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Дисертацію присвячено вдосконаленню методик визначення несучої 

здатності бурових паль з урахуванням довантажувальних сил тертя грунту Pn 

по бічній поверхні.  

На даний час існує значна кількість методів та методик розрахунку 

одиночних паль, груп паль та пальових полів, проте найчастіше саме 

складність інженерно-геологічних умов та характеру передачі навантажень 

палями на грунтову основу викликає необхідність продовження досліджень 

роботи «грунтова основа – паля» з вдосконаленням методики визначення 

несучої здатності паль з урахуванням дії довантажувальних сил тертя грунту. 

На підставі проведеного комплексного аналізу визначено об’єкт  й 

предмет дослідження, сформульовано мету і завдання дисертаційної роботи. 

Запропоновано теоретичне положення про рівність сили опору грунту 

T0 по бічній поверхні палі при дії крутного моментного навантаження 

максимальній довантажувальній силі тертя грунту Pn на палю: Pn ≈ T0 при 

визначенні її несучої здатності в структурно-нестійких грунтах. 

Проведені експериментальні дослідження, які підтвердили теоретичне 

положення про рівність довантажувальних сил тертя силам опору грунту при 

дії крутного моментного навантаження на моделях паль. На підставі 
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проведених досліджень пропонується вдосконалена методика визначення 

несучої здатності бурових паль з урахуванням довантажувальних сил тертя за 

результатами випробування натурних паль на дію вдавлюючих і 

висмикуючих навантажень, яка дозволяє обгрунтовано зменшити значення 

потенційних довантажувальних сил тертя грунту на палі. 

У першому розділі проаналізовані нормативні, керівні й рекомендаційні 

джерела, патенти й авторські свідоцтва, визначені основні напрями і 

тенденції досліджень, проаналізовані існуючі методи та 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. 

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. 

Другий розділ присвячено лабораторним експериментальним 

дослідженням дії довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні 

модельних паль.  

Довантажувальна сила тертя Pn на палю розвивається за рахунок 

додаткових деформацій навколопальового масиву й не може бути більше за 

сили опору по бічній поверхні палі в стані спокою T0, що формується за 

рахунок власної ваги грунтової основи. Подібне твердження узгоджується із 

висновками, які були зроблені  в одній з піонерних робіт О.А. Григорян у 

цьому напрямі. 

У рамках роботи виконані лабораторні дослідження взаємодії бічної 

поверхні палі з грунтовою основою, що просідає, за допомогою 

запропонованого способу та створенної лабораторної установки. Це 

дозволило отримати експериментальну залежність максимальної 

довантажувальної сили тертя грунту Pn по бічній поверхні палі від 

співвідношення hsl/d (hsl ‒ величина просадочної товщі; d ‒ діаметр палі). На 
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підставі цього вперше експериментально доведено теоретичне положення 

д.т.н. Самородова О.В. про рівність сили опору T0  по бічній поверхні палі 

при дії крутного моментного навантаження максимальній довантажувальній 

силі тертя грунту Pn на палю.  

Для визначення довантажувальних сил тертя грунту Рn по бічній 

поверхні модельної палі застосовувалася спеціально обладнана установка, в 

нижній частині якої влаштовувалося «подвійне» днище, проміжок між якими 

заповнювався пневматичною повітряною «подушкою». В процесі 

експерименту було зроблено імітацію просідання всієї товщі hsl на величину 

порядку  ssl   за рахунок спуску повітря з «подушки», при цьому реєструвалася 

додаткова вага палі Pn за допомогою електронних ваг за рахунок дії дотичних 

довантажувальних сил тертя грунту τn з її бічною поверхнею. Окремі 

значення експериментальних сил Рn визначалися в граничному стані системи 

«грунтовий масив ‒ модельна паля».  

Третій розділ присвячено вдосконаленню аналітичної методики 

визначення довантажувальних сил тертя грунту, що діють по бічній поверхні 

паль. 

Для виявлення довантажувальних сил тертя грунту застосовують 

методи статичного випробування паль при дії вдавлюючих та висмикуючих 

навантаженнях, приймаючи рівними сили опору по бічній поверхні паль 

незалежно від напрямку вертикального навантаження, що є неправомірним 

на підставі аналізу останніх досліджень. Для наочності представлено 

результати розрахунку довантажувальних (негативних) сил тертя грунту Pn 

по різних методиках («ДБН», «СП», «Керівництва», «Керівництво до 

Єврокоду-7») за інших рівних умов взаємодії «грунтовий масив – паля»  на 

конкретному прикладі, описаному у «Керівництві», а також за 

запропонованою вдосконаленою методикою зазначеною як «вдосконалена 

методика». 

Виявлено, що застосування різних методик дає значну відмінність 

величин довантажувальних сил тертя грунту: величина Pn, отримана за 
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запропонованою вдосконаленою методикою, в ≈ 2 рази менше, ніж за 

методикою «Керівництва» розробленого НІІОСП ім. Н.М. Герсеванова і 

українського «ДБН», а також в ≈ 1,7 і ≈ 1,5 рази менше методик 

«Керівництво до Єврокоду-7» і російського «СП» відповідно. 

Експериментально-теоретичні дослідження дозволили запропонувати 

обгрунтовану аналітичну методику визначення максимальних 

довантажувальних сил тертя грунту Pn 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 (насипних тощо) грунтах, які 

дозволяють підвищити розрахункові вдавлюючі навантаження на бурові палі.  

Четвертий розділ присвячений експериментально-теоретичним 

дослідженням, на підставі яких запропоновано обґрунтовані методики 

розрахунку й моделювання пальових фундаментів у структурно-нестійких 

грунтах. Проведені дослідження натурних буронабивних паль в складних 

грунтових умовах. Результати дисертаційної 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 (в межах інженерно-геологічного розрізу наявність 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 

опосередковано підтверджуються натурними спостереженнями за 

деформаціями будівлі (стабілізоване осідання будівлі ≈ 1,0см). 

Також було проведено порівняльний аналіз результатів у програмному 

комплексі «PLAXIS 3D Foundation», отриманих на основі математичного 

моделювання системи «грунтова основа – паля» з використанням моделі 

Мора-Кулона (для конструкції палі використовувалася лінійно-пружна 
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модель матеріалу) з результатами роботи натурної палі при дії висмикуючих 

навантажень, яке показало достатню відповідність залежностей переміщень 

від навантажень  (похибка між значеннями граничного опору у межах ≈ 6%). 

Результати дисертаційної роботи були використані при розробці 

патентоспроможньої конструкції палі для грунтових умов зі структурно-

нестійкими грунтами та 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. 

Одержані в роботі рішення грунтуються на запропонованих та загально 

прийнятих теоретичних положеннях і добре узгоджуються з результатами 

експериментів. Вдосконалена методика визначення несучої здатності 

бурових паль з урахуванням довантажувальних сил тертя грунту Pn, що діють 

по бічній поверхні, за результатами випробування натурних паль на дію 

вдавлюючих та висмикуючих навантажень, яка дозволяє обгрунтовано 

знизити вплив потенційних довантажувальних сил тертя Pn у структурно-

нестійких грунтах, й, як наслідок, підвищити значення несучої здатності 

паль, Fd. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в ряд 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).  

 

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

довантажувальні (негативні) сили тертя, несуча здатність, спосіб, методика. 
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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 (19 – architecture and 

construction). – O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 

Kharkiv, 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.  

At present, there is a considerable number of methods and methods for 

calculating single piles, pile groups and pile fields, but most often the complexity 

of the engineering-geological conditions and the nature of the transfer of loads to 

piles on the soil basis necessitates the continuation of the research of the “soil 

foundation ‒ pile” work with the improvement of the method of determination 

bearing capacity of piles taking into account the action of loading forces of soil 

friction. 

On the basis of the comprehensive analysis, the object and subject of the 

research are defined, the purpose and objectives of the dissertation work are 

formulated. 

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 

resistance forces under the action of the torque load on the pile models. Based on 
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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. 

In the first section we analyzed regulatory, guidance and reference sources, 

patents and copyright certificates, identified the main trends of research, analyzed 

existing methods and techniques for determining the bearing capacity of piles 

taking into account the action of additional load friction forces  of soil Pn, as well 

as theoretical and experimental studies on the development of  additional load 

friction forces of the soil on the side of the piles. 

We revealed that the proposed normative and engineering methods and field 

methods have a number of assumptions and drawbacks that are related to the 

fundamental differences in the interaction of a soil massif with a lateral surface of 

piles under the action of pulling and pushing loads. 

The second section is devoted to laboratory experimental research on the 

action of additional load friction forces of soil on the side surfaces of model piles. 

The loading force of friction Pn on the pile develops due to additional 

deformations of the near-copper massif and can not be greater than the strength of 

the resistance at the lateral surface of the pile in a state of rest T0, which is formed 

due to its own weight of the soil basis. Such a statement is consistent with the 

conclusions drawn in one of the pioneering works of O.A. Grigoryan in this 

direction. 

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 
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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.  

To determine the soil additional load friction forces Рn along the lateral 

surface of the model pile, a specially equipped facility was used, in the lower part 

of which a “double” bottom was arranged; and the gap in height between the 

bottoms was filled with a rubber air “cushion”. In the course of the experiment, a 

simulation of the settlement of the entire mass hsl was performed by a value of 

approximately ssl due to bleeding the air out of the “cushion”, and the additional 

weight of the pile Pn was recorded using electronic scales due to the effect of 

tangent additional load friction forces of soil τn along  the lateral surface of the 

pile. 

The particular values of the experimental forces Рn were determined in the 

limit state of the “soil mass ‒ model pile” system.   

The third section is devoted to the improvement of the analytical method for 

determining the additional load friction forces of soil, acting on the side of the 

piles. 

For detection of loading forces of soil friction methods of static testing of 

piles under the action of compressive and pulling loads are used, taking equal 

forces of resistance on the lateral surface of piles regardless of the direction of 

vertical loading, which is unlawful on the basis of the analysis of recent research. 

For clarity shows the results of the calculation of additional load (negative) friction 

forces of soil Pn according to different methods (“DBN”, “SP”, “Guides”, 

“Eurocode-7”) under otherwise equal conditions of the interaction between the pile 

and the soil mass using a specific example described in the works,  where the 

improved method is designated as “improved method”. 

It was found that the application of different methods gives a significant 

difference in the values of the loading forces of soil friction: the value Pn, obtained 

by the proposed advanced technique, is ≈ 2 times less than the method of “Guides” 

developed by NIOSP named after N.M. Gersevanova and the Ukrainian “DBN”, as 



10 

 

 

well as ≈ 1.7 and ≈ 1.5 times less than the methods of “Eurocode-7” and Russian 

“SP”  respectively. 

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 fourth section is devoted to experimental and theoretical research, on the 

basis of which were offered the grounded methods of calculation and modeling of 

pile foundations in structural-unstable soils. The research of natural boring pile 

piles in difficult ground conditions has been carried out. 

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, 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 (for the design of the 

piles a linear-elastic model of the material was used) 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%). 
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Also, the results of the dissertation work were used in the development of 

patentable pile design for soil conditions with structural-unstable soils and applied 

for a patent for the invention of Ukraine №. a 2018 00812 dated January 29, 2018. 

“The method of arrangement of drill piles in structurally unstable soils”, which 

provides for the installation of a conical pile for a significant reduction of the 

potential impact of additional load friction forces of soil. 

The solutions obtained in this work are based on the proposed and generally 

accepted theoretical positions and are in good agreement with the results of 

experiments. The method for determining the bearing capacity of bored piles has 

been improved in view of the additional load friction forces of soil Pn acting along 

the lateral surface, based on the results of testing full-scale piles for pulling-in and 

pullout loads, which makes it possible to reasonably reduce the influence of 

potential additional load friction forces Pn in structurally unstable soils, and, as a 

result, increase the values of the bearing capacity of piles, Fd. 

The results of the dissertation work were introduced in a number of design 

organizations of Kharkiv city in the form of an improved method for determining 

the bearing capacity of drill piles taking into account the possible effect of loading 

forces of soil friction, and also used in the educational process of higher 

educational establishments (KhNUMG named after О.M. Beketov). 

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

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

 

 

Структурно-нестійкі грунти широко поширені у світі, де існують 

райони з потужністю лесової товщі до 150-200м (в деяких випадках навіть 

400м, наприклад, лесове плато у Центральному Китаї). За кордоном лесовий 

грунт поширений у Болгарії, Румунії, Іспанії, Китаї, Ірані, США, а також в 

деяких інших країнах [141]. 

Просадочні грунти займають близько 75-80% території України. Лесові 

просадочні грунти у природньому стані при невеликій вологості мають 

достатньо високі фізико-механічні властивості для будівництва, але під час їх 

зволоження знижується структурна міцність, яка супроводжується 

вертикальними деформаціями. Особливо небезпечні нерівномірні 

деформації, що призводять до часткової або повної втрати стійкості й 

експлуатаційної придатності споруд. Також зазначимо, що до просадочних 

грунтів на ранніх етапах вивчення було прийнято відносити тільки лесові 

грунти, але як показує практика будівництва останніх десятиліть, багато 

глинистих грунтів нелесового походження, насипні, а також пилуваті та 

пухкі або рихлі піски, будучи замоченими є грунтами з просадочними 

властивостями. 

Будівництво в умовах структурно-нестійких грунтів з потужною 

просадочною товщею стає можливим, в першу чергу, завдяки значній 

кількості проведених великомасштабних польвих дослідних робіт [23, 96] 

(випробування дослідними фундаментами, замочування великих площ та ін.). 

На даний час існує значна кількість методів та методик розрахунку 

одиночних паль, груп паль та пальових полів, проте найчастіше саме 

складність інженерно-геологічних умов та характеру передачі навантажень 

палями на грунтову основу викликає необхідність продовження досліджень 

роботи «грунтова основа – паля» з вдосконаленням методик визначення 

несучої здатності паль з урахуванням дії довантажувальних сил тертя  

грунту (Pn), що діють по бічній поверхні паль. 
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Окрім теоретичних, представляють інтерес дослідні випробування й 

дослідження довантажувальних сил тертя грунту за допомогою польових 

методів, які є найбільш достовірними. Тут слід відзначити використання  

тензопаль [26, 27, 70, 137, 140], а також нормативні й запатентовані методи і 

способи визначення сил тертя грунту по бічній поверхні пальових 

фундаментів [82-86]. Однак, запропоновані польові випробування з 

використанням розглянутих методів та способів або є трудомісткими при 

застосуванні тензопаль, або довантажувальні сили тертя визначаються на 

підставі випробувань паль при дії висмикуючих навантажень.  

Діючі норми ДБН [35, 36] 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  

методика ДБН [36] призначення розрахункового навантаження на палю в 

просадочних грунтах не враховує особливостей формування саме  

довантажувальних сил тертя грунту та потребує вдосконалення. 

Отже, будівництво пальових фундаментів на структурно-нестійких 

грунтах є актуальним напрямком, яке вимагає подальшого вивчення й 

вдосконалення методики розрахунку несучої здатності бурових 

(буронабивних, буроін’єкційних та ін.) паль з урахуванням 

довантажувальних сил тертя грунту, що діють по бічній поверхні. 

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

Дисертаційні дослідження проведені в межах виконання науково-

дослідних робіт кафедри механіки грунтів, фундаментів та інженерної 

геології (МГФтаІГ) ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за темами: «Урахування 
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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 особливостей інженерно-геологічних і 

геотехнічних умов» (№0119U001793, 2019 р.). 

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 і 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 влаштування 

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; 
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‒ 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. 

Наукова гіпотеза ‒ експериментально підтверджене теоретичне 

положення про рівність сили опору грунту T0 по бічній поверхні палі при дії 

крутного моментного навантаження максимальній довантажувальній силі 

тертя грунту Pn на палю: Pn ≈ T0 при визначенні її несучої здатності в 

структурно-нестійких грунтах. 

Об’єкт 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 й деформаційних 

властивостей грунтів; методи математичної статистики для обробки 

результатів експериментів; числовий метод скінченних елементів для аналізу 

напружено-деформованого стану (НДС) системи «грунтова основа – паля». 

Засоби вимірювальної техніки повірені у встановленому чинним 

законодавством порядку, а метрологічне забезпечення відповідає Закону 

України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Додаток Г). 



24 

 

 

Достовірність результатів досліджень забезпечувалось за рахунок 

використання стандартних припущень та підтверджується порівнянням 

результатів теоретичних та експериментальних досліджень, похибка яких 

знаходиться у межах 10%. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

– вперше експериментально доведено теоретичне положення про 

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

моментного 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 методики визначення потенційних 

довантажувальних сил тертя грунту Pn, що дозволяють до двох  разів знизити 

дані 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 одержаних 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 методику ДБН [36] визначення розрахункового 

навантаження на палі за результатами стандартних випробувань грунтів 

натурними палями у структурно-нестійких грунтах, що дозволяє 

обгрунтовано підвищити вдавлююче навантаження на палі до ≈20%; 
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‒ вдосконалено методику моделювання системи «грунтова основа – 

паля» зі структурно-нестійкими грунтами при дії на палю висмикуючих 

навантажень Fdu та дозволяє призначати величину довантажувальних сил 

тертя Рn з відповідним коефіцієнтом переходу k0: Pn = Fdu/k0  у  програмному 

комплексі «PLAXIS 3D Foundation», при цьому результати розрахунку 

методом скінчених елементів (МСЕ) узгоджуються з результатами 

випробувань натурних дослідних 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. 

Результати дисертаційних досліджень впроваджені у проектних 

організаціях м. Харкова: Трест ПАТ «Житлобуд-1» (м. Харків); ТОВ «Транс 

строй комплекс»  (м. Харків); використані при розрахунку на об’єкті 

будівництва житлового комплексу м. Харкові, а також використані у 

навчальному процесі Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова, про що свідчать відповідні акти та 

довідки.  

Особистий внесок здобувача.  

Всі основні наукові результати дисертаційної роботи отримані автором 

самостійно. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать 

наступні результати: 

– аналіз існуючих методів та методик визначення несучої здатності 

паль з урахуванням довантажувальних сил тертя грунту [72]; 

‒ запропонування способу визначення довантажувальних сил тертя 

грунту по бічній поверхні паль [111, 172]; 

‒ розробка лабораторної установки, яка дозволяє на підставі 

запропонованого способу визначати максимальні довантажувальні сили 

тертя грунту по бічній поверхні модельних паль [168]; 
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– вдосконалення методик розрахунку довантажувальних сил тертя 

грунту  по бічній поверхні бурових паль при визначенні їх несучої здатності 

[73]; 

‒ проведення методом скінчених елементів (МСЕ) числових 

досліджень напружено-деформованного стану (НДС) взаємодії системи 

«грунтова основа – паля» при дії на палю висмикуючого навантаження [133]; 

– розробці конструкції палі для зниження впливу довантажувальних 

сил тертя грунту у структурно-нестійких грунтах [45]. 

Апробація роботи. 

Основні положення дисертаційної роботи доповідались на наукових 

(технічних, практичних) конференціях та семінарах:  

• Міжнародній конференції Харківського національного університета 

будівництва та архітектури (ХНУБА) «Ресурс та безпека експлуатації 

конструкцій, будівель та споруд» (м. Харків, 2015-2019 рр.);  

• Дев’ятій Всеукраїнській науково-технічній конференції «Механіка 

грунтів, геотехніка та фундаменто-будування: проблеми, інновації та 

імплементація Єврокодів в Україні» (м. Дніпро, 2016 р.); 

• 72 ‒ 74  науково-технічні конференції ХНУБА (м. Харків,  

2017-2019рр.);  

• VI Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному 

транспорті» (м. Харків, 2017р.);  

• Міжнародній науково-практичній конференції «GEOTECHNICS – 

XXI» (присвяченої 120-річчю з дня народження проф. Є.В. Платонова,  

м. Полтава, 2017 р.);  

• Другій Міжнародній конференції «Проблеми геотехніки» 

(«Challenges in Geotechnical Engineering», КНУБА, м. Київ, 2017 р.);  

• VІІІ Всеукраїнському науковому семінарі «Методи підвищення 

ресурсу міських інженерних інфраструктур» (м. Харків, ХНУБА, 2018 р.);  



27 

 

 

• Десятій Всеукраїнській науково-технічній конференції з іноземною 

участю «Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування» (ПолтНТУ, 

м. Полтава, 2018 р.);  

• Международной научно-технической конференции «Геотехника 

Беларуси: Наука и практика» (г. Минск: БНТУ, 2018р.). 

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 структура 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. 

Структура досліджень 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 існуючих методів та 

методик визначення несучої 

здатності паль в структурно-

нестійких грунтах 

Аналіз експериментальних 

досліджень розвитку 

довантажувальних сил тертя грунту, 

що діють по бічній поверхні паль 

Лабораторні експериментальні дослідження 

дії довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні модельних 

паль запропонованим способом 

 

Вдосконалення методики 

визначення Pn  

Вдосконалення нормативної методики 

ДБН [36] за результатами стандартних 

випробувань грунтів натурними палями 

Вдосконалення методик визначення несучої здатності бурових паль  

при дії довантажувальних сил тертя  Pn  у структурно-нестійких грунтах 

Впровадження результатів 

дисертаційних досліджень  

 

Проектні організації м. Харкова 

та  Харківські ВНЗ 

Науково-технічний супровід при 

вишукуваннях, проектуванні, 

розрахунках і моніторингу 

багатоповерхової будівлі на 

пальовому фундаменті у м. Харків з 

економічним ефектом  ≈162 тис. грн. 

Вдосконалення методики 

моделювання системи «грунтова 

основа − паля» у  структурно-

нестійких грунтах при дії 

висмикуючого навантаження Fdu 
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РОЗДІЛ 1 

 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОБЛАСТІ ВИЗНАЧЕННЯ 

НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ  ПАЛЬ З УРАХУВАННЯМ ДІЇ 

ДОВАНТАЖУВАЛЬНИХ  СИЛ ТЕРТЯ ГРУНТУ 

 

 

1.1. Сучасний стан питань і завдання досліджень 

 

Перші нормативні документи, які регламентують проектування 

будівель і споруд в умовах просідаючих грунтів, з’явилися ще на  

початку 30-х років двадцятого століття [43, 97]. 

У нормативних документах, а також в зарубіжній літературі, аналогічні 

сили, що діють на контакті бічної поверхні паль з грунтом в товщах слабкого 

грунту або в насипних грунтах, навантажених з поверхні, називають як сили 

«негативного тертя» або «довантажувального тертя».  

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 [30]. 

На сьогоднішній день діють норми, «Керівництва» й рекомендації, що 

регламентують виявлення та розрахунок довантажувальних сил тертя грунту 

при визначенні несучої здатності паль при їх випробуванні вдавлюючими і 

висмикуючими навантаженнями [35, 36, 95, 107]. 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 
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вертикального навантаження істотно змінюється навколо палі напружений 

стан грунтової основи. Останнє вказує на те, що нормативна методика  

ДБН [36] призначення розрахункового навантаження на палю в просадочних 

грунтах не враховує особливостей формування саме  довантажувальних сил 

тертя грунту, тому є некоректною та потребує вдосконалення. 

У сучасному будівництві доводиться передавати на фундаменти великі 

зосереджені навантаження, які вимагають використання пальових 

фундаментів підвищеної несучої здатності, що досягається зміною 

напружено-деформованого стану й підвищенням фізико-механічних 

характеристик грунту. Практика будівництва на структурно-нестійких 

грунтах показує, що вони можуть осідати під впливом багатьох факторів, 

наприклад, при помилках під час проектування пальових фундаментів через 

недооцінювання невеликих за інтенсивністю додаткових навантажень від 

слабкої товщі грунту (насипні, структурно-нестійки грунти, слабкі, тощо), що 

розподіляються на значних площах, коли напружений стан близький до 

одновимірної задачі. Однак, які б не були причини осідань грунту навколо 

палі, можливість самостійного осідання грунтової товщі завжди заслуговує 

на серйозну увагу під час проектування пальових фундаментів. Подібне 

осідання грунту здатно істотно погіршити умови взаємодії паль та грунтової 

основи і навіть призвести до аварій під час експлуатації будівель та  

споруд [26]. Саме у таких процесах вирішальну роль відіграють 

довантажувальні (або негативні) сили тертя грунту по бічній поверхні паль, 

коли переміщення навколопальового масиву грунту перевищують 

переміщення палі (див. рис. 1.1).  

Прояв довантажувальних сил тертя грунту, на жаль, зустрічається 

частіше, ніж прийнято вважати (можливий розвиток й в грунтах «середньої» 

якості) [62]. 
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Рисунок 1.1. Схема розподілення опору грунту при розвитку 

довантажувальних сил тертя грунту, що діють по бічній поверхні палі [26]. 

 

Вперше на розвиток довантажувальних сил тертя у слабких грунтах 

звернув увагу К. Терцагі та визначив поняття ‒ «нейтральна точка» (пізніше 

було перейменовано як «нульова точка») [134, 178]. Проведені автором 

дослідження показали, що довантажувальні (негативні) сили тертя грунту 

можуть проявлятися при незалежних від осідань паль осідання 

навколопальової грунтової товщі, де вище «нейтральної точки» діють саме 

довантажувальні сили тертя, а нижче ‒ сили опору, які сприймають 

навантаження й цим перешкоджають осіданням палі. Під дією навантаження 

доданої до поверхні грунту навколо палі пласти грунту будуть осідати, 

додатково довантажуючи бічну поверхню палі довантажувальними 

(негативними) силами тертя, яке призводить до збільшення навантажень на 

вістрі палі і призводить до значних осідань.  

На рис. 1.2 схематично представлені три «класичні» випадки роботи 

палі, які можуть зустрітися на практиці:  
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Рисунок 1.2. Класичні схеми роботи навколопальового масиву грунту 

при наявності структурно-нестійкого грунту: а ‒ при визначенні несучої 

здатності палі тертя у верхньому шарі грунту враховується повністю;  

б ‒ величина приймається зниженою; в ‒ розглядається дія сил тертя, що 

довантажують палю (довантажувальні сили тертя грунту) [102] 

 

Більшість рішень за прогнозом осідань основи базується, в основному, 

на теорії фільтраційної консолідації [1], а також безліч робіт [9, 24, 26, 30, 44, 

71] присвячено дослідженням дії довантажувальних сил тертя грунту які 

розглядають тільки одну сторону питання ‒ це вивченню осідань паль та 

примикаючого грунту з одночасною фіксацією глибини замоченої товщі. 

Деформація сильностискаємого шару (зазвичай ‒ водонасиченого) 

розвивається поступово, тому розрахунок доцільно вести виходячи з 

кінцевого осідання слабкого шару грунту (Sст), яку пропонується розглядати 

у точках, розташованих безпосередньо біля ствола палі. 

Величина Sст   характеризує зменшення товщини слабкого шару грунту 

(див. рис. 1.3) [23, 24, 30, 52, 57, 81, 90]:  
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Sст = hш – hд                                                  (1.1) 

 

де hш – величина слабкого шару грунту; 

hд – величина деформації слабкого шару грунту. 

При короткочасній дії навантаження загальне осідання слабкого шару 

грунту може бути й  невеликим. 

 

Рисунок 1.3. Схема деформації просадочного шару грунту [56] 

 

У літературі відсутні досить повні і надійні методи прогнозування 

розвитку довантажувальних сил тертя в грунтах, що мають просадочні 

властивості, так, наприклад, для визначення напруг в основі одиночної палі в 

умовах нашарувань слабких грунтів рекомендується використовувати 

рішення Буссінеска, яке більш придатне для таких умов ніж рішення 

Міндліна [15, 56, 79, 96, 102, 167]. 

Використовуючи рішення Буссінеска Россіхіним Ю.В. було 

запропоновано для випадків можливого виникнення довантажувальних сил 

тертя грунту по бічній поверхні в межах нашарувань слабких грунтів епюри 

роботи системи «просадочний грунт ‒ паля» для знаходження значення 

вертикального тиску що діє на покрівлі слабкого грунту (див. рис. 1.4) [102].  
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На основі числьних досліджень [30, 102, 103], які були проведені 

автором для визначення несучої здатності паль з урахуванням розвитку дії 

довантажувальних сил тертя грунту було запропоновано узагальнену 

розрахункову схему  для паль, що занурюють у слабкий (просадочний) грунт 

(див. рис.1.4).  

 

                     а                                 б                                в                   г 

 

Рисунок 1.4. Умови розвитку тертя по бічній поверхні палі у 

грунтовому масиві, що просідає: а – епюри Sгр = f(z) й Sп = f(z) осідання 

грунту й палі; б – епюра відносних переміщень грунту й палі δ=f(z);  в ‒ 

епюра бічного тертя fz = f(z); г – епюра поздовжніх зусиль у  

палі Nz = f(z) [102]. 

 

На приведеній вище схемі відображений характер переміщень 

вертикальної висячої палі, що розташована в просадочних (слабких) грунтах, 

а також вплив зовнішніх сил й довантажувальних сил тертя на стадії 

завершених осідань палі і грунту. Автором був зроблений висновок про те, 

що розрахунок несучої здатності паль в грунтах призводиться до 

знаходження ординати  − z0. Знаючи цю величину, можна врахувати зусилля, 
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які діють на палю, а саме активні («негативне» тертя, навантаження від 

споруди) і реактивні («позитивне» тертя, опір грунту під нижнім кінцем  

палі) [103]. Також було встановлено, що розвиток сил бічного тертя грунту 

відповідає невеликим за розмірами депланації осідаючого грунту навколо 

паль, що також відповідає найбільш поширеним умовам й припустимо для 

складних грунтових нашарувань. 

Згідно із запропонованою схемою (див. рис. 1.4) Б.І. Далматов,  

Ф.К. Лапшин та Ю.В.Россіхін запропонували рівняння (1.2) рівноваги сил, 

що діють на палю після завершення осідань, у тому числі з урахуванням 

довантажувальних (негативних) сил тертя грунту [30]: 

 

,,
0

0

,

0

, dzfuPdzfuP
l

z

zпозв

z

zнег                                     (1.2) 

 

де u та l – периметр поперечного перерізу палі та її довжина відповідно. 

У випадках істотного впливу поздовжніх деформацій паль на опір 

зсуву грунту по бічній поверхні (подовження ‒ при висмикуванні палі й 

укорочення при вдавлюванні її у грунт) довантажувальні сили тертя грунту 

будуть менші бічного опору, що розвиваються при висмикуванні палі з 

грунту: 

 

fнег,z ≤ fвисм,z,                                                      (1.3) 

 

де fнег,z – негативне (довантажувальне) тертя на глибині z ≤ zk;  

zk  – ордината верхньої межі граничної кривої;  

fвисм,z – бічне тертя на тій же глибині при висмикуванні тієї ж палі. 

Також авторами була запропонована схема розвитку з глибиною 

довантажувального бічного тертя грунту при вдавлюванні й висмикуванні  

палі (див. рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5. Запропоновані схеми розвитку з глибиною 

довантажувальних сил бічного тертя грунту: а – допоміжна розрахункова 

схема при висмикуванні палі; б – граничні криві епюри довантажувального 

бічного тертя при вдавлюванні палі [30] 

 

На підставі отриманих характеристик для розрахунку паль, 

навантажених просадочним грунтом, було запропоновано рівняння (1.4) для 

визначення розрахункового значення  fнег, z   негативних (довантажувальних) 

сил тертя грунту, що діють на глибині − z: 

 

,,

н

zнегнегzнег fmkf                                                  (1.4) 

 

 

де  fz
н  

– нормативне бічне тертя грунту на глибині − z [121], прийняте в 

деяких випадках з урахуванням наведеної висоти hпр  привантаження  q; 

kнег – коефіцієнт однорідності осідань грунту, що приймається kнег > 1, 

оскільки грунт, що просідає привантажує палю, а не підтримує її в грунті;  
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mнег – коефіцієнт умов роботи палі на ділянці її довжини, що оточена 

просадочним грунтом (mнег < 1 з міркувань, викладених вище).  

У практичних розрахунках пропонується приймати kнег = 1 ÷ 0,7; 

значення mнег приймають по аналогії з відповідними значеннями коефіцієнту 

mв умов роботи палі (при цьому для паль, які висмикують з грунту, 

використовують значення mв < 1): mнег  = 0,6 при z0 < 4 м та mнег  = 0,8  

при z0  ≥ 4м. 

Результати чисельних досліджень проведених Ю.В. Россіхіним були 

використані під час складання регіональних норм [136]. 

 

 

1.2. Аналіз існуючих теоретичних та експериментальних 

досліджень й способів визначення дії довантажувальних сил тертя 

грунту, що діють по бічній поверхні паль 

 

На даний час існує значна кількість методів та методик розрахунку 

одиночних паль, груп паль і пальових полів, проте найчастіше саме 

складність інженерно-геологічних умов та характеру передач навантажень 

палями на грунтову основу викликає необхідність у продовжені досліджень 

їх роботи «грунтова основа – паля» з уточненням методик розрахунків 

несучої здатності з урахуванням дії довантажувальних сил тертя грунту [5, 

36, 56, 57, 81, 106, 107, 124]. 

Проаналізовані результати досліджень розвитку довантажувальних сил 

тертя грунту, що діють по бічній поверхні паль  вітчизняних та зарубіжних 

вчених: Адам Д., 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., Паті Д.,  

Россіхін Ю.В., Сальникова Б.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. та інші [5-10, 12-18, 21, 23-27, 30-34, 42-44, 47, 49-52, 54, 56-61, 67, 
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69-71, 75-78, 87-93, 97-100, 102-104, 109, 114-117, 127, 134, 137, 139-141, 143-

148, 151-166, 169, 170, 173-175, 177-180]. 

Для оцінки сучасного стану об’єкта досліджень і можливості його 

розвитку проаналізовані актуальні й недіючі нормативні, керівні та 

рекомендаційні джерела [22, 28, 35-41, 81, 94, 95, 101, 105-108, 113, 113, 120-

125, 136, 142, 149, 150,174, 176], патенти й авторські свідоцтва [2, 66, 82-86, 

126, 138], в яких відображено наукові розробки багатьох вище зазначених 

вчених, які досліджували визначення несучої здатності паль  з урахуванням 

довантажувальних сил тертя грунту по їх бічній поверхні. 

Окрім теоретичних, становлять інтерес дослідження довантажувальних 

сил тертя грунту за допомогою польових методів, які є найбільш 

достовірними [26, 27, 44, 47, 53, 58, 60, 61, 70, 75, 77, 90, 102-104, 119, 137, 

145, 148, 152, 153, 155, 160, 163, 166]. Тут можна відзначити використання 

тензопаль [82], а також нормативні та запатентовані методи і способи 

визначення сил тертя по бічній поверхні фундаментів й паль [85-86, 128]. 

Однак, запропоновані польові випробування з використанням розглянутих 

методів та способів є або трудомісткими під час застосування тензопаль, або 

довантажувальні сили тертя грунту визначають на підставі випробувань паль 

на дію вдавлюючих й висмикуючих навантажень. Також зазначимо, що 

нормативні європейські документи [106, 138] допускають використання 

модельних паль для визначення несучої здатності в умовах, коли їх діаметр 

від натурних відрізняється не більше, ніж в два рази. 

Lee C.J. та ін. у своїх роботах [162, 163] заявили, що проблема 

довантажувальних сил тертя грунту (NSF) по бічній поверхні паль 

вважається однією з найпоширеніших проблем під час проектування 

пальових фундаментів на просадочних (слабких)  грунтах та існує значний 

недолік у діючих методиках визначення довантажувальних сил та методів  

для їх оцінки. Автори відзначили [162], що різні науковці на Симпозіумі 

«Wroth Memorial» враховують вплив довантажувального тертя грунту по 

бічній поверхні паль у широкому діапазоні від 98% до 515% від вимірюваних 
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величин. Авторами [163] проведено числовий аналіз, а також був вивчений 

груповий ефект й розподіл довантажувальних сил тертя грунту. Під час 

досліджень вивчалися поодинокі палі в  симетричних (однакових) умовах, а 

також групи паль в 3D, з використанням пакета кінцевих елементів 

ABAQUS. Методика моделювання інтерфейсу ABAQUS використовувалася 

для моделювання поведінки на бічній поверхні грунту, де застосовується 

«кулонівський» фрикційний закон для подання поведінки інтерфейсу (див. 

рис. 1.6). 

 

  

 

Рисунок 1.6. Графіки розподілу навантаження та зсувної напруги по 

глибині (Епрос. грунту = 5 МПа; μ = 0,3; Δр = 50 кПа; Е = 5МПа) [163] 

 

Johannessen I.J. та Bjerrum L. [145, 157] провели повномасштабні 

натурні випробування паль з попереднім замочуванням грунту, в результаті 

яких було зроблено висновок, що довантажувальні сили тертя пропорційні 

ефективному тиску грунту та було запропоновано рівняння (1.5): 

 

` `

a v aKtg   ,                                                  (1.5) 
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де  τа  ‒ довантажувальна (негативна) сила тертя грунту по бічній 

поверхні палі;  

σ
`
a – вертикальна напруга від власної ваги;  

K ‒ коефіцієнт тиску грунту;  

tgφ
`
a ‒ кут внутрішнього тертя. 

Пізніше був введений коефіцієнт довантажувальних сил тертя грунту 

по їх бічній поверхні ß на основі концепції ефективної напруги [138]. 

Формула (1.5) для визначення довантажувальних (негативних) сил 

тертя грунту у структурно-нестійких грунтах була внесена (з уточненням)  в 

нормативний документ [150]. 

Meyerhof G.G. [166] стверджує, що проблема довантажувальних сил 

тертя грунту важливіша для паль-стояків, ніж для висячих паль, й що 

коефіцієнт довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні палі 

зменшується по мірі збільшення довжини паль (див. рис.1.7), а також 

довантажувальні сили тертя грунту  fs  можуть бути обчислені з рівняння (1.6) 

на основі ефективної напруги σ`v та коефіцієнту сил тертя β й було 

запропоновано рівняння (1.7): 

 

  `

sf      (1.6) 

 

`tan  sk      (1.7) 

 

де ks ‒ кінцевий коефіцієнт тиску грунту; 

tan φ
`
‒ кут внутрішнього тертя грунту. 

 

Автор також зазначив [166], що коефіцієнт довантажувальних сил 

тертя грунту β може варіюватися у широких межах для більш 

консолідованих глин при ступені затвердіння грунту, форми палі, засобу 

влаштування палі та інших чинників. Результати проведенних випробувань 

показали, що значення ks для тріщинуватої тугопластичної глини може 
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варіюватися від 0,7 ÷ 1,21 < 0 та, відповідно, варіюється від 0,7 ÷ 1,4 ‒ для 

бурових паль, тоді як для забивних (збірних) паль ks може варіюватися від 

більше ніж до 1,21 < 0 відповідно, β змінюється від 1 до < 2, а коефіцієнт 

залишкового тиску в грунті було запропоновано розраховувати з рівнянь 

(1.8) ‒ (1.9): 

 

`

0 sin1 K `                    
(1.8) 

 

0

`

0 )sin1( RK       (1.9) 

 

де K0 ‒ коефіцієнт консолідації  глини. 

 

 

Рисунок  1.7. Довантажувальні (негативні) сили тертя грунту по бічній 

поверхні паль в м’якопластичних та тугопластичних глинах [166] 

 

Терцагі К. та Пек Р. [89, 134, 178] запровадили концепцію 

«еквівалентної основи» для оцінки групи паль, у якій передбачалося, що 
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навантаження від будівлі які передаються на  палі, повністю підтримуються 

слабкою основою, розташованою на рівні нижче третини всієї довжини  

палі (див. рис. 1.8). Під час досліджень було виявлено, що довантажувальні 

сили тертя грунту по бічній поверхні паль  пов’язані з ущільненням грунту 

навколопальового масиву, що діють по всій довжині палі. 

 

 

Рисунок 1.8. Розрахункова схема влаштування групи паль в 

однорідному  глинистому грунті з використанням концепції «еквівалентних 

основ» [178] 

 

Fellenius B.H. [152, 153] провів масштабні дослідження з вивчення 

впливу довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні для групи 

паль, які занурювали у просадочний грунт. Сили тертя по їх бічній поверхні 

та згинальні моменти вимірювались датчиками, які були встановлені у палях 

(див. рис. 1.9). Розподіл сил тертя по бічній поверхні паль й збільшення 

навантажень через довантажувальні сили тертя грунту  з глибиною, що були 

нанесені у вигляді  графіків (див. рис. 1.10 ‒ 1.11). Під час даних досліджень, 

були отримані дані за якими можливо було ввести єдиний розподіл для сил 

тертя по  бічній поверхні уздовж довжини паль, в умовах, коли верхній шар є 
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просадочним грунтом, а нижній шар ‒ непросадочним грунтом (див.  

рис. 1.9). Автор  зазначив, що довантажувальні сили тертя грунту не можуть 

бути точно розраховані з використанням існуючих традиційних методів, так 

як  палі прорізають шар просадочного грунту, а довантажувальні сили тертя 

постійні уздовж верхньої частини палі, що неточно, оскільки 

довантажувальні сили тертя грунту можуть змінюватись за глибиною (див. 

рис. 1.10).  

 

 

 

Рисунок 1.9. Секції паль та влаштування вимірювальних приладів  

під час досліджень довантажувальних сил тертя грунту [153] 
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Рисунок 1.10. Розподіл сил тертя грунту по бічній поверхні паль у 

верхньому шарі просадочного грунту та нижньому  непросадочному шарі 

грунту [153] 

 

В свою чергу, Crawford C.B. провівши натурні експерименти з 

тензопалями та за результатами експерименту запропонував графіки 

залежностей (див. рис. 1.11) зміни за глибиною й в часі поздовжніх зусиль 

висячої палі, опір грунту під вістрям якої був практично відсутній [148]. 

Тензопаля була занурена на глибину 49м у просідну слабку товщу та 

без зовнішнього навантаження від споруди. Осідання навколо палі було 

викликано вагою 9-метрового насипу. На рис. 1.11 показано зусилля в палі Nz 

до глибини 15 ÷ 18м збільшується, що засвідчує розвиток довантажувальних 

сил тертя грунту до цієї глибини. 
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Рисунок 1.11. Розподіл по глибині z поздовжніх зусиль Nz  в сталевій 

тензопалі після відсипання грунтового насипу навколо палі [148] 

 

А після проведеного Endo M. експерименту зі сталевими трубчастими 

висячими тензопалями (периметр поперечного перерізу паль ‒ 1,92м) було 

виявилено зміни у часі взаємодії висячої палі та просадочного 

навколопальового грунтового масиву [151]. Палі прорізали товщу 

просадочних  грунтів потужністю  43м та спиралися на піски (див.  

рис. 1.12). Поздовжні зусилля, які замірялись у тензопалях, були викликані 

розвитком довантажувальних сил тертя грунту по їх бічній поверхні, 

оскільки зовнішні навантаження до голови палі не прикладались. 
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Рисунок 1.12. Розвиток в часі поздовжніх зусиль в перетинах 1 ‒ 6 

сталевої трубчастої висячої тензопалі, навантаженної просадочним  

грунтом [151] 

 

На вище наведеній схемі рис. 1.12 приведені дані, які характеризують 

зростання в часі поздовжніх зусиль в різних перетинах тензопалі, що близькі 

за обрисами до експонент (обрис таких кривих залежить від особливостей 

завантаження паль зовнішніми навантаженнями та від розвитку осідань 

навколопальового грунту). А досліди, які були проведені Kerisel J. [160], з 

натурними палямі показали, що опір грунтів з деякої глибини набуває 

постійного значення, при цьому, чим більший діаметр палі, тим більша й 

глибина, починаючи з якої опір вістря припиняє зростати. 

Для розрахунку основ у випадках розвитку довантажувальних сил 

тертя Цитович М.О. запропонував метод еквівалентного шару з 

використанням теорії повзучості, який допускає врахування змін у часі 

розподілу напружень в основі, а також знаходження параметрів лінійної 

повзучості для кожного виду грунтової основи [139]. 

Для визначення осідань паль в грунтових умовах II типу за 

просіданням В.А. Іллічов [49] запропонував, за результатами натурних 

досліджень, сприймати палю не стискаємою, у зв’язку з отриманими 

дослідними даними пружнє стиснення ствола палі лише на ≈5% перевищує її 

осідання. 
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Згідно запропонованої розрахункової схеми (див. рис. 1.13) на палю 

діють: 

 Q – зовнішнє вертикальне навантаження, яке прикладене до голови 

палі; 

 F(z) – погонні сили опору грунту уздовж бічної поверхні палі, 

напрямок яких залежить від знака різниці ,)()( SzSzw гр   просідання грунту 

Sгр(z) й осідання палі S;  

 R(s) – опір основи під п’ятою палі. 

Власна вага палі враховується у навантаженні Q. 

 

                                 а                      б                в 

Рисунок 1.13. Розрахункова схема палі в грунтах II типу за просіданням:  

а ‒ сили, що діють на палю; б – епюра сил бічного опору грунту уздовж осі 

палі; в – співвідношення між просіданням грунту, осіданням палі і межами 

зон «пружного» опору палі [49] 

 

У своїх численних експериментальних натурних дослідженнях  

Григорян А.О. вивчала закономірності розвитку у часі цього складного 

процесу та оцінки впливу на різних етапах. Практичні спостереження були 
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зроблені для десятків проектів, а також  проведено ряд експериментів у 

цьому напрямку [21-25]. Так, наприклад, [24, 25] було проведено ряд 

експериментальних випробувань як в умовах обмеженого замочування без 

просідання від власної ваги, так й в умовах тривалого замочування з 

просіданням грунту. В одному з натурних досліджень було влаштовано дві 

тензопалі довжиною L = 16 ÷ 22м, діаметром поперечного перерізу 

відповідно Ø600  ÷ 500мм (надалі: палі − NI та NII), в декількох перетинах по 

довжині паль оснастили тензодатчиками для вимірювань руху паль у 

вертикальному напрямку та динамометрами для вимірювань вертикальних 

зусиль. Динамометри були встановлені на різній глибині. Схеми 

влаштування конструкції тензопаль й котловану з розташуванням паль 

наведені на рис. 1.14 ‒ 1.15. До початку замочування грунтів палі були 

навантажені: 0,58МН (паля NI) та 0,65МН (паля NII). Дане дослідження 

описувало характер протікання процесів та отримання кількісних даних 

безпосередньо під час вимірювань зусиль в палях, осідань паль, реперів та ін. 

Проведені натурні дослідження, дозволили прояснити питання щодо 

взаємодії навантаженої палі з шарами грунту, просідаючих при  тривалому 

замочуванні. Початок просідання грунту під дією власної ваги верхніх шарів 

осідань паль відбувається з різними швидкостями. При цьому відбувається  

зміщення  й положення нейтральної точки.  

Під час всього експерименту палі постійно статично навантажувались, 

а для зволоження грунту були облаштовані виїмки, за допомогою яких 

періодично додавали воду. Після надходження води відбувалось просідання 

грунту й  коли рівень просідання грунту був більший за рівень розташування 

паль  довантажувальні сили тертя спостерігалися по всій довжині паль (див. 

рис. 1.16). 
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Рисунок 1.15. План дослідного 

котловану з розташуванням паль 

 

 

Рисунок 1.14. Схема тензопалі з 

тензодатчиками [24, 25] 

Рисунок 1.16. Графік 

залежності зміни в часі швидкостей 

осідань паль та шарів грунту 

 



50 

 

 

Тому зв’язок між рівнем просідання грунту й рівнем розташування 

паль було проведено так, як наведено на рис. 1.16, де δsso/δt ‒ це рівень 

просідання грунту, в той час як δspi/δt – рівень розташування паль, таким 

чином, довантажувальне тертя грунту спостерігається тільки тоді, коли δsso/δt  

було  більше ніж  δspi/δt. 

За результатами цього масштабного дослідження авторами було 

зроблено висновок про те, що існує зв’язок між просіданням грунту під дією 

власної ваги при замочуванні й силами довантажувального (негативного) 

тертя, що діють на палі, які занурюють в подібний грунт. Явище просідання 

паль спостерігається тільки після того, як грунт починали замочувати. 

Осідання паль відбувалося у результаті комбінації сил, обумовлених 

верхньою частиною палі та негативним (довантажувальним) тертям грунту. 

 

 

 

Рисунок 1.17. Графіки зміни в часі (з моменту початку просідань): витрата 

води; зусиль в динамометрах; просідання глибинних реперів й паль 

 

Також окремо відзначимо дослідження [23, 25] в результаті яких було 

зроблено узагальнений висновок, що під час активного просідання грунту 

виявляється стрибкоподібне зростання довантажувальних сил тертя палі, але 
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при цьому максимальне значення довантажувальних сил тертя палі не 

перевищує опір по бічній поверхні палі на ділянці її довжини від поверхні до 

нейтральної точки. При цьому розрахункове значення довантажувальних сил 

тертя було запропоновано приймати з запасом, а також були представлені 

епюри довантажувальних сил тертя (див. рис. 1.18) у момент закінчення 

активного просідання, на основі яких отримані експериментальні дані що 

дозволяють визначити відношення між дійсними максимальними 

довантажувальними силами тертя палі й граничними силами опору. На 

підставі даного дослідження запропоновано порядок розрахунку 

довантажувальних сил тертя N
h
` (при глибині знаходження нейтральної 

точки  h` від поверхні планування дна котловану) за формулою: 

 

,``
гр

hh PkN       (1.10) 

 

де k – коефіцієнт, який приймається за даними експериментальних 

досліджень з навантаженими палями з запасом, рівним 0,2; 

P
h`

гр – граничний опір по бічній поверхні палі на ділянці вище 

нейтральної точці, що визначається за формулою: 

 

   )5,0( 2 lhqctglluPh

гр 


 ,  (1.11) 

 

де u – периметр палі; 

l – довжина палі: 13d (d – диаметр палі); 

q2 = ξ∙ρ∙l∙tgφ+c,   (ρ, φ, c, ξ ‒ характеристики грунту). 
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Рисунок 1.18. Криві 

розподілу поздовжніх 

зусиль по довжині 

дослідних  

паль №2 (а) та №1 (б) й 

епюри сил тертя, що 

довантажують палі 

(заштрихована область), 

в момент закінчення 

активної  

просадки [25] 

 

У роботах Григорян А.О. й  Хабібуліна І.І.  наводяться дані про 

розподіл сил опору по бічній поверхні паль, які отримані при випробуваннях 

набивної 18-ти метрової тензопалі на дослідному майданчику  

м. Волгодонська [26, 27]. Авторами, на підставі проведеного 

експериментального дослідження напружень в буронабивних палях було 

встановлено, що під час замочування грунтів в основі паль виникають суттєві 

нормальні напруження в поперечних перетинах довгих буронабивних паль. В 

результаті чого вони додатково довантажені навислим грунтом; буронабивна 

паля в розрахунковий момент до зриву працює як паля тертя; питомі сили 

опору по бічній поверхні в однорідному грунті практично постійні по її 

довжині. Так, по мірі навантаження палі, відбувається трансформація епюри 

дотичних напружень по стовбуру палі за рахунок поступового включення у 

роботу сил опору по її бічній поверхні у напрямку зверху ‒ вниз. За даними 

цих випробувань  при критичному навантаженні настає зрив палі, а епюра 

сил опору приймає обрис близький до прямокутного (див. рис. 1.19), а також 
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при відсутності зовнішнього навантаження, тензопалі які застосовувалися, 

для визначення розподілу по глибині опорів по бічній поверхні паль 

виявилися не ефективними. 

 

 Бічний тиск грунту, кН/м
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Рисунок 1.19. Епюри напружень в поперечних перетинах  по довжині 

ствола палі (а)  та сил опору по бічній поверхні (б) [26, 27] 

 

Крутов В.І. провів дослідження, які були спрямовані на вивчення 

довантажувальних сил тертя грунту [56, 57], що діють по бічній поверхні 

паль в просадочних грунтах ІІ типу за просіданням й запропоновано 

враховувати дію цих сил для даного типу грунтових умов ще на стадії 

проектування. У своїй роботі [56] автор зазначив, що характер спільної 

роботи паль з грунтом істотно різний для одиночної палі, пальового куща і 

суцільного пальового поля, тому запропонував розраховувати ці сили тертя 

виходячи з наступних умов: 

1. За «дефіцитом міцності» (рд) і площі навколопальового грунту, 

відповідаємому початку просідання. Пропонується приймати різницю між 



54 

 

 

вертикальним тиском від власної ваги грунту σі= γ∙h та початковим 

просадочним тиском  рпр,і: 

 

іпрд php ,  .     (1.12) 

 

Згідно цієї умови під час розрахунків  додаткових навантажень на палю 

від довантажувальних сил тертя пропонується спочатку визначати за 

формулою (1.13) глибину hz, на якій має місце максимальний дефіцит 

міцності рд. Потім пропонується  обчислювати  додаткове навантаження на 

палю до глибини hz за формулою (1.13). Після цього визначається повне 

додаткове завантаження на палю від довантажувальних сил тертя шляхом 

обліку нижньої частини просадочної товщі в межах глибини (НН ‒ hz) за 

формулою (1.15). 

 

iiпрii

H

s

Н hph
H

F
P

HH

)( ..

0

)1(

1.  


                        (1.13) 

 

де hi – товщина i-го шару, м,  на які розбивається товща просадочного 

грунту НН, в межах якої проявляються сили тертя. 

 

izzпрzб

z

zH hp
h

F
P )( .,.                                             (1.14) 
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                              (1.15) 

 

2. За «значенням тертя та зчеплення» між палею та оточуючим її 

грунтом, що виявляються в процесі просідання. Згідно цієї умови додаткове 

навантаження на палю P
''
Н  буде: 
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0

,                                      (1.16) 

 

де ms  – коефіцієнт умови роботи, що враховує просідання грунтів від їх 

власної ваги і застосовується відповідно до графіка (див. рис. 1.20) на 

ділянках: І – ms = 0; ІІІ – ms = 1, а ІІ – по інтерполяції від нуля до одиниці; 

mf , m – коефіцієнти умов роботи паль, що застосовуються по [120];  

u – периметр ствола палі;  

f н,i – розрахункова сила тертя по бічній поверхні палі (приймається по 

таблиці 2 [120] з урахуванням можливого стану грунту по вологості і його 

коефіцієнта консистенції, які визначаються в залежності від характеру 

замочування грунту); 

li  – товщина i-го шару грунту, дотичного з бічною поверхнею палі. 

Залежність fн та Рн, яка наведена на рис. 1.20, де: 

 на І ‒ ділянці: Sпр.д <  5см  довантажувальні сили тертя та додаткові 

навантаження на палі відсутні; 

на ІІІ ‒ ділянці при просіданнях грунту, що дорівнює Sпр.с;  

на ІІ ‒ ділянці, в інтервалі підвищення Sпр.д=5см до Sпр.с, значення fн та 

Рн змінюються від нуля до максимально можливих значень. Характер їх 

зміни в цьому інтервалі може бути прийнятий лінійним.  

 

Рисунок 1.20. Графік залежності fн  та Рн  від просідання грунту від його 

 власної ваги [27] 
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Аналіз даних польових випробувань Далматова Б.І. й Несмелова М.С. 

показали, що переміщення палі відносно грунту пов’язано з проявом опору 

грунту по бічній поверхні та під вістрям палі, які підвищуються під час 

збільшення переміщень [29, 75]. Але підвищення відбувається до деяких 

значень просідань, що називають зсувними просіданнями  S
Cmax

, S
Omax

, після 

досягнення яких сили опіру грунту по бічній поверхні та під вістрям палі 

стають постійними. Максимальний опір грунту по бічній поверхні та під 

вістрям палі, що відповідні зсувним просіданням S
Cmax

, S
Omax

, зазвичай 

позначаються ‒  τ
max

, σ
max

. 

Опір грунту по бічній поверхні будь-якого елементу  

палі k (k ‒ номер елементу палі) пропонується визначати за  

рівняннями (1.17) ‒ (1.18): 

 

якщо  Sk < Sk
Cmax

 → kkk SB        (1.17) 

 

якщо Sk ≥ Sk
Cmax

 → τk = τ
max

                (1.18) 

 

де Sk ‒ переміщення елементу палі k; 

τk   ‒ опір грунту по бічній поверхні елементу палі k; 

Bk ‒ коефіцієнт пропорційності елементу палі k, Н/м
3
, визначають за 

формулою (1.19): 

 

max

max

C

k

k
k

S
B


                                              (1.19) 

 

Рівняння (1.17) ‒ (1.18) можуть використовуватись для визначення 

довантажувальних сил тертя грунту, але з мінусом та визначають за 

наступними рівняннями (1.20) ‒ (1.21): 
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якщо Sk  < Sk
Cmax

 → kkk BS                        (1.20) 

 

якщо Sk  ≥ Sk
Cmax

 → τk = ‒ τ
max

                 (1.21) 

 

Опір грунту під вістрям палі пропонується визначати за  

формулою (1.22): 

 

SB  0       (1.22) 

 

де B
0 

‒ коефіцієнт пропорційності палі, Н/м
3
, який знаходять за  

формулою (1.23): 

max0

max
0

S
B


                                                (1.23) 

 

Автори [29, 75] окремо зазначили, що у слабкому глинистому грунті 

після досягнення просідань, при яких бічна поверхня повністю включена в 

роботу, сили тертя збільшуються по довжині, але це збільшення відбувається 

до певної глибини, після якої розподіл сил тертя стає практично рівномірним. 

Бахолдіним Б.В. та Ігонькіним Н.Т. [7], в свою чергу, було 

запропоновано визначати максимальні значення сил тертя по бічній поверхні 

паль  за формулою (1.24):  

 

 ctghluT kk 


 





1

max
                            (1.24) 

 

А максимальні значення сил опору грунту по бічній поверхні k-го 

елементу палі визначати відповідно до  рівнянь (1.25) ‒ (1.26): 

 

якщо Z < 15÷25d →  ctghluT kk 


 





1

max

                   (1.25) 
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якщо Z ≥ 15÷25d → 
max

2515

max

dTT                                                      (1.26) 

 

 

Також окремо розглянемо відомі вітчизняні та зарубіжні нормативні 

методики визначення довантажувальних сил тертя грунту, що діють по 

бічній поверхні паль, які застосовують у практиці будівництва під час 

проектування [36, 81, 106, 107, 124]. 

 

Методика «ДБН В.2.1-10-2009. Зміна №1» [36].  

Довантажувальна сила тертя грунту визначається за формулою (1.27): 

 

,
0

, i

h

inn huP
sl

       (1.27) 

 

де u – периметр поперечного перерізу ствола палі,  м;  

τn,i – сили довантажувального (негативного) тертя i-го шару грунту по 

бічній поверхні палі, що приймають  рівними розрахунковому опору грунту, 

кПа,  за формулою (1.28): 

 

,,,,, iIiIizgin ctg      (1.28) 

 

hsl – розрахункова глибина, до якої виконують підсумовування сил 

бічного тертя просадочних шарів грунту, м; 

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

ξ – коефіцієнт бічного тиску, який приймають рівним ‒ 0,7; 

σzg,i  – вертикальне напруження від власної ваги грунту в середині i-го 

шару грунту, кН/м
2
;  

φІ,i  – кут внутрішнього тертя грунту i-го шару грунту, град;  
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сІ,i  – зчеплення грунту i-го шару, кПа. 

При глибині 6м < h < hsl  значення τn,i  приймається постійним, яке 

дорівнює значенню τn,i  на глибині 6м.  

 

Методика «Довідника проектувальника» [81]. 

Довантажувальна сила тертя згідно «Довідника» пропонується 

визначати за формулою (1.29): 
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                             (1.29) 

 

де As ‒ площа взаємодіючого з палею навколопаового грунту 

природньої структури;  

psl ‒ початковий просадочний тиск i-го шару потужністю hi;  

Hsl ‒ потужність просадочної зони; 

γsat,i ‒ питома вага i-го шару грунту при повному водонасиченні, 

обчислюється відповідно до формули: 
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                                            (1.30) 

 

hi ‒ товща i-го шару грунту, на які розбивається просадочна товща 

грунту Hsl, в межах якої виявляються довантажувальні сили тертя [3, 5, 81]. 

Площа взаємодіючого з палею грунту А визначається в залежності від 

розташування паль. Для одиночної палі визначають за формулою: 

 

,
4

)4,0(
cot

2

A
L

As 


                                               (1.31) 

 

де Асоt ‒ площа ущільненого навколо палі грунту, знаходиться за 

формулою: 
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,)5,2(25,0 2

cot dA                                                (1.32) 

 

d ‒ діаметр палі. 

Глибина товщі просадочного грунту, в межах якої виявляються 

довантажувальні сили тертя [81]: 

 

,/, slgslslsl sHH                                   (1.33) 

 

де ssl,g ‒ гранично допустиме просідання від власної ваги, приймається 

3см [122];  

εsl ‒ відносне осідання нижнього шару просадочної зони. 

 

Методика «Керівництва» [107]. 

Облік довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні паль під 

час осідання грунту під власною вагою товщі, отримані за результатами 

обробки даних натурних випробувань паль, визначають за формулою (1.34): 

 

)(
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, i

h

inn hmuaP
sl

                                          (1.34) 

 

де u – те саме що й у формулі (1.27);  

а – коефіцієнт, що враховує вплив негативного тертя та приймається 

рівним а = 1,4; 

m – коефіцієнт умов роботи, що приймається m = 1;  

τn,i – розрахунковий опір i-го шару грунту, який визначається 

відповідно до вказівок п.п. 9.6 «Керівництва» [107];  

hsl – розрахункова глибина, до якої виконують  підсумовування сил 

бічного тертя просадочних шарів грунту, яка приймається рівній глибині, де 

величина просідання грунту від дії власної ваги дорівнює гранично 
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допустимій осадці для проектування будівлі або споруди, зазначеної у 

завданні на проектування. 

Інші позначення аналогічні формулам (1.27) – (1.28). 

 

Методика СП 24.13330.2011 Пальові фундаменти [124]. 

За даною методикою «СП» довантажувальну силу тертя Pn, а також 

сили негативного тертя i-го шару грунту по бічній поверхні палі знаходять за 

наведеними вище формулами (1.27) – (1.28). Відмітна особливість даного 

методу полягає у визначенні коефіцієнта бічного тиску – ξ. Якщо за 

методикою «ДБН» [36] значення ξ приймається постійним ξ =0,7, то за 

методикою «СП» [124] визначають відповідно до формули (1.35): 

 

,1

5,0

0

max


























H

H

n

n i
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                                (1.35) 

 

де ξ – експериментальний параметр, що характеризує бічний тиск на 

контакті палі з грунтом; 

nmax – найбільше значення пористості просадочних грунтів, прийняте  

рівним 0,55; 

ni  – пористість i-го шару грунту, в частках одиниці; 

Нi  – глибина розташування середини розрахункового i-го шару 

грунту,м;  

Н0 = 1 м;  

Інші позначення такі ж як в формулах (1.27) – (1.28). 

 

Методика «Керівництво до Єврокоду-7» [106]. 

За даною методикою «Керівництво до Єврокоду-7» довантажувальну 

силу тертя  грунту Pn  пронується визначати за формулою (1.36): 

slDKn huqP  `
                                            (1.36) 
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де   q
`
DK = τn

max
 ‒ максимальне (граничне) негативне  (довантажувальне) 

поверхневе  тертя, яке пропонується визначати за  формулою (1.37): 

 

 tgq izgDK  ,

`
     (1.37) 

 

а вертикальну напругу від власної ваги грунту в середині i-го шару грунту, 

кН/м
2
 за формулою (1.38): 

 

isliizg h ,0,                                                 (1.38) 

 

Інші позначення такі ж саме, як у формулах (1.27) – (1.28). 

 

 

 

 

1.3.  Висновки до розділу 1. 

 

Проведено аналіз науково-технічної літератури, яка враховує особливі 

умови будівництва,  а саме в структурно-нестійких грунтах. 

Наведений вище аналіз існуючих теоретичних й експериментальних 

досліджень, положень і умов розрахунку та проектування пальових 

фундаментів в структурно-нестійких грунтах дозволяє зробити наступні 

висновки: 

1. Визначено завдання та напрямки досліджень, метою яких є 

вдосконалення методик визначення несучої здатності бурових паль з 

урахуванням довантажувальних сил тертя грунту.  

2. Для виявлення довантажувальних сил тертя грунту по бічній 

поверхні застосовують польові методи статичного випробування паль при дії 

вдавлюючих та висмикуючих навантажень, приймаючи рівними сили опору 
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по бічній поверхні паль незалежно від напрямку вертикального навантаження 

та врахування відносних осідань палі та навколопальвого масиву, що є 

неправомірним на підставі аналізу останніх досліджень. 

3. Проведено патентний пошук, що виявив недоліки щодо забезпечення 

зниження або відсутності можливого впливу довантажувальних сил тертя по 

бічній поверхні бурових паль у структурно-нестійких (насипних тощо) 

грунтах. 

4. Проаналізовано існуючі нормативні вітчизняні та зарубіжні методики 

визначення довантажувальних (негативних) сил тертя грунту Pn по бічній 

поверхні паль, виявлено відмінності визначення у методиках розрахунків 

величин довантажувальних сил тертя грунту Pn [72].  

5. На наш погляд 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 висмикувальних та вдавлюючих навантажень.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ЛАБОРАТОРНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЇ 

ДОВАНТАЖУВАЛЬНИХ СИЛ ТЕРТЯ ГРУНТУ ПО БІЧНИЙ 

ПОВЕРХНІ МОДЕЛЬНИХ  ПАЛЬ 

 

 

 

2.1. Спосіб визначення максимальної довантажувальної сили  тертя 

грунту по бічній поверхні модельної палі 

 

Пропонується визначення максимальної довантажувальної сили тертя 

грунту Pn по бічній поверхні палі і його реалізація на модельній палі в 

лабораторних умовах (див. рис.2.1). 

Підготовка до експерименту та його проведення включало декілька 

етапів (див. рис. 2.1 ‒ 2.2): 

 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 піщаного грунту на необхідну висоту hsl; 

 проводилась імітація процесу осідання всієї товщі hsl на величину 

порядку ssl  за рахунок спуску повітря з пневматичної подушки; 

 відбувалось реєстрування додаткової ваги палі Pn за рахунок 

довантажувальних (негативних) сил тертя грунту τn по бічній поверхні палі. 
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Рисунок 2.1. 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 (діаметром d = 46мм); 2 − лабораторна 

установка (лоток); 3 – грунтовий масив (пісок);  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) 

 

 

2.1.1. Матеріали, обладнання й методика проведення дослідження 

експерименту щодо  визначення дії довантажувальної сили  тертя грунту  

 

В якості експериментальної установки (див. рис. 2.2) 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 заповнювався пневматичною 

подушкою. 

 

 
 

 

 

Рисунок 2.2. Загальний вигляд установки в процесі експерименту та 

схема установки з позначенням всіх розмірів (мм): 1 – лабораторна установка 

(лоток); 2 – модельна паля;  3 – пісок; 4 – шланг, що використовувався для 

надування-спускання «подушки»; 5 – електронні ваги (модель AXIS A20) 

 

Лабораторні  дослідження проводились в експериментальній установці 

(див. рис. 2.1 ‒ 2.2) у днище якої виконувався наскрізний отвір, з закріпленою  

пропускної конструкцією, яка складалася з привареної обойми для сальника 

та самого сальника («гумовий сальник») (див. рис. 2.3).  
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Рисунок 2.3. Пропускна конструкція: 1 – металева пластина з 

кріпильними отворами; 2 – обойма для сальника; 3 – сальник 

 

В нижній частині експериментальної лабораторної установки (лотка) 

влаштовувалося «подвійне» днище з проміжком порядку ssl = 100мм, яке 

заповнювалося пневматичною подушкою (рис. 2.4). 

Експериментальні лабораторні дослідження довантажувальних сил 

тертя грунту по бічній поверхні проводилися на модельній  

палі (див. рис. 2.5).  

Використовувалася модельна фторопластова паля довжиною  

L = 1000мм,  діаметром d = 46мм з аналогічними параметрами раніше 

досліджуваної системи для визначення T0 за допомогою крутного 

моментного навантаження М [130, 131], яка була виконана з урахуванням 

вимог теорії подібності [118] 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. 
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Рисунок 2.4. Пропускна конструкція  (спеціальний отвір) у днищі 

лабораторної установки: а ‒ з гумовим сальником; б ‒ з пневматичною 

подушкою 

 

Варто зазначити, що основною метою експериментального 

дослідження було визначення якісного характеру розподілу 

довантажувальних сил тертя грунту за глибиною, а не визначення фактичних 

значень із застосуванням масштабних коефіцієнтів переходу від модельної 

палі до натурної палі. 

Відстань між палею й стінками лотка орієнтовно складало ≈ 257мм. 

Такий підхід забезпечив максимальну «чистоту» передачі зусиль на тіло 

модельної палі від лабораторної установку, а, отже, й максимально можливу 

ступінь достовірності отриманих результатів в рамках конкретного 

експериментального дослідження. 

Досліджуючи роботу модельної палі по її бічній поверхні, при передачі 

на неї вертикального вдавлюючого навантаження, нижній кінець палі 

пропускався через спеціальні отвори у «днищах», які складалися з 

привареної обойми для сальника та самого сальника (рис. 2.4, а), а також 

через спеціально обладнану перегородку (яка була виконана з ДСП), що 

створювала «подвійне днище» та спиралася на пневматичну подушку (див. 
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рис. 2.4, б), з упором модельної палі на поверхню електроних ваг (модель 

AXIS A20, див. рис. 2.6). 

 

 

Рисунок 2.5. Конструкція модельної палі з фторопласту:  

L = 1000мм, d = 46мм 

 

 

В експерименті використовувався сальник диаметром Ø45мм, що на 

1 мм менше діаметра модельної палі, для виключення просипання піску й для 

контролювання переміщень під час просідання грунтового масиву. 

У якості матеріалу засипки використовувався дрібний пісок, сухий  

(w ≈ 0 д.од,  ≈ 15кН/м
3
,  ≈ 30°). Середній розмір зерен від 0,20 до 0,25мм. 

Методика та підготовка до експерименту визначення дії максимальної 

довантажувальної сили тертя грунту та його проведення включало декілька 

етапів (див. рис. 2.1 ‒ 2.2): 
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1. Модельна паля встановлювалась у проектне вертикальне положення 

шляхом вільного вивішування, яке забезпечувалось за допомогою металевого 

тросу діаметром Ø2мм, виключаючи тиск від власної ваги, при якому нижній 

кінець палі пропускався через спеціальні отвори в днищах (через всю 

пропускну конструкцію) лотка, з упором палі на поверхню електронних ваг 

(модель AXIS A20) (див. рис. 2.4, б, рис. 2.6). 

2. Проводилась засипка піщаного грунту на необхідну висоту ‒ hsl  

(hsl / d). Як засипка  використовувався дрібний, сухий пісок ( = 15кН/м
3
,  

 = 30°, ρ = 1,5 т/м
3
). Середній розмір зерен від ≈ 0,20 ÷ 0,25мм. Пісок у лоток 

засипався рівномірно, не великими порціями, «дощем» до необхідної висоти 

засипки: hsl1 = 200мм; hsl2 = 400мм; hsl3 = 600мм; hsl4 = 800мм. Після повного 

засипання на необхідну висоту ‒ hsl (1,2,3,4) до початку першої серії 

експериментів установка дотримувалися в проектному положенні мінімум  

30 хвилин.  

Вертикальність модельної палі постійно контролювалася в процесі 

засипання лабораторної установки. 

 

 
 

Рисунок 2.6. Вид лабораторної установки в процесі експерименту під час 

визначення довантажувальних сил тертя грунту Рn 
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3. Проводилась імітація процесу просадки всієї товщі hsl  на величину 

порядку ssl = 100мм за рахунок спускання повітря з пневматичної подушки. 

Початок руху грунтового масиву при кожній ступені навантажування  

фіксувалося візуально (зняття значень з екрану електронних ваг,  

модель: AXIS A20). Точність ваг становила 10грам (1•10
-6

кН), проте візуально 

вдавалося фіксувати значення на екрані з точністю до 100грам (1•10
-5

кН). 

4. Реєструвалась додаткова вага палі Pn за допомогою електронних ваг 

за рахунок дії дотичних довантажувальних сил тертя грунту τn по її бічній 

поверхні. Ваги (модель AXIS A20), що використовувалися в експериментах 

представлені на рис. 2.6. 

Таким чином, було проведено серію експериментів по визначенню 

довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні модельної палі при 

різної засипки hsl: hsl1 = 200мм (0,2м, hsl / d = 4,35); hsl2 = 400мм (0,4м,  

hsl / d = 8,70); hsl3 = 600мм (0,6м, hsl / d = 13,04); hsl4 = 800 мм (0,8м,  

hsl  / d = 17,39).  

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

дозволило, керуючись ДСТУ [39], якісно провести статистичну обробку 

часних значень експериментальних даних (див. табл. 2.1 ‒ 2.4). 

 

 

 

2.2. Обробка результатів лабораторного експерименту  

 

На підставі проведених експериментів були отримані часні значення 

довантажувальних  сил тертя грунту Pn й сипучого матеріалу по стволу палі 

на відповідних глибинах по осі z, сформованих в залежності від напруженого 

стану навколопальвого грунтового масиву за рахунок його власної ваги при 

відсутності дії на палю вертикального навантаження (тобто умовно у «стані 

спокою»). 

Реєструвалася додаткова вага палі Pn  за рахунок довантажувальних сил 

тертя грунту τn по бічній поверхні палі після процесу просідання (на 
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величину порядку ssl = 100мм за рахунок спускання повітря з «подушки») 

всієї товщі hsl. 

Далі, керуючись рекомендаціями [39], була проведена статистична 

обробка отриманих часних значень експерименту, де Ni – часне значення 

довантажувальних сил тертя грунту на глибині z (hsl), кН; d – діаметр палі, м.  

Спочатку виконувалася статистична перевірка для виключення 

можливих помилок, що залишилися після аналізу дослідних даних, шляхом 

виключення того часного (максимального або мінімального) значення Ni, для 

якого виконується умова (2.1): 

 

SNN i  ,                                         (2.1) 

 

де N  – середнє арифметичне значення зусиль отриманих при спусканні 

повітряної гумової подушки у рівні  кожного умовного шару, кН; 

  = 2,18 – статистичний критерій, який приймається в залежності від 

числа визначень характеристики, рівного n = 7, за таблицею Ж.1  

Додатку Ж [37];  

S – середньоквадратичне відхилення, яке визначається за  

формулою (2.2):  

 








7

1i

2

iNN
17

1
S )( .    (2.2) 

 

Далі обчислювався коефіцієнт варіації за формулою (2.3):  

 

N

S
V       (2.3) 

 

та показник точності середнього значення за формулою (2.4):  



73 

 

 

 

n

Vta ,     (2.4) 

 

де tα = 1,94 – коефіцієнт, що приймається за таблицею Ж.2  

Додатку Ж [39] в залежності від заданої односторонньої довірчої вірогідності 

α = 0,95 та числа ступенів свободи К = n‒1 = 6.  

 

Наступним обчислювався коефіцієнт надійності по грунту γg за   

формулою (2.5): 

a

g






1

1
     (2.5) 

 

й розрахункове значення зсувних зусиль по формулі (2.6): 

 

g

N
N


 .     (2.6) 

 

Необхідні данні для цих підрахунків наведені у таблицях 2.1 ‒ 2.4.  

Таким чином, при висоті засипання hsl4.=0,8м і співвідношення  

hsl (z)/d = 17,39; hsl3.= 0,6м і співвідношення hsl (z)/d = 13,04; hsl2.= 0,4м і 

співвідношення hsl (z)/d = 8,70; hsl1 = 0,2м і співвідношення hsl (z)/d = 4,35 

були отримані значення довантажувальних сил тертя грунту в рівнях усіх 

умовних шарів hsl  по сім (7) вимірів для кожної висоти засипки (або 

товщини), що дозволило якісно провести статистичну обробку часних 

значень експерименту. 

Статистична обробка даних отриманих під час експериментальних 

досліджень при визначенні довантажувальних сил тертя грунту Pn наведені у 

таблицях 2.1 ‒ 2.4. 
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На підставі експериментальних значень Pn,i та їх аналізу отримана 

залежність величин максимальної довантажувальної сили тертя грунту  від 

співвідношення hsl/d (за глибиною hsl (z) в стані спокою при hsl = 800мм і 

співвідношенні hsl/d (z/d) = 17,39) у вигляді рівняння (2.7): 

 

Pn = 0,0245∙( hsl/d)
2
 + 0,002∙( hsl/d) + 0,0486   (2.7) 

а також приведений графік (див. рис. 2.7) залежності максимальних 

довантажувальних сил тертя грунту Pn та приведено узагальнену таблицю 2.5 

отриманих значень довантажувальних сил Pn під час експериментальних 

досліджень. 

 

 

Рисунок 2.7. Графік залежності довантажувальних сил тертя грунту Pn 

від hsl d (z/d) 
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Таблиця 2.1 

Статистична обробка даних при визначенні довантажувальних сил 

тертя грунту Pn  при hsl = 0,8м (hsl/d (z/d) = 17,39) 

Н
о
м

ер
 

се
р
ії

 

N
i·

1
0

-2
, 

 к
Н

 

N
 

  
  

 _
_

_
 N

-N
i 

  
  

 _
_

_
 

(N
-N

i)
2

 

_
_

_
 


(N

-N
і)

2
 

S  S V t ρα γg P
n
· 

(˟
1

0
-2

, 

к
Н

) 

1 7,5 

7,527 

0,027 0,000737 

0,007134 0,0345 2,18 0,075 0,00458 1,94 0,0034 1,0033 7,501 

2 7,5 0,027 0,000736 

3 7,59 -0,0628 0,00395 

4 7,51 0,0171 0,00029 

5 7,54 -0,0128 0,000165 

6 7,5 0,0228 0,000736 

7 7,55 -0,2286 0,00052 

 

SNN i  , отже, дослідні дані не містять грубих помилок. 

 

Таблиця 2.2 

Статистична обробка даних при визначенні довантажувальних сил 

тертя грунту Pn  при hsl = 0,6м (hsl / d (z / d) = 13,04) 

Н
о
м

ер
 

се
р
ії

 

N
i·

1
0

-2
, 
к
Н

 

N

 

  
  

 _
_

_
 

N
-N

i 

  
  

 _
_

_
 

(N
-N

i)
2

 

_
_

_
 


(N

-N
n
)2

 

S  S V t ρα γg P
n
· 

(˟
1

0
-2

, 
к

Н
) 

1 4,27 

4,243 

-0,0271 0,00073 

0,00215 0,01189 2,18 0,0412 0,00445 1,94 0,00327 1,003 4,229 

2 4,24 0,00286 0,000008 

3 4,23 0,01286 0,000165 

4 4,21 0,0328 0,0011 

5 4,25 -0,00714 0,000051 

6 4,25 -0,00714 0,000051 

7 4,25 -0,00714 0,000051 

 

SNN i  , отже, дослідні дані не містять грубих помилок. 
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Таблиця 2.3 

Статистична обробка даних при визначенні довантажувальних сил 

тертя грунту Pn  при hsl = 0,4м (hsl / d (z / d) = 8,70) 

Н
о
м

ер
 

се
р
ії

 

N
i·

1
0

-2
, 
к
Н

 

N

 

  
  

 _
_

_
 

N
-N

i 

  
  

 _
_

_
 

(N
-N

i)
2

 

_
_

_
 


(N

-N
n
)2

 

S  S V t ρα γg P
n
· 

(˟
1

0
-2

, 
к

Н
) 

1 1,85 

1,843 

-0,00714 0,000051 

0,00234 0,01976 2,18 0,043 0,0107 1,94 0,00786 1,01 1,828 

2 1,87 -0,02714 0,000737 

3 1,84 0,00286 0,0000082 

4 1,81 0,03286 0,00108 

5 1,84 0,00286 0,0000082 

6 1,86 -0,0171 0,000294 

7 1,83 0,01286 0,00017 

 

SNN i  , отже, дослідні дані не містять грубих помилок. 

 

Таблиця 2.4 

Статистична обробка даних при визначенні довантажувальних сил 

тертя грунту Pn  при hsl = 0,2м (hsl / d (z / d) = 4,35) 

Н
о
м

ер
 

се
р
ії

 

N
i·

1
0

-2
, 
к
Н

 

N

 

  
  

 _
_

_
 

N
-N
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 _
_

_
 

(N
-N

i)
2

 

_
_

_
 


(N

-N
n
)2

 

S  S V t ρα γg P
n
· 

(˟
1

0
-2

, 
к

Н
) 

1 0,65 

0,662 

0,01257 0,000158 

0,00228 0,0195 2,18 0,0424 0,0294 1,94 0,0216 1,022 0,648 

2 0,69 -0,02743 0,00075 

3 0,68 -0,01743 0,0003 

4 0,678 -0,0154 0,00024 

5 0,65 0,01257 0,000158 

6 0,65 0,01257 0,000158 

7 0,64 0,02257 0,00054 

 

SNN i  , отже, дослідні дані не містять грубих помилок. 
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Таблиця  2.5. 

Значеня довантажувальних сил тертя грунту Pn за різних 

співвідношеннях hsl/d (z/d) отриманих під час експериментальних досліджень 

Висота засипки hsl (z) 

(м) 

Співвідношення 

hsl/d (z/d) 

Pn 

(˟10
-2

кН) 

0,2 4,35 0,648 

0,4 8,70 1,828 

0,6 13,04 4,229 

0,8 17,39 7,501 

 

Варто зазначити, що отримана під час експериментальних досліджень 

отримана залежність узгоджується з виводами Lee C.J., Bolton M.D.,  

A. Al-Tabbaa зробленими у роботах [162, 163], в яких авторами було 

проведено числовий аналіз з використанням пакета кінцевих елементів 

ABAQUS для моделювання поведінки довантажувальних сил тертя грунту по 

бічній поверхні паль та запропонованими графіками розподілу за глибиною 

навантаження і зсувної напруги (див. рис. 1.6).  

 

2.3. Порівняння  довантажувальних сил тертя грунту та сил опору 

грунту при крутному моментному навантаженні  

 

Для можливості підтвердження теоретичного положення: T0 ≈ Pn   були 

виконані лабораторні експериментальні дослідження [109, 130, 131] з 

аналогічними параметрами раніше досліджуваної системи для визначення T0, 

які дозволили виділити сили опору грунту по бічній поверхні палі для 

випадків: 

‒ Pn – максимальну довантажувальну силу тертя грунту при деформації 

ssl грунтового масиву в межах всієї товщі hsl, кН (див. рис. 2.8, а); 



78 

 

 

 − 0T  − при відсутності дії на палю вертикального навантаження, тобто 

силам опору грунту T0 при дії крутного моментного навантаження, кН (див. 

рис. 2.8, б). 

 

  

                      а                      б 

Рисунок 2.8. Схеми експериментів: а –  визначення максимальних 

довантажувальних сил тертя грунту Pn;  

б – визначення сили опору грунту T0  при дії крутного моменту М 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ‒ те сааме, що й на рис. 2.1 

 

Результати лабораторних експериментів щодо визначення 

довантажувальних сил тертя грунту зведені у таблиці 2.5. Порівняння з 

результатами визначення сил опору по бічній поверхні палі при крутінні Т0, 

які отримані раніше к.т.н. Табачніковим С.В. [130, 131] (див. рис. 2.8, б) 

наведено у таблиці 2.6, а також приведено графік (див. рис. 2.9) залежності 

для сил опору грунту при крутінні Т0 й довантажувальних сил тертя  

грунту Рn. 
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Рисунок 2.9. 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) 

Таблиця  2.6. 

Порівняння значень довантажувальних сил тертя грунту Pn й сил опору 

по бічній поверхні при крутінні Т0 

Висота засипки 

hsl (z)  (м) 

Співвідношення 

hsl / d (z / d) 

Pn 

(˟10
-2

кН) 

Т0 

(˟10
-2

кН) 

Розход-

ження, % 

0,2 4,35 0,648 0,466 28 

0,4 8,70 1,828 1,819 0,49 

0,6 13,04 4,229 4,100 3,1 

0,8 17,39 7,501 7,085 5,55 
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Отже, часні значення експериментальних сил Рn й Т0 визначалися в 

граничному стані системи «грунтовий масив ‒ модельна паля». 

Для всіх експериментів було проведена достатня кількість дослідів для 

проведення якісної статистичної обробки часних значень експериментальних 

даних [39]. 

К.т.н. Табачніковим С.В. [130, 131] отримано 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). Результати 

лабораторних експериментів представлені у вигляді графіку на рис. 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10. 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). 

 

З рис. 2.9 ‒ 2.10 видно, що результати лабораторних експериментів 

підтверджують теоретичне положення д.т.н. Самородова О.В. [109]  

(див. рис. 2.11) про рівність сил: Pn ≈ T0 (див. рис. 3.1), 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 [36], 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. 
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Рисунок 2.11. Схеми розподілу сил опору f0  й довантажувальних сил 

тертя грунту  τn  по бічній поверхні паль  

 

Отже, узагальнюючи вище зазначене довантажувальну силу тертя 

грунту Pn необхідно визначати за допомогою крутного моментного 

навантаження М, а не висмикуючого навантаження Fdu, як запропоновано у 

сучасних нормах ДБН [36], що перейшло з радянського нормативного 

документу СНіП [122]. 

 

 

2.4. Висновки до розділу 2. 

 

Проведені лабораторно-експериментальні дослідження дії 

довантажувальних сил тертя  грунту по бічній поверхні паль дозволили 

зробити наступні висновки: 

1. Запропоновано спосіб визначення максимальної довантажувальної 

сили тертя грунту Pn по бічній поверхні модельних паль та проведено його 

реалізацію в лабораторних умовах за допомогою розробленої  

установки [110, 168]. 
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2. Отримана експериментальна залежність максимальної 

довантажувальної сили тертя грунту Pn по бічній поверхні палі від 

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

3. Результати лабораторних досліджень підтвердили запропоноване 

д.т.н. Самородовим О.В. [109] теоретичне положення про те, що 

довантажувальна сила тертя або негатива сила тертя грунту Pn на палю 

розвивається за рахунок додаткових деформацій навколопальового масиву і 

не може бути більша за силу опору по бічній поверхні палі при крутінні T0, 

яка формується за рахунок власної ваги грунтової основи та визначається при 

дії крутного моментного навантаження: Pn ≈ T0, на відміну від нормативного 

положення ДБН [36], що прирівнює довантажувальні сили тертя грунту Pn  до 

сил опору Fdu при дії висмикуючого навантаження: Pn  = Fdu [168]. 

4. Результати проведених експериментальних досліджень вказують на 

можливість обгрунтованого зниження впливу потенційних 

довантажувальних сил тертя грунту Pn по бічній поверхні паль в структурно-

нестійких грунтах, що в свою чергу, дозволить збільшити несучу здатність 

паль Fd на вдавлюючі навантаження і, як наслідок, забезпечити певний 

економічний ефект. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ 

НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ БУРОВИХ ПАЛЬ З УРАХУВАННЯМ 

ДОВАНТАЖУВАЛЬНИХ СИЛ ТЕРТЯ ГРУНТУ 

 

 

3.1. Вдосконалення аналітичної методики визначення 

довантажувальних сил тертя грунту, що діють по бічній поверхні паль  

 

У другому розділі виконані та проаналізовані експериментальні 

дослідження [109, 130, 131], які дозволяють порівняти сили по бічній 

поверхні палі для випадків (див. рис. 2.8): 

− Pn – максимальну довантажувальну силу тертя грунту при деформації 

ssl грунтового масиву в межах товщі hsl,  кН (див. рис. 2.8, а). 

− T0 − силу опору грунту T0 при дії крутного моментного 

навантаження, кН (див. рис. 2.8, б). 

У даному розділі пропонується вдосконалена методика визначення 

довантажувальних (негативних) 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 і висмикуючих 

навантаженнях, а також в стані спокою. 

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, пропонується розглядати ці сили як максимально можливий опір 

грунту по бічній поверхні палі при крутінні T0, що виявлений  

раніше (див. рис. 3.1) [109, 130, 131].  
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Тобто нормативну довантажувальну силу тертя грунту Pn слід 

прийняти рівною T0: Pn ≈ T0 (див. Розділ 2, рис. 2.11) і визначати відповідно 

до запропонованої методики (д.т.н. Самородов О.В., к.т.н. Табачніков С.В.) 

для сил опору по бічній поверхні палі при крутінні [109, 130, 131]: 

 

                       


slh

iinn huTP
0

,0  ,                          (3.1) 

 

iIciiizgizgiin cktgkf ,,0,0,,,0,   ,   (3.2) 

 

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. Пласти грунту рекомендується розподіляти на однорідні шари  

товщиною hi  ≤ 2м; 

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 у стані спокою  

(табл. 3.1, рис. 3.2), 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 [35, 36]. 

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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Зазначимо, що коефіцієнт kzg, отриманий за результатами лабораторних 

та аналітичних досліджень [11, 130], враховує напружений стан 

навколопальового масиву грунту у стані спокою.  

 

Таблиця 3.1. 

Значення коефіцієнта затухання напружень kzg від відносної  

глибини  hsl/d (z/d) 

z/d kzg z/d kzg 

1 2 1 2 

0 1,00 20 0,32 

1 0,87 21 0,31 

2 0,80 22 0,30 

3 0,74 23 0,29 

4 0,69 24 0,28 

5 0,64 25 0,27 

6 0,61 26 0,26 

7 0,57 27 0,25 

8 0,54 28 0,24 

9 0,51 29 0,23 

10 0,49 30 0,23 

11 0,46 31 0,22 

12 0,44 32 0,21 

13 0,42 33 0,20 

14 0,41 34 0,20 

15 0,39 35 0,19 

16 0,37 36 0,18 

17 0,36 37 0,18 

18 0,35 38 0,17 

19 0,33 39 0,16 
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Рисунок 3.1. Розрахункова схема до визначення сумарних довантажувальних 

сил тертя грунту Рn:  

FL – рівень поверхні грунту біля голови палі; WL − рівень підземних вод;  

f0  – сили опору та  τn  – довантажувальні сили тертя грунту по бічній поверхні 

паль; σzg,i – напруга від власної ваги грунту в середині i- го розрахункового 

шару грунтової основи, що залежить від відносної глибини  hsl/d (z /d) 

розглянутого i-го шару; hi – товщина i- го шару грунту, дотичного з бічною 

поверхнею палі; hsl (z) – розрахункова глибина, до якої виконується 

підсумовування сил бічного тертя просадочних шарів грунту 
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Рисунок 3.2. Залежність коефіцієнта затуханнь напружень kzg 

від відносної глибини  z/d [131] 

 

Для порівняння значень довантажувальних сил тертя грунту 

визначених за рекомендаціями різних методик (див. Розділ 1, рис. 3.6), в 

якості вихідних даних було прийнято інженерно-геологічні умови і 

геометричні параметри випробуваної палі згідно даних наведеного прикладу 

у  «Керівництві» [107]. 

Розрахункова схема взаємодії буронабивної паліу у грунтовому масиві, 

що влаштовувалась сухим способом в просадочних грунтах з опиранням на 

твердий лесовидний суглинок представлена на рис. 3.3.  

Грунтові умови: ІІ ‒ тип за просіданням. Розрахункова глибина hsl 

визначається за графіком залежності сумарної величини просідання ssl  від 

глибини розташування i-го шару просадочного грунту hsl. При цьому 
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величина hsl = 13,7м прийнята для всіх зазначених методик  розрахунків (див. 

рис. 3.4). 

 

 

Рисунок 3.3. Розрахункова схема взаємодії буронабивної палі 

у грунтовому масиві [107] 

 

Рисунок 3.4. Графік залежності Ssl = f(h) [107] 

 

Довантажувальна сила тертя грунту Pn за рекомендаціями різних 

методик дорівнює: 
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‒ згідно методики: «ДБН» [36]: 

3,14 (2 2,58 2 3,35 2 4,12 2 4,88 2 5,65 2 6,42 1,7 7,2) 207,99(тс)

2079,9( )

nP

кH

                


 

 

‒ згідно методики: «СП» [124]:

 
 3,14 (2 2,62 2 3,08 2 3,41 2 3,67 2 3,88 2 4,07 (1,7 4,312) 153,86(тс)

1538,6( )

nP

кH

                


 

 

‒ згідно методики: «Керіництва» [107]: 

 1,4 3,14 (0,5 0,5 1,79 6 0,306 2,2) 6 (0,5 1,79 6 0,306 2,2) 7,7 209,78(тс)

2097,8( )

nP

кH

                


 

 

‒ згідно методики: «Керіництво за Єврокодом-7» [106]: 

)(2,1742)тс(22,1747,1314,305,4 кНPn   

 

‒ за запропонованою «Вдосконаленою методикою» (τn,i  = f0,i) [73]: 

 0 3,14 2 (1,69 2,09 2,38 2,61 2,79 2,93) (1,7 2,95) 106,76(тс)

1067,6( )

nP Т

кH
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Епюри розподілу довантажувальних сил тертя грунту, що діють по 

бічній поверхні бурових паль згідно раніше наведених 

 методик (див. Розділ 1) [36, 72, 106, 107, 124],  схематично приведено  

на рис. 3.5. 

 

  

               а б 

 
 

в г 

Рисунок 3.5. Епюри розподілу довантажувальних сил тертя грунту τn,i : 

 а – згідно рекомендацій методики ДБН [36]; б − згідно рекомендацій 

методики СП [124];  в − згідно рекомендацій методики Керівництво за 

Єврокодом-7 [106]; г −  згідно запропонованої вдосконаленої  

методики (τn,i  = f0,i) [72, 73] 
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На рис. 3.6 наочно представлені результати розрахунку 

довантажувальних (негативних) сил тертя грунту Pn [72, 73] за  різними 

методиками [36, 106, 107, 124] при інших рівних умовах [107]. 

 

 

 

Рисунок 3.6. Значення довантажувальних сил тертя, що діють по бічній 

поверхні паль, які визначені за різними методиками [73] 

 

З рис. 3.6 бачимо, що застосування різних методик дає значну 

відмінність величин довантажувальних сил тертя грунту: величина Pn, 

отримана за запропонованою вдосконаленою методикою [72], в  2 рази 

менше, ніж за методикою «Керівництва» розробленого НИИОСП  

ім. Н.М. Герсеванова, 1980 р. [107] і українського «ДБН» [36], а також в  1,7  

і  1,5 разів менше методик «Керівництво за Єврокодом-7» [106] і 

російського «СП» [124] відповідно. 
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3.2. Вдосконалення методик  визначення несучої здатності палі за 

результатами статичних випробувань 

 

Нормативна формула [36] для визначення розрахункового 

навантаження на палю в просадочних грунтах за результатами польових 

випробувань: 

 

nc

k

d P
F

N  


,      (3.3) 

 

де Fd – несуча здатність палі, кН, яка приймається як різниця між 

несучою здатністю L
dF  палі довжиною L на вдавлюююче навантаження і 

несучою здатністю slh
duF  палі довжиною hsl на висмикуюче навантаження;  

hsl – розрахункова глибина підошви просадочної товщі, м, в межах якої 

проявляється просідання грунту від власної ваги; 

Pn – довантажувальна сила тертя грунту, кН, яка приймається рівною 

граничному опору палі довжиною hsl при висмикуванні, тобто slh
dun FP  ;  

γk  − коефіцієнт надійності, приймають згідно з п.п. 8.5.2.25 [36]; 

γс – коефіцієнт умови роботи, значення якого залежить від можливого 

значення просідання грунту ssl: при ssl = 5 см − γс = 0, при ssl ≥ 2 sи − γс = 0,8, 

для проміжних значень ssl − γс   визначають за інтерполяцією [36]. 

 

Наочно представимо «традиційну» схему випробуваннь натурних паль 

в просадочних грунтах для визначення несучої здатності палі Fd на 

вдавлюючі навантаження (див. рис. 3.7), 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;  
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slh

du
F − при висмикуванні палі довжиною hsl, кН. 

 

 

 

Рисунок 3.7. 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. 3.7) 

формула для визначення несучої здатності паль  Fd матиме вигляд: 

 

slh

du

0

l

dn

l

d

L

dd F
k

1
FPFFF                               (3.4) 

 

де l

d
F  − 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; 
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slh
duF  − сила опору по бічній поверхні палі довжиною hsl при дії 

висмикуючого навантаження, кН; 

hsl − розрахункова потужність посадочної 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. 2.10). 

Тоді нормативну формулу (3.3) ДБН [36] 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


 .                                        (3.5) 

 

де 
l

d
F , slh

duF , k0 ‒ те саме,  що й у формулі (3.4); 

γk , γс – те саме, що й у формулі (3.3). 

 

 

3.3. Висновки до розділу 3. 

 

Запропоновано аналітичну методику визначення максимальної сили 

тертя грунту по бічній поверхні паль, що дозволяє обгрунтовано відвищіти 

несучу здатність паль на дію вдавлюючих навантажень, а також 

обгрунтовано запропоновану вдосконалену методику визначення 

потенційних довантажувальниних сил тертя грунту, що дозволяють до 2-х 

разів знизити дані сили в структурно-нестійких грунтах у порівнянні з 

існуючими методиками. 

1. На підставі аналізу експериментальних досліджень вдосконалено 

методику визначення довантажувальних сил тертя грунту по бічній поверхні 
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бурових паль, що базується на виявлених раніше силах опору грунту у стані 

спокою [109, 130]. 

2. Застосування запропонованої методики у порівнянні з іншими 

медодиками дає значну відмінність величин довантажувальних сил тертя 

грунту: величина Pn, отримана за вдосконаленою методикою в  2 рази 

менше, ніж за методикою «Керівництва» розробленого НИИОСП  

ім. Н.М. Герсеванова [107] і українського «ДБН» [36], а також в  1,7  

і  1,5 разів менше методик «Керівництво за Єврокодом-7» [106] та 

російського «СП» [124] відповідно, що узгоджується з твердженням в одній з 

піонерних робіт А.О. Григорян [24] у цьому напрямку. 

3. На наш погляд, нормативна методика ДБН [36] призначення 

розрахункового навантаження на палі, крім вищезазначених неточностей, має 

принциповий недолік, пов'язаний з введенням в останні норми СНіП та ДБН 

по пальовим фундаментам коефіцієнта умов роботи γс, який враховує 

просідання грунту ssl, що не має фізичного сенсу при його впливі на 

величину граничного опору палі при висмикуванні Pn та суперечить 

обгрунтованій методиці «Керівництва» [107]. 

4. Вдосконалено нормативну методику ДБН [36] визначення 

розрахункового навантаження на бурові палі з урахуванням 

довантажувальних сил тертя грунту Pn, що діють по бічній поверхні, за 

результатами випробування натурних паль на дію вдавлюючих і 

висмикуючих навантажень, яка дозволяє обгрунтовано знизити вплив 

потенційних довантажувальних сил тертя Pn в структурно-нестійких грунтах 

[73] і, як наслідок, підвищити значення несучої здатності паль Fd [111]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО –

ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

4.1. Польові випробування грунтів палями для визначення 

розрахункового навантаження на палі у структурно-нестійких грунтах 

 

В області випробувань натурних паль нормативним і найпоширенішим 

є метод випробування грунтів палями [28, 37, 40, 43, 142], під час якого до 

голови палі прикладається умовно статичне вдавлююче чи висмикуюче 

навантаження за допомогою стандартного гідравлічного обладнання із 

застосуванням контрвантажів або різних конструкцій анкерних систем. 

Також пропонують методи та способи випробувань для особливих 

грунтових умов, конструкцій паль і паль-оболонок, у тому числі з 

виявленням сил опору для різних їх частин [119, 126, 128].  

Під час процесу випробуваннь грунтів палями досліджують 

напружено-деформований стан (НДС) системи «грунтова основа ‒ паля» за 

допомогою як звичайних манометрів і прогиномірів, так і сучасних датчиків 

та обладнання, на підставі чого за різними методиками визначають їх несучу 

здатність [39, 142]. 

 

 

4.1.1. Інженерно-геологічна характеристика дослідної ділянки 

будівництва 

 

Дослідна ділянка будівництва знаходиться у м. Харкові по  

вул.  Велозаводській (район школи № 145). Рельєф ділянки характеризується 
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перепадом абсолютних відміток поверхні ≈ 154,50 ÷ 155,72м (див. рис. 4.1). 

Територія будівництва класифікується як потенційно підтоплювальна.  

Згідно ДБН А.2.1-1-2014 категорія складності інженерно-геологічних 

умов території ‒ III (складна) [41].  

 

 

 

Рисунок 4.1. Схема дослідного майданчика з розташуванням бурових 

свердловин 

 

Згідно технічного звіту щодо інженерно-геологічних вишукувань на 

ділянці будівництва житлових будинків, складеного УкрНДІІНТВ (ГІІНТІЗ), 

2013 р. [135] в межах ділянки виділені такі інженерно-геологічні елементи 

(ІГЕ) (див. рис. 4.2): 

ІГЕ-1 − насипний грунт, з включенням супіщаних та суглинистих 

грунтів (потужністю 10,6м). 

ІГЕ-2 − суглинок сірий, буро-сірий, від напівтвердої до твердої 

консистенції, у водонасиченому стані ‒ просадочний (0,9м). 

ІГЕ-3 − супісок сірий, пластичний (2,5м). 

ІГЕ-4 − суглинок зеленувато-сірий, напівтвердої консистенції, з 

прошарками піску (2,2м). 

ІГЕ-5 − піски світло-сірі, жовто-сірі, з тонкими прошарками суглинків, 

щільні, водонасичені (5,8м). 
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Фізико-механічні характеристики грунтів дослідного майданчику 

наведено у таблиці  4.1. 

Таблиця 4.1 

Значення фізико-механічних характеристик грунтів дослідного 

майданчику 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Питома вага грунту γ кН/м
3
 16,6 17,01 21,07 19,39 16,95 

Питома вага 

водонасиченого грунту 
γsat кН/м

3
 18,2 18,74 21,09 19,45 19,89 

Питома вага часток 

грунту 
γs кН/м

3
 - 26,66 26,07 26,75 26,07 

Питома вага зваженого у 

воді грунту 
γsb кН/м

3
 8,9 9,16 11,43 10,53 10,27 

Питома вага сухого 

грунту 
γd кН/м

3
 - 14,49 18,32 16,62 16,46 

Природна вологість w д.од. - 0,18 0,15 0,17 0,03 

Коефіцієнт пористості е д.од. 0,84 0,84 0,42 0,61 0,58 

Питоме зчеплення грунту с МПа 0,014 0,020 0,020 0,037 0,003 

Кут внутрішнього тертя φ град. 18 20 19 20 34 

Модуль деформації у 

природньому стані 
Е МПа 13 13 - 15 34 

Модуль деформації у 

водонасиченому стані 
Еsat МПа 7,0 7,0 8,0 15 - 

Показник плиності IL д.од. - 0,31 0,60 0,25 - 

Число пластичності Ip д.од. - 0,19 0,05 0,14 - 
 

* ‒ шар є суглинком твердим, у водонасиченому стані текучопластичний, 

просадочний. 
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Особливістю грунтових нашарувань є наявність у верхній частині 

насипних грунтів ІГЕ-1, що мають значну потужність до ≈ 10,6м від 

проектованого дна котловану та підстиляються просадочним шаром суглинків 

ІГЕ-2, при замочувані яких може відбутися просідання грунтового  

масиву (ssl > 5см) і класифікує грунтову основу за ІІ типом  

просадочності [41].  

У даних грунтових умовах проектувальниками було прийнято рішення 

влаштування пальового фундаменту. 

 

 

Рисунок 4.2. Схема розрізу інженерно-геологічних елементів (ІГЕ) 

на ділянці будівництва (* ‒ шар у водонасиченому стані просадочний) 
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4.1.2. Методика проведення польового експериментального 

дослідження 

 

В межах ділянки будівництва житлових будинків по  

вул. Велозаводській [135] грунтову основу класифікують за ІІ типом 

просадочності [41], у зв’язку з чим було прийнято рішення влаштування 

пальового фундаменту, а також необхідність врахування  довантажувальних 

сил  тертя грунту Pn  по бічній поверхні паль. 

Схему дослідного майданчика приведено на рис. 4.1, на якій показан 

план розташування секції «Ж» багатоповерхової житлової будівлі з 

розташуванням бурових свердловин, а на рис. 4.3 представлено розташування 

дослідних буронабивних паль для випробувань  (далі ‒ ДБнП) у грунтовому 

масиві. 

У 2013 році були проведені польові випробування ДБнП діаметром 

Ø600мм, довжиною L1 ≈ 17,0м (ДБнП№1, ДБнП№2) та L2 ≈ 10,6м (ДБнП№3, 

ДБнП№4) на вертикальні вдавлюючі (ДБнП№1, ДБнП№2) й висмикуючі 

(ДБнП№3, ДБнП№4) навантаження на ділянці будівництва житлових 

будинків по вул. Велозаводській (район школи № 145) у м. Харкові  [74]. 

Палі виконані з бетону класу С16/20, W4. Для армування паль 

застосовувалися просторові арматурні каркаси діаметром Ø450мм з робочими 

стержнями ‒ 16ØА400С та 10ØА240С.  

Улаштування дослідних буронабивних паль (ДБнП) було виконано  

ПАО «Трест Житлобуд-1», м. Харків. 
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Рисунок 4.3. Схема розташування ДБнП у грунтовому масиві для 

випробувань статичним вдавлюючим та висмикуючим навантаженням  

(* ‒ шар у водонасиченому стані просадочний): 1 – виконання  

оббурювання навколо палі 

 

Дослідженя несучої здатності натурних буронабивних паль 

вертикальними вдавлюючими та висмикуючими статичними навантаженнями 

проводилися у наступній послідовності: 

- виготовлення буронабивних паль; 

- підготовка майданчика для випробувань дослідних буронабивних 

паль; 

- монтаж анкерного стенду СА-600 та гідравлічного обладнання; 

- зварювальні роботи; 

- установка приладів, реперної системи та прогиномірів 6ПАО;  
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- проведення випробувань дослідних буронабивних паль статичним 

вдавлюючим та висмикуючим навантаженням. 

Польові дослідження проведені згідно нормативним  

документам [37, 38]. 

Навантаження і впливи для розрахунку будівлі прийняті відповідно до 

діючих нормативних документів ДБН та ДСТУ [37, 38, 40]. 

Випробування проводилися за допомогою конструкції стенду 

анкерного СА-600 (див. рис. 4.4), що анкериться в грунт за допомогою поруч 

розташованих буронабивних паль. До голови палі кріпився хомут з 

арматурними стрижнями для вимірювань вертикальних переміщень палі. 

Прилади для вимірювання переміщень розташовувалися на реперній системі 

симетрично осі випробуваної палі.  

 

 

 

Рисунок 4.4. Вид процесу випробувань паль на висмикуючі 

навантаження: 1 – стенд анкерний СА-600; 2 – гідродомкрати; 3 – насосні 

станції з манометрами; 4 – реперна система з вимірювальними приладами;  

5 – дослідна паля (ДБнП) 

 

 



103 

 

 

Для передачі на палю вертикального навантаження використовувалися 

чотири гідродомкрати вантажопідйомністю 1000кН кожен. Тиск в домкратах 

створювався насосною станцією і контролювався манометром. За допомогою 

спеціальних приладів визначалися переміщення голови палі на кожній 

ступені навантаження. Осідання (вихід) палі вимірювалися за допомогою 

прогиномірів типу 6ПАО з ціною поділки 0,01мм, що розташовуються 

симетрично щодо дослідної палі на реперній системі (див. рис. 4.5). 

Польові випробування були проведені ХНУБА згідно Технічного 

завдання генпроектувальника (ПАО «Трест Житлобуд-1», м. Харків) та 

попередньо розробленої програми випробувань відповідно до [37]. 

 

 

 

Рисунок 4.5. Вимірювальна система: 1 – прогиноміри типу 6ПАО з 

ціною поділки 0,01 мм; 2 – реперна система; 3 – кріпильні струбцини; 

4 – вантаж-противага на прогиномірах; 5 – сталеві стрижні, приварені до 

обійми голови палі 

 

Для ДБнП№1 та ДБнП№2 (випробування вдавлюючим 

навантаженням), навантаження прикладалося ступенями по 200,0кН.  

На кожній ступені навантаження натурних дослідних паль  знімалися 

відліки по двом приладам для вимірювання деформацій у такій 
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послідовності: нульовий відлік – перед навантаженням палі, перший відлік – 

відразу після прикладення навантаження, потім послідовно два-три відліка з 

інтервалом 30хв. та далі через кожну годину до умовної стабілізації 

деформації (загасання переміщення). За критерій умовної стабілізації 

деформації приймалася швидкість виходу палі з грунту на кожній ступені 

додавання висмикуючого навантаження не більше 0,1мм за останні 2 години  

спостережень. 

Так як в основі дослідних буронабивних паль залягають піски щільні, 

дрібні, то за критерій умовної стабілізації деформацій при випробуванні 

натурної палі приймалося осідання палі на кожній ступені навантажування, 

що не перевищує 0,1мм за останні 30хв. спостережень. 

За критерій несучої здатності прийнято навантаження, що викликало 

безперервне зростання переміщень палі [38].  

ДБнП№1, ДБнП№2 випробувані до граничного вдавлюючого 

навантаження, яке викликало безперервне збільшення осідання палі без її 

стабілізації  ‒ «зрив» палі ‒ 1500,0кН. 

ДБнП№3, ДБнП№4 випробувані до граничного висмикуючого 

навантаження, яке викликало безперервне збільшення виходу палі без її 

стабілізації ‒ «зрив» палі ‒ 400,0кН. 

На рис. 4.6 приведено середні графіки залежностей осідань S та виходів 

u дослідних буронабивних паль (ДБнПсер) від вдавлюючих та висмикуючих 

навантажень F. 

 

За критерій несучої здатності прийнято граничне навантаження, що 

викликало безперервне зростання переміщень палі ‒ «зрив» палі [38, 40]. 
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Рисунок 4.6. Графіки залежностей середніх осідань S та виходів паль u 

від вдавлюючих та висмикуючих навантажень F (ДБнПсер) 

 

Проведені дослідження натурних буронабивних паль (ДБнП) на об’єкті 

будівництва житлового комплексу по вул. Велозаводській у м. Харкові [74] 

(при наявності у межах інженерно-геологічного розрізу структурно-нестійких 

грунтів потужністю hsl ≈ 10,6м). Це дозволило підвищити розрахункове 

навантаження на палі до ≈17% та, як наслідок, зменшити кількість паль у 

пальовому полі з отриманням відповідного економічного ефекту. 

 

4.2. Моделювання взаємодії бурової палі з грунтовим масивом при дії 

висмикуючого навантаження з використанням програмного комплексу 

«PLAXIS 3D Foundation» 

 

Сьогодні для  вирішення проблем будівництва у складних геотехнічних 

умовах широко застосовують різні програмні комплекси (Plaxis,  

ANSYS і ін.) [171]. Причина для вибору даних програмних комплексів є 

наявність складних моделей грунту, в яких поведінка грунтового масиву 

може бути змодельована з різним ступенем точності.  
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Для підтвердження запропонованої аналітичної методики визначення 

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

виконане моделювання взаємодії бурових паль з грунтовим масивом при 

наявності структурно-нестійких грунтів (насипних, тощо) з врахуванням 

особливостей створення розрахункової схеми при роботі паль на дію 

висмикуючих навантажень.  

Теоретичні методи для прогнозу поведінки паль й пальових 

фундаментів в грунтовому масиві розвивалися на підставі використання 

рішень Мелана для плоскої задачі та рішення Міндліна у випадках 

просторової задачі. Такий підхід використовували у своїх дослідженнях 

Абраменко П.Г., Бартоломей А.О., Батерфілд Р., Барвашов В.О., Бенерджі П. 

та ін. На даний час існує цілий ряд наукових робіт [10, 48, 52, 55, 64, 117, 143, 

159, 163]. 

Болдирєва Г.Г. [14], Schanz T. [173], які присвячені методам порівняння 

реальної поведінки грунтів та їх моделей у різних програмних комплексах. 

При розрахунках і проектуванні пальових фундаментів широке використання 

отримав метод скінченних елементів (МСЕ). 

У роботах [50, 51, 55, 64, 117, 159] авторами наводяться результати 

досліджень взаємодії паль в структурно-нестійких грунтах із застосуванням 

МСЕ, реалізованих в ПК «PLAXIS 3D Foundation» (версія 1.6) [171], для 

моделювання випробувань грунтів натурними палями, в тому числі з 

використанням різних моделей грунтової основи і умов контакту «грунтова 

основа – паля». Також було розглянуто й деякі особливості під час 

моделювання роботи паль при дії висмикуючих навантажень з 

використанням стандартних інструментів PLAXIS і моделі грунту з 

критеріями міцності Мора-Кулона (М-К), які прямо впливають на результати 

розрахунків [132], де була запропонована методика вирішення проблем під 

час моделювання таких завдань. Так, наприклад, для розрахунків в 

структурно-нестійких грунтах Клепіковим С.М. [51] був застосований метод 
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кінцевих елементів, а методику розрахунку пропонувалось будувати у 

наступному порядку:  

І етап  − вирішується пружна задача компресії від власної ваги грунту; 

ІІ етап − виключають елементи які розташовані у водонасиченій зоні 

грунтової основи, таким чином, моделюють ослаблення основи в результаті 

замочування. Визначається нове поле переміщень, яке відповідає 

водонасиченому стану грунтової основи, внаслідок чого знаходять величину 

просідань. 

Для пошуку методики адекватного математичного моделювання 

взаємодії грунтового масиву, що має просадочні властивості, з палями, які 

працюють на висмикуючі навантаження. Завданням досліджень є 

моделювання й числовий аналіз НДС системи «грунтова основа – паля» та їх 

порівняння з результатами натурних випробувань грунтів палею. 

Для підтвердження правильності запропонованих підходів під час 

моделювання системи «грунтова основа – паля» й необхідності отримання 

максимальної відповідності числових й фізичних результатів у якості 

вихідних даних були прийняті результати випробувань грунтів натурними 

палями діаметром Ø600мм і довжиною L2 ≈ 10,6м при дії висмикуючих 

навантажень відповідно до норм [37, 38], які проводились в грунтах 

природної вологості (див. рис. 4.7) при будівництві житлового будинку по 

вул. Велозаводській у м. Харкові [74]. 

Особливістю грунтових нашарувань на даному будівельному 

майданчику є наявність у верхній частині насипних грунтів, що представлені 

насипним грунтом та незлежаним суглинком і супіском ІГЕ-1 (див. табл. 4.1), 

які мають просадочні властивості, потужністю до hsl ≈ 10,6м від 

проектованого дна котловану (див. рис. 4.2) [135].  

Випробування проводилися за допомогою стенду анкерного СА-600 

(див. рис. 4.4) [40]. 
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Рисунок 4.7. Схема розташування у грунтовому масиві дослідної палі 

 

Методика математичного моделювання взаємодії грунтового масиву з 

палями, що працюють на висмикуючі навантаження. Відповідно до 

розрахункової схеми рис. 4.7 була створена аналогічна модель за допомогою 

програмного комплексу «PLAXIS 3D Foundation» (версія 1.6) [171], в якій 

суцільна область розглядається як сукупність кінцевого числа елементів. Для 

виключення впливу на результати розрахунку граничних умов моделі була 

обрана область 20 × 20 × 11,6м (див. рис. 4,8), неоднорідної будови із 

застосуванням об’ємних 15-вузлових клиновидних елементів, які 

забезпечують для переміщень інтерполяцію четвертого порядку і 

використовують чисельні 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.  

Масив грунту моделювався відповідно до основних фізико-механічних 

характеристик грунту (див. табл. 4.2):  
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• питома вага грунту  − γ, кН/м
3
;  

• питома вага водонасиченого грунту − γsat, кН/м
3
;  

• питоме зчеплення грунту − с, кПа;  

• кут зовнішнього тертя грунту − φ, град.;  

• модуль деформації грунту − Е, кПа;  

• коефіцієнт Пуассона − ν, од. (приймався для суглинків – 0,35).  

Паля моделювалася об’ємною (Massive circular pile) діаметром 

Ø600мм, що взаємодіє з грунтом за допомогою спеціальної зовнішньої 

оболонки елементів на поверхні контакту «грунтова основа – паля» (Outside 

interface), з наступними параметрами лінійно-пружної моделі  

матеріалу (Л-У): питома вага бетону С20 / 25 (В 25) γ, кН/м
3
; модуль 

пружності Еsat, кПа; коефіцієнт  Пуассона ν, од.  

  

а б 

 

в 

Рисунок 4.8. Модель масиву 

грунту: а – моделювання області 

масиву грунту й палі; б – загальний 

вид зверху;  в ‒ кінцево-елементна 

3D модель «грунтова основа – 

паля»; 1 – паля у грунтовому 

масиві; 2 – грунтовий масив;  

3 ‒ нестискаємий шар грунту 
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Рівень грунтових вод моделювався нижче позначки ‒ 0.00, суцільної 

області моделі основи. Загальна потужність ІГЕ-1 становить ≈10,6м. Нижче 

моделювався нестискаємий шар з потужністю ≈1,0м для подальшого 

виконання зазору між п’ятою палі й грунтом.  

Поверхні контакту моделювались шляхом підбору величини 

коефіцієнту зниження міцності Rinter = 0,7 ÷ 1,0. Цей коефіцієнт пов’язує 

міцність оболонки елементів на поверхні контакту «грунтова основа – паля», 

тобто тертя на поверхні палі та адгезію з міцністю грунту – кутом й 

зчеплення.  

В якості еталонної моделі розглядалась модель з коефіцієнтом  

Rinter = 0,7, що узгоджується з коефіцієнтом умови роботи грунту по бічній 

поверхні − γcf  буронабивної палі великого діаметру у відповідних  

грунтах [34]. 

 

Таблиця 4.2.  

Властивості матеріалів грунту й палі 
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Позначення Model Type γ γsat Е ν c 

Од. вимір. М-К - кН/м
3
 кН/м

3
 кПа ед. кПа 

Фіз. хар-ка 

шару 
М-К Дренір. 16,6 18,2 13000 0,35 14 

Паля Л-П Непор. 24,0 – 29,2·10
6
 0,2 – 

 

Навантаження прикладалося як ступенями, що повністю відповідало 

методики проведення польових випробувань [38], так й відразу 

максимальним значенням, яке відповідало граничному навантаженню, що 

викликало безперервне збільшення переміщення палі без її стабілізації ‒ 

«зрив» палі, проте як зазначалося раніше [132] спосіб прикладання 
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висмикуючого навантаження не має принципового значення, так само як й 

точка прикладання навантаження (голова або п’ята). 

На рис. 4.9 ‒ 4.10 приведена модель масиву грунту виконана відповідно 

до розрахункової схеми, яка наведена на рис. 4.7 та її розріз. 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.9. Розрізи масиву грунту з палею (а)-(б) згідно схеми 

розташування дослідної палі у грунтовому масиві рисунку 4.7 
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Формування напружено-деформованого стану системи «грунтова 

основа – паля» при дії висмикуючого навантаження складалося з наступних 

етапів (або фаз): 

Фаза 1 – навантаження розрахункової області власною вагою грунту і 

формування початкового напружено-деформованого стану грунтового 

масиву (Initial phase); 

Фаза 2 – моделювання палі діаметром Ø600мм та  довжиною L = 10,6м; 

Фаза 3 – прикладання висмикуючого навантаження рівного 

 Fdu = 400,0кН, яке відповідає граничному висмикуючому навантаженню під 

час  натурних випробуваннях дослідних паль. 

Після першої та другої фази переміщення грунту й палі обнулялися 

шляхом включення функції  − Reset displacement to zero. 

В результаті моделювання та розрахунку була отримана візуальна 

картина переміщень у вигляді ізополей на розрізі (див. рис. 4.10). 

 

Рисунок 4.10. Переміщення палі й грунту при Rinter = 0,7; 

1 ‒ зазор між п’ятою палі та грунтом 

 

З картини переміщень розрахункової моделі (див. рис. 4.10) видно, що 

наявність зазору під п’ятою палі дозволяє перешкодити нереалістичне 
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включення масиву грунту в роботу в цій зоні, перешкоджаючи розвитку 

переміщень палі. 

На рис. 4.11 показані графіки залежності переміщення досліджуваної 

палі від дії висмикуючого навантаження, які порівняні з графіком при 

натурних випробуваннях [38]. 

 

 

 

Рисунок 4.11. Графіки залежностей вертикального переміщення палі 

від висмикуючого навантаження Fdu та числового моделювання (Plaxis 3D) 

 

З графіків (рис. 4.11) 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 палею, при цьому похибка між значеннями 

граничного опору становить не більше ≈5,5 %. 
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4.3. Визначення розрахункового навантаження на палі з 

урахуванням довантажувальних сил тертя грунту за вдосконаленою 

методикою  

 

Розрахункова схема взаємодії паль з грунтовим масивом представлена 

на рис. 4.3. Основні фізико-механічні властивості грунтів будівельного 

майданчика представлені в табл. 4.1.  

Визначемо розрахункове навантаження на палю згідно нормативної 

методики [36] та запропонованої вдосконаленої методики (див. Розділ 3, 

формула 3.5). 

За методикою ДБН [34]:  
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За запропонованою автором вдосконаленою методикою (див. Розділ 3, 

формула 3.5) [72, 73]: 
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де  hsl/d (z / d)= 10,6 / 0,6 = 17,67, а  k0 = 2,4 (див. Розділ 3, формула 3.4, 

 рис. 2.10). 

 

На даному об’єкті будівництва апробація вдосконаленої методики у 

порівнянні з нормативною методикою [34] дозволяє проектувальникам  

обгрунтовано прийняти більше значення розрахункового навантаження на 

палі та запропонувати оптимальні параметри пальового поля фундаменту на 

робочій стадії проектування будівлі. Це дозволило знизити витрати на роботи 

з влаштування пальового поля тільки на секції «Ж» приблизно  

на ≈ 162 тис. грн. за рахунок зменшення об’єму бетону на  

палі (див. рис. 4.12). 
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Рисунок 4.12. Схематичне взаєморозташування ДБнП у грунтовому  

масиві (Секція «Ж») 

 

 

4.4. Натурні спостереження за осіданнями багатоповерхової 

житлової будівлі на пальовому  фундаменті (Секція «Ж») 

 

Загальні дані. 

Проектувальник та забудовник багатоквартирної будівлі по  

вул. Велозаводській, район школи № 145 у м. Харкові – ПАТ «Трест  

Житлобуд-1». 

Об’єктом спостереження є секція «Ж» 9-поверхової житлової будівлі, з 

10-м техповерхом та підвалом глибиною ‒ 3,1м (див. рис. 4.13).  
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Рисунок 4.13. Загальний вигляд будинку по вул. Велозаводський  

(район школи № 145) у м. Харкові 

 

Фундамент – пальовий. Палі буронабивні диаметром Ø600мм та  

довжиною L ≈ 17,0м розташовані по регулярній сітці й об’єднані монолітним 

залізобетонним ростверком. 

На рис. 4.12 представлена схема взаєморозташування буронабивних 

паль у грунтовому масиві (секція «Ж»), а також приведено схему розрізу 

розташування пальового фундаменту на інженерно-геологічному розрізі (ІГР) 

( див. рис. 4.14). 

Спостереження за осіданням в процесі будівництва дев’яти поверхової 

житлової будівлі (див. Додаток Б) проводились згідно з госпдоговірною 

тематикою кафедри геотехніки та підземних споруд (ГПС) Харківського 

національного університету будівництва та архітектури  (ХНУБА) у рамках 

науково-технічного супроводу об’єктів будівництва [46].  
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Рисунок 4.14.  Схематичне взаєморозташування пальвого фундаменту  

на ІГР (секція «Ж») 

 

Спостереження за осіданням будівлі проводилися в процесі 

будівництва геодезичними методами нівелюванням II класу. 

Для нівелювання було використано нівелір Н-05 й інварна нівелірна 

рейка РН-05. Нівелювання виконано в прямому і зворотному напрямках 

шляхом суміщення. На кожній станції за спостереженнями основних і 

додаткових шкал обчислені перевищення аз, ап та їх різницю h= аз – ап, яка 

не перевищувала 0,7 мм. 

Для прямого і зворотного ходів по секції (між суміжними реперами в 

ході) обчислені суми перевищень прямого [h]
пр

 і зворотного [h]
обр

 ходів. 
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Розбіжності fx не перевищували ±2,1 L  мм (L ‒ довжина ходу в км) при 

кількості станцій менше 15. 

Порівняння результатів вимірювань проводилося в програмі ARMGEO. 

У результаті камеральної обробки результатів вимірювань визначені 

позначки осадочних марок М.1, М.2, М.3, М.4, що закладені на рівні 1-ого 

поверху будівлі, що будувалося. Складено зведені порівняльні відомості 

вертикальних переміщень за весь період спостережень, а також схеми ходів II 

класу і схеми нівелювання осадочних марок. 

На рис. 4.14 наведено осереднений графік значень  фактичних осідань 

марок  від реальних навантажень у процесі будівництва житлової будівлі  

по вул. Велозаводській (секція «Ж») [45]. 

Усі допоміжні матеріали щодо спостережень представлені у Додатку Б. 

 

 

 

Рисунок 4.15. Графік залежності осідань від навантаження секції «Ж» 

житлової будівлі по вул. Велозаводській, район школи № 145  

 (середні значення марок) 
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На рис. 4.15  наведено осереднений графік фактичних осідань будівлі 

від реальних навантажень у процесі будівництва, що отримані на стадії 

вишукувальних робіт. Дані натурні спостереження за деформаціями будівлі 

опосередковано підтверджують надійність прийнятого рішення пальового 

фундаменту (стабілізоване осідання будівлі до ≈1,0см). 

 

4.5. Висновки до розділу 4. 

 

1. Проведені дослідження натурних буронабивних паль в складних 

грунтових умовах, наявність в товщі структурно-нестійких грунтів, на дію 

висмикуючих та вдавлюючих навантажень для визначення потенційних 

довантажувальних сил тертя по їх бічній поверхні, а також призначення 

розрахункового навантаження на палі за нормативною [36] й запронованою 

«вдосконаленою» [72, 73] методиками. 

2. Застосування «вдосконаленої» методики визначення розрахункового 

навантаження на палі [111] дозволяє обгрунтовано зменшити об’єм бетону 

паль лише однієї секції будівлі на ≈17-20%, що становить приблизно  

≈ 162 тис. грн.  

3. Проведені натурні спостереження за осіданнями секції «Ж» будівлі, 

які підтвердили надійність прийнятого рішення пальового поля об’єкту 

(будівля має стабілізоване осідання до ≈1,0см).  

4. Запропонована методика математичного моделювання взаємодії 

грунтового масиву з палями, що працюють на висмикуючі навантаження за 

допомогою програмного комплексу «Plaxis 3D Foundation», в якій спільна 

робота паль і грунтового масиву при дії висмикуючого навантаження  

передбачає виключення роботи грунтової основи під п’ятою палі.  

5. Проведений порівняльний аналіз результатів, що отримані 

математичним моделюванням системи «грунтова основа – паля» з 

використанням моделі Мора-Кулона  (М-К) й даних отриманих  при 

натурних випробуваннях грунтів палями, який показав достатню 



120 

 

 

відповідність залежностей переміщень від навантаження, в яких  похибка  

між значеннями граничного опору складає не більше ≈5,5%, що, в свою 

чергу, підтверджує можливість застосування запропонованої методики 

моделювання для аналогічних завдань для визначення довантажувальних сил 

тертя грунту, що діють по бічній поверхні паль [133]. 
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ЗАГАЛЬНІ 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. 
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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 опосередковано підтверджують натурні 

спостереження за деформаціями будівлі, яка має стабілізоване осідання  

до ≈1,0 см. 

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 [45] 

(див. Додаток А).  

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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СПОСІБ ВЛАШТУВАННЯ БУРОВИХ ПАЛЬ 

У СТРУКТУРНО-НЕСТІЙКИХ ГРУНТАХ 

 

Запропонований винахід відноситься до будівництва, зокрема до 

влаштування пальових фундаментів у структурно-нестійких (насипних тощо) 

грунтах, де можливий прояв довантажувальних (негативних) сил тертя по 

бічній поверхні паль при деформаціях грунтового масиву на-вколо них, що 

потрібує врахування при визначенні несучої здатності паль на вдавлюючі 

навантаження при проектуванні фундаментів. 

У найскладніших інженерно-геологічних умовах, особливо під бага-

топоверхові та висотні споруди, використовують залізобетонні буронабивні 

чи буроін’єкційні палі (бурові палі) [34], в тому числі з розширенням на 

кінці, які влаштовують безпосередньо у грунті, що передбачає для 

формування ствола палі розбурювання свердловини шнеком необхідного 

діаметру на проектну глибину за принципом обертального буріння в 

залежності від вживанного обладнання та застосувань [114]. 

Відомі способи влаштування буронабивних паль у стуктурно-нестійких 

грунтах у сталевих, поліетиленових та інших обсадних трубах, що забезпечує 

зниження довантажувальних сил тертя за рахунок більш низьких показників 

тертя по грунту матеріалу труб ніж поверхня бетонної палі [114], але мають 

відносно високу вартість та низьку антифрикційну якість [41]. Інші відомі 

способи влаштування паль з так називаємою «антифрикційною сорочкою» 

[87] дуже ускладнюють процес влаштування бурових паль. 

Найбільш близьким по технічній суті до пропонуємого способу є 

застосування забивних залізобетонних паль, що мають пірамідальну, 

трапецеїдальну та конусну форму ствола [34, 82, 114], яка також приймається 

у якості форми для спеціальних трамбовок при влаштуванні бетоних чи 
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залізобетоних набивних паль (фундаментів) у виштампованому ложі 

(котловані) [34, 87, 95, 96]. Також для забивних паль незмінного поперечного 

перерізу по довжині застосувують антифрикційне покриття бічної  

поверхні [34]. Однак, такі забивні та набивні палі мають обмежену довжину 

(до 10м) та область застосування, а також сумнівний ефект зниження 

довантажувальних сил тертя по їх бічній поверхні за рахунок додаткового 

обтиснення грунтового масиву навкого палі при їх влаштуванні. 

Поставлено задачу – забезпечення зниження або відсутності впливу 

довантажувальних сил тертя по бічній поверхні бурових паль у структурно-

нестійких (насипних тощо) грунтах. 

Поставлена задача розв’язується за рахунок того, що формування 

ствола бурової палі виконується за допомогою розбурювання свердловини 

конусовидним шнеком. 

На рис. А1 ‒ А2 наведені принципові форми бурових паль, що 

влаштовуються пропонуємим способом, де показано конусовидну форму 

ствола палі 1, що формується за допомогою розбурювання свердловини 

конусовидним шнеком необхідних геометричних параметрів (діаметри шнеку 

dв та dн відповідно зверху та знизу) глибиною Н, в тому числі з розширенням 

на кінці 2 шириною D у несучому грунті, у стуктурно-нестійких грунтах 3. 

Суть способу влаштування бурових паль полягає в тому, що бічна 

поверхня паль у межах структурно-нестійких (насипних тощо) грунтів не 

сприймає довантажувальні сили тертя за рахунок нахилу під кутом α 

поверхонь (граней) ствола палі, як показано на рис. А1 ‒ А2. 

Застосування бурових паль, що влаштовуються запропонованим 

способом, дозволяє забезпечити зниження або відсутность можливого впливу 

довантажувальних сил тертя по бічній поверхні бурових паль у структурно-

нестійких (насипних тощо) грунтах, що, як наслідок, підвищує несучу 

здатність паль на вдавлюючі навантаження у проекті пальових фундаментів 

із забезпеченням певного економічного ефекту. 
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СПОСІБ ВЛАШТУВАННЯ БУРОВИХ ПАЛЬ 

У СТРУКТУРНО-НЕСТІЙКИХ ГРУНТАХ 

 

 

 
 

 
 

Рис. А.1 Форма конусовидної 

бурової палі 

Рис. А.2 Форма конусовидної 

бурової палі з розширенням на кінці 
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Рис. Б.1. Діаграма осідань марок житлового будинку  

по вул. Велозаводській (Секція «Ж») 
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