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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. При проектуванні будівель та споруд 

на пальових фундаментах довантажувальні (або негативні) сили тертя слід 

враховувати у випадках, коли умовна швидкість деформації грунту 

навколопальового масиву може перевищувати швидкість осідання пальового 

фундаменту, що, як правило, проявляється при наявності в основі 

структурно-нестійких грунтів (насипних, тощо), а також в інших випадках 

розвитку подібних деформацій грунтової товщі. 

На даний час існує значна кількість методик визначення несучої 

здатності паль з урахуванням дії довантажувальних сил тертя грунту, однак  

результати за різними методиками можуть відрізнятися до 50  % в залежності 

від прийнятих у методиках припущень.  

Діючі норми ДБН регламентують визначення довантажувальної сили 

тертя грунту Pn при випробуванні паль висмикуючими навантаженнями Fdu, 

при цьому приймається рівність сили опору грунту довантажувальній силі 

тертя по бічній поверхні палі (Pn=Fdu). Такий підхід невірний, тому що 

розвиток довантажувальних сил тертя Pn по бічній поверхні паль пов’язаний 

з деформаціями ssl грунтового масиву, тому зміною напруженого стану 

основи можна знехтувати, а в разі дії на палю дослідного вертикального 

навантаження істотно змінюється навколо палі напружений стан грунтової 

основи. Останнє вказує на те, що нормативна методика ДБН призначення 

розрахункового навантаження на палю в просадочних грунтах не враховує 

особливостей формування саме довантажувальних сил тертя грунту та 

потребує вдосконалення.  

Тому, завдання будівництва пальових фундаментів на структурно-

нестійких грунтах залишається актуальним напрямком, що вимагає 

подальшого вивчення і вдосконалення методики розрахунку несучої 

здатності бурових паль з урахуванням довантажувальних сил тертя грунту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційні дослідження проведені в межах виконання науково-дослідних 

робіт кафедри механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова за темами: «Урахування складних інженерно-геологічних 

умов при розрахунку і проектуванні основ і фундаментів будівель і споруд. 

(проміжний) Етап 2. Дослідження явища віброповзучості піщаних грунтів. 

Особливості формування бромних вод у південно-західній частині 

Дніпровсько-Донецької западини» (№ 0115U004843, 2016-2017 рр.) та 

«Урахування складних інженерно-геологічних умов при розрахунку і 

проектуванні основ і фундаментів будівель та споруд. (заключний) Етап 4. 

Взаємодія будівель, що реконструюються, з нерівномірно-деформуємою 

основою» (№ 0115U004843 2017-2018 рр.), а також науково-дослідної роботи 

кафедри геотехніки та підземних споруд Харківського національного 

університету будівництва та архітектури за темою: «Проектування й 

розрахунок системи «основа ‒ фундамент ‒ споруда» з урахуванням 
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особливостей інженерно-геологічних і геотехнічних умов» (№0119U001793, 

2019 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

вдосконалення методик визначення несучої здатності бурових паль з 

урахуванням довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані й вирішені такі 

основні завдання досліджень: 

‒ проаналізувати існуючі методи і методики визначення несучої здатності 

паль з урахуванням дії довантажувальних сил тертя грунту Pn, а також 

теоретичні та експериментальні дослідження розвитку довантажувальних сил 

тертя грунту по бічній поверхні паль; 

‒ провести патентний пошук конструкцій та способів улаштування паль і 

пальових фундаментів, які влаштовуються в структурно-нестійких, насипних і 

слабких грунтах; розробити патентоспроможню конструкцію палі для подібних 

грунтових умов;  

‒ запропонувати спосіб визначення максимальних довантажувальних сил 

тертя грунту Pn по бічній поверхні модельних паль; 

‒ провести лабораторні дослідження довантажувальних сил тертя грунту 

по бічній поверхні модельної палі; 

‒ провести польові дослідження несучої здатності натурних бурових паль 

на дію висмикуючих та вдавлюючих навантажень; 

‒ вдосконалити методики визначення несучої здатності бурових паль з 

урахуванням довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні; 

‒ проаналізувати результати геодезичних спостережень за осіданнями 

багатоповерхової будівлі, що зводиться на пальовому фундаменті зі значною 

товщею насипних і структурно-нестійких грунтів в основі; 

‒ провести методом скінчених елементів (МСЕ) числові дослідження 

напружено-деформованного стану (НДС) системи «грунтова основа ‒ паля» при 

дії на палю висмикуючого навантаження. 

Обʼєкт дослідження – взаємодія бічної поверхні палі з грунтовою 

основою, що просідає.  

Предмет дослідження – несуча здатність бурових паль при дії 

довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні. 

Методи дослідження: аналіз нормативних та літературних джерел, 

науково-технічних досягнень; експериментальні методи дослідження 

довантажувальних сил тертя грунту та несучої здатності паль в лабораторних і 

польових умовах; стандартні методи визначення фізичних та деформаційних 

властивостей грунтів; методи математичної статистики для обробки результатів 

експериментів; числовий метод скінченних елементів для аналізу НДС системи 

«грунтова основа – паля». 

Наукова новизна отриманих результатів: 
– вперше експериментально доведено теоретичне положення про рівність 

сили опору грунту T0 по бічній поверхні палі при дії крутного моментного 
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навантаження максимальній довантажувальній силі тертя грунту Pn на палю:  

Pn ≈ T0  при визначенні її несучої здатності в структурно-нестійких грунтах; 

‒ вперше отримано експериментальну залежність максимальної 

довантажувальної сили тертя грунту Pn по бічній поверхні палі від 

співвідношення hsl/d (hsl  ‒ величина просадочної товщі; d ‒ діаметр палі); 

‒ вдосконалено та обгрунтовано методику визначення потенційних 

довантажувальних сил тертя грунту Pn, що дозволяють до 2-х разів знизити ці 

сили в структурно-нестійких грунтах у порівнянні з існуючими методиками; 

‒  отримано залежність осідань багатоповерхової будівлі на пальовому 

фундаменті зі значною товщею насипних та структурно-нестійких грунтів в 

основі. 

Практичне значення отриманих результатів: 

‒ вдосконалено методику визначення максимальної довантажувальної 

сили тертя грунту Pn по бічній поверхні бурових паль, що дозволяє 

обґрунтовано знизити потенційний вплив цих сил на несучу здатність паль у 

структурно-нестійких грунтах; 

‒ вдосконалено нормативну методику ДБН визначення розрахункового 

навантаження на палі за результатами стандартних випробувань грунтів 

натурними палями у структурно-нестійких грунтах, що дозволяє обрунтовано 

підвищити вдавлююче навантаження на палі до ≈20%; 

‒ вдосконалено методику моделювання системи «грунтова основа – паля» 

зі структурно-нестійкими грунтами при дії на палю висмикуючих навантажень 

Fdu у програмному комплексі «PLAXIS 3D Foundation», що дозволяє 

призначати величину довантажувальних сил тертя Pn з відповідним 

коефіцієнтом переходу k0: Pn = Fdu/k0. При цьому результати розрахунку 

методом скінчених елементів (МСЕ) узгоджуються з результатами випробувань 

натурних паль; 

‒ розроблено патентоспроможню конструкцію палі (номер заявки на 

патент на винахід України № а 2018 00812 від 29.01.2018), яка здатна суттєво 

знизити вплив довантажувальних сил тертя у структурно-нестійких грунтах. 

Особистий внесок здобувача у роботах, що опубліковані у 

співавторстві: 

– аналіз існуючих методів та методик визначення несучої здатності паль з 

урахуванням довантажувальних сил тертя грунту [6]; 

‒ запропонування способу визначення довантажувальних сил тертя 

грунту по бічній поверхні паль [5]; 

‒ розробка лабораторної установки, яка дозволяє на підставі 

запропонованого способу визначати максимальні довантажувальні сили тертя 

грунту по бічній поверхні модельних паль [2]; 

– вдосконалення методик розрахунку довантажувальних сил тертя грунту  

по бічній поверхні бурових паль при визначенні їх несучої здатності [1, 7]; 

‒ проведення методом скінчених елементів (МСЕ) числових досліджень 

напружено-деформованного стану (НДС) взаємодії системи «грунтова основа – 

паля» при дії на палю висмикуючого навантаження [3]; 
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– розробці конструкції палі для зниження впливу довантажувальних сил 

тертя у структурно-нестійких грунтах [4]. 

Апробація результатів дисертації. Включені в дисертацію результати 

досліджень оприлюднені на наступних конференціях: Міжнародних 

конференціях ХНУБА «Ресурс та безпека експлуатації конструкцій, будівель та 

споруд» (м. Харків, 2015-2019 рр.); 72 ‒ 74  науково-технічних конференціях 

ХНУБА (м. Харків, 2017-2019 рр.); Дев’ятій Всеукраїнській науково-технічній 

конференції «Механіка грунтів, геотехніка та фундаменто-будування: 

проблеми, інновації та імплементація Єврокодів в Україні» (м. Дніпро, 03-07 

жовтня 2016 р.); VI Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному 

транспорті» (м. Харків, 19-21 квітня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «GEOTECHNICS – XXI» (присвячена 120-річчю з дня народження 

професора Є.В. Платонова, м. Полтава, 24-26 жовтня 2017 р.); Друга 

Міжнародна конференція «Проблеми геотехніки» («Challenges in Geotechnical 

Engineering», КНУБА, м. Київ, 20-23 листопада 2017 р.); VІІІ Всеукраїнській 

науковий семінар «Методи підвищення ресурсу міських інженерних 

інфраструктур» (м. Харків, ХНУБА, 09-10 жовтня 2018 р.); Десятій 

Всеукраїнській науково-технічній конференції з іноземною участю «Механіка 

грунтів, геотехніка та фундаментобудування» (ПолтНТУ, м. Полтава, 16-17 

жовтня 2018 р.); Международной научно-технической конференции 

«Геотехника Беларуси: Наука и практика» (г. Минск: БНТУ, 23-26 октября 

2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 14 

наукових публікаціях, з яких 5 статей у виданнях, що входять до затвердженого 

ВАК України переліку наукових видань, де можуть публікуватися основні 

результати дисертаційних робіт, у тому числі 3 у співавторстві, а також 1 

публікація у зарубіжному збірнику наукових праць за матеріалами конференції 

(м. Мінськ, БНТУ). 

Об’єм та cтруктура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 180 найменувань, 

серед яких 38 англійською мовою. Загальний обсяг дисертації  165 сторінок. 

Дисертація містить 53 рисунки, 9 таблиць та п’ять додатків на 20 сторінках. 

Структурно-логічна схема дисертації наведена на рис. 1. 
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Рисунок 1 ‒ Структурно-логічна схема дисертаційної роботи 

 

Дослідження несучої здатності по бічній поверхні паль з урахуванням 

довантажувальних сил тертя  Pn грунту 

Аналіз експериментальних 

досліджень розвитку 

довантажувальних сил тертя 

грунту, що діють по бічній 

поверхні паль 

Аналіз існуючих методів та 

методик визначення несучої 

здатності паль в структурно-

нестійких грунтах 

Лабораторні експериментальні дослідження 

дії довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні модельних паль 

запропонованим способом 
 

Вдосконалення методик визначення несучої здатності бурових паль  

при дії довантажувальних сил тертя  Pn  у структурно-нестійких грунтах 

Вдосконалення нормативної методики 

ДБН  за результатами стандартних 

випробувань грунтів натурними палями 

Вдосконалення методики 

визначення Pn  

Впровадження результатів 

дисертаційних досліджень  Вдосконалення методики 

моделювання системи «грунтова 

основа − паля» у  структурно-

нестійких грунтах при дії 

висмикуючого навантаження Fdu 

Науково-технічний супровід при 

вишукуваннях, проектуванні, 

розрахунках і моніторингу 

багатоповерхової будівлі на 

пальовому фундаменті у м. Харків з 

економічним ефектом  ≈162 тис. грн. 

 

Проектні організації  

м. Харкова та  Харківські 

ВНЗ 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі викладено актуальність теми, зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами, сформульовано мету й завдання досліджень; 

визначено об’єкт, предмет та методи досліджень. Наведено наукову новизну 

отриманих результатів та їх практичне значення. Також наведено дані про 

публікації й апробацію роботи, особистий внесок автора; визначено структуру 

та обсяг дисертації. 

Перший розділ присвячений оцінці сучасного стану об’єкту дослідження 

та його розвитку, проаналізовані нормативні, керівні й рекомендаційні джерела, 

патенти й авторські свідоцтва, в яких відображено наукові розробки багатьох 

нижчеперерахованих вчених, які вивчали взаємодію бічної поверхні палі з 

грунтовою основою, що просідає. Проаналізовані існуючі методи і методики 

визначення несучої здатності паль з урахуванням дії довантажувальних сил 

тертя грунту Pn, а також теоретичні та експериментальні дослідження розвитку 

довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні паль. 

Проаналізовані результати досліджень та публікації наступних вчених: 

Багдасаров Ю.В., Бахолдін Б.В., Берман В.І., Григорян А.О., Далматов Б.І., 

Дзагов А.М., Зарецький Ю.К., Ільічев В.О., Корнієнко М.В., Крутов В.І., 

Лапшин Ф.К., Морозов В.М., Мустафаєв А.А., Несмелов М.С., Паті Д.,  

Россіхін Ю.В., Терцагі К., Пек Р., Цитович М.О., Broms B.B., Bjerrum L., 

Crawford C.B., Fellenius B.H., Endo M., Johannessen I.J., Kerisel J., Kezdi A., 

Buisson M., Lee C.J., Meyerhof G.G.  та багато інших.  

Для оцінки сучасного стану об’єкта досліджень і можливості його 

розвитку проаналізовані актуальні й недіючі нормативні, керівні та 

рекомендаційні джерела, патенти й авторські свідоцтва, в яких відображено 

наукові розробки багатьох вище зазначених вчених, які досліджували несучу 

здатність паль  з  урахуванням довантажувальних сил тертя грунту по їх бічній 

поверхні. Також окремо розглянуто відомі вітчизняні та зарубіжні нормативні 

методики визначення довантажувальних сил тертя грунту, що діють по бічній 

поверхні, які застосовують в практиці будівництва під час проектування: 

методика «ДБН В.2.1-10-2009 Зміна №1. Основи та фундаменти споруд. 

Основні положення проектування» (далі − ДБН); методика «Руководство по 

проектированию свайных фундаментов НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, 

1980 г.» (далі − Керівництво), методика «СП 24.13330.2011 Свайные 

фундаменты» (далі − СП), методика «Руководство для проектировщиков к 

Еврокоду 7: Геотехническое проектирование. Руководство для проекти-

ровщиков к EN 1997-1. Еврокод 7: Геотехническое проектирование – общие 

правила» (далі ‒ Керівництво за Єврокодом-7).  

Виявлено, що запропоновані нормативні й інженерні методики та польові 

методи мають ряд припущень та недоліків, що пов’язані з принциповими 

відмінностями взаємодії грунтового масиву з бічною поверхнею  паль при дії 

висмикуючих та вдавлюючих навантажень. 

На підставі проведеного комплексного аналізу визначено об’єкт й 

предмет дослідження, сформульовано мету й завдання дисертаційної роботи. 
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Другий розділ присвячено лабораторним експериментальним 

дослідженням дії довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні 

модельних паль. 

Пропонується лабораторний спосіб для визначення максимальної 

довантажувальної сили тертя грунту по бічній поверхні палі та його реалізація 

на модельній палі в лабораторних умовах. Схема до способу приведена  

на рис. 2, а суть способу полягає у наступному: 

‒ модельна паля встановлювалась в проектне вертикальне положення 

шляхом вільного вивішування, під час якого нижній кінець палі пропускався 

через всю конструкцію лабораторної установки, крізь спеціальні отвори у 

«днищах», з упором палі на поверхню електронних ваг; 

‒ проводилась засипка грунту на необхідну висоту − hsl; 

‒ проводилась імітація процеса просідання всієї товщі hsl на величину 

порядку ssl за рахунок спуску повітря з пневматичної подушки, яка  

знаходилась поміж днищем установки та розподіляючою перегородкою; 

‒ реєструвалась додаткова вага палі Pn за рахунок довантажувальних 

(негативних) сил тертя грунту τn, що діють по бічній поверхні палі. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 ‒ Схема установки в процесі експерименту по визначенню 

максимальної довантажувальної сили тертя грунту Рn по бічній поверхні 

модельної палі при деформації грунтового масиву ssl за запропонованим 

способом: 1 − модельна паля; 2 − лабораторна установка (лоток); 3 – грунтовий 

масив; 4 – розподіляюча перегородка; 5 − отвір для шланга, який 

використовувався для надування-спускання пневматичної подушки;  

6 – пневматична подушка; 7 − пропускна конструкція; 8 − вимірювальний 

прилад (електронні ваги) 
 

В якості експериментальної установки (див. рис. 2) використовувався 

спеціально обладнаний лоток у вигляді металевої бочки висотою Н=900мм,  
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діаметром Ø560мм,  в нижній частині якої влаштовувалося «подвійне» днище з 

проміжком висотою h=100мм, що заповнювалося пневматичною подушкою. 

Експериментальні лабораторні дослідження довантажувальних сил тертя 

грунту по бічній поверхні проводилися на модельній  палі. Використовувалася 

модельна фторопластова паля довжиною L=1000мм, діаметром Ø46мм, яка була 

виконана з урахуванням вимог теорії подібності в масштабі М≈1:10, тобто 

відношення двох параметрів модельної палі, таких як довжина модельної палі L 

та її діаметр d, було пропорційне співвідношенню для реальних паль. 

Таким чином, було проведено серію експериментів по визначенню 

довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні модельної палі при 

різній висоті засипок hsl: hsl = 200мм (hsl/d = 4,35); hsl = 400мм (hsl/d = 8,70);  

hsl = 600мм (hsl/d = 13,04); hsl = 800 мм (hsl/d = 17,39).  

Для кожної висоти засипки hsl було проведено по 7 дослідів, що 

дозволило, керуючись ДСТУ, якісно провести статистичну обробку часних 

значень експериментальних даних. 

На підставі експериментальних значень Pn,i та їх аналізу отримана 

залежність величини максимальної довантажувальної сили тертя грунту від 

співвідношення hsl/d у вигляді рівняння: 

Pn = 0,0245∙(hsl/d)
2
 + 0,002∙(hsl/d) + 0,0486 .  (1) 

 Згідно (1) на рис. 3 приведений графік залежності максимальної 

довантажувальної сили тертя грунту Pn від hsl/d (z/d).  
 

 
 

 

Рисунок 3 ‒ Графіки 

залежностей максимальної 

довантажувальної сили тертя 

грунту Pn та сил опору грунту у 

стані спокою Т0  при дії крутного 

моментного навантаження від 

hsl/d (z/d) 

Для можливості підтвердження теоретичного положення: Pn ≈ T0 (див. 

рис. 4) були проаналізовані лабораторні експериментальні дослідження  

(к.т.н. Табачніков С.В.) з аналогічними параметрами досліджуваної системи для 

порівняння двох величин: 

‒ Pn – максимальної довантажувальної сили тертя грунту при деформації 

ssl грунтового масиву в межах всієї товщі hsl, кН (див. рис. 2); 
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 − T0 − сили опору грунту T0 при дії крутного моментного навантаження 

(при відсутності дії на палю вертикального навантаження), кН (див. рис. 5). 

 

 

Рисунок 4 ‒ Схеми 

розподілу сил опору f0 та 

довантажувальних сил тертя 

грунту τn по бічній поверхні 

паль 

 

 

 

 

Рисунок 5 ‒ Схема 

установки в процесі 

експерименту по 

визначенню сил опору 

грунту T0  при дії крутного 

моменту М: 1, 2, 3 ‒ те саме, 

що й на  рис. 2 

Отже, часні значення експериментальних сил Рn й Т0 визначалися в 

граничному стані системи «грунтовий масив ‒ модельна паля». 

К.т.н. Табачніковим С.В. у дослідженнях було отримано залежність 

відносних сил опору по бічній поверхні модельної палі при дії висмикувальних 

та моментних навантажень Fdu,f/Т0 = k0  при різному співвідношенні hsl/d (z/d). 

Результати лабораторних експериментів представлені у вигляді графіку  

на рис. 6. 

Рисунок 6 ‒ Залежність відносних сил опору по бічній поверхні модельної палі 

при дії висмикуючих та моментних навантажень Fdu,f/Т0 = k0  при різному 

співвідношенні hsl/d (z/d). 
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З рис. 3 видно, що результати лабораторних експериментів 

підтверджують теоретичне положення д.т.н. Самородова О.В. (див. рис. 4) про 

рівність сил: Pn ≈ T0, тобто довантажувальну силу тертя грунту Pn необхідно 

визначати за допомогою крутного моментного навантаження М, а не 

висмикуючого навантаження Fdu, як запропоновано в українських нормах ДБН, 

що дозволяє обгрунтовано знизити вплив потенційних довантажувальних сил 

тертя грунту Pn по бічній поверхні паль в структурно-нестійких грунтах, і, як 

наслідок, підвищити значення несучої здатності паль Fd. 

Третій розділ присвячено вдосконаленню методик визначення 

довантажувальних сил тертя грунту, що діють по бічній поверхні паль.  

З огляду на те, що розвиток довантажувальних сил тертя грунту по бічній 

поверхні паль пов’язаний з деформаціями ssl навколопальового грунтового 

масиву, при яких зміною напруженого стану основи можна знехтувати. Тому 

пропонується розглядати ці сили як максимально можливий опір грунту по 

бічній поверхні палі при крутінні T0, що виявлений раніше (д.т.н.  

Самородов О.В., к.т.н. Табачніков С.В.), на підставі чого пропонується 

вдосконалена методика  для визначення довантажувальних сил тертя грунту Pn, 

що діють по бічній поверхні бурових паль: 

 
slh

iinn huTP
0

,0                                                                    (2) 

 

iIciiizgizgiin cktgkf ,,0,0,,,0,  
,  (3) 

де u – периметр поперечного перерізу ствола палі i-го шару грунту, що 

взаємодіє з бічною поверхнею палі, м; 

hi – товщина i-го шару грунту, що взаємодіє з бічною поверхнею палі, м; 

f0,i  –  розрахунковий опір i-го шару грунту по бічній поверхні ствола  палі у 

стані спокою, кН/м
2
;  

kzg,i – коефіцієнт затухання напружень від власної ваги грунту σzg,i=γi∙zi, кН/м
2
, 

навколопальового масиву в стані спокою (див. рис. 7), що залежить від 

відносної глибини zi/d розглянутого i-го шару; 

i

i

i








1
,0  – коефіцієнт бічного тиску грунту в середині i-го шару; 

νi – коефіцієнт Пуассона грунту в середині i-го шару; інші позначення прийняті 

відповідно до норм ДБН; 

φ0 – кут зовнішнього тертя грунту i-го розрахункового шару грунтової основи з 

бічною поверхнею палі, град.; 

ci  – питоме зчеплення грунту i-го шару, кН/м
2
; 

kc − коефіцієнт, який враховує зчеплення грунту з бічною поверхнею палі, 

приймається рівним одиниці. 
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Рисунок 7 ‒ Залежність 

коефіцієнта затуханнь 

напружень kzg від 

відносної глибини  z/d  

 

Для порівняння значень довантажувальних сил тертя грунту визначених 

за рекомендаціями різних методик («ДБН»; «Керівництва», «СП», 

«Керівництво за Єврокодом-7»), в якості вихідних даних було прийнято 

інженерно-геологічні умови і геометричні параметри випробуваної палі згідно 

даних наведеного приклада «Керівництва». Розрахункова схема взаємодії 

буронабивної палі у грунтовому масиві представлена на рис. 8, а;  розрахункова 

глибина hsl = 13,7м прийнята для всіх зазначених методик  розрахунків. 

На рис. 8, б наочно представлені результати розрахунку 

довантажувальних (негативних) сил тертя грунту Pn  за  різними методиками  

при інших рівних умовах. 
 

 

 
 

 

а 
 

б 

Рисунок 8 ‒ Розрахункова схема взаємодії буронабивної палі 

у грунтовому масиві (а) й значення довантажувальних сил тертя грунту, що 

діють по бічній поверхні паль. що визначені за різними методиками (б) 
 

З рис. 8, б бачимо, що застосування різних методик дає значну відмінність 

величин довантажувальних сил тертя грунту: величина Pn, отримана за 

запропонованою вдосконаленою методикою, в  2 рази менше, ніж за 
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методикою «Керівництва» і українського «ДБН», а також в  1,7 і  1,5 разів 

менше методик «Керівництво за Єврокодом-7»  і російського «СП»  відповідно. 

У даному розділі також запропонована вдосконалена методика 

визначення довантажувальних сил тертя грунту при призначенні 

розрахункового навантаження на палі за результатами польових випробувань 

на підставі проведених експериментальних і теоретичних досліджень сил опору 

грунту по бічній поверхні паль при вдавлюючих та висмикуючих 

навантаженнях, а також у стані спокою.  

Наочно представимо «традиційну» схему випробуваннь натурних паль в 

просадочних грунтах для визначення несучої здатності палі Fd на вдавлюючі 

навантаження (див. рис. 9), де вертикальні навантаження умовно позначені як 

гранична несуча здатність палі по грунту:  
l

dF  − при вдавлюванні палі довжиною l, тобто без урахування сил опору в 

межах hsl, кН;  
slh

duF − при висмикуванні палі довжиною hsl, кН. 

 

 

Рисунок 9 ‒ Схема 

випробувань натурних  паль 

в просадочних грунтах: 

1 – дослідна паля;  

2 – просадочна товща грунту; 

3 – зазор навколо палі, 

виконаний, наприклад, за 

допомогою оббурювання 

 

 

На підставі вище зазначеної розрахункової схеми (див. рис. 9) формула 

для визначення несучої здатності паль  Fd матиме вигляд: 
 

slh

du

0

l

dn

l

d

L

dd F
k

1
FPFFF 

                               (4) 

де l

dF  − несуча здатність частини палі довжиною l на вдавлюючі навантаження 

без урахування сил опору в межах hsl, кН; 

Pn − максимальна довантажувальна сила тертя грунту при деформації ssl 

грунтового масиву в межах  товщі hsl, кН; 
slh

duF  − сила опору по бічній поверхні палі довжиною hsl при дії висмикуючого 

навантаження, кН; 

hsl − розрахункова потужність просадочної товщі, в межах якої проявляється 

деформація грунтового масиву ssl, м; 

k0 − коефіцієнт, що враховує перехід від сили опору грунту по бічній поверхні 

палі при висмикуванні до сили опору грунту у стані спокою T0, тобто умовно до 

довантажувальної сили тертя  грунту Pn  (див. рис. 6). 
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Тоді нормативну формулу ДБН з метою вдосконалення методики 

визначення розрахункового навантаження на палі, необхідно внести 

відповідний коефіцієнт переходу й записати у наступному вигляді: 

                              

slh

duc

k

d
l

F
k

F
N 

0

1



.                                        (5) 

де 
l

dF , slh

duF , k0 ‒ те саме, що й у формулі (4); 

γk , γс − коефіцієнти надійності та умов роботи відповідно, що приймаються 

згідно з п.п. 8.5.2.25 ДБН. 

Четвертий розділ присвячений експериментально-теоретичним 

дослідженням, на підставі яких запропоновано обґрунтовані методики 

розрахунку й моделювання пальових фундаментів у структурно-нестійких 

грунтах.  

Проведені випробування натурних буронабивних паль на дію 

висмикуючих та вдавлюючих навантажень в складних грунтових умовах для 

визначення потенційних довантажувальних сил тертя по їх бічній поверхні, а 

також призначення розрахункового навантаження на палі за нормативною 

(ДБН) й запронованою вдосконаленою методиками. 

Особливістю грунтових нашарувань ділянки є наявність у верхній частині 

потужної товщі структурно-нестійких грунтів (насипні грунти ІГЕ-1,  hsl ≈ 11м), 

що підстиляються просадочним шаром суглинків ІГЕ-2, при замочувані яких 

може відбутися просідання грунтового масиву ssl > 5см (див. рис. 10).  

 

 

 

Рисунок 10 ‒ 

Схематичне 

взаєморозташування 

пальового 

фундаменту на ІГР  

 

 

 
  

  
 

Проведені польові випробування дослідних буронабивних паль (ДБнП) 

діаметром Ø600мм, довжиною L1 ≈ 17,0м на вертикальні вдавлюючі (див.  
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рис. 10) та L2 ≈ 10,6м на висмикуючі (див. рис. 12) навантаження на ділянці 

будівництва житлових будинків по вул. Велозаводській у м. Харкові. 

Всі дослідні палі випробувані до граничних навантажень: вдавлюючих 

або висмикуючих, що викликало безперервне збільшення осідання S або виходу 

u палі, без її стабілізації  ‒ «зрив» палі. 
 

 

 

Рисунок 11 ‒ Графіки 

залежностей середніх 

осідань S та виходів 

паль u від вдавлюючих 

та висмикуючих 

навантажень F (ДБнП) 

 

 

На рис. 11 приведено середні графіки залежностей осідань S та виходів u 

дослідних буронабивних паль (ДБнП) від вдавлюючих та висмикуючих 

навантажень F. 

На даному об’єкті будівництва апробація вдосконаленої методики 

(формула (5) у порівнянні з нормативною методикою ДБН дозволило 

проектувальникам  обгрунтовано прийняти більше значення розрахункового 

навантаження на палі та запропонувати раціональні параметри пальового поля 

фундаменту на робочій стадії проектування будівлі. Розрахункове 

навантаження на палі було підвищено на 17% та, як наслідок, це дозволило 

зменшити кількість паль у пальовому полі з отриманням відповідного 

економічного ефекту.  

У четвертому розділі було запропоновано методику моделювання та 

числовий аналіз напружено-деформованного стану (НДС) системи «грунтова 

основа – паля» зі структурно-нестійкими грунтами при дії на палю 

висмикуючих навантажень Fdu у програмному комплексі «PLAXIS 3D 

Foundation» й порівняння з результатами натурних випробувань грунтів палею.  

Для підтвердження правильності запропонованої методики під час 

моделювання системи «грунтова основа – паля» у якості вихідних даних були 

прийняті результати випробувань грунтів натурними палями діаметром 

Ø600мм і довжиною L2 ≈ 10,6м при дії висмикуючих навантажень відповідно до 

ДБН, які проводились в грунтах природної вологості (див. рис. 12) при 

будівництві житлового будинку по вул. Велозаводській у м. Харкові. 

Відповідно до розрахункової схеми рис. 12 була створена аналогічна 

модель за допомогою програмного комплексу «Plaxis», в якій суцільна область 

розглядається як сукупність кінцевого числа елементів.  

Осбливістю запропонованої методики було моделювання зазору між 

п’ятою палі й грунтом (див. рис. 14), що дозволяє перешкодити включенню в 
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роботу масиву грунту в цій зоні для адекватного розвитку переміщень (виходу) 

палі. 

 

 

Рисунок 12 ‒ Схема 

розташування дослідної палі 

у грунтовому масиві. 

 

  

Для виключення впливу на результати розрахунку граничних умов моделі 

була обрана область 20 × 20 × 11,6м (див. рис. 13), неоднорідної будови із 

застосуванням об’ємних 15-вузлових клиновидних елементів, які забезпечують 

для переміщень інтерполяцію четвертого порядку і використовують числові 

інтегрування по двадцяти точкам напружень. Моделювання напружено-

деформованого стану грунту проводилося з використанням нелінійної моделі з 

критерієм міцності Мора-Кулона (М-К). Для конструкції палі 

використовувалася лінійно-пружна модель матеріалу.  

Формування напружено-деформованого стану системи «грунтова основа 

– паля» при дії висмикуючого навантаження складалося з наступних етапів 

(фаз): 1 – навантаження розрахункової області власною вагою грунту і 

формування початкового НДС грунтового масиву (Initial phase);  

2 – моделювання палі діаметром Ø600мм і довжиною L2 = 10,6м; 3 – 

прикладання висмикуючого навантаження рівного Fdu = 400,0кН, що відповідає 

граничному висмикуючому навантаженню при натурних випробуваннях. 

Після першої та другої фази переміщення грунту і палі обнулялися 

шляхом включення функції Reset displacement to zero. 

В результаті моделювання і розрахунку отримана візуальна картина 

переміщень у вигляді ізополей на розрізі (див. рис. 14). 

 

 

Рисунок 13 ‒ Модель масиву 

грунту кінцево-елементна 3D 

модель «грунтова основа – паля»:  

1 – паля у грунтовому масиві;  

2 – грунтовий масив;  

3 ‒ нестискаємий шар грунту 
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Рисунок 14 ‒ 

Переміщення палі й 

грунту при  

 Rinter = 0,7; 

1 ‒ зазор між п’ятою 

палі та грунтом 

З картини переміщень розрахункової моделі (рис. 14) видно, що наявність 

зазору під п’ятою палі дозволяє виключити роботу масиву грунту на 

розтягування в цій зоні. 

На рис. 15  показані графіки залежності переміщення досліджуваної палі 

від дії висмикуючого навантаження, які порівняні з графіком при натурних 

випробуваннях. 
 

 

Рисунок 15 ‒ 

Графіки залежностей 

вертикального 

переміщення палі від 

висмикуючого 

навантаження Fdu та 

числового 

моделювання  

(Plaxis 3D) 

 

  

З графіків (рис. 15) видно, що отримані на підставі числового рішення в 

ПК Plaxis залежності переміщення палі від висмикуючого навантаження досить 

добре корелюється з аналогічною залежністю при натурних випробуваннях 

грунтів палями, при цьому похибка між значеннями граничного опору 

становить не більше ≈5,5 %. 

Також у рамках дисертаційного дослідження були проведені натурні 

спостереження за осіданнями багатоповерхової житлової будівлі на пальовому  

фундаменті (див. рис. 10). 

Спостереження за осіданням будівлі проводилися в процесі будівництва 

геодезичними методами нівелюванням II класу.  

Дані натурні спостереження за деформаціями будівлі опосередковано 

підтвердили надійність прийнятого рішення пальового фундаменту 

(стабілізоване осідання будівлі до ≈1,0см), тобто можливий прояв 

довантажувальних сил тертя на палі має забезпечити нормальну експлуатацію 

будівлі.  
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ВИСНОВКИ 
 

Проведені в дисертаційній роботі дослідження вирішують актуальне 

науково-прикладне завдання з вдосконадення методик визначення несучої 

здатності бурових паль при дії довантажувальних сил тертя грунту.  

Одержані в роботі рішення грунтуються на запропонованих та загально 

прийнятих теоретичних положеннях і добре узгоджуються з результатами 

експериментів. Це свідчить про достовірність результатів дисертаційної роботи 

та дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Аналітичний огляд нормативних положень (ДБН, СНіП, СП, 

Керівництво та Керівництво за Єврокодом-7), а також експериментально-

теоретичних робіт, виявляє відсутність єдиного методу та методики визначення 

несучої здатності паль з урахуванням довантажувальних сил тертя грунту  по їх 

бічній поверхні, величини яких мають суттєве значення для прийняття 

проектного розрахункового навантаження на палі. 

2. Отримано експериментальну залежність максимальної 

довантажувальної сили тертя грунту Pn по бічній поверхні палі від 

співвідношення hsl/d (hsl ‒ величина просадочної товщі; d ‒ діаметр палі), за 

допомогою запропонованого способу  розробленої  лабораторної установки. 

3. Вперше експериментально доведено теоретичне положення про 

рівність сили опору T0 по бічній поверхні палі при дії крутного моментного 

навантаження максимальній довантажувальній силі тертя грунту Pn на палю. 

4. Аналіз результатів лабораторних експериментів дозволяє 

запропонувати обгрунтовану аналітичну методику визначення максимальної 

довантажувальної сили тертя грунту по бічній поверхні бурових паль та 

вдосконалити нормативну методику визначення розрахункового навантаження 

на палі за результатами стандартних випробувань грунтів натурними палями у 

структурно-нестійких (насипних тощо) грунтах, які дозволяють підвищити 

розрахункові вдавлюючі навантаження на бурові палі і, як наслідок, 

забезпечити певний економічний ефект. 

5. Проведений порівняльний аналіз результатів, отриманих на основі 

математичного моделювання системи «грунтова основа – паля» з 

використанням моделі Мора-Кулона з результатами роботи паль при 

висмикуючих навантаженнях показує достатню відповідність залежностей 

переміщень від навантажень, при цьому похибка між значеннями граничного 

опору складає не більше ≈6%. 

6. Апробовано вдосконалену методику визначення розрахункового 

навантаження на бурові палі з урахуванням довантажувальних сил тертя грунту 

по їх бічній поверхні на об’єкті будівництва житлового комплексу по  

вул. Велозаводській у м. Харкові (при наявності у межах інженерно-

геологічного розрізу структурно-нестійких грунтів потужністю hsl≈11м). Це 

дозволило підвищити розрахункове навантаження на палі до ≈17% та, як 

наслідок, зменшити кількість паль у пальовому полі з отриманням відповідного 

економічного ефекту. Надійність прийнятого рішення пальового фундаменту 
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опосередковано підтверджують натурні спостереження за деформаціями 

будівлі, яка має стабілізоване осідання  до ≈1,0см. 

7. Подано заявку на патент на винахід України № а 2018 00812 від 

29.01.2018 р. «Спосіб влаштування бурових паль у структурно-нестійких 

грунтах», який передбачає влаштування конусоподібної палі для суттєвого 

зменшення потенційного впливу довантажувальних сил тертя грунту. 

8. Результати дисертаційної роботи впроваджено в ряді проектних 

організацій м. Харкова у вигляді вдосконаленої методики визначення несучої 

здатності бурових паль з урахуванням можливої дії довантажувальних сил 

тертя грунту, а також використано у навчальному процесі ВНЗ (ХНУМГ  

ім. О.М. Бекетова). 
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АНОТАЦІЯ 

Найдьонова В.Є. Несуча здатність бурових паль при дії 

довантажувальних сил тертя грунту. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.23.02 ‒ Основи і фундаменти. Одеська державна академія 

будівництва та архітектури, Одеса, 2019. 

Дисертацію присвячено вдосконаленню методик визначення несучої 

здатності бурових паль з урахуванням довантажувальних сил тертя грунту по 

бічній поверхні. 

У рамках роботи виконані лабораторні дослідження взаємодії бічної 

поверхні палі з грунтовою основою, що просідає, за допомогою 

запропонованого способу та створенної  лабораторної установки.  

Експериментально-теоретичні дослідження дозволили запропонувати 

обгрунтовану аналітичну методику визначення максимальних 

довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні бурових паль та 

вдосконалено нормативну методику ДБН визначення розрахункового 

навантаження на палі за результатами стандартних випробувань грунтів 

натурними палями у структурно-нестійких  грунтах, які дозволяють підвищити 

розрахункові вдавлюючі навантаження на бурові палі. 

Результати роботи використані при апробації запропонованої методики 

визначення розрахункового навантаження на бурові палі з урахуванням 

довантажувальних сил тертя грунту по їх бічній поверхні на об’єкті 

будівництва житлового комплексу у м. Харкові. Це дозволило підвищити 

розрахункове навантаження на палі на 17% та, як наслідок, зменшити кількість 

паль у пальовому полі з отриманням економічного ефекту.  

 Ключові слова: грунтова основа, паля, просідання, бічна поверхня, 

довантажувальні (негативні) сили тертя, несуча здатність, спосіб, методика. 
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АННОТАЦИЯ 

Найдёнова В.Е. Несущая способность буровых свай при действии 

догружающих сил трения грунта. − Рукопись.  

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук 

по специальности 05.23.02 ‒ Основания и фундаменты. Одесская 

государственная академия строительства и архитектуры, Одесса, 2019. 

Диссертация посвящена усовершенствованию методик определения 

несущей способности буровых свай с учетом догружающих сил трения грунта 

по боковой поверхности.  

В рамках работы выполнены лабораторные исследования взаимодействия 

боковой поверхности сваи с грунтовой основой, которая проседает, с помощью 

предложенного способа и разработанной лабораторной установки. 

Экспериментально-теоретические исследования позволили предложить 

обоснованную аналитическую методику определения максимальных 

догружающих сил трения грунта по боковой поверхности буровых свай и 

усовершенствована нормативная методика ДБН определения расчетной 

нагрузки на сваи по результатам стандартных испытаний грунтов натурными 

сваями в структурно-неустойчивых грунтах, которые позволяют повысить 

расчетные вдавливающие нагрузки на буровые сваи. 

Результаты диссертационной работы использованы при апробации 

предложенной методики определения расчетной нагрузки на буровые сваи с 

учетом догружающих сил трения грунта по их боковой поверхности на объекте 

строительства жилого комплекса в г. Харькове. Что позволило повысить 

расчетную нагрузку на сваи до 17% и, как следствие, уменьшить количество 

свай в свайном поле с получением экономического эффекта.  

Ключевые слова: грунтовое основание, свая, просадка, боковая 

поверхность, догружающие (негативные) силы трения, несущая способность, 

способ, методика. 

 

ABSTRACT 

Naidonova V.E. The bearing capacity of drilling  piles in view of additional 

load friction forces of soil. – Qualification scientific work as manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of technical 

sciences on  the  specialty 05.23.02 – Bases and Foundations. Odessa State Academy 

of Civil Engineering and Architecture, Odessa, 2019. 

The dissertation is devoted to the improvement of the method for determining 

the bearing capacity of bored piles in view of additional load friction forces of soil Pn 

on the side surface.  The theoretical position on the equality of the resistance of soil T0 

on the lateral surface of the pile under the action of the torque load moment of the 

maximum loading force of the soil friction Pn on the pile was proposed: Pn≈T0 in 

determining its bearing capacity in structurally unstable soils. 

Experimental studies have been carried out, which confirmed the theoretical 

statement about the equality between the additional load friction forces and the soil 
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resistance forces under the action of the torque load on the pile models. Based on the 

conducted studies, an improved method is proposed for determining the bearing 

capacity of bored piles in view of additional load friction forces subsequent to the 

results of testing full-scale piles for pressing-in and pullout loads, which makes it 

possible to reasonably reduce the values of potential additional load friction forces of 

soil on piles. 

Within the scope of the thesis, laboratory studies of the interaction  of the side 

surface of the pile with a ground substrate, which sinks through the proposed method 

and the created laboratory installation. 

This allowed to obtain the experimental dependence of the maximum friction 

forces of soil Pn on the side surface from the colleration hsl/d (hsl ‒ the size of the 

echo depth; d ‒ diameter of the pile). On the basis of this, for the first time, the 

theoretical position of D. Sc. O.V. Samorodov about the equality of the resistance 

force T0  on the side surface of the pile under the action of the torque load of the 

maximum friction forces of the soil Pn for the pile, has been experimentally proved.  

Experimental-theoretical studies have allowed to propose a reasonable 

analytical method for determining the maximum friction forces of the soil Pn  along 

the side surface of the drill piles and the normative method of the DBN for 

determining the calculated load on the piles according to the results of standard soil 

tests by natural piles in structural-unstable (bulk, etc.) soils, which allows to increase 

the calculated compressive loads on the drill piles, has been improved. 

The results of the dissertation work were used in approbation of the proposed 

method for determining the estimated load on drill piles, taking into account the 

loading forces of soil friction on their lateral surface at the construction site of the 

residential complex on the Kharkiv (within the engineering-geological section the 

presence of structural-unstable soils with the capacity of hsl ≈ 11m). This allowed to 

increase the calculated load on piles to 17% and, consequently, reduce the number of 

piles in the pile field with the corresponding economic effect. Reliability of the 

decision of the pile foundation is indirectly confirmed by field observations of the 

deformations of the building (stabilized building subsidence ≈ 1.0cm). 

Also, a comparative analysis of the results of the software complex “PLAXIS 

3D Foundation”, obtained on the basis of mathematical modeling of the “soil 

foundation – pile” system using the Mohr-Coulomb model with the results of the full-

scale pile operation under the effect of pulling loads, showed that the displacement 

dependencies of loads depended (the error between the values of the limiting 

resistance is within ≈ 6%). 

Key words: soil foundation, pile, subsidence, lateral surface, additional load 

(negative) friction forces, bearing capacity, method, methodology. 
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