеристики супіску наведені в табл. 2.6. 

Для порівняння було проведено серію випробувань штампом на 

експериментальному майданчику №4. Також проведені випробування динамічним 

зондом і лабораторні компресійні випробування з різним діаметром кільця і 

використанням марок.  
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Експериментальний майданчик №4 в адміністративному відношенні 

знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області, на 

бул. Лесі Українки. В геоморфологічному відношенні ділянка вишукувань 

розташована у межах моренно-зандрової рівнини. Позначки сучасної поверхні 

землі на топоплані змінюються в межах від 177,12 м до 177,94 м.  

Таблиця 2.6 

Фізико-механічні властивості ґрунтів 

Інженерно-

геологічний 

елемент 

Найменування 

ґрунту 

Нормативні значення 

w, 

% 

wL, 

% 

wP, 

% 
IP IL 

ρs, 

г/см³ 

ρ, 

г/см³ 

ρd, 

г/см³ 
е Sr 

Е, 

МПа 

ІГЕ-1 
Супісок 

пилуватий 

12,7 

18,9 
19 16 3 

˂0 

0,98 
2,67 

1,78 

2,11 

1,57 

1,77 

0,69 

0,508 

0,49 

0,99 
6,6 

Випробування круглим штампом площею 2500 см2 (рис. 2.9) на глибині 2 м 

від поверхні майданчика, штамп завантажувався ступенями 0,05…0,01 МПа в 

межах від 0 до 0,5 МПа, за допомогою домкрату ДГ-50 і маслостанції РН-

600.Окрім того виконувалось розвантаження і другий цикл навантаження-

розвантаження. 

 

Рис. 2.9. Штампові випробування на майданчику з використанням 

екскаватору для привантаження 
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За результатами випробувань побудовані графіки (рис. 2.10) і отримані 

модулі деформації ЕPLT (Додаток Б. табл. Б.1) 

а)        

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Графіки побудовані за результатами штампових випробувань 

в точках: а – 1; б – 2. 
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У другій серії випробувань в лабораторії КНУБА автором були виконані 

компресійні випробування цього супіску, відібраного на майданчику №4. 

Випробування проведено на спеціальному приладі зі збільшеним кільцем 

(описання приладу див. додаток Б, рис. Б.1), зовнішній діаметр якого становить 

226 мм, внутрішній – 214 мм і дозволяє використання марок [70, 76]. Для 

зручності ступені навантаження відповідали ступеням завантаження штампу з 

метою отримання порівняльних результатів. Зовнішній вигляд компресійного 

приладу зі збільшеним розміром кільця наведено на рис. 2.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Зовнішній вигляд компресійного приладу КНУБА зі збільшеним 

розміром кільця 

 

За результатами випробувань побудовані компресійні криві і отримані  

модулі деформації Еoed  (табл. 2.7). 
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Таблиця 2.7 

Модулі деформації, отримані в результаті одометричних випробувань на 

приладі КНУБА з використанням марок 

Діапазон 

навантаження 

Модуль деформації Eoed, МПа, отриманий по 

індикатору номер 

1 2 3 4 5 6 

0,05-0,1 3,3 1,5 2,7 3,1 2,6 4,4 

0,05-0,15 4,0 1,6 2,9 3,6 3,3 4,8 

0,05-0,2 4,3 1,7 3,0 3,9 3,5 4,9 

0,05-0,25 4,9 1,9 3,0 4,0 3,7 5,0 

0,05-0,3 5,4 2,0 3,0 4,2 4,0 5,1 

Примітка: індикатори №2 і №5 заміряли переміщення штампу приладу. 

Компресійна крива за результатами випробувань в одометрі спеціальної 

конструкції зі збільшеним кільцем наведено на рис 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Компресійна крива за результатами випробувань в одометрі  

спеціальної конструкції зі збільшеним кільцем 

Третя серія випробувань проведена автором на стандартних компресійних 

приладах Wykeham Farrance (рис 2.13) в лабораторії ДП НДІБК. Дані отримані в 

результаті випробувань занесені в таблицю 2.8.  
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Рис. 2.13. Зовнішній вигляд одометрів Wykeham Farrance у ДП НДІБК, що 

використовувались при лабораторних дослідженнях 

 

Компресійна крива за результатами випробувань в одометрі Wykeham 

Farrance наведена на рис. 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14. Компресійна крива за результатами випробувань в одометрі      

Wykeham Farrance 
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Таблиця 2.8 

Модулі деформації Eoed отримані при випробуваннях на 

стандартних одометрах в ДП НДІБК 

Діапазон 

навантажень 

Модуль деформації Eoed, МПа, отриманий на приладі номер 

1 2 3 4 5 6 середній S V 

0,05-0,1 4,1 5,1 7,7 5,1 6,2 6,2 5,7 1,247 0,217 

0,05-0,15 4,4 4,9 7,3 5,4 5,9 5,9 5,6 1,003 0,178 

0,05-0,2 5,0 5,4 8,4 6,2 6,4 6,9 6,4 1,204 0,189 

0,05-0,25 5,3 5,4 8,0 6,3 6,5 6,9 6,4 1,004 0,157 

0,05-0,3 5,6 5,3 8,1 6,6 6,7 7,0 6,6 1,010 0,154 

Підтверджено, що результати випробувань в одометрі дають занижені 

значення модуля деформації, порівняно зі штамповими. 

Перехідні коефіцієнти mk від одометричного до штампового модуля 

деформації занесені до таблиці 2.9. Результати польових і лабораторних 

випробувань наведені в таблиці 2.10. 

Таблиця 2.9 

Перехідні коефіцієнти mk від одометричного до штампового модуля 

деформації 

№ 
Різновид 
ґрунту 

Коефіцієнт 
пористості e 

Eoed, МПа mk Eplt = Eoed × mk 

1 супісок 0,734 5,6 3,332 18,7 

2 супісок 0,690 5,3 3,42 18,1 

3 супісок 0,723 8,1 3,354 27,2 

4 супісок 0,780 6,6 2,97 19,6 

5 супісок 0,669 6,7 3,462 23,2 

6 супісок 0,679 7,0 3,442 24,1 
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Середнє значення перехідного коефіцієнта 3,33, а модуля деформації 

корегованого перехідним коефіцієнтом 21,8 МПа 

Таблиця 2.10 

Порівняння модулів деформації, отриманих різними методами 

№ 

випробування 

EPLT, МПа Eoed, МПа 

(КНУБА) 

Eoed, МПа 

(ДП НДІБК) 

Eplt=Eoed х mk 

1 32,8 5,4 5,6 18,7 

2 87,7 2,0 5,3 18,1 

3 48,2 3,0 8,1 27,2 

4 - 4,2 6,6 19,6 

5 - 4,0 6,7 23,2 

6 - 5,1 7,0 24,1 

Отже, величина модуля деформації залежить від методу визначення. 

Підтверджено, що найбільша відмінність у модулях, отриманих при компресійних 

і штампових випробуваннях. Збільшена різниця проявилась за рахунок підготовки 

поверхні ґрунту в польових і лабораторних умовах. 

Модулі, отримані за марками, більші за модулі, отримані за відліками по 

переміщенню штампа, що пов’язано з наявністю зони зім’яття під штампом. 

2.4. Сучасні швидкісні польові методи випробувань ґрунтів  

у порівнянні зі стандартними лабораторними 

Модуль деформації ґрунту в значній мірі залежить від методу його 

отримання [68]. Найбільша різниця за підтвердженням багатьох вітчизняних та 

закордонних вчених, серед яких Агішев И.А., Болдирєв Г.Г., Корнієнко М.В. та 

інші, буде у модулях, отриманих за результатами компресійних та штампових 

випробувань ґрунтів. За даними порівняльних компресійних і штампових 

випробувань рекомендувалося введення коригуючих коефіцієнтів, в межах mk = 

2…6. Таблиці нормативних значень Е, що були наведені в нормах СНиП, були 

розроблені з врахуванням штампових випробувань ґрунтів на глибині 1,5…4,0 м 

та в діапазоні, що не перевищував тиску в 0,2…0,3 МПа. Ці дані і сьогодні часто 
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використовуються на практиці без достатньої перевірки. З іншого боку існує 

тенденція до значного заглиблення підземних частин будівель і споруд. Сьогодні 

ці коефіцієнти не ввійшли в будівельні норми ДБН, хоча рідкісні на сьогодні 

штампові випробування підтверджують значну різницю між вищезгаданими 

модулями. Така таблиця зберіглася в нормах СП50-101-2004 [84] і поширюється 

на четвертинні глинисті ґрунти з показником текучості 0 ˂ IL ≤ 1 для діапазону 

тисків 0,1…0,2 МПа.  

Для підтвердження зазначених положень проведено ряд випробувань на 

експериментальному майданчику №5. В адміністративному відношенні 

майданчик вишукувань розташований по вулиці Мельникова в Шевченківському 

районі м. Києва. 

В геоморфологічному відношенні майданчик вишукувань розташований в 

межах вододільного плато ускладненого техногенними факторами (підсипка, 

підрізка ґрунтів, промислово-цивільна забудова). 

Позначки поверхні землі змінюються від 162,45 до 164,10м. 

У відповідності з класифікацією ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування 

для будівництва» досліджувана ділянка має II ( середню ) категорію складності 

інженерно-геологічних умов. 

Визначення модуля деформації виконувалося за участю автора трьома 

методами: статичне випробування ґрунту круглим штампом діаметром 30 см, 

динамічне випробування штампом того ж діаметру, та стандартні лабораторні 

випробування в одометрі. Ґрунт, що випробовувався – супісок пилуватий, 

відібраний з дна котловану з характеристиками наведеними в таб. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Фізико-механічні властивості ґрунтів 

Інженерно-

геологічний 

елемент 

Найменування 

ґрунту 

Нормативні значення 

w, % 
wL, 

% 
wP, % IP IL 

ρs, 

г/см³ 

ρ, 

г/см³ 

ρd, 

г/см³ 
е Sr 

ІГЕ-1 
Супісок 

пилуватий 
18,9 25 18 7 0,12 2,69 1,92 1,62 0,66 0,77 
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Тиск від власної ваги ґрунту на рівні відбору зразків σzg = 0,07 МПа. 

Компресійні випробування. У серії випробувань зразків супіску модулі 

деформації, отримані в діапазоні тиску 0,08... 0,5 МПа, становили для 

компресійних випробувань за стандартною методикою ДСТУ [35]: 

Модуль первинного навантаження Еoed1 = 3,9…5,3 МПа; 

Модуль первинного розвантаження Еu1 = 6,5…17,5 МПа; 

Модуль вторинного навантаження Еoed2 = 20,5…28,5 МПа; 

Модуль вторинного розвантаження Е u2  = 15,5…26,06 МПа. 

Перехідний коефіцієнт за рекомендаціями посібника до СНиП [78] mk = 3,48; 

отже, модуль з використанням mk становить 13,6…18,4 МПа. 

Випробування статичним штампом. Випробування штампом HMP PDG-

SD проводились за методикою DIN 18134 [117]. Загальний вигляд штампу 

наведено на рисунку 2.15. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15. Штамп HMP PDG-SD зібраний в повній комплектації  

 

Суть методу полягає в тому, що жорсткий круглий штамп діаметром 300 мм 

навантажують мінімум шістьма ступенями навантаження рівними інтервалами до 

заданого тиску, який для штампу діаметром 300 мм складає 0,5 МПа. Кожна 

ступінь навантаження прикладається за 1 хв. і витримується 2 хв. Після досягання 

максимального тиску, штамп розвантажується до 50%, 25% від максимального 

навантаження і робиться нульовий відлік. Після чого йде 2-й цикл навантаження-

розвантаження. За результатами випробування будується деформаційна крива  

(рис. 2.16) і розраховуються модулі деформації випробуваного ґрунту. 
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Штамповий модуль ЕV, в МН/м2, розраховується за такою формулою: 

     𝐸 =  1.5 × r ×
× ×

,     (2.1) 

r – радіус штампу, в мм; 

σ0max – це середнє максимальне нормальне напруження, в МН/м2; 

модуль першого циклу навантаження ЕV1  = 5,55 МПа; 

модуль другого циклу навантаження ЕV2  = 25,42 МПа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Крива деформації за результатами випробувань штампом HMP 

PDG-SD 

 

Випробування динамічним штампом. За результатами динамічних 

випробувань штампом HMP LFG-K, що приведені в DIN 18196 [118]. Загальний 

вигляд штампу наведено на рисунку 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Динамічний штамп HMP LFG-StB 
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При випробуванні вантаж вагою 10 кг падає з встановленої висоти, 

передаючи зусилля на плиту діаметром 300 мм і масою 15 кг через набір пружин. 

Створюється імпульс навантаження амплітудою 7,07 кН і тривалістю 17 ± 1.5 

м/сек. Переміщення плити вимірюється вбудованим акселерометром. Модуль 

пружності Evd обчислюється із значень максимального прогину і максимальної 

швидкості. Обробка даних відбувається за допомогою мікрокомп’ютера. 

В першій точці Evd  = 28,27 МПа 

В другій точці Еvd  = 16,68 МПа 

Криві деформації побудовані за результатами випробувань штампом HMP 

LFG-StB для обох точок наведені на рисунку 2.18. 

 а)            б) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.18. Криві деформації за результатами випробувань штампом HMP 

LFG-StB для точок I (a) та II (б); s(1), s(2), s(3) – усадка від ударів молота. 

 

Таблиця 2.12 

Таблиця порівняння результатів випробувань ґрунтів 

Цикл 

навантажень 

Еoed, 

МПа 

ЕV, 

МПа 

Еoed × mk,, 

МПа 

Evd, 

МПа 

I 3,9…5,3 5,6 13,6…18,4 28,3 

II 20,5…28,5 25,4 - 16,7 

За результатами випробувань, наведеними в таблиці 2.12, штамповий і 

компресійний модулі відрізняються в незначній мірі, але, як показали 

випробування, в більшості випадків різниця існує і може досягати від 2...6 разів, 
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залежно від багатьох факторів таких, як різновид та стан ґрунту, діапазон 

навантажень тощо. 

Приведені в експериментах ґрунти належать до ґрунтів підвищеної 

стисливості по старій класифікації, що характеризується показником Е в межах 

5...15 МПа, отриманим за результатами компресійних випробувань.  

Отже, проведені випробування є доступними і в багатьох випадках дають 

можливість досягти економії при влаштуванні фундаментів. Існує необхідність 

підтвердження величин модулів деформації, отриманих при компресійних 

випробуваннях. Це положення регламентовано нормативними документами [7] 

для будівель, що відносяться до класів відповідальності СС3 (як обов’язкове) та 

СС2 (в обґрунтованих випадках). Проблема отримання достовірного модуля 

деформації ґрунту є актуальною і може значно впливати на затрати на 

фундаментну частину будівлі. 

Висновки до розділу 2 

1. За поділом на систематичні і несистематичні фактори впливу виділені 

окремі напрямки можливих впливів на отримання величини модуля деформації, 

кожному з яких в розділі дано критичну оцінку. 

2. На основі теоретичних та експериментальних випробувань глинистих 

ґрунтів з 5-ти експериментальних майданчиків території м. Києва  та Київської 

області підтверджено рівень можливого впливу на величину Еоеd від таких 

систематичних факторів: розущільнення зразка, величина ступені навантаження, 

тертя і зім’яття, площа штампу, швидкість стабілізації. 

3. Проведені дослідження підтверджують, що методика випробувань зразків 

глинистого ґрунту в одометрі може мати суттєвий вплив на величину модуля 

деформації Eoed, Таким чином, чим більша ступень навантаження, тим більший 

приріст деформації можна очікувати. Можна також прогнозувати, що зі 

збільшенням кількості глинистих часток у ґрунті та підвищенні пористості, 

різниця в деформації зразків аналогічного ґрунту буде значно збільшуватися. 

4. Деформація зразка ґрунту є нерівномірною по його висоті. Деформація 

зім’яття значно впливає на величину модуля деформації. Зона зім’яття має місце і 
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при випробуванні ґрунтів навантаженням плити, вона відповідна зоні зім’яття в 

одометрі. При розрахунку осідань випробуваного фундаменту зім’яттям ґрунту 

під його підошвою можна знехтувати, але в разі компресійних випробувань через 

малі розміри зразка деформації зони зім’яття істотно занижують величину модуля 

деформації. 

5. Величина модуля деформації залежить від методу визначення. Найбільша 

відмінність у модулях, отриманих при компресійних і штампових випробуваннях, 

може становити більше 10 разів залежно від виду та стану ґрунту. Корегуючі 

коефіцієнти mk повинні враховувати регіональні особливості глинистих ґрунтів і 

діапазон тиску, що змінюється в реальній основі при забудові.  

6. Сучасні швидкісні методи випробування є доступними і в багатьох 

випадках дають можливість досягти економії при влаштуванні фундаментів. 

Модулі отримані швидкісними польовими і лабораторними методами 

відрізняються. Встановлено, що відмінність у результатах одометричних і 

динамічних штампових випробувань може бути більше 7 разів, в той же час 

статичні штампові випробування можуть давати гарну збіжність результатів з 

компресійними випробуваннями. Різниця по результатам статичних випробувань 

першого циклу навантаження склала 1,4 рази, другого циклу навантаження 1,3 

рази. Швидкісні методи потребують більш детальних досліджень і внесення в 

нормативну базу України.   
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РОЗДІЛ 3 

ВИБІРКОВЕ СПІВСТАВЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ І ПОЛЬОВИХ 

ВИПРОБУВАНЬ 

3.1. Випробування піщаних ґрунтів поверхні дна котловану польовими та 

лабораторними методами 

3.1.1 Випробування пісків Київської області на ділянках «а» і «б» 

Порівняння залежності величин EPLT і Eoed від тиску для більшості видів 

ґрунтів показує (рис. 3.1), що при компресійних випробуваннях найбільшу 

невизначеність становить уточнення діапазону навантажень, теоретично його 

обґрунтування складне. Дуже часто на практиці як характеристичні значення 

розглядалися величини модулів деформації, визначених за компресійної кривої в 

діапазоні тиску 0,1 ... 0,2 МПа, при цьому малося на увазі, що зі зміною глибин 

залягання ґрунтів і тиску по підошві фундаментів діапазон навантажень для 

визначення Е має бути уточнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Узагальнений порівняльний графік оцінки модуля деформації 

глинистого ґрунту, отриманого при штампових (1) і компресійних (2) 

випробуваннях. 

 
Очевидно, що компресійні випробування не враховують можливості 

розвитку пластичних деформацій в реальній основі, а тому без урахування несучої 
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здатності збільшення тиску р можуть навіть призводити до завищених значень Е в 

порівнянні з натурними випробуваннями [71, 73, 75, 143]. 

Важливе значення має врахування необхідності зміни стандартної методики 

випробувань зразків ґрунту в одометрі. Ця методика повинна узгоджуватися з 

характером завантаження основи в реальних умовах. Проведені на майданчику 

№5 випробування підтверджують ці положення. 

Експериментальний майданчик №6 

Знаходиться в Київській області. В геоморфологічному відношенні 

територію яка розташовується на право- бережній першій надзаплавній терасі     

р. Прип'яті. Абсолютно відмітки поверхні землі складають ~ 113,5…115,72 м. 

У структурно-тектонічному відношенні майданчик знаходиться в межах 

південного борту Дніпровсько-Донецької западини. Тектонічна будова району в 

цілому порівняно проста. Категорія ґрунтів за сейсмічними властивостями - III. 

Майданчик складається з чотирьох попарно об’єднаних ділянок досліджень: 

«а» і «б», «в» і «г». 

Таблиця 3.1 

Середні показники фізичних властивостей ґрунтів, що випробовувались 
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Г
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, ρ
 

ск
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ту
, ρ
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1 1,1…2,0 
Пісок 

дрібний 
0,05 1,84 1,75 0,56 0,25 

S 0,0363 0,20 0,21 0,32 0,11 

V 0,73 0,11 0,12 0,57 0,44 

γg  1,05    

Розрахункове значення  1,75    

Польові випробування.  

Територія досліджень спланована в цілому, абсолютні позначки поверхні 

землі складають ~ 113,55 м. В геологічній будові беруть участь піски дрібні. При 
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реальних дослідженнях рівня підземних вод не досягнуто, орієнтовно він 

розташований на глибині 3,0-3,5 м від відмітки 113,50 м. 

Випробування статичним навантаженням на круглий штамп I типу площею 

5000 см2 виконані згідно з нормами України [37] по центральній осі котлованів з 

кроком 10 м поверхні дна котлованів в 24 точках на двох ділянках, для отримання 

модуля деформації піщаних ґрунтів характеристики якого наведені в таб. 3.1. 

Обчислення модуля деформації ґрунту велося за результатами штампових 

випробувань ступенями навантаження від 50 до 300-350 кПа. Схема випробувань 

ґрунтів штампом показана на рис. 3.2. 

За даними штампових випробувань побудовані графіки залежності осідання 

штампа від тиску S = f (р), на графіку по усередненій прямій обчислені значення 

Δр і ΔS. Модуль деформації ґрунту ЕPLT обчислений для лінійного відрізка графіка 

за формулою:  

ЕPLT=(1-ν2)*Кр*К1*D*Δр/ΔS.     (3.1) 

Результати визначень щільності скелета і розрахунки модуля деформації 

ґрунтів наведені в таблицях і на графіках. Типові графіки залежності деформації 

від навантаження наведені на рис 3.3. Результати випробувань занесені в              

таблицю 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Схема випробувань ґрунтів методом  

статичного завантаження штампа 
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Рис. 3.3. Характерні криві залежності осідання від тиску: 

в точці № 53 (а) в точці № 57 (б) 

 

Лабораторні випробування. Для виконання лабораторних робіт був 

виконаний відбір проб ґрунту в точках штампових випробувань. При відборі і 

зберіганні зразків ґрунтів для лабораторних досліджень дотримувалися вимоги 

українських норм [38]. Зразки вагою до 1,5 кг передані за описом в геотехнічну 

лабораторію. Лабораторні дослідження виконані тільки на шести зразках, 

відібраних на ділянці «а», по ряду причин організаційного характеру. 

Лабораторні випробування виконані згідно з вимогами нормативних 

документів [35] та інших чинних нормативних документів, що регламентують 

методику лабораторних випробувань. 

З класифікаційних показників виконано 6 визначень гранулометричного 

складу насипних ґрунтів. 

Компресійні випробування (визначення одометричного модуля деформації) 

виконані на зразках порушеної структури із заданою (визначеною в польових 
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умовах) щільністю і вологістю в одометрах при навантаженнях до 0,4 МПа при 

природній вологості (6 визначень). 

Визначення параметрів опору зрушенню (кут внутрішнього тертя і 

зчеплення) також виконано на зразках порушеної структури. Результати 

компресійних і зсувних випробувань ґрунтів наведені в таблиці 3.2. Характерні 

компресійні криві наведені на рис. 3.4. 

Таблиця 3.2 

Результати компресійних випробувань ґрунтів 

Номер 
штампа 

Глибина 
відбору 

проб ґрунту, 
м 

Різновид 
піску 

Механічні 
характеристики 

φ0 с, MPa Еoed, MPa 

53 0,2-0,3 пилуватий 26 0,010 20,9 

54 0,2-0,3 дрібний 29 0,002 11,95 

57 0,2-0,3 пилуватий 26 0,008 21,6 

58 0,2-0,3 дрібний 28 0,004 22,25 

61 0,2-0,3 дрібний 28 0,003 18,1 

64 0,2-0,3 пилуватий 25 0,012 17,0 

Середні значення 18,6 

S 3,86 

V 0,207 

а) 
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б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Характерні компресійні криві: в точці 53 (а), в точці 57 (б) 

 

Результати виконаних робіт. Середні значення щільності скелета 

насипних ґрунтів дна котлованів, визначені за методом різального кільця в 

заданих точках і в місцях штампових випробувань складають: ρd = 1,79 г / см3 

(ділянка а), ρd = 1,78 г / см3 (ділянка б). 

Високі щільності скелетів насипних ґрунтів, представлених піском дрібним 

і пилуватим, пояснюються включенням в них щебню до 15-30%. 

Середні значення модуля деформації насипних ґрунтів, визначені при 

штампових випробуваннях становлять: ЕPLT = 31,0 МПа (ділянці а), ЕPLT = 28,0 

МПа (ділянці б). 

Середні значення компресійного модуля деформації насипних ґрунтів 

ділянки а – 18,6 МПа. 

Коефіцієнт кореляції між компресійним модулем деформації і модулем 

деформації, отриманим при штампових випробуваннях, який залежить від 

діаметра штампа і глибини дослідження становить EPLT/Eoed = 1,6 (коефіцієнт mk). 
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3.1.2 Випробування пісків Київської області на ділянках «в» і «г». Додаткові 

випробування. 

Експериментальний майданчик №6, ділянки випробувань «в» і «г». 

знаходиться між ділянками «а» і «б». Також проведені додаткові штампові 

випробування в 10 точках. На майданчику досліджень проводяться планувальні і 

будівельні роботи. Абсолютні позначки на ділянці «в» складають 113,97 - 114,87 

м, на ділянці «г» 113,93 - 115,72 м. Верхню частину геологічного розрізу 

складають піски потужністю 0,5 - 2,4 м, під ними залягають верхньо- і 

средньочетвертинні алювіальні відкладення різних фацій і надзаплавної тераси р. 

Прип’ять, підстилаються на глибині близько 31-32 м породами київської свити 

середнього палеогену (еоцену). На розвідану глибину 5,4 м розташовані 

відкладення (a2
3pr) – це переважно піски різної крупності з рідкісними 

прошарками супісків. З метою уточнення визначення величини модуля 

деформації ґрунтів уздовж ділянок «в» і «г» виконані сейсморозвідувальні 

дослідження за двома профілями. Плани розташування точок випробування 

наведено в додатку В на рис. В.6 і на рис. В.7. 

Виконано такі види робіт: сейсморозвідувальні роботи по 2 профілях 

довжиною по 240 м. Результати сейсморозвідувальних робіт наведені нижче. І 

вісім штампових випробувань № 1 - 8. Також 10 додаткових випробувань тих 

самих ґрунтів штампом. 

На підставі отриманих швидкісних характеристик і щільності ґрунтів 

визначено значення модуля Юнга (Ед) і зроблено розрахунок модуля деформації 

(Едеф) ґрунтів по кореляційній залежності, запропонованій В.І. Бондарєвим: 

Едеф = 0.088 х Ед +10,25.    (3.2) 

Кореляційне рівняння уточнено в процесі виконання робіт на численних 

об’єктах в результаті зіставлення з еталонними даними (випробування ґрунтів 

жорстким штампом). Отримані середні значення модуля деформації склали: на 

ділянці «в» Едеф = 24,6, а на ділянці «г» Едеф = 27,8. Проведення штампових 

випробувань з поверхні дна котлованів заплановано ще в 8 точках на ділянках «в» 

і «г». Випробування статичним навантаженням на круглий штамп I типу площею 
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5000 см2 виконуються згідно з ДСТУ [37] для отримання модуля деформації 

насипних ґрунтів. Обчислення модуля деформації ґрунту за результатами 

штампових випробувань проводилися зі ступенями навантаження від 0,05 до 0,3 

МПа. Виконано 8 штампових випробувань насипних ґрунтів від №1 до №8. 

Модуль деформації по ділянці «г» становить 22,1 - 29,4 МПа, по ділянці «в» – 18,1 

- 21,7 МПа. Всі результати визначення Е зведені в таблицю 3.3. 

Таблиця 3.3 

Визначення модуля деформації за результатами штампових 

випробувань 

№ п/п 
Ділянка 

випробувань 

Модуль 
деформації 
EPLT, МПа 

№ п/п 
Ділянка 

випробувань 

Модуль 
деформації 
EPLT, МПа 

1 2 3 4 5 6 
1 «а» 38,4 25 Додаткові 32,8 
2 «а» 27,1 26 Додаткові 31,9 
3 «а» 22,0 27 Додаткові 22,7 
4 «а» 27,6 28 Додаткові 28,2 
5 «а» 26,6 29 Додаткові 18,9 
6 «а» 31,9 30 Додаткові 28,0 
7 «а» 35,9 31 Додаткові 29,2 
8 «а» 33,1 32 Додаткові 28,7 
9 «а» 33,1 33 Додаткові 32,1 
10 «а» 33,9 34 Додаткові 31,3 
11 «а» 39,1 35 Додаткові 31,5 
12 «а» 31,0 Середні вел.  29,4 
13 «б» 26,9 36 «в» 18,1 
14 «б» 27,4 37 «в» 18,9 
15 «б» 28,9 38 «в» 21,7 
16 «б» 24,9 39 «в» 18,2 
17 «б» 25,8 Середні вел.  19,2 
18 «б» 22,6 40 «г» 22,1 
19 «б» 28,5 41 «г» 26,5 
20 «б» 27,8 42 «г» 27,2 
21 «б» 28,3 43 «г» 29,4 
22 «б» 27,8 Середні вел.  26,3 
23 «б» 31,2 Середні вел. (Загальні) 28,1 
24 «б» 35,0    
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Середнє значення штампового модуля деформації на експериментальному 

майданчику для ИГЕ-1склало EPLT = 28,1 МПа; 

Середнє квадратичне відхилення S = 5,605; 

Коефіцієнт варіації V = 0,194. 

За результатами попередніх визначень і з урахуванням значень модуля 

деформації, отриманих при проведених дослідженнях, побудована гістограма 

розподілу значень модуля деформації, визначеного за штамповим випробуванням. 

Ці дані внесені в таб. 3.4 і графічно відображені на мал. 3.5 і 3.6. 

Таблиця 3.4 

Визначення модулів деформації за результатами штампових випробувань 

Модуль деформації ЕPLT, 
МПа 

Кількість значень 

18-20 4 9,30% 
20-25 6 13,95% 
25-30 18 41,86% 
30-35 13 30,23% 
38,4 1 2,33% 
39,1 1 2,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 3.5. Діаграма визначення ЕPLT кількісно 
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Рис. 3.6. Діаграма визначення ЕPLT в процентному співвідношенні 
 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про гарний збіг 

результатів досліджень ґрунтів різними методами. З гістограм видно, що за двома 

методами досліджень значення модуля деформації в діапазоні 25-30 МПа 

складають найбільший відсоток від усіх отриманих значень. Це свідчить про 

коректність і можливе застосування в подальшому методу сейсморозвідки в 

комплексі з іншими методами для дослідження ґрунтів, як більш оперативного по 

часу. 

Отже деформація зразка ґрунту є нерівномірною по висоті зразка. 

Деформація зім’яття значно впливає на величину модуля деформації. Зона 

зім’яття має місце і при випробуванні ґрунтів навантаженням плити, вона 

співрозмірна з зоною зім’яття в одометрі.  

Коефіцієнти кореляції mk [78] встановлені як загальні середні значення для 

глин, суглинків та супісків, не враховують структурну міцність, діапазон 

навантаження і залежать від виду, щільності та стану ґрунту. Ці коефіцієнти 

потребують уточнення і не розраховані для пісків. 

Середні значення модуля деформації піщаних ґрунтів, значення при 

штампових і одометричних випробуваннях дуже відрізняються, що важливо 
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враховувати для надійного розрахунку відповідальних споруд. Ці значення 

склали: ЕPLT = 28,1 МПа, Еoed = 18,6 МПа. В цьому випадку mk = 1,51. 

3.2. Комплексні випробування ґрунтів на глибині 

У підрозділі наводяться результати інженерно-геологічних вишукувань 

комплексу робіт на об’єкті будівництва. 

Майданчик розташовується на правобережній першій надзаплавній терасі 

долини р. Прип’яті. Висота бровки над заплавою 5-9 м. Абсолютні позначки після 

планування території складають 114,60 - 115,40 м, на час випробувань частково 

прокладаються траншеї по осях фундаментів, тому позначки устя частини 

виробок складають близько 113,50 м. 

На поверхні залягають дрібні піски. Потужність пісків від 1,0 до 5,3 м, 

переважно 2,0 - 3,0 м; абсолютні позначки підошви шару 110,70 - 113,10 м. 

Нижче залягають алювіальні відклади, що підстилаються глинистими 

ґрунтами і пісками середнього палеогену (еоцену), під ними – мергельно-крейдяні 

відкладення верхньої крейди. 

Геологічний розріз четвертинних відкладів зверху вниз складають верхньо- 

і середньочетвертинні відклади. Переважаючими в розрізі четвертинних відкладів 

є піски, у верхній частині з прошарками глинистих ґрунтів (переважно супісків). 

Піски середньої щільності та щільні.  

У складі робіт виконано статичне зондування СРТ установкою Lankelma, 

пресіометричні випробування ґрунтів пресіометром Menard, буріння свердловин, 

радіоізотопний каротаж, лабораторні роботи (визначення класифікаційних 

показників ґрунтів). 

Інженерно-геологічні вишукування майданчика виконувалися для 

обґрунтування різних стадій проектування, в ході влаштування котловану і основ 

при будівництві. В останні роки були підвищені вимоги до матеріалів досліджень 

для атомної енергетики з метою отримання більш повної інформації, що базується 

на комплексі різних сучасних методів досліджень масиву ґрунту в активній зоні 

основ фундаментів, а також характеризує великі глибини геологічного розрізу і 



85 

дозволяє виконувати геоекологічне прогнозування. Інженерно-геологічний розріз 

наведено в додатку В (рис. В.5). 

Фізико-механічні властивості ґрунтів 

В геологічному розрізі території НБК виділено 16 інженерно-геологічних 

елементів (ІГЕ); основні фізико-механічні властивості досліджуваних ґрунтів 

наведено в додатку В (табл. В.1), а також додатково з розподілом по ділянкам 

досліджень приведені в таблицях 3.5, 3.6. 

При вишукуваннях виконано великий обсяг випробувань ґрунтів статичним 

зондуванням (СРТ) установкою Lankelma, що дозволило уточнити в плані і по 

глибині геологічний розріз і виділення інженерно-геологічних елементів. 

Рекомендовані показники фізико-механічних властивостей ґрунтів 

базуються на комплексній оцінці результатів СРТ, радіоізотопного каротажу, 

лабораторних випробувань ґрунтів, виконаних при справжніх дослідженнях, а 

також архівних матеріалів. 

Щільність пісків визначена двома методами: радіоізотопного каротажу 

(кількісні показники), статичного зондування (якісна оцінка). Результати 

практично збігаються. За матеріалами статичного зондування піски також 

характеризуються як щільні і середньої щільності. 

Рекомендовані модулі деформації ґрунтів (Е), відповідають наведеним у 

таблицях додатка В ДБН В.2.1-10-2009 [26] (Е залежно від коефіцієнта 

пористості).  

При даних дослідженнях виконано пресіометричне випробування ґрунтів 

пресіометром Menard. Зіставлення рекомендованих модулів деформації і середніх 

значень, отриманих при випробуваннях пресіометром Menard, наведені в таблиці 

3.7 і 3.8. Необхідно відзначити, що при випробуванні пресіометром Menard 

визначається модуль деформації в горизонтальному напрямку, в той час як 

рекомендовані модулі деформації характеризують стисливість в вертикальному 

напрямку.  
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Статичне зондування 

CРТ виконано в такій послідовності: 

– до отримання відмови або до рівня ґрунтових вод – установкою типу С-

979, змонтованою на буровій установці ЛБУ-50; тиск 13 тс; 

– до глибини 25-40, 12 м – установкою Lankelma, тиск 20-23 тс. 

Згідно з завданням статичне зондування ґрунтів СРТ проводилося двома 

типами установок. Попередньо з метою ізоляції насипних ґрунтів в точках 

випробувань були встановлені кондуктори довжиною від 1,0 м до 2,0 м, 

діаметром 168 мм і 89 мм. 

Методика статичного зондування ґрунтів СРТ (Cone Penetration Testing) 

Для дослідження щільності ґрунтів на I етапі досліджень виконане 

стандартне пенетраційне випробування (статичне зондування ґрунтів) СРТ в 22 

точках, нумерація в північній частині СРТ 01 – 08, в південній частині СРТ 21-28, 

в центральній частині СРТ 41-46. 

 Методика зондування установкою С-979: спочатку випробування були 

виконані установкою статичного зондування типу С-979, змонтованою на буровій 

установці ЛБУ-50 на базі автомобіля ЗІЛ-131, зондом I типу (механічний 

конічний зонд з конусом площею основи 10 см2, кут при вершині 600, діаметр 36 

мм). 

 Роботи проведені відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.1-9-2002 [39]. 

Фактична глибина дослідження склала від 4,6 м до 10,8 м, тобто згідно із 

завданням до рівня ґрунтових вод або до досягнення відмови при граничних 

зусиллях установки – таблиця 1 ДСТУ [39]. 

Для забезпечення максимально ефективної роботи установки виконане 

анкерування установки за допомогою гвинтових анкерних паль. Вдавлювання 

зонда в ґрунт здійснювалося через зондувальні штанги діаметром 36 мм 

гідравлічними домкратами установки ЛБУ-50, що розвиває зусилля на 

вдавлювання до 150 кН. 

У процесі виконання статичного зондування проведено одночасне і 

незалежне вимірювання питомого опору ґрунту під наконечником (конусом) 
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зонда (qс, МПа) і загального опору ґрунту вдавлюванням зонда. Опір ґрунту на 

бічній поверхні зонда (Qз, кН) визначався як різниця загального і питомого опору 

ґрунту під конусом зонда. Результати вимірювань заносилися в журнал 

статичного зондування. 

Параметри зондування в процесі вдавлення зонда зареєстровані з 

інтервалом по глибині 0,2 м. Швидкість занурення зонда в ґрунт була в межах 1,2 

± 0,3 м / хв. 

Подальша обробка і інтерпретація даних проводиться з використанням 

програмного забезпечення «CADGEO». Визначення типів ґрунтів за результатами 

статичного зондування можливе з використанням робіт [141, 144, 146]. 

Результати 

При статичному зондуванні отримали відмову між 4 і 6 метрами глибини в 

15 точках і між 8 і 10 м в 7 точках. Відмови отримані або в шарі пісків заплавної 

фації a2
3pr ІГЕ 2/3/4/5 або на верхній межі пилуватих пісків a2

3pl - ІГЕ 14. Зусилля 

на зонді 30 МПа при відмові. 

Методика випробувань важкою установкою СРТ «Lankelma»: після 

проведення статичного зондування установкою С-979, було виконано зондування 

установкою СРТ «Lankelma». 

Установкою західного зразка роботи виконані відповідно до стандарту BS 

1377: частина 9: 1990 S3,1 і АSTM стандарти D 3441-75Т і D 5778-98. 

Глибина дослідження конічним пенетрометром склала від 25,06 м до 40,12 

м. 

Важка установка СРТ є геотехнічною лабораторією на базі автомобіля 

GINAF, вагою 23 т (рис. 3.7). Для досягнення максимальної ефективності 

зондування установка, за допомогою трьох гідравлічних опор-домкратів, 

піднімається над поверхнею землі. Вдавлюють гідравлічний пристрій 

розташований в центральній частині установки, який розвиває зусилля на 

вдавлення зонда до 20 тс ÷ 23 тс. 

При виконанні випробувань установкою СРТ використовувалося два типи 

зондів: з датчиком порового тиску – CPTU - Cone 10 cм2 CFP (water pressure) і без 
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датчика порового тиску – СРТ - Cone 15 cм2. Зонд (Cone) 10 cм2 , що має такі 

параметри: електричний п’єзо-зонд з конусом площею основи 10 см2, кут при 

вершині 600, діаметр 36 мм. Зонд (Cone) 15 cм2 , що має такі параметри: 

електричний п’єзо-зонд з конусом площею основи 15 см2, кут при вершині 600, 

діаметр 44 мм. 

Зонди забезпечені інклінометрами, що дозволяють постійно стежити за 

відхиленнями зонда від вертикальної осі. Швидкість проникнення конуса 

постійно підтримувалася на рівні 20 мм / с, або 1,2 м / хв. Відмова фіксувалася, як 

тільки тиск, виміряний датчиком, перевищував 60 МПа. 

Для реєстрації даних установка обладнана електронним записуючим 

обладнанням «Golog». 

Реєстровані параметри: глибина проникнення конуса-зонда; швидкість 

проникнення зонда; інклінометрія (відхилення від вертикальної осі); питомий опір 

ґрунту під наконечником конуса-зонда (qc); питомий опір ґрунту на ділянці бічної 

поверхні зонда (муфті тертя fs); поровий тиск в ґрунті (при використанні зонда 

CPTU), співвідношення питомого опору ґрунту на муфті тертя до питомому опору 

під конусом зонда (%). 

Дані надходили на персональний комп’ютер, де в реальному часі на монітор 

виводяться всі реєстровані параметри і графіки зміни даних параметрів. 

По завершенні зондування результати вимірювань формуються в 

електронний дата-файл для подальшої обробки за допомогою програмного 

забезпечення «GO-4». На даному етапі виконання робіт обробка результатів 

статичного зондування та побудови графіків зондування виконувалися фахівцями 

компанії «Lankelma». 

За результатами статичного зондування СРТ компанією «Lankelma» були 

передані для аналізу такі матеріали: таблиці зміни по глибині qc (МПа) і fs (МПа), 

порового тиску (МПа), інклінометрії, швидкості занурення (cм/сек), час виміру 

(сек.). Графіки зміни по глибині питомого опору ґрунту під наконечником 

(конусом) зонда qc (МПа) і питомого опору ґрунтів на ділянці бічної поверхні 
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зонда (fs МПа), порового тиску (кПа) і співвідношення питомого опору ґрунту на 

муфті тертя до питомого опору під конусом зонда (%). 

Були накреслені два поздовжніх профілі (додаток В, рис. В.5) під двома 

ростверками. Дані виміряні в попередніх свердловинах були видалені. Тому, 

наприклад для CPTU 8, результати починаються тільки з глибини 9 м. 

Кілька зондувань було проведено для досягнення і проникнення в київський 

мергель на глибину майже 3 м. 

CPT до випробувань з використанням CPT з важким пенетрометром 20 тонн 

в тих самих положеннях і в тих самих свердловинах. Фактично в загальному 

свідчення двох методів досліджень (механічний зонд для пенетрометра і 

електричний зонд для 20 тонного пенетрометра) є аналогічними.  

Розбіжність показань по висоті, яка може бути пов’язана з точністю 

вимірювань, з використанням механічного зонда значення qc усереднено на 

довжині проходу 20 cм, тоді як електричний зонд дає значення через кожні 2 см. 

Результати випробувань наведені в таблицях 3.5, 3.6, 3.7. 

Пресіометричні випробування 

Пресіометричний метод набуває в Європі, і особливо у Франції, широкого 

застосування, однак в Україні він залишається досить рідкісним. 

Пресіометричні випробування ґрунтів відносяться до польових методів 

дослідження гірських порід і можуть виконуватися в процесі буріння свердловин. 

Широке поширення метод отримав починаючи з 60-х років, коли Луї-Менаром в 

1957 році була розроблена установка для випробування механічних властивостей 

ґрунтів в свердловинах, яку він назвав пресіометром.  

Пресіометр – прилад для визначення модуля деформації ізотропного ґрунту 

за допомогою випробування на тиск в свердловинах. Виготовляється у вигляді 

надувного балона. Загальний вигляд приладу наведено на рис. 3.9. За 

результатами випробування фіксується тиск і витрата рідини, здійснюється 

перерахунок діаметра свердловини і будується графік – рис. 3.7. [37] 
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Рис. 3.7. Модуль деформації ґрунту Е за даними пресіометра 

 

Випробування пресіометром можна виконувати в дисперсних і скельних 

ґрунтах, міцність яких на одновісне стискання не перевищує 10 МПа. При цьому 

вимірюється тиск, зміна обсягу або радіуса робочої камери. Після обробки 

результатів вимірювань можна знайти граничний тиск Lp і пресіометричний 

модуль деформації EM. Останній визначається з використанням рішення по теорії 

пружності або змішаної задачі з теорії пружності і теорії пластичності про 

розширення циліндричної порожнини. Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

майданчика наведені в таблицях 3.5 і 3.6. 

Цьому виду випробувань притаманний суттєвий недолік, обумовлений тим, 

що для їх проведення необхідно попередньо пробурити свердловину діаметром 

трохи більшим за діаметр пресіометра. Крім того, при проходці свердловини 
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структура ґрунту поблизу стінок руйнується. Ці два фактори впливають на 

характер залежності «зміна обсягу робочої камери – тиск».  

В результаті пресіометричних випробувань ми отримуємо модуль 

деформації в горизонтальному, а не у вертикальному напрямку, в той час як у 

ґрунтах, які є природними утвореннями, деформованість в горизонтальному і 

вертикальному напрямках може бути різною через фізичну анізотропії. Звідси 

рекомендація про необхідність проведення порівняльних випробувань. [3] 

Довгі пресіометричні бурові випробування IZ-PR1 були проведені 

безпосередньо, починаючи з 4 м, через свердловини попереднього буріння з 

обсадною трубою 3,50 м. Зондування проводилося прямим віброзануренням до 

відмови або до глибини 35 м. Пресіометричні випробування проводилися через 

кожен метр. 

Довгі пресіометричні бурові отвори IZ-PR2 були реалізовані безпосередньо, 

починаючи з 2 м, через свердловини попереднього буріння з обсадною трубою 

1,50 м. Зондування проводилися прямим віброзануренням до відмови або до 

глибини 34,5 м. Пресіометричні випробування проводилися через кожен метр. 

Пресіометричні бурові отвори IZ-PR3 - IZ-PR4 - IZ-PR5 є короткими 

пресіометричними випробуваннями, метою яких є визначення модуля 

горизонтальної реакції. Зондування проводилися до глибини 9,0 м 

віброзануренням з пресіометричними вимірами через кожні 0,75 м. Результати 

випробувань приведені в таб. 3.7 і таб 3.8. 

Графіки деформування грунтів в результаті пресіометричних випробувань 

наведено в Додатку В на рис. В.8 і рис. В.9. 

Пресіметричне буріння в SSB-PR1, їх влаштування проводилось 

послідовним випробуваннями трьома установками на одному й тому самому зрізі. 

SSB-PR1: буріння на глибину 40 м за допомогою самозабурювальної 

розрізної труби STAFF, з послідовною реалізацією: 

установка зверху 3,80 м обсадної труби великого діаметра (3 відмови або 

відхилення на блоках до установки вертикальної обсадної труби l); 
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буріння STAFF на глибину 6,5 м і випробування на глибинах 5,9 м / 5 м / 4,2 

м, при підйомі; 

буріння STAFF на глибину 40 м з безліччю спроб установки зонда на різних 

етапах проходки, кожен раз невдалих через постійний підйом на 1-3 м 

водонасичених пісків в обсадній трубі (особливо це було помітно на глибині 20 м, 

потім між 25 і 35 м); після численних спроб зміни методики тільки досягнення 

рівня мергелю, починаючи з 36 м, дозволило виконати механічну очистку 

поверхонь розрізної труби для установки зонда на глибині 39 м. 

Таблиця 3.5 
Фізико-механічні показники ґрунтів на ділянці «а» 

Таблица 3.6 

Фізико-механічні показники ґрунтів на ділянці «б» 

Різновид ґрунту 
Номер 

ІГЕ 

Н 

верх 
ρ e qc Еqc EM EН* 

м т/м3   MПa MПa MПa MПa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пісок пилуватий ІГЕ 3-5 112 1,80 0,47 12 36 20 37 

Супісок піщанистий ІГЕ 9 107 1,80 0,51 2 - 30 27 

Різновид ґрунту Номер ІГЕ 

Н 

верх 
ρ e qc Еqc EM EН* 

м т/м3 
 

MПa MПa MПa MПa 

Пісок пилуватий ІГЕ 3А, 4А, 5А 112 1,80 0,47 15 45 35 37 

Пісок середній ІГЕ 5В 110 1,80 0,51 18 54 25 44 

Супісок піщанистий ІГЕ 9А 108 1,80 0,51 5 - 5 27 

Пісок дрібний ІГЕ 15А 107 1,70 0,60 25 75 45 33 

Пісок середньої крупності ІГЕ 20А 98 1,70 0,60 23 69 13 35 

Пісок дрібний  

і сер. крупності 
ІГЕ 22В, 23В 84 1,70 0,60 25 75 13 35 

Мергелистий суглинок ІГЕ 24 81 1,53 0,75 3,6 25 80  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дрібний пісок ІГЕ 15 106 1,70 0,60 25 75 35 33 

Замулений пісок дрібний і 

сер. крупності 
ІГЕ 19, 18 104 1,70 0,60 15 45 10 23 

Пісок середньої крупності ІГЕ 20 97 1,70 0,60 30 90 13 35 

Пісок дрібний і сер. 

крупності 
ІГЕ 22, 23 93 1,70 0,60 30 90 13 35 

Пісок дрібний і сер. 

крупності 

ІГЕ 22В, 

23В 
84 1,70 0,60 20 60 13 35 

Мергелистий суглинок ІГЕ 24 81 1,53 0,75 3,6 25 80  

* – EН  нормативна величина по дод. В, ДБН В.2.1-10-2009, 

Таблиця 3.7 

Порівняння модулів деформації при першій серії випробувань 

 Номер ІГЕ 

1 2 3 4 5 9 9a 15 18 19 20 23 24 

EM1 29,4 19,9 9,5 37,6 35,5 39,6 35 49,9 11,3 12,9 12,6 16,4 72,6 

qc - - 14 14 14 4 - 25 16 16 27 30 4 

Еqc - - 42 42 42 - - 75 48 48 81 90 28 

EН - 18 23 32 34 15 10 30 30 35 40 40 25 

Таблиця 3.8 

Порівняння модулів деформації при другій серії випробувань 

 Номер ІГЕ 

1 2 3 4 5 9 9a
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В результаті пресіометричних випробувань отримується модуль деформації 

в горизонтальному напрямку, в той час як в ґрунтах, які є природними 

утвореннями, деформативність в горизонтальному і вертикальному напрямках 

може бути різною через фізичну анізотропію. Крім того, не зрозуміло наскільки 

знайдений модуль деформації відрізняється від інших. Звідси і випливає 

рекомендація про необхідність проведення порівняльних випробувань. 

Для порівняння можна отримувати модулі деформації по результатах 

статичного зондування. Проте коефіцієнти переходу від опору під наконечником 

зонда до модуля деформації не враховують глибини залягання, до того ж не існує 

таких коефіцієнтів для супісків. 

Отже, вищенаведені методики можна застосовувати тільки для контролю 

результатів і проводити паралельно з одометричними і штамповими 

випробуваннями, особливо коли мова йде про особливо відповідальні споруди. 

3.3. Комплексні випробування ґрунтів основи на глибині в м. Києві  

Випробування були проведені на експериментальному майданчику №7 на 

вул. Мечникова у Печерському районі м. Києва. Отримані показники для ґрунтів 

перевірені за кількома методами [41]. 

     Вивченість інженерно-геологічних умов 

Свердловини розташовані в котловані з абсолютними відмітками 155,40 м.  

Гідрогеологічні умови характеризуються наявністю двох водоносних 

горизонтів: четвертинного і полтавського горизонту нижнього неогену. Води 

четвертинного водоносного горизонту зустрінуті на глибинах 1,0 - 1,5 м 

(абсолютні відмітки 153,90 - 154,40 м).  

Товща ґрунтів, що складають ділянку вишукувань до глибини 51,5 м, 

розчленована на 10 ІГЕ. Виділення в масиві ґрунтів ІГЕ, визначення їх 

найменування виконано згідно з ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) «Ґрунти. 

Класифікація» [34]. Нормативні і розрахункові значення показників фізико-

механічних властивостей ґрунтів визначені згідно з ДСТУ Б В 2.1-5-96 (ГОСТ 

20522-96) «Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань». 
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Нижче наводиться характеристика виділених ІГЕ, які випробовувалися          

(таблиця 3.9).  

Виділення інженерно-геологічних елементів та визначення показників 

фізико-механічних властивостей ґрунтів виконано на основі бурових, 

лабораторних робіт, геофізичних та пресіометричних досліджень з урахуванням 

архівних матеріалів вишукувань, виконаних безпосередньо на ділянці 

вишукувань. Основна увага під час досліджень приділялась полтавському, 

харківському і київському горизонтам. 

Таблица 3.9 

Фiзико-механiчнi характеристики ґрунтів [41] 

№ІГЕ Характеристика ІГЕ w IL IP 
ρs, 

г/см³ 
ρ, 

г/см³ 
е φ 

c, 
кПа 

Е, 
МПа 

1 Пісок пилуватий 0,07   2,66 1,70 0,75 32 3 43 

2 
Супісок піщанистий, 

пластичний 
0,27 0,06 0,53 2,67 1,97 0,72 24 52 43 

3 

Суглинок (наглинок) 
легкий, пилуватий, 

твердий і 
напівтвердий 

0,26 0,17 0,03 2,69 1,95 0,74 20 107 36 

4 
Глина (мергель) 
легка, пилувата, 

напівтверда 
0,27 0,20 0,13 2,71 1,96 0,75 21 135 44 

Деформаційні випробування ґрунтів пресіометром 

Випробування виконувалися згідно з французькими нормами NFP 94-110-1 і 

європейськими стандартами EN ISO 24476-4 і EN ISO 24476-6. 

Процедура деформаційного випробування складається з виконання планово-

висотної розбивки і прив’язки свердловини для пресіметричних випробувань; 

установки бурової на точку досліджень; підготовки до роботи вимірювальної 

апаратури «APAGEO»; калібрування зонда.  

Проведення випробувань: 
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– виконується попереднє буріння свердловини діаметром 63 мм зі 

зворотною промивкою і посадкою колони труб діаметром 63 мм без розмиву 

ґрунтів з наступною установкою зонда на глибину випробування; 

– дослідження на майданчику виконувалася знизу вгору з інтервалом 

випробувань через 5 м;  

– вводиться інформація про випробування; 

– регулюється різниця тисків між запобіжною і вимірювальною камерами, 

згідно з таблицею розташованою на панелі пресіометра; 

– задається перший ступінь тиску – 2,0 бар, починається випробування зі 

ступенем навантаження 1 бар або 0,5 бар і інтервалом зміни наростання ступенів 

1 хв.; 

– випробування проводяться до того моменту, коли рівень рідини у 

вимірювальній шкалі об’єму рідини досягне значення 540 см3, максимальне 

значення не повинне перевищувати 700 см3;  

– зонд переміщається на наступну глибину випробування або піднімається 

зі свердловини; 

– файл зареєстрованих характеристик (журнал реєстрації) пресіометричного 

випробування ґрунту зберігається на переносному пристрої пам’яті; 

– пресіометричне обладнання демонтується; 

– обсадна-робоча колона діаметром 63 мм піднімається; 

– свердловина ліквідовується (тампонується). 

Обробка результатів пресіометричних випробувань виконується на ЕОМ за 

допомогою комп’ютерної програми «Xpressio», що входить до складу 

устаткування для пресіометричних випробувань «Менард», що поставляється 

компанією «APAGEO». 

Під час даного випробування визначається пресіометричний модуль 

Менарда (модуль деформації в горизонтальному напрямку). Характерний 

графік пресiометричних випробувань наведено на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Характерний графiк пресiометричних випробувань 

 
Сейсморозвідування ґрунтів 

Ціль сейсморозвідування ґрунтового масиву – отримання швидкісної 

характеристики для розрахунку модуля деформації по всій глибині досліджень. 

Сейсморозвідування проводилось в кущі свердловин № 1 – 1а. 

Методика проведення робіт – згідно з D4428/D4428M-00. Standard test 

methods for crosshole siesmic testing. ASTM  International,  USA, 2000. [108] 

Сейсморозвідування міжсвердловинного простору здійснюється 

комплектом апаратури італійської фірми ISMES. 

Джерелом Р-Хвиль служить електроіскровий розрядник, що представляє 

собою порожній циліндр із поздовжніми отворами й заповнений сольовим 

розчином. При подачі на нього по кабелю від наземного генератора ES-1 

напруги 3,5 кВ випромінювана енергія становить 200 - 300 Дж. Частота 

випромінюваних хвиль 2 - 2,5 кГц. 

Джерелом S-Хвиль є електродинамічний пристрій, що складається із двох 

пар котушок, які по черзі підключені до джерела високої напруги ES-1, 
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причому при подачі на одну з них напруги удар відбувається в напрямку 

зверху-вниз, при подачі на іншу – знизу-нагору. При цьому випромінюються 

коливання вертикальної поляризації. Для забезпечення контакту з обсадною 

колоною зонд притискається за допомогою стисненого повітря тиском 10 - 

12 кг/ см2.  

Приймач P-Хвиль являє собою п’єзокерамічний датчик тиску, що має 

сферичну характеристику спрямованості. Приймач S-Хвиль являє собою 

електродинамічну систему типу сейсмоприймача, який має вертикальну 

характеристику спрямованості, як і джерело, він притискається до стінки 

свердловини стисненим повітрям. 

Реєстрація хвильової картини проводиться через 1 м при синхронному 

переміщенні джерела і приймача коливань у напрямку від забою до устя 

свердловини. 

Інтерпретація матеріалів полягає у визначенні часу першого вступу хвилі, 

на підставі якого визначається швидкість поширення поздовжніх (Vp) і 

поперечних (Vs) хвиль у міжсвердловинному просторі. 

На основі значень Vp  і Vs, з урахуванням щільності скелета ґрунтів (ρd), 

виконується розрахунок модуля Юнга (Ед). 

Розрахунки величини модуля деформації (Е) здійснюються на основі 

модуля Юнга по кореляційних залежностях. 

Вертикальне сейсмічне профілювання  

Застосування методу вертикального сейсмічного профілювання (ВСП) для 

детального вивчення навколосвердловинного простору пов’язано насамперед із 

необхідністю визначення сейсмічних властивостей ґрунтів для розрахунків 

фізико-механічних характеристик. 

ВСП виконувалось у свердловині № 1 на глибину 47,0 м для визначення 

модуля деформації ґрунтів. 

До числа характеристик, отриманих за допомогою сейсморозвідки, 

відносяться пружні й деформаційні характеристики – модуль Юнга (модуль 

пружності Ед), коефіцієнт Пуассона (µ) і ін.  
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де Ед – модуль Юнга; 

Vs і Vp – швидкості поперечних і поздовжніх хвиль; 

ρ – щільність ґрунту. 

Аналіз визначень за стандартною методикою величин динамічного (Ед) і 

загального модулів деформації (Е) на зразках різних типів ґрунтів дозволяє 

встановити, що між Ед і Е існує стійкий зв’язок, який може бути виражений 

кількісно: 

Е = Ед × 0,09346 + 4     (3.4) 

Збудження пружних коливань здійснюється на віддаленні від устя 

свердловини до 10 м. Для прийому поздовжніх і поперечних хвиль буде 

використаний трикомпонентний (X, Y, Z) свердловинний зонд. 

Обробка матеріалів виконувалася по програмі Московського 

Держуніверситету Radexpro. Оскільки при розрахунках деформаційних 

характеристик масиву ґрунтів вищевказаними методами враховуються 

швидкість та розповсюдження хвиль, результати статистичної обробки 

матеріалів ВСП та міжсвердловинного розвідування об’єднані та наведенні в 

таблиці 3.10. 

Лабораторні випробування ґрунтів 

Лабораторні дослідження виконані згідно з діючими в Україні державними 

стандартами (ДСТУ) та іншими нормативними документами. 

Механічні властивості ґрунтів визначалися згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.1-

4-96 (ГОСТ 12248-96) для ґрунтів полтавського, харківського та київського 

горизонтів (ІГЕ 9-12) на зразках непорушеної структури.  

Показники деформаційних властивостей ґрунтів визначалися на 

компресійних приборах КПр-1 системи Гідропроект при природній вологості на 

зразках непорушеної структури. Навантаження випробовуваних зразків 

проводилося ступенями до кінцевого тиску рівного 0,7 МПа.  
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Для отриманих показників лабораторних досліджень фізико-механічних 

властивостей ґрунтів проведена статистична обробка згідно з ДСТУ Б.В.2.1.5-96 

[36]. 

Результати 

Показники механічних властивостей ґрунтів отримані при лабораторних, 

геофізичних та пресіометричних дослідженнях ґрунтів. Рекомендовані значення 

кута внутрішнього тертя та питомого зчеплення приведені за даними 

лабораторних досліджень, модуля деформації – за даними геофізичних 

досліджень.  

Результати розрахунку пружних та деформаційних характеристик за даними 

ВСП та сейсморозвідування (свердловини №1-№1а) занесено в табл. 3.10 

Таблиця 3.10 

Зведена таблиця отриманих результатів випробувань  

на майданчику [41] 
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Vp, 

м/с 
Vs, 
м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14 1186 299 1560 410 0,47 140 2 008 127 30 

ІГЕ 1 
43 
(вище 
РПВ) 

15 1251 399 1560 717 0,44 248 2 112 240 42 
16 1219 441 1560 864 0,42 303 1 914 296 46 
17 1300 412 1570 770 0,44 266 2 297 260 43 
19 1598 398 1570 730 0,47 249 3 675 244 41 
21 1418 423 1570 815 0,45 281 2 781 277 44 
22 1307 354 1570 576 0,46 197 2 420 187 34 

ІГЕ 1 
40 
(нижче 
РПВ) 

24 1269 472 1570 993 0,42 350 2 063 347 52 
28 1491 497 1570 1 115 0,44 388 2 974 396 56 
29 1411 415 1570 786 0,45 271 2 765 266 43 
30 1292 384 1570 671 0,45 231 2 313 222 39 
31 1284 331 1570 503 0,46 172 2 359 160 31 
32 1443 291 1570 392 0,48 133 3 090 120 25 
33 1626 333 1560 511 0,48 173 3 893 163 31 
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За отриманими результатами складено табл. 3.11, де наведено значення 

модуля деформації ґрунтів усереднені в межах шару, отриманого різними 

методами. 

Таблиця 3.11 

Значення модулів деформації ґрунтів усереднені в межах шару [41] 

ІГ
Е

 

Eoed, 

МПа 

Eoed×mk, 

МПа 

ЕДБН, 

МПа 

Едеф, 

МПа 

EM, 

МПа 

Eд, 

МПа 

Статичний  

Eс, МПа 

1 
  11 

43 (вище 

РПВ) 
47,7 718 240 

  11 40 (ниж. РПВ) 39,2 720 243 

2 11,1 35,0 12 43 49,1 780 264 

3 6,5 26,3 18 36 43,0 1247 450 

4 9,8 58,8 21 44 49,8 1436 529 

Отже, існує необхідність підтвердження величин модулів деформації, 

отриманих при компресійних випробуваннях. Це положення регламентовано 

нормативними документами [26] для будівель, що відносяться до класів 

відповідальності СС3 (як обов’язкове) та СС2 (в обґрунтованих випадках). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
34 1744 360 1560 597 0,48 202 4 478 194 35 

ІГЕ 2 
43 

35 1759 391 1560 704 0,47 239 4 510 235 40 
36 1737 462 1560 974 0,46 333 4 261 339 50 
37 1787 434 1560 863 0,47 294 4 590 296 46 
38 1732 447 1560 913 0,46 312 4 263 315 48 
41 1632 443 1560 894 0,46 306 3 746 308 48 
43 1446 576 1550 1 446 0,41 514 2 554 533 40 
44 1479 541 1550 1 293 0,42 454 2 782 469 37 

ІГЕ 3 
36 

45 1554 499 1550 1 113 0,44 386 3 227 395 33 
46 1573 523 1550 1 219 0,44 424 3 270 439 35 
47 1535 511 1550 1 164 0,44 405 3 112 416 34 
48 1543 577 1550 1 464 0,42 516 3 002 541 44 
49 1589 563 1550 1 403 0,43 491 3 259 515 43 ІГЕ 4 

44 49,5 1594 571 1550 1 442 0,43 505 3 264 531 44 
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Проблема отримання достовірного модуля деформації ґрунту є актуальною і 

може значно впливати як на затрати на фундаментну частину будівлі, так і на 

прогнози деформацій основ сусідніх забудов. 

Деформація зразка ґрунту є нерівномірною по висоті зразка при 

одометричних випробуваннях, деформація зім’яття значно впливає на величину 

модуля деформації. Це підтверджує різниця в величинах Е, яку можна отримати 

при порівнянні з польовими методиками випробувань. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Розглянута узагальнена закономірність у формуванні величини модуля 

деформації при штампових та одометричних випробуваннях, що характерна для 

різних типів ґрунтів, їх стану та структурних особливостей в залежності від 

діапазону навантаження. Деформація зразка ґрунту є нерівномірною по висоті 

зразка. Деформація зім’яття значно впливає на величину модуля деформації. Зона 

зім’яття має місце і при випробуванні ґрунтів навантаженням плити, вона 

співмірна з зоною зім’яття в одометрі.  

Виконано перевірку впливу рівня навантаження, розмірів штампу, глибини 

залягання, міцності ґрунту, а також особливостей впливу методик випробування 

одометричних, штампових, пресіометричних, статичного зондування, геофізичної 

розвідки (сейсмічне розвідування) для ґрунтів на експериментальних 

майданчиках №6 і №7. При розрахунку осідань випробуваного фундаменту 

зім’яттям ґрунту під його підошвою можна знехтувати, але в разі компресійних 

випробувань через малі розміри зразка деформації зони зім’яття істотно 

занижують величину модуля деформації, завищують осідання будівлі і як 

наслідок підвищують вартість будівництва.  

На основі аналізу та співставлення отриманих результатів по величині 

модуля деформації встановлено: при  штампових випробуваннях зімяття має 

значно менший вплив на оцінку деформаційних властивостей ґрунту, менше 1%, 

порівняно з одометричними,  де цей вплив може становити до 20%. 
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2. Величина модуля деформації залежить від методу визначення. Найбільша 

відмінність у модулях, отриманих при компресійних і штампових випробуваннях, 

може становити більше 10 разів залежно від виду та стану ґрунту. Перехідні 

коефіцієнти mk повинні враховувати регіональні особливості глинистих ґрунтів і 

діапазон тиску, що змінюється в реальній основі при забудові.  

3. Величини модулів, що встановлені іншими польовими методами 

вимагають кореляційного корегування за результатами штампових випробувань, 

чи результатів спостережень. 

4. Виконані дослідження підтвердили, що збільшення об’ємів надійної 

інформації для різних типів ґрунту і їх стану можна досягти одометричними 

випробуваннями з врахуванням зони зім’яття. Інші фактори при цьому повинні 

враховуватись додатковими обмеженнями, а модуль деформації повинен 

враховуватись для заданого діапазону навантажень. 

5. В Єврокоді 7, щоб уникнути неточності визначення модуля деформації, 

прийнято диференційоване його визначення, а при одометричних випробуваннях 

часто використовують з деяким наближенням гілку розвантаження компресійної 

кривої. 

Отже, існує необхідність підтвердження величин модулів деформації, 

отриманих при компресійних випробуваннях. Це положення регламентовано 

нормативними документами [26] для будівель, що належать до класів 

відповідальності СС3 (як обов’язкове) та СС2 (в обґрунтованих випадках). 

Проблема отримання достовірного модуля деформації ґрунту є актуальною і 

може значно впливати як на затрати на фундаментну частину будівлі, так і на 

прогнози деформацій основ сусідніх забудов. 
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РОЗДІЛ 4 

ПЕРЕВІРКА ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦІЇ ЗА 

ЧИСЕЛЬНИМ МОДЕЛЮВАННЯМ ОСНОВИ 

4.1. Принципи розрахунку ґрунтової основи в системі ГРУНТ  

Розрахунки ґрунтової основи будівель проведені в системі ГРУНТ (ПК 

ЛІРА САПР). Система призначена для створення моделі ґрунту на основі 

інженерно-геологічних умов, а також визначення коефіцієнтів постелі С1 і С2 

ґрунтової основи. Обчислення здійснюються на основі моделювання ґрунтової 

основи. 

Обчислення проводяться відповідно до ДБН В.2.1-10: 2009 [26]. Розрахунок 

осідань виконується за схемою лінійно пружного півпростору (ЛПП). 

Осідання обчислюється таким чином: 

𝑊 = ∑ , , ; 

𝑊 = ∑ ,

е
;     (4.1) 

𝑊 = ∑ , ; 

Ei – Модуль деформації i-го шару ґрунту по гілці первинного навантаження; 

Eei – Модуль деформації i-го шару ґрунту по гілці вторинного навантаження; 

за замовчуванням; 

σzp,i – Напруження в i-тому шарі ґрунту від зовнішнього навантаження; 

σzy,i – Напруження в i-тому шарі ґрунту від власної ваги. 

Якщо власна вага ґрунту на рівні підошви більше середнього тиску під 

підошвою, то W = W3, інакше W = W1 + W2. Осідання обчислюється за      

формулою (4.2). 

       S=0.8W     (4.2) 

 𝑊 = ∑ , ;     (4.3) 
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Для обчислення коефіцієнтів постелі використовуються середні (в межах 

зафіксованої глибини стисливої товщі Нc) значення модуля деформації Е і 

коефіцієнта Пуассона ν, обчислені аналогічно формулам (4.4). 

𝐸 =
∑ , ; 𝜈 =

∑
;   (4.4) 

𝜎 , − напруження в i-тому шарі грунту від зовнішнього навантаження; 

𝜈  – коефіцієнт Пуассона і-го шару ґрунту; 

ℎ  – товщина і-го шару ґрунту. 

Обчислення коефіцієнта постелі С1 проводиться трьома методами. 

Метод 1. Коефіцієнт постелі С1 обчислюється за усередненими значеннями 

модуля деформації і коефіцієнта Пуассона ґрунту : 

   𝐶 =
с( )

;     (4.5) 

Метод 2. Коефіцієнт постелі С1 обчислюється за формулою Вінклера: 

C1 = q / S      (4.6) 

де q – середній тиск під підошвою фундаменту; 

S – загальне осідання основи. 

Метод 3. Для визначення коефіцієнта постелі С1 так само як і в методі 1 

використовується формула (4.6). Відмінність полягає в тому, що для визначення 

середнього модуля деформації вводиться поправочний коефіцієнт u до величини 

модуля деформації i-го підшару.  

      u = +1        (4.7) 

Крім того, приймається, що додаткове вертикальне напруження по глибині 

розподілене рівномірно. Тоді 

 𝐸 =
∑

;      (4.8) 

Метод 3 запропонований з метою усунути недоліки перших двох. Для 

методу 1 - це неможливість врахувати наростання модуля деформації ґрунту по 
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глибині, що призводить до завищених значень осідань, а отже і зниженням 

значення коефіцієнта постелі С1. Недолік методу 2 полягає в тому, що в місцях 

різкої зміни величин прикладених навантажень коефіцієнт постелі С1 також 

зазнає різкого стрибку, що суперечить здоровому глузду. Цей недолік зберігається 

навіть при використанні наростаючого по глибині модуля деформації ґрунту. 

Виходячи з цього для розрахунків коефіцієнтів жорсткості основи дослідних 

будівель обрано метод 3, як найбільш відповідний умовам на експериментальних 

майданчиках 8 і 9, коли навантаження від висотної будівлі на основу значні, 

велика стислива товща і необхідно враховувати наростання Е по глибині. 

Для всіх методів коефіцієнт постелі С2 обчислюється за формулою: 

𝐶 =
 ( )

( )
;    (4.9) 

Цей метод моделювання передбачає фактично оцінку пружних деформацій 

основи з врахуванням контактного навантаження в рівні підошви фундаментів 

неглибокого закладання. Тобто цей метод має лише спрощення проти моделей, 

що використовуються в інших програмних комплексах, таких як ВЕСНА чи 

PLAXIS. Проте аналіз можливості використання модулів деформації отриманих в 

роботі при експериментальних дослідженнях показав, що застосування ПК ЛИРА 

який широко використовується в інженерній практиці в Україні є доцільним для 

зворотного підрахунку Е за результатами моніторингу осідань будівель у 

поєднанні з чисельним моделюванням системи «основа-фундамент-надземна 

частина будівлі» та перевірки точності модулів деформації основи отриманих 

лабораторними методами. 

4.2. Розрахунок осідань фундаментів з використанням модуля 

деформації, отриманого при зворотному підрахунку реальних осідань 

суміжної будівлі за допомогою чисельного моделювання  

Коректне визначення деформацій основи будівлі одне з головних завдань 

при проектуванні. Це завдання ускладняється вибором методики розрахунку, але 

вцілому залежить від достовірної величини модуля деформації ґрунтів основи. 

Найбільш поширеним в Україні є одометричний метод визначення Е, який має 
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ряд недоліків і дає в більшості випадків занижені значення порівняно з іншими 

випробуваннями, зокрема штамповим, статичним зондуванням і тривісним 

стисненням. Тому завжди доцільними є контроль отримання Е і порівняння з 

величинами, отриманими альтернативними методами. Але і вказані методи мають 

невизначеність в отриманні Е, точність визначення залежить до того ж від 

розмірів фундаментів, тиску по його підошві, розподілу напружень в межах 

стисливої товщі, глибини залягання шарів ґрунту в основі, анізотропії, 

структурної міцності та ін. 

Вважається, що при подібних ґрунтових умовах і тисках на фундаменти 

досить надійні результати дає метод визначення модуля деформації, на основі 

зворотного розрахунку за результатами спостережень осідань споруд. Це 

особливо актуально при сучасних забудовах цілих кварталів однаковими за 

геометрією і висотою секціями будинків. 

У Китаї, у зв’язку з труднощами відбору зразків ґрунту з піщаних і 

галечникових відкладів без порушення їх природного стану, тривалий час 

значення модулів деформації визначали на основі зворотного розрахунку за 

даними спостережень за осіданнями зведених споруд. Вказується на 

перспективність використання цього методу для визначення усереднених значень 

модулів деформації, однак оскільки спостереження за осіданнями споруд 

практично не велися, його широке впровадження в ті роки виявилося 

неможливим. В даний час цей метод повинен знайти широке практичне 

застосування. [56] 

Сьогодні у світовій практиці за спостереженням системи «основа-

фундамент-надземна частина будівлі» часто виконується уточнення проектних 

рішень, цей напрямок безпосередньо передбачають Євронорми [118]. Можна 

вважати, що цим вимогам відповідають в Україні норми моніторингу та науково 

технічного супроводу будівництва. Так склалося у практиці будівництва в 

Україні, що вимірювання деформацій, контроль якості ґрунтів та матеріалів, що 

використовуються для несучих конструкцій об’єкта будівництва неохоче 

підтримується замовником, який розглядає такі заходи за наявності виконаного 
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проекту недоцільними витратами. Разом з тим навіть аналіз результатів 

спостережень при значному запасі несучої здатності основ і фундаментів надає 

можливість на перспективу, як замовнику, так і проектним та будівельним 

організаціям, забезпечувати оптимальні рішення для розрахунку системи «основа-

фундамент-надземна частина» в аналогічних умовах. Зроблений аналіз на 

декількох об’єктах в м. Києві підтвердив, що економія по підземній частині 

будівлі може складати від 10 до 50 відсотків її вартості при відмові від 

влаштування пальових фундаментів. З метою підтвердження наведених вище 

даних розглянемо приклад для реальної багатоповерхової будівлі з прибудовою 

паркінгу. 

Експериментальний майданчик №8 – це ділянка будівництва 

багатоповерхового будинку з частиною паркінгу відокремленою деформаційним 

швом, розташована на розі вулиць Димитрова і Анрі Барбюса в м. Києві. 

Завдання досліджень. 

За умови, що використання паль визначалось не тільки їх несучою здатністю 

а й деформацією основи, то ставилось завдання перевірити величину модуля 

деформації ґрунту в основі порівняно з прийнятими в проекті. 

Розміри будівлі в плані складають 33,15 х 52,1 м. Будівля має 3 підземних 

поверхи і 23 надземних поверхи з умовною позначкою верхнього поверху 72,90 м. 

Біля неї розташована малоповерхова частина підземного паркінгу в осях «1» - «3», 

що відокремлена від висотної частини в осях «4» - «15» деформаційним швом 

осідання.  

Для основи під фундаменти висотної частини будівлі передбачається 

використання буронабивних паль діаметром 880 мм з уширенням п’яти до d = 

1760 мм, довжиною 31,4 м, з заведенням в шар ІГЕ - 8 до позн. 102,70 м.  

Для ростверку висотної частини будівлі передбачається виконання суцільної 

залізобетонної плити товщиною 1,5 м під всією площею висотної частини будівлі.  

Як основу під низькоповерхову частину паркінгу будівлі передбачається 

використати піски ІГЕ 3. Фундамент виконується у вигляді суцільної 

фундаментної плити товщиною 0,38 м.  
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Інженерно-геологічні умови майданчика 

Ділянка досліджень розташована на правому березі Дніпра біля підніжжя 

Черепанової гори – що належить до північно-східної частини Придніпровської 

височини. В орографічному відношенні ділянка досліджень розташована в межах 

периферичної області Придніпровської ерозійно-акумулятивної лесової рівнини. 

Перепад абсолютних відміток майданчика проектованої забудови (по 

максимуму – 145,5 м) та «абсолютних» відміток на перетині вул. Димитрова та 

вул. Антоновича (117,0 - 118,0 м) становить до 30,0 м при відстані між ділянками 

близько 530 м.  

Фізико-механічні показники виділених інженерно-геологічних елементів, 

отримані на основі порівняльного аналізу результатів цих досліджень і даних, 

наведених у матеріалах вишукувань минулих років на суміжних територіях. 

Характеристики насипних ґрунтів не наводяться, оскільки вони підлягають 

вийманню. Характеристики фізико-механічних властивостей ґрунтів наведені в 

таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1 

Фізико-механічні властивості ґрунтів 

№ 

ІГЕ 
Різновид ґрунту 

Щільність грунту 
е, 

д.е 

Е, 

МПа 

φ, 
ОС 

С, 

МПа 
ρs, 

г/см3 

ρ, 

г/см3 

ρd, 

г/см3 

2 Супісок тв. 2,67 1,63 - 0,79 12 26 0,014 

2а Супісок пл. 2,67 1,88 1,52 0,76 10 26 0,011 

3 Пісок середній 2,65 1,81 1,63 0,63 32 34 0,002 

4 Пісок дрібний 2,65 1,65 1,58 0,68 25 32 0,003 

5 Пісок пилуватий 2,66 1,89 1,50 0,77 15 27 0,004 

Характер заміщення інженерно-геологічних елементів по розрізу і по 

глибині відображений на інженерно-геологічних розрізах. Посадка будівлі на 

інженерно-геологічний розріз показана на рис. 4.1. 
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Для визначення основних показників їх фізико-механічних характеристик 

використані радіоізотопний каротаж, статичне зондування та лабораторні 

визначення.  

Радіоізотопний каротаж виконаний на глибину 37,0 м з метою визначення 

природної вологості і щільності складання ґрунтів у природному заляганні. 

Статичне зондування виконано до відмови, на глибину 17 - 19,0 м з метою 

визначення несучої здатності ґрунтів основи.  

Фізико-механічні властивості ґрунтів 

Лабораторні дослідження виконані для класифікації ґрунтів інженерно-

геологічного розрізу (показники II класу) і для отримання міцнісних і 

деформаційних показників з інженерно-геологічних елементів, які ймовірно 

можуть служити основою фундаментів проектованої будівлі (показники I класу). 

Деформаційні показники отримані при навантаженнях до 0,5 МПа, а міцнісні – 

отримані при випробуваннях за двома схемами: консолідовано-дренованого зсуву 

за класичною методикою. Характеристики отримані виходячи з найгіршого 

поєднання умов – при замочуванні ґрунтів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Посадка будівлі на інженерно-геологічний розріз  

 

ділянка 1 ділянка 2 
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Також для визначення вертикальних переміщень фундаментів одного з 

майданчиків Києва було закладено 33 осадових марки. Загальна схема 

розташування осадових марок представлені на рис. Г.1 додатка Г. 

За результатами спостережень за осіданнями фундаментів будівель 

складаються відомості відносних відміток та величин вертикальних переміщень 

осадових марок, встановлених на будівлях (табл. Г.1 додатка Г). 

В результаті інструментальних спостережень за осіданнями новобудови на 

Київському майданчику зафіксовано осідання від 2 до 7 мм. Додатково, за 

результатами вимірювань, побудовано графік розвитку в часі вертикальних 

переміщень осадових марок, встановлених на новобудові – рис. 4.2. Осідання 

паркінгу окремо склали -3…-5 мм. Графік розвитку в часі вертикальних 

переміщень осадових марок наведено на рис. 4.3. 

 

Умовні позначення: ▲5 – осадова марка та її номер 

Рис. 4.2. Схема розташування осадових марок паркінгу (ділянка 1)  
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Рис. 4.3. Графік розвитку в часі вертикальних переміщень осадових марок 

 

Розрахунок 

Розрахунок проводився в 2 стадії. На першій стадії розраховувалась модель 

3-поверхового паркінгу відокремленого від основної будівлі деформаційним 

швом (рис 4.1 – ділянка 1). Паркінг представляє собою 3-поверхову конструкцію з 

монолітного залізобетону розмірами приблизно 30 м на 15 м в плані. Вона 

складається з зовнішніх залізобетонних стін товщиною 250 мм, внутрішніх 

залізобетонних стін товщиною 200 мм і пілонів перетином 400 мм на 1360 мм. 

Плита фундаменту товщиною 380 мм, розташована на відмітці -11,330 (низ 

плити). Плити перекриття монолітні залізобетонні товщиною 250 мм. 

Розрахункова модель паркінга наведена на рис. 4.4. 
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Рис. 4.4. Модель паркінга в ПК ЛІРА  

 

У розрахунках за IІ групою граничних станів, при визначенні величин 

навантажень, враховано коефіцієнт надійності за відповідальністю γn = 0.975 

(табл. 5 ДБН В.1.2-14-2009 [23]). Розрахунок осідань плити ростверку виконано за 

допомогою програмного комплексу «ПК ЛІРА». 

Розрахунок 1. При моделюванні конструкцій паркінгу не враховувались 

корисні навантаження, тому що для порівняння з реальними деформаціями 

необхідно було врахувати умови до здачі будинку в експлуатацію (на час 

проведення вимірювань продовжувалося будівництво висотної частини будівлі).  

Ґрунтові умови прийняті на основі геології з відповідними фізико-

механічними властивостями ІГЕ. Розріз ґрунтової моделі в системі ЛІРА Грунт 

наведено на рис. 4.5. Деформації фундаментної плити, отримані в результаті 

розрахунку, склали до – 9,79 мм. Ізополя вертикальних переміщень плити 

фундаменту паркінга наведено на рис. 4.6. 

 

 

 

 

Рис. 4.5. розріз ґрунтової моделі вздовж паркінга в системі ЛІРА Грунт 
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За цими умовами модуль деформації усереднений по стисненій зоні складає 

Еср1 = 25 МПа.  

Розрахунок 2. Вівся підбором модуля деформації під реальні деформації 

основи паркінгу, осідання розраховувались за додатком Д до ДБН [27]. З 

вищенаведених даних інструментальних спостережень за осіданнями марок в цій 

частині будівлі – марки 1...6, 9, 11, 13, 15, 16. (рис. 4.3), деформації склали від 3 

мм до 5 мм (таблиця 4.3), що відповідає модулю деформації ґрунту основи будівлі 

Еср2 = 45 МПа, отриманому зворотним підрахунком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Ізополя переміщень плити фундаменту паркінга за віссю Z  

 

 На другій стадії розрахунку усереднений модуль деформації ґрунтів основи 

Еср2 = 45 МПа був прийнятий як Е основи основної висотної частини будівлі (рис 

4.1 – ділянка 2).  

Кожна стадія розрахунку будівлі виконана на основі просторової 

розрахункової моделі із застосуванням програмного комплексу ПК ЛІРА-САПР. 

Просторова розрахункова модель, як єдина структурна система, складається 

з двох підструктур: 
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Підструктура № 1 – розрахункова модель, що максимально відповідає 

технічним рішенням несучих конструкцій будівлі; 

Підструктура № 2 – розрахункова модель ґрунтової основи. Контактні 

умови по підошві плити фундаменту моделюються в підпрограмі ЛІРА-ГРУНТ.  

Метою виконання комплексного розрахунку є отримання осідань основи. 

Розрахунок виконувався ітераційним способом, при якому на першому 

кроці роботи ПК ЛІРА-САПР збиралися навантаження у вигляді реакцій по 

підошві плити фундаменту з урахуванням жорсткості конструкцій будинку та 

постійних значень коефіцієнтів жорсткості основи.   

Для підрахунку осідань плити фундаменту на контакті з основою 

застосовувався метод пошарового підсумовування деформацій елементарних 

шарів на розрахункових вертикалях без можливості бічного розширення ґрунтів. 

При цьому напруження від власної ваги ґрунту підраховувалися 

загальноприйнятим методом, а додаткові напруження від дії фундаментів 

обчислювалися на основі замкнутих рішень для моделі лінійно-деформованого 

півпростору. За результатами цих розрахунків виконано аналіз НДС просторової 

розрахункової схеми. 

Просторова розрахункова модель багатофункціонального житлового 

комплексу базується на скінченно-елементній апроксимації конструкцій. Основу 

для побудови розрахункової моделі будинку склали геометричні розміри наземної 

і фундаментної частин споруди, властивості матеріалів, з яких вони зводяться, та 

інженерно-геологічні умови на ділянці. Просторова модель висотної частини 

будівлі представлено на рис. 4.7. 

Стіни сходово-ліфтових блоків і діафрагм жорсткості, перекриття та 

плитний ростверк змодельовані плоскими оболонковими СЕ типів 41 і 44 – 

універсальними чотирикутними (прямокутними) елементами оболонки. 

Ґрунтова основа на контакті з плитним ростверком змодельована 

коефіцієнтами жорсткості на контакті з основою.  

Розрахунки велися з коефіцієнтами надійності передбаченими ДБН [24] для 

другої групи граничних умов. 
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Рис. 4.7. Просторова модель висотної частини будівлі  

(стадія розрахунку 2 на ділянці 2) 

 

Розрахункова модель основи споруди (підструктура № 2) має властивості 

пружного півпростору з постійними модулями деформації в межах окремих шарів 

(інженерно-геологічних елементів). Взагалі, програма розрахунку основи дає 

змогу враховувати зміну модуля деформації з глибиною чи рівнем напруження, 

але у зв’язку з відсутністю таких вихідних даних, значення Е прийнято за даними 

вишукувань. Вхідними даними для створення такої підструктури є дані 
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інженерно-геологічних вишукувань на майданчику і навантаження, передані від 

підструктури № 1. 

Контактні умови між надземними конструкціями та основою моделювалися 

коефіцієнтами жорсткості. 

Розв’язок контактної задачі полягає у підборі величин коефіцієнтів 

жорсткості шляхом виконання ітераційних розрахунків. Визначення осідань 

виконано згідно з вимогами норм [26, 28]. 

Загальна площа плитного ростверку розбита на розрахункові ділянки, 

кількість і розміри яких рівні розмірам СЕ, що моделюють плиту.  

У результаті розрахунків в кожному контактному елементі розрахункової 

моделі отримуємо повні переміщення і зусилля. 

Коефіцієнти жорсткості основи для статичних розрахунків визначалися з 

використанням загального модуля деформації.  

За цих умов проведені наступні розрахунки: 

Розрахунок 3. Проводився з метою подальшого порівняння для висотної 

частини на плитному ростверку з врахуванням повного навантаження на будівлю. 

Ґрунтові умови прийняті зі звіту про інженерно-геологічні вишукування. 

Розрахунок 4. Для висотної частини на плитному ростверку з врахуванням 

повного навантаження на будівлю. Модуль деформації приймався з розрахунку 2 

– зворотного розрахунку по результатам інструментальних спостережень за 

осіданнями паркінгу (ділянки 1). 

Розрахунок 5. Умови ті самі що і в розрахунку 4, але розрахунок проведено 

за додатком Д до ДБН [27]. 

Результати розрахунків 

За результатами розрахунків просторової моделі житлового будинку за 

всіма передбаченими варіантами розрахункових сполучень навантажень (РСН) 

одержане значення розрахункового осідання основи порівнюють з гранично 

допустимим значенням осідання Su, яке визначається за [27]. Ізополя переміщень 

плити фундаменту будівлі наведено на рис. 4.8. Результати розрахунків наведено 

в табл. 4.2. 
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Рис. 4.8. Ізополя переміщень плити фундаменту будівлі за віссю Z  

 

Таблиця 4.2 

Результати розрахунків 

№ 
Методика 

розрахунку 
Еср, МПа S, мм Примітки 

1 ПК ЛІРА 10…32 10,0 
Без урахування корисного навантаження 

(паркінг) 

2 ДБН 45 5,0 
Без урахування корисного навантаження 

(паркінг) 

3 ПК ЛІРА 10…32 225,0 
повне навантаження  

(висотна частина) 

4 ПК ЛІРА 45 111,0 
повне навантаження  

(висотна частина) 

5 ДБН 45 80,0 
повне навантаження  

(висотна частина) 

З результатів розрахунків видно, що модуль деформації, отриманий за 

результатами інженерно-геологічних вишукувань, занижений (10…32 МПа), тоді 

як при зворотному розрахунку за результатами натурних спостережень, за якими 

максимальне переміщення марки дорівнювало 6,0 мм, середній Еср2 = 45 МПа, це 
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адекватна величина, враховуючи перехідні коефіцієнти від модулів деформації 

Еoed, отриманих за результатами компресійних випробувань, до штампових 

модулів ЕPLT, ці коефіцієнти mk, запропоновані Агішевим до сьогодні 

використовувались часто і були занесені до нормативів – посібник до СНИП [78], 

складають mk = 2...6, а по проведених в Україні випробуваннях до 10-ти і більше 

разів. Що підтверджує коректність використання поправлених одометричних 

модулів. Беручи це до уваги при розрахунках на повне навантаження прийнято 

корегований модуль Еср2, осідання основи при цьому склали 111,0 мм, допусимі 

навантаження Su = 150 мм Згідно з ДБН В.2.1-10-2009, Додатком И [26]. Отже, 

можна приймати рішення про вибір плитного ростверку замість пальового, який 

врешті і був влаштований на майданчику, використано палі діаметром 880 мм з 

уширенням п’яти до діаметру 1760 мм, довжиною 31,4 м, з заведенням в шар ІГЕ - 

8 до позн. 102,70 м. Що ставить нагальне питання про необхідність більш 

детальних випробувань грунтів основи, які можуть значно знизити трудовитрати і 

вартість підземної частини новобудов. Звичайно такі підрахунки можливі лише за 

певних обставин, серед яких і реологічні властивості ґрунтів і будівлі з 

однаковими геологічними умовами, що викликає труднощі отримання потрібних 

для розрахунків даних, однак враховуючи вартість пальових фундаментів цей 

метод є доцільним.  

4.3. Розрахунок осідань фундаментів з використанням модуля 

деформації, отриманого при зворотному підрахунку реальних осідань самої 

будівлі за допомогою чисельного моделювання  

Для підрахунку осідань основи фундаменту будівлі використовується 

модуль деформації ґрунту, отриманий зворотним підрахунком за моніторингом 

осідань будівлі [72, 74]. Особливо актуальним цей метод може стати для плитних 

фундаментів великої площі, беручи до уваги те, що модуль деформації ґрунтів 

таких фундаментів вищий, ніж в аналогічних умовах під фундаментами 

невеликих розмірів. Це можна пояснити меншим впливом на осідання 

великорозмірних фундаментів: контурних пластичних зон; неоднорідності 

основи, викликаної місцевими включеннями більш слабкого ґрунту, оскільки в 
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межах стиснутої товщі вони розташовані безсистемно і прояв їх властивостей 

частково нейтралізується. Однак це питання потребує додаткових досліджень. 

А поки такий прийом підрахунку модуля деформації в основах плитних 

фундаментів може розглядатися як умовний і його застосування можливе лише в 

поєднанні з певною розрахунковою моделлю. [56] 

Експериментальний майданчик №9 

Майданчик знаходиться на вул. Героїв Сталінграда в Оболонському районі 

м. Києва. В геоморфологічному відношенні будівля розташована в межах 

правобережної заплавної тераси р. Дніпра на відстані 150-200 м від річки. Вся 

заплава піднята шляхом намиву піску. Рельєф ділянки відносно спокійний і 

характеризується абсолютними позначками поверхні в межах 99,50 – 100,50 м.  

Завдання досліджень. 

Ставилось завдання перевірити величину модуля деформації ґрунту в основі 

порівняно з прийнятими в проекті. 

Конструктивна характеристика будівлі. 

Експериментальні дослідження в цьому випадку були виконані при 

зведенні. Будівля монолітно-каркасна неправильної форми в плані 19-поверхова з 

цокольним та технічним поверхами в м. Києві. Висота поверху типового – 3,0 м. В 

плані має розміри близько 15,0 × 30,0 м. Матеріалом несучих конструкцій є 

монолітний залізобетон. З’єднання конструкцій між собою – жорсткі. Фундамент 

запроектовано у вигляді плити товщиною 900 мм. Плити між секціями розділені 

деформаційним швом. Вертикальні несучі конструкції пілонів виконані з 

залізобетону товщиною 300 мм (бетон класу С25/30); стіни ліфтових шахт та 

сходових клітин – 200 мм (бетон класу С25/30). Плити перекриття товщиною    

160 мм.  

Геологічна будова ділянки будівництва до обстежуваної глибини 30,0 м 

представлена товщею четвертинних відкладів флювіогляціального генезису, що 

підстилаються породами палеогенової системи. Ґрунти представлені дрібними 

пісками, піщанистими супісками та суглинками. З поверхні вони перекриті 

рослинним шаром. Ґрунтові води зустрінуті на глибині 5,2 – 8,5 м від поверхні.  
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Фізико-механічні властивості грунтів 

Випробувана товща ґрунтів по генетичних ознаках і фізико-механічних 

властивостях поділяється на окремі інженерно-геологічні елементи відповідно, як 

це показано на інженерно-геологічному розрізі (рис. 4.9) та мають такі показники 

будівельних властивостей (табл. 4.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9. Інженерно-геологічний розріз 
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Таблиця 4.3 

Показники фізико-механічних властивостей ґрунтів майданчика 

Індекс 

генезису віку 

ґрунту 

№ 

ІГЕ 
Різновид грунту 

ρ, 

г/см3 

е, 

д.о 

Е, 

МПа 

φ, 
ОС 

С, 

МПа 

tIV 1 Насипний ґрунт 1,53 0,71    
tn

IV 2 Намитий ґрунт 1,69 0,68 20 27 0,002 
aIII-IV 3 Пісок пилуватий 1,80 0,65 24 29 0,002 

aIII-IV 4 
Пісок дрібний, 

середньої щільності 
1,90 0,61 32 33 0,001 

aIII-IV 4а 
Пісок дрібний, 

щільний 
1,95 0,58 36 35 0,001 

aIII-IV 5 
Пісок середньої 

крупності, середньої 
щільності 

1,94 0,55 36 33 0,001 

aIII-IV 5а 
Пісок середньої 

крупності, щільний 
1,98 0,49 44 36 0,001 

aIII-IV 6 Пісок крупний 1,99 0,57 41 37 0,001 

aIII-IV 7 
Пісок з домішками 

орг. реч. 
1,60 0,70 20 29 0,001 

aIII-IV 8 Супісок 1,80 0,68 8 21 0,009 
aIII-IV 9 Суглинок 1,85 0,75 9 18 0,015 

aIII-IV 10 
Суглинок з 

домішками орг. реч 
1,55 0,95 6 17 0,010 

P2kn 11 Супісок 2,00 0,55 27 20 0,006 
В результаті інструментальних спостережень за осіданнями новобудови на 

Київському майданчику зафіксовано осідання до 24 мм. 

Комп’ютерна модель будинку і методика розрахунку 

Для визначення напружено-деформованого стану системи «основа-

фундамент-надземна частина будівлі», перевірки геометричних розмірів несучих 

конструкцій і прийняття остаточних технічних рішень, була розроблена 

скінченно-елементна модель будівлі. Модель включає дві підструктури: власні 

конструктивні елементи і основу, яка має властивості пружного півпростору. 

Підструктури взаємодіють через контактну поверхню – підошву фундаменту. 

Розрахунки будинку виконані з урахуванням піддатливості основи під підошвою 

плити фундаменту.  
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Розрахунок будівлі виконано на основі просторової розрахункової моделі із 

застосуванням програмного комплексу ПК ЛІРА (рис. 4.10). 

Метою виконання комплексного розрахунку є отримання осідань основи. 

Розрахунок виконувався ітераційним способом, при якому на першому 

кроці роботи ПК ЛІРА збиралися навантаження у вигляді реакцій по підошві 

плити фундаменту з урахуванням жорсткості конструкцій будинку та постійних 

значень коефіцієнтів жорсткості основи. Методика моделювання стандартна, 

аналогічна першому розрахунку. 

Ґрунтова основа на контакті з плитним ростверком змодельована 

коефіцієнтами жорсткості на контакті з основою.  

У результаті розрахунків у кожному з СЕ розрахункової моделі 

обчислюються зусилля і напруження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.10. Просторова  модель житлового будинку  
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Розрахункова модель основи споруди (підструктура № 2) має властивості 

пружного півпростору з постійними модулями деформації в межах окремих шарів 

(інженерно-геологічних елементів). Взагалі, програма розрахунку основи дає 

змогу враховувати зміну модуля деформації з глибиною чи рівнем напруження, 

але у зв’язку з відсутністю таких вихідних даних, значення Е прийнято за даними 

вишукувань. Вхідними даними для створення такої підструктури є дані 

інженерно-геологічних вишукувань на майданчику і навантаження, передані від 

підструктури № 1. 

Контактні умови між надземними конструкціями та основою моделювалися 

коефіцієнтами жорсткості. 

Розв’язок контактної задачі полягає у підборі величин коефіцієнтів 

жорсткості шляхом виконання ітераційних розрахунків. Визначення осідань 

виконано згідно з вимогами норм [26, 28]. 

Загальна площа плитного ростверку розбита на розрахункові ділянки, 

кількість і розміри яких рівні розмірам СЕ, що моделюють плиту.  

У результаті розрахунків в кожному контактному елементі розрахункової 

моделі отримуємо повні переміщення і зусилля. 

Коефіцієнти жорсткості основи для статичних розрахунків визначалися з 

використанням загального модуля деформації.  

Розрахунки  

Види навантажень, коефіцієнтів жорсткості та розрахункових сполучень 

навантажень прийнято відповідно до вимог ДБН [23, 24, 26] з урахуванням змін 

до них [25, 27, 33].  

Розрахунки деформацій основи проведені кількома методами, в кілька 

етапів, результати розрахунків внесено в табл. 4.4. 

Розрахунок 1 виконано для будівлі без урахування корисного навантаження, 

що відповідає періоду повного зведення будівлі до здачі в експлуатацію. Модулі 

деформації ґрунтів основи взяті з геології, змодельована основа відповідає 

природній. Розрахунок 2 аналогічний розрахунку 1, але з корисним 

навантаженням – етап після здачі в експлуатацію. Обидва розрахунки проведені 
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за допомогою моделювання будівлі повністю в ПК ЛІРА і ґрунтової основи в 

ЛІРА-ГРУНТ. Ізополя вертикальних переміщень, отпримані за результатом 

розрахунку наведено на рис. 4.11. 

Розрахунки 3 та 4 також здійснені з корисним навантаженням і без нього, 

але проведені вручну  по ДБН і з усередненим модулем в межах стиснутої товщі 

ґрунтів основи деформації основи рівним Е = 30 МПа. 

Розрахунок 5 – зворотний розрахунок проведений для отримання реального 

модуля деформації, знаючи реальні осідання будівлі з результату моніторингу. 

Без урахування корисного навантаження. 

Розрахунок 6 виконується без урахування підвальної частини і корисного 

навантаження, що найближче передає реальну ситуацію на період проведення 

моніторингу осідань будівлі. За методикою ДБН з усередненим модулем Е = 30 

МПа. 

Розрахунок 7 – зворотний розрахунок виконаний для отримання реального 

модуля деформації з урахуванням результатів моніторингу. Без урахування 

корисного навантаження і ваги підвальної частині будівлі. 

Розрахунок 8 – по модулю, отриманому при зворотному розрахунку 

(розрахунок 7), перераховані повні деформації будівлі з урахуванням всіх 

навантажень. Ізополя переміщень за віссю Z, отпримані за результатом 

розрахунку наведено на рис. 4.12. 

Результати розрахунків 

За результатами розрахунків просторової моделі житлового будинку за 

всіма передбаченими варіантами розрахункових сполучень навантажень (РСН) 

одержане значення розрахункового осідання основи порівнюється з гранично 

допустимим значенням осідання Su, яке визначається за [26].  
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Рис. 4.11. Ізополя переміщень за віссю Z (Розрахунок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12. Ізополя переміщень за віссю Z (Розрахунок 8) 

 

Результати розрахунків наведено в таб. 4.4. Додатково змодельовано 

тривимірний ґрунтовий масив в Лира ВИЗОР, ізополя переміщень за віссю Z 

наведено на рис. 4.13. Осідання за умов розрахунку 9 склали 3.45 см, що в межах 

допустимих нормативних значень.  



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.13. Ізополя переміщень за віссю Z (Розрахунок 8) за моделлю 

тривимірного грунтового масиву 

 

Таблиця 4.4 

Результати розрахунків 

№ 
Методика 

розрахунку 

Еср, 

кПа 
S, см Примітки 

1 Ліра Грунт 24000… 9,5 Без урахування корисного навантаження 

2 Ліра Грунт 24000… 11,4 Враховуючи корисне навантаження 

3 ДБН В.2.1-10 30000 7,6 Без урахування корисного навантаження 

4 ДБН В.2.1-10 30000 10,2 Враховуючи корисне навантаження 

5 ДБН В.2.1-10 86500 2,4 
Реальні деформації без урахування 

корисного навантаження 

6 ДБН В.2.1-10 30000 5,0 
Без урахування корисного навантаження і 

підвалу 

7 ДБН В.2.1-10 67000 2,4 
Без урахування корисного навантаження і 

підвалу 

8 Ліра Грунт 67000 4,47 Повне навантаження і реальний модуль Еср 
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З результатів розрахунків видно, що модуль деформації, отриманий за 

результатами інженерно-геологічних вишукувань, занижений (20…44 МПа), тоді 

як при зворотному розрахунку максимальне переміщення марки дорівнювало 2,4 

см, тобто середній Е = 67 МПа. А це означає, що при розрахунку на повне 

навантаження (з додатковим корисним навантаженням і навантаженням від 

підвальної частини) осідання основи дорівнюють 4,47 см, значно менші за 

допустимі. Отже, можна приймати обгрунтоване рішення про влаштування 

плитного, а не пальового ростверку. Звичайно такі підрахунки можливі лише за 

ряду обставин, серед яких і реологічні властивості грунтів і однакові будівлі з 

однаковими геологічними умовами. Однак у випадку будівництва однакових 

секцій, на піщаній основі такі рішення цілком виправдані. 

Висновки до розділу 4 

1. Достовірність результатів отриманих значень модуля деформації в основі 

реальних об’єктів була перевірена за результатами чисельного моделювання та 

натурних спостережень за розвитком осідань будівель в процесі їх зведення та 

стабілізації деформації після зведення (до 6 місяців для піщаних ґрунтів). 

2. Для чисельного моделювання системи основа-плитний ростверк-надземна 

частина будівлі використано комп’ютерну програму для інженерних розрахунків 

ПК-Лира. При цьому було теоретично обґрунтовано можливість використання 

коефіцієнтів постелі. Моделювання ґрунтових умов було виконано як в Лира 

Грунт, так і в системі Лир Визор – 3D Грунт (для майданчика №9).  

3. Моделювання на експериментальному майданчику №8, де велось 

багатоповерхове будівництво з прибудовою трьох поверхового паркінгу, було 

виконано за розвитком осідань протягом пів року, які склали за окремими 

марками від 2 до 5 мм. Проведений розрахунок середнього модуля деформації 

склав 45 МПа і перевищував модуль отриманий при стандартних визначеннях 

(без врахування зім’яття) в 1,8 рази.  

4. Моделювання на експериментальному майданчику №9, де велось 

багатоповерхове будівництво, було виконано за розвитком осідань протягом 3 
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років, які склали за окремими марками до 25 мм. Проведений розрахунок 

середнього модуля деформації склав 67 МПа і перевищував модуль отриманий 

при стандартних визначеннях (що не враховували зім’яття) в 2,2 рази.  

5. Співставлення раніше виконаних випробувань ґрунтів (розділи 2 і 3) з 

натурними спостереженнями за осіданнями будівель підтверджує надійність 

використання методу локальних деформацій, що забезпечує оптимальне і 

економічне рішення для фундаментів. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО «ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ 

ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛІВ ДЕФОРМАЦІЇ ҐРУНТІВ ОСНОВ БУДІВЕЛЬ І 

СПОРУД» 

Проведені дослідження підтверджують можливість покращення визначення 

рівня модуля деформації при одометричних випробуваннях, як підсумок 

порівняльна оцінка різних методів випробувань величини модуля деформації 

можна привести наступну схему (рис 5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Схема аналізу точності визначення модуля деформації за результатами 
різних методів випробувань ґрунтів 

 

Проведена оцінка відноситься до конкретних ґрунтових умов, що були 

зафіксовані на експериментальних майданчиках №1…№9 та перевірені за 

літературними публікаціями, практичним досвідом і оцінками за нормативними 

МЕТОДИ 
ВИПРОБУВАНЬ 

ТОЧНІСТЬ ВИПРОБУВАНЬ 

Перерахунок Е за 
результатами моніторингу 

осідань будівлі 

Випробування жорстким 
штампом 

Одометричні 
випробування за 

стандартною методикою 

Одометричні 
випробування методом 

локального заміру (з 
використанням марок)  

100 % 

Від 50% до 90% 

Від 10% до 80% 

Від 80% до 95% 
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вимогами. Незважаючи на певну на певну наближеність оцінки точності 

експериментальних визначень, маємо достатньо чітко обґрунтовані до 

покращення лабораторної оцінки Еoed за розробленою методикою, уникаючи 

збільшення вартості визначення та використання польових методів, які в усіх 

випадках вимагають певної кореляції. 

Враховуючи вище приведені оцінки якості визначень Е лабораторними та 

польовими методами (розділи 2, 3) розроблені наступні рекомендації, що 

спираються на теоретичні обґрунтування та пояснення методики використання 

методу локального заміру деформацій з використанням класичних компресійних 

приладів. 

5.1. Аналітичні рішення до визначення модуля деформації 

Лінійний напружений стан відображається формулою: 

𝜀 =         (5.1)  

Об’ємний напружений стан: 

𝜀 = 𝜎 − 𝜈 𝜎 + 𝜎      (5.2а) 

𝜀 = 𝜎 − 𝜈(𝜎 + 𝜎 )      (5.2б) 

𝜀 = 𝜎 − 𝜈 𝜎 + 𝜎       (5.2в) 

Загальні рішення теорії пружності, які стали основою розв’язання  

Бусінеском: 

𝐸 = (1 − 𝜈 )       (5.3) 

Розв’язок Шлейхера, за допомогою якого можна визначити осідання фундаменту 

скінченних розмірів, які передають навантаження на пружний півпростір: 

𝐸 = (1 − 𝜈 )
√      (5.4) 

Але ці формули не враховують реальних напружень в ґрунті (порового тиску). 

На відміну від них Х. Феленіус використовує зв’язок деформацій з 

реальними напруженнями, враховуючи поровий тиск σ = σ’ + u, а також 

еластичний модуль пружності 

 для лінійної постановки 
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𝜀 =
Δ

Е
       (5.5) 

𝜎  – ефективне напруження 

Е – еластичний модуль пружності 

 для нелінійної постановки 

𝜀 =  𝑙𝑔       (5.6) 

𝑐  – коефіцієнт стисливості 

𝑒  – коефіцієнт пористості 

Для отримання Е ґрунту в ДСТУ [35] маємо формулу: 

𝐸 = 𝛽        (5.7) 

для коефіцієнта стисливості (рис. 5.2): 

сс =  = 𝑡𝑔𝛼      (5.8) 

 

Рис. 5.2. Розрахункова схема для визначення коефіцієнта відносної стисливості 

для коефіцієнта пористості 

ei = 𝑒 − (1 + 𝑒 )     (5.9) 

e1 = 𝑒 − (1 + 𝑒 )     (5.9а) 

e2 = 𝑒 − (1 + 𝑒 )     (5.9б) 

підставивши 5.9а і 5.9б в 5.8 і скоротивши е0, отримаємо 

сс =   (1 + 𝑒 )     (5.10) 

Деформація має еластичну і пластичні складові 
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𝑆 = 𝑆 + 𝑆       (5.11) 

З врахуванням пластичних деформацій, що розвиваються в ґрунті 

𝑆 − 𝑆 = 𝑆 + 𝑆 −  𝑆 − 𝑆    (5.12) 

Для випадку до Pst, формула має бути така, але як бачимо з графіка на рис. 5.3, в 

цьому діапазоні вже розвиваються деформації зім’яття: 

𝑆 − 𝑆 = Δ𝑆      (5.13) 

 

Рис. 5.3. Характерні компресійні криві: а) – без врахування зім’яття,  

б) – враховуючи зім’яття 

 

Корнієнко М.В. та інші [51] встановили формування зони зім’яття під 

штампами залежно від виду та напруженого стану ґрунту  

𝐸 = 𝛽       (5.14) 

 

Рис. 5.4. Кільце одометра з наведеними марками у зонах зім’яття 

 

З практичного боку встановлення марок в зразку ґрунту біля нижнього 
штампу (рис 5.4) є практично затрудненим, тому в роботі використано спрощену 
схему, для якої прийнято додаткову схему (рис 5.5) без марок під нижнім 
штампом. 
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Рис. 5.5. Кільце одометра з марками у зоні зім’яття під верхнім штампом 

 

де, SЗ′ =SЗ″ 

З гарантіє це може бути прийнято SЗ′ = 0.8SЗ″ 

 

Де сс =   (1 + 𝑒 )     (5.15) 

Отже, сс = 𝑓(𝑆 ,  𝑆 ,  𝑆з) 

Отже, теоретичне рішення для визначення модуля деформації враховує 

особливості поведінки ґрунту під штампом при завантаженні та величину 

структурної міцності pst (цей модуль буде відповідати модулю пружності Еel) і 

можливу зміну напружень з урахуванням процесів консолідації. В усіх випадках 

треба врахувати деформації зім’яття ґрунту. Існує можливість уточнення 

використання для визначення Е гілки розвантаження за результатами 

компресійних випробувань. (Модуль Юнга, Е). 

При тисках, що перевищують структурну міцність pst необхідно визначати 

модуль деформації з врахуванням постійної швидкості наростання пластичних 

деформацій. Цей модуль може бути визначений при штампових випробуваннях 

ґрунту, або випробуваннях на стиск у стабілометрі. 

5.2. Методи підвищення точності визначення модуля деформації ґрунту 

Для контрольних значень модуля деформації Е, отриманих за результатами 

статичного зондування, необхідні уточнення кореляційних залежностей по 

глибині залягання і типу ґрунту. На сьогодні це не можливо через недостатню 

кількість результатів співвідношень за даними штампових випробувань та 

зондування для регіональних ґрунтів по глибині, проте в нормах МГСН 2.07-01 
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[62] приведені таблиці коефіцієнтів, які уточнюють значення Е для деяких 

різновидів ґрунтів (ці значення наведені в табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Величини модуля деформации E в залежності від qc [62] 

Ґрунти  Визначення E, 
МПа, в залежності 

від qc, МПа 
Піски:  
1. Сучасні алювіальні (a-Q4) та озерно-болотні (I1h–Q4) E = 3qc 

2. Старовинно алювіальні (a-Q3), флювіогляціальні (f-Q2) та 
внутрішньоморенні 

 
E = 2,5qc + 10 

Суглинки і глини:  
1. Сучасні алювіальні (a-Q4) та озерно-болотні (I1h–Q4) E = 7qc 
2. Покрівні (Pr-Q2-3), озерно-болотні (I1h-Q3) та озерно-
льодовикові (lg-Q2) 

 
E = 7qc 

3. Моренні (g-Q2) E = 7qc + 5 
4. Флювіогляціальні (f-Q2) E = 3qc + 8 

Модулі, отримані при компресійних випробуваннях, необхідно корегувати 

за допомогою перехідних коефіцієнтів, які потребують уточнення для території 

України. Перехідні коефіцієнти, що наведені в посібнику [78], були розроблені 

для дуже великої території, а тому були наближеними та часто заниженими, 

наведені в таблиці 5.2. Ці коефіцієнти потребують уточнення, як по глибині 

залягання, так і по діапазону навантаження для території України або окремих 

областей з регіональними ґрунтами. 

Таблиця 5.2 

Коефіцієнти переходу від компресійного (одометричного) до  

штампового модуля деформації ґрунту[78] 

Вид ґрунту Значення коефіцієнта mk при коефіцієнті пористості е 

 0,45 - 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 

Супіски 4 3,5 3 2 - - 

Суглинки 5 4,5 4 3 2,5 2 

Глини - 6 6 5,5 5 4,5 

Це додаткова оцінка методів підвищення точності, що приймалися раніше. 
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Як приклад змінності приведено розроблені раніше кореляційні залежності 

для всіх станів лесових ґрунтів Київської області [79] в залежності від е і Sr в 

КНУБА запропоновані величини поправочних коефіцієнтів для модулів, 

отриманих одометричними випробуваннями Еoed (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Коригуючі коефіцієнти для Еoed лесових ґрунтів Київської області [79] 

Sr 
Значення коригуючих коефіцієнтів 

0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 

1.0 1,7 1,6 1,4 1,1 1,0 1,0 

0.8 2,0 1,9 1,8 1,4 1,1 1,0 

0.6 2,3 2,2 2,0 1,7 1,2 1,1 

0.4 2,7 2,6 2,4 2,0 1,4 1,2 

0.2 3,0 2,9 2,8 2,4 1,7 1,4 

Це детальна таблиця перехідних коефіцієнтів що вважаються 

гарантованими величинами, вказує на суттєву залежність їх величини від виду та 

стану лесових ґрунтів. Це підтверджує недопустимість рекомендацій загального 

типу без регіональних особливостей, стану ґрунту, навіть в таких випадках. 

Існує можливість покращення отриманих результатів при випробуваннях в 

одометрі з використанням марок (схема кільця одометра з використанням марок 

наведено на рис. 5.4) для заміру деформацій в зонах зім’яття застосовуючи 

аналітичні рішення, наведені у даному розділі. 

Визначення величини модуля деформації повинне розглядатись як 

нормативне, а при проектуванні будівель і споруд класу наслідків 

(відповідальності) СС3 і в деяких підтверджених випадках за складністю 

ґрунтових умов і СС2 ця величина може коригуватись з введенням коефіцієнта γf 

= 0.9…0.95 (надійність визначення Е підвищено на 5…10%). 

Додаток В ДБН [26] (коефіцієнт надійності γf)при розрахунку основи за 

деформаціями Е приймається з γf  = 1(у автора є прогноз підвищення надійності) 
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А в таблицях норм ДБН [26] величина Е навіть по величині дуже обмежені 

(результат об’єднали в один ряд різних ґрунтів, що за літологічним складом 

однакові, а за походженням та умовами величини – ні, тобто мають різні 

регіональні особливості) гарантовані для всієї території СРСР а не для України. 

На Україні з часом потрібно провести такі уточнення, на рівні можливої 

інформації, а не рекомендацій. 

Спостереження не вступає в протиріччя з вимогами норм ДБН – п.2.15 

 Для запобігання впливу твердих включень, таких як щебінь, що можуть 

значно впливати на отримані результати завдяки малим розмірам кільця, 

необхідно проводити одометричні випробування одного й того самого ґрунту в 

кільцях різних діаметрів і змінної висоти. 

 При проведенні контрольних пресіометричних випробувань для отримання 

модуля деформації в горизонтальному напрямку EM можна проводити занурення 

зонда в товщу під кутом, що дасть більш точні величини при значній анізотропії 

ґрунтів в нашаруванні. 

 Також при випробуваннях з метою влаштування дорожнього насипу 

результати одометричних тестів допустимо порівнювати з Європейськими 

експрес-методами динамічних і статичних випробувань штампів за нормами DIN 

[118, 119]. 

 Для унікальних (перш за все висотних) споруд при прогнозуванні 

деформацій найбільш точні дані про величину Е можна отримати за розрахунками 

з використанням модуля деформації, отриманого зворотним підрахунком його 

значення по величинах реальних осідань, встановлених при інструментальних 

спостереженнях за деформаціями основи будівлі в часі. Такий метод необхідно 

впроваджувати в будівництві. Він дає найбільш точні результати завдяки більшій                                                                                                                              

відповідності до умов на майданчику будівництва. Завдяки такому методу можна 

уточнювати модулі деформації для кожного окремого шару в основі, що 

дозволить підвищити надійність розрахунків. Ці дані дозволять визначити 

загальний уточнюючий коефіцієнт як для окремих шарів, так і середнього модуля 

деформації основи.  
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Існує можливість визначення Е за результатами випробувань барет з 

домкратом біля нижньої частини палі, щоб уникнути тертя ґрунту по бічній 

поверхні палі. За результатами випробувань ґрунтів у м. Санкт-Петербурзі 

організацією Soletanche-Bachy складено таблицю 5.4. 

Таблиця 5.4 

Результати випробувань ґрунтів палями-баретами [66] 

Діапазон 

тиску, 

МПа 

Модуль загальної деформації, МПа 

Барета № 
Середнє 

значення 

За 
результатами 
трьохосьового 
випробування 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5   

0,7 – 1,7 95 189 132 110 139 133 

78 
0,9 – 2,2 121 191 120 118 152 140 

1,3 – 2,8 182 222 139 170 175 178 

1,7 – 3,3 213 210 153 178 170 185 

2,2- 4,2 212 192 197 203 176 196 

- 2,8 – 5,1 250 165 209 182 143 190 

3,3 – 5,9 201 137 170 146 104 152 

Не можна порівняти отримані результати з результатами одометричних 

випробувань, тому що не можливо прикласти навантаження величиною 5…6 

МПа, компресійні прилади не розраховані на випробування при таких тисках. 

Навіть величину σzg = 1.2 МПа на глибині 60 м випробувати в одометрі технічно 

складно, а на більшості приладів не можливо.  

5.3 Рекомендації щодо визначення модуля деформації 

за методом локального заміру. 

З врахуванням проведених досліджень та зроблених оцінок в пунктах 5.1 та 5.2 
розроблено наступні рекомендації: 

1. Стандартний компресійний прилад доповнюється двома гвинтовими 

марками довжиною 5см. 
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2. Додатково в штампі утворюються чотири отвори симетрично під кутом 

90˚ один до одного, на відстані 5мм від краю штампа діаметром 2 мм. 

Див рис. Б.2 додатку Б. 

Виготовляються додаткове кріплення для індикаторів часового типу під 

марки. 

3. Відбір зразків ґрунту проводити по ДСТУ з підвищеною увагою до 

формування горизонтальних поверхонь. 

4. Після встановлення зразка ґрунту в одометрі 2 марки за вибраним 

напрямком встановити шляхом обережного загвинчування на глибину до 3 мм на 

які встановлюються додаткові індикатори часового типу. 

5. Методика випробування зразка ґрунту відповідає стандартній, при цьому 

рівень навантаження, встановлюються з врахуванням прогнозованих величин 

напружень, стану ґрунту в основі, а величина ступені з врахуванням 

максимального тиску, що передається від будівлі або споруди на майданчику. 

Обробка результатів випробувань проводиться за схемою приведеною у 

пункті 5.1 

Детальні рекомендації та приклади наведені в методичних рекомендаціях 

[72] затверджених науково-технічною радою ДП НДІБК. 

 
Висновки до розділу 5  

1. Вперше приведена схема оцінки точності визначення модулів деформації 

при штампових і одометричних випробуваннях вклаючаючи стандартну та 

запропоновану методику випробувань в одометрі. 

2. Підтверджено високу змінність можливих корегуючих коефіцієнтів, яка 

підтверджує неможливість розробки їх постійних значень для різних видів і їх 

різного стану. 

3. Показано на основі випробувань барет зміну модулів деформації з 

глибиною, та зростанням навантаження. 
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Підтверджено, що в запропонованій методиці випробувань зразків грунту це 

буде враховуватись діапазоном тиску в межах від природнього σzg до σzg+ σzp 

4. Розроблена практична рекомендації проведених випробувань зразків 

грунту в одометрі за запропонованою схемою,  яка найбільш поглиблено 

відображена в методичних рекомендаціях і [72]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 
1. За результатами проведеного аналізу вітчизняних та закордонних джерел 

інформації визначено, що на величину модуля деформації ґрунту впливає ряд 

факторів: діапазон навантажень, історія завантаження, величина ступені 

навантаження, тертя по стінках кільця одометра, зім’яття на контактах зі 

штампами, швидкість стабілізації, час випробування, розмір кільця одометра. В 

той же час коефіцієнт переходу від одометричного до штампового модуля 

деформації mk може змінюватись від 1 до 10 і більше, що підтверджує доцільність 

їх використання тільки для однорідних регіональних ґрунтів з наближеними 

параметрами за видом і станом. 

2. Для підвищення точності визначення величини модуля деформації в 

лабораторних умовах запропоновано удосконалення конструкції стандартного 

одометра введенням додаткових марок та уточнення методу, що усуває вплив 

зімяття зразків грунту на його величину. 

3. Підтверджено, що основний вплив на величину одометричного модуля 

деформації має зімяття грунту під штампами одометра. Встановлено, що різниця 

між значеннями модуля деформації отриманого за переміщеннями штампа 

одометра та марок становить від 3 до 7 разів. 

4. За виконаними дослідженнями та аналізом величин модулів деформації, 

отриманих з використанням різних методів, встановлено, що остаточне 

корегування величини модулів деформації повинно виконуватись не за 

штамповими випробуваннями, а за результатами моніторингу осідань 

фундаментів будівлі, так штампові випробування дають наближену точність 

оцінки до 90%.  

5. Зворотній розрахунок, виконаний за допомогою чисельного моделювання 

в поєднанні зі спостереженнями за розвитком деформацій в основі реальних 

об’єктів підвищує модуль деформації до величини 67 МПа в порівнянні з 
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величиною Еoed = 30 МПа, отриманою при стандартних компресійних 

випробуваннях. 

6. Результати досліджень впроваджено при будівництві об’єктів по вул. 

Амурській, 4, по просп. Сталінграда, 2б та по вул. Оноре де Бальзака, 85, що 

дозволило використати плитний ростверк взамін пальового, і в розроблених 

методичних рекомендаціях «Підвищення точності визначення модулів деформації 

ґрунтів основ будівель і споруд», що затверджені на засіданні Науково-технічної 

ради Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій». 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Класи якості монолітів для лабораторних випробувань і категорії, що 
використовуються при їх відборі [5] 

Властивості ґрунтів Класи якості зразків* 

1 2 3 4 5 

Незмінні розмір часток + + + + + 

вологість + + +   

щільність, коефіцієнт щільності, 

проникність 
+ +    

стисливість, міцність +     

Ті, що 

можуть бути 

визначені 

послідовність шарів + + + + + 

межі пластів загальні  + + + +  

точні + +    

межі пластичності, щільність частинок, 

вміст органіки 
+ + + +  

вологість + + +   

щільність, коефіцієнт щільності, 

пористість, проникність 
+ +    

стисливість, міцність +     

Категорія відбору монолітів відповідно до EN ISO 22475-1 

[102] 

A 

 B 

 C 

* Знак «+» показує, що вказану властивість ґрунту дозволено визначати шляхом 

випробувань зразків відповідного класу якості. Категорії відбору монолітів: А – 

можуть бути отримані зразки з класом якості від 1 до 5 (шляхом колонкового 

буріння з промивною рідиною і відбором в кернозабірник); В – можуть бути 

отримані зразки з класом якості від 3 до 5 (вдавлювання тонкостінного 

пробовідбірника); С – можуть бути отримані зразки тільки 5-го класу якості 

(ударним і вібраційним способами) – тільки для визначення незмінних 

властивостей ґрунту, таких як гранулометричний склад і виділення шарів. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Модулі деформації супісків, отримані за результатами штампових 

випробувань 

Точка 1 Точка 2 Точка 3 

P, МПа 
EPLT, 

МПа 
P, МПа 

EPLT, 

МПа 
p, МПа 

EPLT, 

МПа 

1 2 3 4 5 6 

Навантаження  Навантаження  Навантаження  

0,00 - 0,00 - 0,00 - 

0,05 - 0,05 - 0,05 - 

0,10 25,5 0,10 67,5 0,10 287,6 

0,15 29,4 0,15 76,3 0,15 167,2 

0,20 31,4 0,20 85,4 0,20 133,1 

0,25 33,3 0,25 86,5 0,25 110,0 

0,30 32,8 0,30 87,7 0,30 48,2 

Розвантаження - Розвантаження - Розвантаження - 

0,30 - 0,30 - 0,30 - 

0,20 67,8 0,20 368,7 0,20 281,9 

0,10 89,9 0,10 211,4 0,10 176,4 

0,00 - 0,00 - 0,00 - 

Повторне 

навантаження 
- 

Повторне 

навантаження 
- - - 

0,00 - 0,00 - - - 

0,05 - 0,05 - - - 

0,10 66,0 0,10 109,8 - - 

0,15 54,0 0,15 81,7 - - 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 

0,20 52,3 0,20 46,6 - - 

0,25 46,6 0,25 24,0 - - 

0,30 43,5 
Повторне 

розвантаження 
- - - 

0,40 29,4 0,25 - - - 

0,50 23,5 0,15 160,3 - - 

Повторне 

розвантаження 
- 0,05 73,4 - - 

0,50 - 0,00 - - - 

0,30 37,2 - - - - 

0,20 37,5 - - - - 

0,10 38,1 - - - - 

0,00 - - - - - 
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Рис. Б.1. Компресійний прилад, винайдений в КНУБІА, що має збільшене кільце з 

зовнішнім діаметром кільця 226 мм, внутрішнім – 214 мм і дозволяє використання 

марок 

 

Прилад складається з металевої станіни 1, на якій встановлено фіксатор 2, 

який необхідний для установки бази-обойми – круглої в плані, що має отвори для 

відводу води та повітря. В базу-обойму закручується робоче кільце – 4, діаметром 

21,4 см і висотою 7,0 см. В робоче кільце щільно входить штамп – 5. В якому є 

отвори 3-4 см під марки – 6. Марки зв’язані з індикаторами – 7, що закріплені на 

стійках – 8. 

 Для передачі навантаження використовується важіль – 10, який через 

вкладиші з кульками – 12 передає навантаження на штамп. Важіль закріплено на 

стійках – 9 двома обоймами з шарикопідшипниками – 11. Навантаження на важіль 

передається через підвіску – 13. 
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Рис. Б.2. Конструкція штампу, розробленого в ДП НДІБК, який дозволяє 

використання марок і може використовуватись із стандартним одометром 
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а) 

 

б)       в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.3. а) Штамп, який дозволяє використання марок. б) кільце одометра з 

марками та індикаторами. в) одметр під час випробування. 
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Додаток В 

 

Рис. В.1. План розташування точок проведення штапових випробувань діл. «а» з 

північного боку і діл. «б» з південного 
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Рис. В.2. План розташування точок проведення штапових випробувань на діл. «а» 
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Рис. В.3. План розташування точок проведення штапових випробувань на діл. «б» 
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Рис. В.4. План розташування точок проведення сейсморозвідувальних 

випробувань на діл. «в» з західного боку і діл. «г» зі східного 
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Рис. В.5. Інженерно-геологічні розрізи на діл. «в» (західої части)  

і діл. «г» (східної части) 
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Рис. В.6. План розташування точок проведення сейсморозвідувальних 

випробувань на діл. «в» з західного боку і діл. «г» зі східного 
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Рис. В.7. Плани розташування точок проведення сейсморозвідувальних 

випробувань на діл. «в» (профіль 1) і діл. «г» (профіль 2)
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 Таблиця В.1 

Фізико-механічні характеристики ґрунтів 
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Рис. В.8. Модуль деформації ґрунту Е за даними пресіометра 
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Рис. В.9. Модуль деформації ґрунту Е за даними пресіометра 
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Додаток Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Г.1. Схема розташування осадових марок, встановлених на будівлях 
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Таблиця Г.1 

Відомість відносних відміток та вертикальних переміщень осадових 

марок, встановлених на будівлі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

Додаток Д 
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