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ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ФУНДАМЕНТІВ ВИСОТНИХ  

БУДІВЕЛЬ 

 

У статті наведений метод розрахунку плитно-пальових фундаментів, за 

допомогою якого можна значно скоротити витрати на будівництво висо-

тних будівель. 

 

Ключові слова: плитно-пальовий фундамент, метод розрахунку, наван-

таження, несуча здатність, осідання. 

 

В статье приведен метод расчета плитно-свайных фундаментов, с помо-

щью  которого можно значительно сократить расходы на строительство 

высотных зданий.  

 

Ключевые слова: плитно-свайный фундамент, метод расчета, загрузки,  

несущая способность, осадка. 

 

The article describes a method of calculating the plate-pile foundations, with 

which you can significantly reduce the cost of building high-rise buildings. 

 

Keywords: plate-pile foundation, the method of calculation, load, carrying 

capacity, settlement. 

 
Однією із актуальних проблем містобудування України є спорудження 

висотних новобудов в умовах стисливої забудови, на земельних ділянках із 

несприятливими інженерно-геологічними умовами. Таке будівництво потре-

бує значних затрат ресурсів та засобів. Потреба у зниженні цих витрат приз-

водить до все більш широкого запровадження нових ефективних конструкцій 

фундаментів.  

Плитно-пальові фундаменти – найбільш перспективний та найбільш еко-

номічний вид фундаментів, що широко застосовуються під час спорудження 

висотних будівель, забезпечуючи незначне осідання та малу ймовірність поя-

ви крену споруди. Концепція плитно-пальового фундаменту передбачає пе-

редачу частини навантаження від будівлі по підошві плитного ростверку, а 

частину – через палі.  
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На сьогоднішній день в Україні не розроблена нормативна база для 

розрахунку плитно-пальових фундаментів. Згідно існуючих норм їх 

розраховують або як пальові, або як плитні. 

Основна мета дослідження – виконати числовий експеримент за різними 

методиками і рекомендаціями та провести оцінку їх результатів.  

Аналіз досліджень плитно-пальових фундаментів. Прийнято, що вперше 

плитно-пальові фундаменти почав розглядати Рендольф у 1994, проте багато 

вчених і раніше працювали над ними, а саме: Zeevaert (1957), Davis and 

Poulos (1972), Hooper (1973), Burland et al (1977), Sommer et al (1985), Price 

and Wardle (1986), Franke (1991), Hansbo (1993), and Franke et al (1994) [1]. 

Рендольф визначив такі три різних постулати проектування плитно-

пальових фундаментів: 

- «Стандартний метод», в якому група паль сприймає основну частину нава-

нтаження, яка відповідає несучій здатності, передаючи незначну частку нава-

нтаження на плиту. 

-  «Повзучість палі», палі проектуються такими, щоб сприймати робоче на-

вантаження (як правило 70-80% несучої здатності), при якому матиме місце 

повзучість. Збільшуємо число паль для зменшення контактних тисків по пі-

дошві плити, щоб запобігти переущільнення ґрунту. 

- Контроль за нерівномірними осіданнями, згідно цього палі розташовують у 

такій конфігурації, щоб досягти зменшення нерівномірності осідань, а не 

зменшення величини осідання фундаменту загалом. 

У статті «Parametric Study for PiledRaft Foundations» [1] представлене па-

раметричне вивчення впливу конфігурації розміщення паль, кількості паль, 

довжини паль і товщини плити на поведінку фундаменту. 

Виявилось, що максимальний згинальний момент в плиті збільшується із 

збільшенням товщини плити, зменшенням довжини і кількості паль. Центра-

льне і місцеве осідання зменшується із збільшенням товщини плити і рівно-

мірно збільшується по довжині палі. Також було виявлено, що форма попе-

речного перерізу паль дуже важлива при проектуванні плитно-пальового фу-

ндаменту. 

Сьогодні, дуже часто, при реконструкції будівель для збереження архітек-

турно-історичних особливостей міста застосовують наступне [2]. Внутрішню 

частину будівлі демонтують і залишають лише фасад, який підтримується 

металевими конструкціями, проте виникають нерівномірні осідання через 

збереження фасадної стіни. У такому випадку замовник приймає рішення про 

влаштування плитно-пальового фундаменту, за допомогою якого зменшуєть-

ся крен та максимальні осідання. 

Була розглянута рекомендація до розрахунку плитно-пальових фундамен-

тів, видана працівниками НИИОСП [3]. В ній зазначалось, що взаємний 

вплив паль і плити через ґрунт призводить до заниження ефективності кож-

ного з елементів плитно-пальового фундаменту. Неврахування цієї обставини 

призводить до завищення розрахункової жорсткості комбінованого фундаме-
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нту. При розрахунку слід враховувати опір по контакту з палею, зменшення 

контактних тисків в зафіксованій області навколо палі. Для розрахунку пли-

то-пальового фундаменту з «рідкими палями», а саме для визначення коефі-

цієнта постелі під плитою, можна використовувати метод пошарового дода-

вання. 

Для зменшення загального і нерівномірного осідання споруд з великими 

навантаженнями при проектуванні, в [3] рекомендують розглянути варіант 

влаштування комбінованих плитно-пальових фундаментів. В практиці най-

більш широке застосування знайшли буро-набивні палі діаметром 0,8-1,2 м, 

проте можливе застосування і забивних паль квадратного перерізу. Відстань 

між палями рекомендують приймати 5-7 d  і більше. 

Об’єктом даного дослідження є плитно-пальові фундаменти. Як вже за-

значалося вище в Україні, на даний момент, немає нормативної бази для роз-

рахунку даного виду конструкцій. Ми можемо розраховувати їх або як па-

льові, або як плитні. Нами був розроблений метод розрахунку, який дасть 

можливість розрахувати саме плито-пальовий фундамент. Він складається з 

наступних етапів: 

1. визначаємо несучу здатність паль за формулами СНиП 2.02.03-85;  

2. визначаємо осідання палі за статичними випробуваннями куща паль 

(дотримуючись відстані між палями 5-7d); 

3. визначаємо коефіцієнт постелі ґрунту під плитою та палями; 

4. визначаємо максимально-допустиме навантаження. 

Розглянуто три варіанти моделювання  плитно-пальового фунда-

менту: 

1. Спрощений варіант. Плита моделюється зі скінченного числа елеме-

нтів при чому враховується наявність ґрунтової основи. В свою чергу ґрунто-

ва основа характеризується двома коефіцієнтами постелі, що визначаються за 

осіданням, яке обчислюється методом пошарового додавання. Палі моделю-

ються точковими елементами (рис. 1, а), які характеризуються жорсткістю та 

осіданням. Жорсткість даних скінчених елементів встановлюється складан-

ням пропорції несучої здатності до осідання. Недолік – враховується робота 

частини плити, яка припадає на площу поперечного перерізу палі і призво-

дить до стрибків моментів в елементах плити.  

2. Аналогічний варіант до попереднього тільки зона палі в плиті замі-

нюється жорсткою плитою (рис. 1, б). Перевага даного випадку розрахунку є 

те, що враховується реальна робота палі, урізаються піки моментів. 

3. Найбільш точний варіант розрахунку. Паля моделюється елементом 

плити зі своїми коефіцієнтами постелі (рис. 1, в). При даному розрахунку не-

суча здатність палі визначається як добуток реактивного тиску основи палі на 

площу поперечного перерізу палі. 
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а)                                        б)                                           в)                                       

               

Рис. 1. Варіанти моделювання плитно-пальового фундаменту: 

а) перший; б) другий; в) третій 
 

Для розрахунку нам потрібні такі вихідні дані: 

1. Навантаження на будівлю (загальне на весь фундамент з урахуванням 

ваги паль); 

2. Несуча здатність та характеристика паль: 

- допустиме навантаження на палю; 

- осідання палі при допустимому навантаженні. 

Було проведено три варіанти розрахунку плитно-пальового фундаменту: 

1. Розраховуємо палі за діючими нормами [7], ростверк слугує плитою. 

Плита вважається висячою, тобто такою,  що не торкається ґрунту. 

2. Користуючись досвідом та працями іноземних вчених. 

Використовують регіональні норми Москви [3], які дають можливість ро-

зрахувати плитно-пальовий фундамент. Даний фундамент розраховується за 

деформаціями, основа розрахунку – суміщений розгляд жорсткостей P/S паль 

і плити, де P – навантаження, S – осідання. 

Жорсткість групи паль визначається за формулою 

                                            ,11 nKK wp η=                                             (1) 

де 
1K – жорсткість однієї палі;        

     
wη – коефіцієнт ефективності роботи палі в пальовому полі; 

Осідання комбінованного плитно-пальового фундамента визначається за 
формулою: 

                                                 ,
f

f
K

P
S

∑
=                                                       (2) 

де P∑ – загальне навантаження на фундамент; 

    
fK – загальна жорсткість фундаменту. 

Визначення числа паль виконується на основі аналізу двох факторів: 

а) безпосереднього урахування несучої здатності вибранної для фундаме-

нта палі за формулою 

                                                        ,
kF

P
n

∑
=                                                   (3) 
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де 
kF – допустиме навантаження на палю; 

б) вибору технічно і економічно обґрунтованої відстані між палями (а) в 

групі, яке на основі отриманого досвіду слід приймати рівному 5-7 діаметрів 

палі;  

                                         ,
2

a

BL
n =                                                         (4) 

де LB , – відповідно ширина і довжина фундаменту;  

     а – відстань між палями. 

В ідеальному випадку навантаження на палі близьке до допустимого на 

палю, а напруження ґрунту під плитою близьке до розрахункового опору R0 , 

при цьому осідання плитно-пальового фундаменту в межах допустимих дію-

чими нормами [8]. При цьому в реальності більш можливі такі випадки: 

1) осідання паль настільки мале, що плита практично не приймає участі у 

роботі; 

2) при дуже слабких ґрунтах, палі мають велике осідання, і тягнучи плиту 

вниз спричинюють те, що майже все навантаження сприймає плита. 

3. Ми пропонуємо методику, яка зможе розраховувати всі ці випадки. В 

результаті розрахунку необхідно отримати комбінований плитно-пальовий 

фундамент, в якому палі осідають настільки, що плита несе значну частину 

навантаження. 

Суть розрахунку зводиться до виконання умов: 

- навантаження на палю менше несучої здатності палі; 

- середній тиск під підошвою плити менший розрахункового опору ґрунту; 

- осідання будівлі менше допустимого, що за діючими нормами [7] для 

багатоповерхових будівель з залізобетонним каркасом (висотні будівлі саме 

такої конструктивної схеми) становить 8 см. 

Послідовність дій така: 

1) Ми визначаємо осідання палі при допустимому навантаженні. 

2) Задаємо жорсткість і визначаємо коефіцієнт постелі плити. В результаті 

розрахунку може виявитись, що навантаження на палю перевищує допусти-

ме, а плита недонавантажена. 

3) Попередньо збільшуємо осідання палі приблизно на 20%. 

Ми моделювали ситуацію в програмному комплексі Lira9.2 (див. рис. 2). 

Приймемо, що несуча здатність палі Fd= 30 т, осідання палі визначене при 

цьому  s =1 см. Інженерно-геологічні умови такі: Е=14 Мпа, суглинок напівт-

вердий. 

Розглянемо плиту 3,0 м х 2,4 м, товщиною 40 см, переріз паль 0,3 м х 0, 3м. 

Ми скористались 2-им варіантом моделювання, палю представили як елемент 

КЭ51, задавши погонну жорсткість Z=3000 тс/м. Загальне навантаження на фу-

ндамент без власної ваги приймаємо 250 т-27,7 т/м
2
.  
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Рис. 2. Розрахункова схема плитно-пальового фундаменту 

 

Задавши усі жорсткості, проводимо розрахунок і отримуємо:  

середній тиск під підошвою плити – 5,5 т/м2, епюра на рис. 3; 

реактивний тиск за даних геологічних умов становить: 
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Отже, умова виконується: P (середній тиск під підошвою фундаменту) 

менший за R (реактивний тиск ґрунту). Максимальне осідання плити  (рис. 4) 

отримали 17,6 мм, що менше допустимого за діючими нормами – 8 см. 

 

Рис. 3. Епюра середнього тиску під                Рис. 4. Епюра осідання плити 

підошвою плити  

Тоді як напруги в палі становлять 50,3 т, а осідання паль – 15,9 мм. 
За попереднього варіанту розрахунку ми повинні були б ставити додатко-

ві палі, тому що напруги в цих палях перевищують допустимі і їх не виста-
чає. Проте ми бачимо, що плита дуже мало приймає участь у роботі плитно-
пальового фундаменту. І за нашим методом змінюємо жорткість палі і збіль-
шуємо її осідання, через що включається більше в роботу плита.  
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Таблиця 1 

Показники, що використовуються в розрахунках 

Нова жорст-

кість паль, Z, 

тс/м 1875

59,1

10030

=

=
⋅

 

1300

3,2

10030

=

=
⋅  

750

1,3

10030

=

=
⋅  

680

41,4

10030

=

=
⋅

 

Середній тиск 

під підошвою 

плити, P, т/м
2
 

8,15 10,4 14,1 14,8 (рис. 5а) 

Максимальне 

осідання пли-

ти, smax, мм 

25 31,9 43,4 45,6 

Напруги в па-

лях, N, т 
45 40 32 30 (рис. 5б) 

Осідання пли-

ти, s, мм 
23 30,5 42,4 44,6<80 за [8] 

 

І тепер ми можемо з впевненістю сказати, що цей фундамент повністю за-

довольняє всі вимоги і одночасно працює на «повну потужність». Завдяки 

вище показаним ітераціям, ми змоделювали таке осідання фундаменту, яке 

включило в роботу плиту, а палі працюють на повну несучу здатність. 

Завдяки даній методиці, ми забезпечуємо економію матеріалів – а саме 

паль. Ми не збільшували кількість паль відразу після того як отримали першу 

відповідь, а «просажували» палі більше, щоб включити в роботу плиту, оскі-

льки в першому варіанті вона мало приймала участь у роботі.  

     а)                                                                        б) 

Рис. 5. Епюра 

а) тиску під підошвою плити після остаточного розрахунку; 

б) напруг в палях після остаточного розрахунку 
 

Небезпеки немає, оскільки ми варіюємо характеристику паль і не ви-

ходимо за межі допустимих осідань та не перевищуємо реактивний тиск 

ґрунту. 
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Даний приклад показує саму суть плитно-пальового фундаменту – 

частина навантаження сприймається плитою, інша частина – палями.  

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступні висновки: 

Плитно-пальові фундаменти перспективні та економічні фундаменти. Во-

ни застосовуються для масивних багатоповерхових будівель, будівництво 

яких намічається на території, де біля поверхні залягають слабкі ґрунти і 

плитний фундамент не проходить по деформаціям. Оскільки даний фунда-

мент не закладений в існуючих державних нормах,  нами було досліджено 

закордонні успіхи у цій галузі.  

Ми запропонувала три варіанти моделювання даних фундаментів. Також  

розглянули можливі варіанти розрахунку плитно-пальових фундаментів. 

Ознайомившись із запропонованими в Москві методами розрахунку, а також 

дослідженнями тегеранських вчених, ми моделювали різні ситуації. Було ви-

явлено, що можливо ефективно залучити в роботу плиту, моделюючи значне 

осідання паль. Це показує, що можна колосально економити за допомогою 

цього методу, адже керуючись попередніми методами ми мали б збільшувати 

кількість паль.  

Отож, за допомогою цього методу можна значно заощадити кошти будів-

ництва. Адже на будівництво і влаштування фундаментів йде третина загаль-

них коштів на зведення об’єкту. Тому запропонований метод заслуговує ак-

туальності і широкого використання. 
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