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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОМЕРЗАННЯ НА НАПРУЖЕНО-

ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН МАСИВУ ҐРУНТУ ПРИ ФОРМУВАННІ 
МІСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Наведено результати аналізу основних міцнісних та деформаційних 

характеристик ґрунтового масиву з урахуванням сезонних коливань 

температури. Визначено залежність зміщень частинок ґрунтового 

масиву від температурних змін та кількості незамерзлої води в ґрун-

ті.  
 

Приведены результаты анализа основных прочностных и деформацион-

ных характеристик грунтового массива с учетом сезонных колебаний 

температуры. Определенно зависимость смещений частиц грунтового 

массива от температурных изменений и количества незамерзшей воды в 

почве. 
 

The results of the analysis of the basic strength and deformation 

characteristics of the soil massif seasonally adjusted temperature. The 

dependence of the displacement of soil particles array of temperature 

changes and the number is not frozen water in the soil. 
 

Міське будівництво в умовах розвитку мерзлих порід дуже ускладнене 
і вимагає всебічного вивчення і кількісної оцінки процесів, які відбуваються 
в пухких породах при їх замерзанні-розмерзанні. 

В зонах холодного клімату ѓрунт при  промерзанні змінює свої властивос-
ті, що становить потенційну небезпеку для будівель, доріг, естакад, мостів, 
дамб і т.п. Зазначимо, що в Україні максимальна глибина промерзання ѓрунту 

для всіх кліматичних зон не перевищує 1 м. У зимовий період вона залежить 
від його вологості, теплопровідності, теплоємності, снігового і листяного по-

криву та температури повітря. Для прогнозу цих явищ розроблені методики 

розрахунку, які ґрунтуються на індексах охолодження повітря при ѓрунті.  
Явища промерзання і розмерзання рихлих гірських порід супроводжують-

ся процесами фазових перетворень, міграції вологи, росту льодяних криста-
лів. Зазвичай це призводить до істотних змін у структурі, текстурі, фізичному 

стані і фізико-механічних властивостях гірських порід. 

Механічні характеристики мерзлих ґрунтів вивчаються з метою визначен-

ня розрахункових характеристик їх міцності і деформованості, отримання за-
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лежностей, що описують поведінку ґрунтів під навантаженнями, при зміні 
температури, дії кріогенних процесів тощо.  

Аналіз останніх публікацій показав, що дослідження як вітчизняних, так 

і зарубіжних фахівців проводились за різними напрямками. Ними був вико-

наний великий об'єм  експериментів для визначення деформації і міцності 
мерзлих ґрунтів. Їх результати дозволили виявити основні закономірності по-

ведінки мерзлих ґрунтів під навантаженнями: прояв повзучості, зниження мі-
цності  в часі, релаксацію напруг. В подальшому був створений напрям рео-

логії в механіці мерзлих ґрунтів, який завоював світове визнання і одержав 

розвиток в працях вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема Н.А. Цитовича, 
Ю.К. Зарецького, С.Е. Городецького, Н.К. Пекарської, Р.В. Максимяка,               
Ю.С. Міренбурга, Е.П. Шушеріної та ін. 

Мерзлі ґрунти за агрегатним станом належать до твердих тіл, однак ная-
вність у них незамерзаючих води і льоду зумовлює прояв реологічних влас-
тивостей. Тому в механіці мерзлих ґрунтів використовуються математичні 
моделі, що ґрунтуються на основі теорії пружності, пластичності і в'язкості 
суцільних середовищ, виходячи з яких створюється підхід до вибору харак-

теристик міцності та деформаційних властивостей і методів їх визначення.  
До основних характеристик міцнісних властивостей мерзлих ґрунтів на-

лежать: опір зсуву ґрунту; опір стиснення, розтягнення; зчеплення і кут внут-
рішнього тертя, еквівалентне зчеплення.  

Визначення міцнісних та деформаційних характеристик виконуються 
як в лабораторних, так і в польових умовах, при простому і складному на-
пруженому станах. Основними видами випробувань є: одноосьове стиснення; 
розрив; зрушення; кручення; компресія тощо.  

На ділянці розвитку талих ґрунтів все навантаження від споруди приймає 
на себе ґрунт під фундаментом. Ті ж ґрунти, що торкаються бокових граней 

фундаментів, ніяких напружень не відчувають. При замерзанні ґрунтів кар-

тина змінюється: ґрунти, що оточують фундаменти, міцно змерзаються з їх 

боковими гранями. В результаті напруження передаються від основи не лише 
через підошву, але й через бокові грані фундаментів.  

В умовах нормальної роботи фундаментів всі сили, що передаються від 

споруди на основу, компенсуються реакцією основи. В процесі ж пучення на 
фундамент починає діяти додаткова сила пучення, спрямована, як і реакція 
основи, вгору. Якщо величина сили пучення перевищить сумарну величину 

тиску, який передається на основу, і сили змерзання ґрунту з фундаментом, 

то буде спостерігатися явище пучення, яке може призвести до деформації 
споруди. 

На фундаменти, конструкція яких є однорідною,  сила пучення по всьому 

периметру створюватиме приблизно однакову дію, що є позитивним аспек-

том для споруди. При неоднорідній основі неминучим є нерівномірне пучен-

ня і поява в фундаментах небезпечних напружень, які викликають утворення 
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тріщин та інші деформації. Основні заходи боротьби з пученням у промисло-

вому і цивільному будівництві наступні: 
• осушення ґрунтів шляхом відведення поверхневих і зниження рівнів ґрун-

тових вод (відкриті і закриті дренажі); 
• утеплення ґрунтів біля фундаментів за допомогою теплоізолюючого від-

мощення або штучного обігрівання; 
• збільшення навантаження на фундаменти і питомого тиску на їх бокову 

поверхню; 

• застосування протипучинних засипок у котлованах біля фундаментів з 
матеріалів, які не піддаються пученню (гравій, галька); 

• посилення анкерування фундаментів (закладання фундаментів у товщу 

багаторічномерзлих порід, розширення фундаментної подушки тощо); 

• збільшення жорсткості конструкцій споруд. 

Якщо ґрунти переходять із мерзлого стану в талий, то осідання споруд 

можуть мати  катастрофічний вигляд. Тут розрізняють два види деформацій: 

а) осадку витанення, що відбувається лише в результаті витанення льоду; б) 

осадку обтискання, яка відбувається в результаті ущільнення ґрунту під 

впливом його власної ваги і додаткових навантажень від споруди. На практи-

ці майже завжди спостерігаються обидва види деформацій. 

Математична модель та алгоритм розв’язання задачі волого-

теплопереносу описані в роботі [6]. 

Динамічна задача волого-теплопереносу напружено-деформованого стану 

розв’язувалась в області ABCD=Ω  (рис. 1) з координатами в метрах: 

)0;2(),4,1;2(),4,1;0(),0;0( DCBA , на проміжку часу від 0=t  до 10=t  год. з 

інтервалом 1,0=τ год. 

 

Рис. 1. Область ABCD=Ω  
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Залежність температури на границі АB області від часу визначалась за та-
кою формулою 
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Задача розв’язувалась при наступних значеннях параметрів:  
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Кількість незамерзлої води в ґрунті в залежності від температури визна-
чалась за такими вхідними параметрами:  

4.T-0,013,b0,514,a0,091, ==== δA
 

Залежність модуля нормальної пружності Юнга Е від температури Т при 

Т<0 приймалась у вигляді: 
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Задача напружено-деформованого стану розв’язувалась при наступних 

значеннях параметрів:  
 

2м

т
35,0,5,0 == TT ba , 

20
м

т
5000=E , 25,0=ν , 

2с

м
8,9=g , 

2м

кH
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На рис. 2 наведено епюри зміщень 21, uu  для незамерзлого ґрунту (позна-

чка 1) і для ґрунту з наявністю мерзлої зони (позначка 2) та ізолінії темпера-
тури.  
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Рис. 2. Епюри зміщень 

 

Аналізуючи отримані результати, можна бачити, що за рахунок суттєвого 

збільшення модуля нормальної пружності при промерзанні ґрунта збільшу-

ється його опір навантаженням та зменшується деформованість. 
Міцність мерзлих порід залежить також від їх температури – тут існує 

пряма залежність між міцністю і низькою температурою для всіх різновидів 

пухких порід: вона збільшується зі збільшенням вологості (льодистості), але 
до певної межі: приблизно до такої, що відповідає повному насиченню пор 

водою. При подальшому збільшенні льодистості міцність починає знижува-
тися. 

Висновки. Аналіз впливу промерзання на напружено-деформований стан 

масиву ґрунту в основі будівлі дає змогу вчасно забезпечити раціональний 

інженерний захист території, до якого належать: терасування (або перерозпо-

діл ґрунтових мас на схилі), дренаж поверхневої та ґрунтової води, влашту-

вання захисних підпірних стін та ін. А детальна оцінка ситуації за систем мо-

ніторингу дозволить спостерігати за розвитком небезпечного процесу та про-

гнозувати надзвичайні ситуації. 
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