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УТОЧНЕННЯ ДЕФОРМАТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ҐРУНТІВ  
МОДЕЛЮВАННЯМ ОСІДАННЯ ПАЛЬ 

 

Одна із основних задач фундаментобудування – це прогноз 
осідання фундаментів. Для вирішення цієї задачі необхідно прави-
льно визначати деформативні характеристики ґрунтів основи, зок-
рема модулі деформації Е. Найбільш достовірне значення модуля 
деформації Е можна отримати за результатами польових випробу-
вань паль (при наявності на об’єкті більше 100 паль). Це досить до-
рогий та трудомісткий процес, тому в більшості випадків фізико-
механічні характеристики ґрунтів визначаються саме в лаборатор-
них умовах. В деяких випадках отримані результати значно відріз-
няються від існуючих, тому, що лабораторні умови при випробу-
ваннях відрізняються від природних. Тому розрахунки моделюван-
ня випробувань паль дозволяють уточнити деформативні характе-
ристики ґрунту на основі співставлення з результатами натурних 
випробувань паль. В подальшому ці результати дозволяють найто-
чніше розробити розрахункову схему. Уточнення деформативних 
характеристик ґрунтів на ділянці будівництва було виконано в  
конкретних інженерно-геологічних умовах на ділянці в м. Київ 
шляхом проведення імітаційного моделювання статичних випробу-
вань паль за допомогою програмного комплексу Plaxis 3D 
Foundation. В результаті виконаних розрахунків побудовано графі-
ки залежності осідання палі від навантаження. Ці результати порі-
внювались з отриманими даними при натурних випробуваннях. За 
результатами розрахунків була виконана кореляція вихідних да-
них, отриманих при інженерно-геологічних вишукуваннях на діля-
нці будівництва. 

Ключові слова: система «паля – ґрунт»; деформація основ; за-
лежність «навантаження – осідання»; випробування паль. 
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Вступ. Робота паль та пальових фундаментів цікавила дослід-
ників давно. Для прогнозу поведінки паль в умовах плоскої задачі 
використовується рішення Е. Мелана, яке було доповнено 
М. І. Горбуновим-Посадовим виразами для вертикальних і горизон-
тальних переміщень. При розрахунках паль та заглиблених фунда-
ментів в умовах просторової задачі використовується рішення Р. Мі-
ндліна. Даним питанням займались також Дорошкевич М. М., Барто-
ломей А. А., Снитко А. М., Лєдєнєв В. В., Таланов Г. П., Личов П. П. та 
ін. [1–7]. 

Нині розрахунки пальових фундаментів виконуються шляхом 
математичного моделювання з використанням різних програмних 
комплексів для оцінки зміни напружено-деформованого стану сис-
теми «основа – паля». Серед вітчизняних програмних комплексів 
можна виділити Мономах, SCAD, Lira. Серед закордонних популярні-
стю користуються такі комплекси, як Ansys, Plaxis, Abugus, Z-soil, 
Midas.  

Питаннями роботи паль в різних ґрунтових умовах та визначен-
ня механічних характеристик основи займаються такі вчені, як Вин-
ников Ю. Л., Бойко, І. П., Бартоломей О. О. Бахолдін Б. В. Аль Масрі А. 
та інші [1–7]. 

Загальна частина. Достовірні значення несучої здатності паль, 
залежності осідання палі від навантаження необхідні не тільки для 
проєктування будівель та споруд цивільного та промислового приз-
начення, але й для проєктування гідротехнічних споруд на палях, та-
ких як гідротехнічні підпірні стінки, стояни гідроелектростанцій, пір-
си, набережні (річкові та морські), причальні стінки тощо. Значення 
деформативних характеристик ґрунтів основи, зокрема модулі дефо-
рмації Е, рекомендується отримувати шляхом проведення імітаційно-
го моделювання статичних випробувань паль за допомогою, напри-
клад, програмного комплексу Plaxis 3D Foundation. Інформація щодо 
цих значень дозволить запроєктувати та побудувати об’єкт будівни-
цтва високої надійності та безпеки. Для прикладу нижче наводиться 
визначення модулі деформації ґрунтів основи Е для конкретного 
об’єкту будівництва. 

Об’єкт дослідження – 4-секційний житлово-офісний комплекс з 
торговими приміщеннями, приміщеннями соціальної інфраструктури 
та підземним паркінгом в м. Київ. У 2008 році на ділянці будівництва 
були виконані буроін'єкційні палі Ø 620 мм у кількості 442 шт. дов-
жиною від 13,5 м до 15,0 м (рис. 1). 

В 2019 році були виконані випробування ґрунтів натурними па-
лями статичними вдавлюваними навантаженнями. Випробування 
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ґрунтів проведено для двох кущів паль (кущ № 1 та № 2), наведених 
на рисунку 1: 

● Кущ № 1 – існуюча паля Ø620 мм, L=13,7 м. При навантажені 
230 т деформації стабілізувались на рівні 24,1 мм. Пізніше проведено 
додаткове контрольне випробування палі з доведенням наванта-
ження до 260 т; 

 
Рис. 1. Схема пальового поля із зазначенням свердловин та ділянок  

випробувань паль 
 

● Кущ № 2 – нова паля Ø620 мм, L=15,0 м. При навантажені 
230 т деформації стабілізувались на рівні 24,0 мм. 
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В процесі розробки чисельної моделі основи комплексу вико-
нано розрахунки з побудовою залежності «навантаження на палю – 
деформація». Розрахунки виконано для існуючої та нової паль з ура-
хуванням інженерно-геологічної будови ґрунтової основи, що відпо-
відає їх розміщенню на майданчику будівництва.  

Виконання імітаційного моделювання статичних випробувань 
паль проведено з використанням інженерно-геологічного розрізу по 
свердловинах №№ 1–3 та характеристик ґрунтів, що наведені на 
рис. 2 та в табл. 1.  

 

 
Рис. 2. Інженерно-геологічний розріз по лінії свердловин № 1–2–3 

Розрахунки виконані за цими даними для визначення розраху-
нкових параметрів системи «паля – ґрунт» (навантаження, деформа-
ції), що будуть використані в подальших розрахунках системи «осно-



                                                                                                                                           

 

 

7

Вісник  
НУВГП 

ва –  споруда». 
Розрахунки включають: 
1 – чисельне моделювання роботи просторової системи «ґрунт 

– паля» методом скінченних елементів (Plaxis 3D). Скінченно-
елементна модель системи «паля – ґрунт» відображає спільну робо-
ту палі та масиву ґрунту, виконаних у вигляді просторових елементів. 

Таблиця 1 
Фізико-механічні характеристики ІГЕ 

№ 
ІГЕ 

Назва ІГЕ 

Питома 
вага 

ґрунту         
γ, кН/м3 

Кут вну-
тріш-

нього те-
ртя, 

φ, град 

Питоме  
зчеплен-

ня             
с, кПа 

Модуль 
деформа-
ції Е, МПа 

2 
Супісок піщанистий, 
твердої та пластичної 
консистенції 

18,5 16 54 24 

3 
Пісок дрібний, насиче-
ний водою 

17,2 29 0,1 25 

3а 
Пісок дрібний з проша-
рками супіску 

19,8 29 0,1 25 

7 
Пісок пилуватий, щіль-
ний 

20,9 34 8 40 

8 Пісок дрібний, щільний 21,0 33 5 41 
 

2 – розрахунок паль за деформаціями шляхом вирішення задачі 
про переміщення стрижня у пружному півпросторі відповідно до до-
датку П. 1 ДБН В. 2.1-10:2009 із зміною 1 [8]. 

Моделювання в Plaxis 3D та розрахунки за ДБН В. 2.1-10 [8] ви-
конано для свердловин № 1, 2, 3. Розрахунки проведено як для палі, 
випробуваної в кущі № 1 (рис. 1). Результати розрахунків (графіки 
залежності «навантаження ‒ осідання» для випробуваної палі  
Ø620 мм (Кущ № 1) в ґрунтових умовах свердловин №№ 1–3) наведе-
ні на рис. 3–5 та в табл. 2–4. Як видно з рис. 3–5 та з табл. 2–4 існує 
значна розбіжність між кривими залежності «навантаження ‒ осі-
дання» статичних випробувань та кривими, отриманими розрахун-
ком за Plaxis 3D та за ДБН В. 2.1-10 [8], яка особливо зростає при на-
вантаженнях більших за 150 тс (рис. 3–5). 

Для узгодження графіків та зменшення розбіжностей між нату-
рними та розрахунковими залежностями «навантаження –осідання» 
(Plaxis 3D та ДБН В. 2.1-10 [8]) варіювались значення модуля дефор-
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мації ґрунту Е та кута внутрішнього тертя ґрунтів φ, що оточують па-
лю. Інші характеристики ґрунтів прийняті без змін відповідно до ре-
зультатів інженерно-геологічних вишукувань.  

В результаті розрахунків найкращої збіжності результатів дося-
гнуто при призначенні модуля загальної деформації для ІГЕ-7, пісок 

пилуватий, щільний – E=50 МПа й кута внутрішнього тертя ϕ=38°. 
Низ паль знаходиться в піщаних ґрунтах, тому питоме зчеплення піс-
ків не враховано при розрахунках найкращої збіжності результатів 
випробувань та розрахунків. В розрахунках прийнято, що піски ІГЕ-7 
покриваються пісками ІГЕ-3а потужністю близько 3 м по всій площі 
майданчику. Така будова ґрунтової основи забезпечує прийнятну 
збіжність з результатами випробувань ґрунтів палями.  

 

 
Рис. 3. Графік залежності «навантаження ‒ осідання» для випробуваної 

палі  Ø620 мм (Кущ № 1) в ґрунтових умовах свердловини № 1 
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Таблиця 2 
Результати розрахунків осідання випробуваної палі  Ø620 мм 

(Кущ № 1) в ґрунтових умовах свердловини № 1 

 

 
Рис. 4. Графік залежності «навантаження ‒ осідання» для випробуваної 

палі  Ø620 мм (Кущ № 1) в ґрунтових умовах свердловини № 2 
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Таблиця 3 
Результати розрахунків осідання випробуваної палі  Ø620 мм  

(Кущ № 1) в ґрунтових умовах свердловини № 2 

 

 
Рис. 5. Графік залежності «навантаження – осідання» для випробуваної 

палі  Ø620 мм (Кущ № 1) в ґрунтових умовах свердловини № 3 
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Таблиця 4 
Результати розрахунків осідання випробуваної палі  Ø620 мм  

(Кущ № 1) в ґрунтових умовах свердловини № 3 

 
 

Несуча здатність одиночної існуючої палі Ø620 мм в умовах 
свердловини №№ 1, 2 та 3 за результатами розрахунків становить в 
межах Fd=175-255 тс з врахуванням виконаних розрахунків при умо-
ві, що осідання палі не перевищують 40 мм (рис. 6). Розбіжність між 
результатами розрахунків за ДБН В. 2.1-10 [8], моделюванням в 
Plaxis 3D та статичних випробувань становить до 10%.  

Результати розрахунків після корегування фізико-механічних 
характеристик ґрунтів наведено на рис. 6 та в табл. 5. Корегування 
графіків залежності «навантаження ‒ осідання» для випробуваної 
палі  Ø620 мм (Кущ № 1, рисунок 6) в ґрунтових умовах свердловин 
№ 1–2–3 призвело до уточнення фізико-механічних характеристик 
ґрунтів основи (модуля загальної деформації для ІГЕ-7, пісок пилува-

тий, щільний – E=50 МПа й кута внутрішнього тертя ϕ=38°), що до-
зволило більш надійно призначити несучу здатність одиночної існу-
ючої палі Ø620 мм (в межах Fd=175-255 тс) та уточнити вихідні дані 
для розрахунку системи «основа – фундамент – споруда». Таким чи-
ном, уточнення деформативних характеристик ґрунтів шляхом моде-
лювання осідання паль за ДБН В. 2.1-10 [8], в Plaxis 3D дозволить 
отримати більш надійні вихідні дані, а це призведе до підвищення 
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надійності та безпеки будинків та споруд, що проєктуються, на весь 
період їх експлуатації. 

 
Рис. 6. Графіки залежності «навантаження ‒ осідання» для випробуваної 

палі  Ø620 мм (Кущ № 1) в ґрунтових умовах свердловин № 1–2–3 після ко-
регування фізико-механічних характеристик ґрунтів 

Таблиця 5 
Результати розрахунків осідання випробуваної палі  Ø620 мм  

(Кущ 1) в ґрунтових умовах свердловин № 1–3 після коригування  
характеристик ІГЕ 
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Висновки 
1. За результатами виконаних розрахунків (моделювання в 

Plaxis 3D та розрахунки паль за ДБН В. 2.1-10 [8]), підібрано відпові-
дні розрахункові деформаційні параметри ґрунтів, за яких досягнуто 
прийнятної збіжності натурних та розрахункових залежностей «на-
вантаження – осідання». Уточнені фізико-механічні характеристики 

ґрунтів основи. Розбіжність між результатами розрахунків, моделю-
вання та статичних випробувань становить до 10%. 

2. Несуча здатність одиночної існуючої палі Ø620 мм в умовах 
свердловин №№ 1, 2 та 3 за результатами моделювання в Plaxis 3D 
та розрахунків за ДБН В. 2.1-10 [8] становить Fd=175-255 тс залежно 
від виду розрахунку (Plaxis 3D та розрахунків за ДБН В. 2.1-10 [8]).  

3. Для проведення розрахунків за розрахунковою схемою «ос-
нова – фундамент – споруда» необхідно приймати уточнені фізико-
механічні характеристики ґрунтів (модуль загальної деформації для 
ІГЕ-7, пісок пилуватий, щільний – E=50 МПа й кут внутрішнього тертя 
 =38˚), які були підібрані при моделюванні в Plaxis 3D та при розра-
хунках паль за  ДБН В. 2.1-10 [8]. 

4. Наведена методика уточнення деформативних характерис-
тик ґрунтів моделюванням осідання паль за ДБН В. 2.1-10 [8] та в 
Plaxis 3D дозволить отримати більш надійні вихідні дані для розра-
хунків «основа – фундамент – споруда», а це призведе до підвищен-
ня надійності та безпеки роботи будинків та споруд, що проєктують-
ся, на весь період їх експлуатації. 
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ки деформирования и разрушения. Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2013. 8. ДБН В 2.1-10:2009. Основи і фундаменти будівель та спо-



Серія «Технічні науки»  
Випуск 3(95) 2021 р. 
 

 

 

14 

руд. Основні положення. Зміна 1. Київ : Мінрегіонбуд, 2018. 
 
REFERENCES: 
 
1. Inzhenerna heolohiia. Mekhanika gruntiv, osnovy ta fundamenty : 
pidruchnyk / M. L. Zotsenko, V. I. Kovalenko, A V. Yakovliev, O. O. Petrakov,  
V. B. Shvets, O. V. Shkola, S. V. Bida, Yu. L. Vynnykov. Poltava : PNTU, 2004. 
2. Boldyirev G. G. Metodyi opredeleniya mehanicheskih svoystv gruntov. Sos-
toyanie voprosa : monografiya. Penza : PGUAS, 2008. 3. Polyshchuk V. A., 
Shapoval Y. P. Proektyrovanye y prymenenye svai. Kyev : Budivelnyk, 1967. 
4. SP 50-102-2003. Proektirovanie i ustroystvo svaynyih fundamentov. Moskva : 
GOSSTROY ROSSII, 2004. 5. SP 50-101-2004. Proektirovanie i ustroystvo 
osnovaniy i fundamentov zdaniy i soorujeniy. Moskva : GOSSTROY ROSSII, 
2005. 6. Schanz T., Vermeer P. A., Bonnier P. G. The Hardening Soil Model: 
Formulation and Verification. Beyond 2000 in Computational Geotechnics. 
Balkema, Rotterdam, 1999. Pp. 281–290. 7. Ledenev V. V., Odnolko V. G.,  
Nguen Z. H. Teoreticheskie osnovyi mehaniki deformirovaniya i razrusheniya. 
Tambov : Izdatelstvo FGBOU VPO «TGTU», 2013. 8. DBN V 2.1-10:2009. Osnovy 
i fundamenty budivel ta sporud. Osnovni polozhennia. Zmina 1. Kyiv : 
Minrehionbud, 2018. 
___________________________________________________________ 
 
Shydlovska О. V., Junior Research Fellow, e-mail: 
shidoksana@gmail.com, Shpakovska О. М., Junior Research Fellow, 
AndresolkaOli4ka@gmail.com, Shumіnskyі V. D., Candidate of  
Engineering (Ph.D.), Leading Researcher, shumikvd@gmail.com (State 
Enterprise «State Research Institute of Building Structures», Kyiv, 
Ukraine), Khlapuk М. М., Doctor of Engineering, Professor, Director of 
Educational and Scientific Institute of Water Management and 
Environmental Engineering (National University of Water and 
Environmental Engineering, Rivne, khlapuk@ukr.net)  

 
SPECIFICATION OF DEFORMATIVE CHARACTERISTICS OF SOILS BY 

SIMULATION OF PILLOW DEPOSITION 
 

One of the main tasks of foundation construction is the forecast 
of foundation subsidence. To solve this problem? It is necessary to 
correctly determine the deformable characteristics of the base soils, 
in particular the modulus of deformation E. The most reviable value of 
the modulus of deformation E can be obtained from field tests of piles 
(if there are more than 100 piles). This is a rather expensive and time-
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Вісник  
НУВГП 

consuming process, so in most cases the physical and mechanical 
characteristics of soils are determined in the laboratory. In some 
cases, the results obtained differ significantly from the actual ones. 
All because the laboratory test is performed in conditions that are 
different from natural. It is in order to clarify the deformable 
characteristics of the soil and the simulation of pile tests is 
performed. The results of the calculations are compared with the 
results of static tests of piles. In the future, these results make it 
possible to most accurately develop a calculation scheme. To clarify 
the deformation characteristics of the construction site, simulation 
modeling of static tests of piles was carried out using the Plaxis 3D 
Foundation software package. As a result of the performed 
calculation, graphs of the dependence of the pile settlement on the 
load were built. These results are compared with the data obtained 
during the tests. To obtain similar results, the initial data obtained 
during the geotechnical tests were correlated. Researchers have long 
been interested in the work of piles and pile foundations. To solve the 
flat problem of predicting the behavior of piles, the solution of 
E. Melan is used, which was also supplemented by M. I. Gorbunov-
Posadov expressions for vertical and horizontal displacements. 
R. Mindlin’s solution is used in the development of calculations of piles 
and deep foundations in the spatial problem. Today, calculations of 
pile foundations are performed using mathematical modeling. 
Specialists use various software packages to assess the change in the 
stress-strain state of the «base-pile» system. In the process of 
developing a numerical basis model, calculations were performed to 
construct the «pile-deformation load» dependence. Calculations were 
performed for existing and design piles taking into account the 
engineering and geological structure of the soil base, which 
corresponds to their location on construction site. The calculations 
are performed to determine the design parameters of the system 
«pile-soil», which will be used in the calculations of the system 
«foundation-structure». According to the results of the performed 
calculations, the corresponding calculated deformation parameters of 
soils have been selected, at which an acceptable convergence of full-
scale and calculated dependences of «load – subsidence» has been 
achieved. 

Keywords:  system «pile – soil»; deformation of the foundations; 
dependence «load –sediment»; pile test. 
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УТОЧНЕНИЕ ДЕФОРМАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЧВ  
МОДЕЛИРОВАНИЕМ ОСЕДАНИЯ ПАЛЬ 

 

Одна из основных задач фундаментостроения – это прогноз 
оседания фундаментов. Для решения этой задачи необходимо пра-
вильно определять деформативные характеристики грунта осно-
вания, в частности модули деформации Е. Наиболее достоверное 
значение модуля деформации Е можно получить по результатам 
полевых испытаний свай (при наличии на объекте более 100 свай). 
Это довольно дорогостоящий и трудоемкий процесс, поэтому в бо-
льшинстве случаев физико-механические характеристики почв 
определяются именно в лабораторных условиях. В некоторых слу-
чаях полученные результаты значительно отличаются от сущест-
вующих, потому что лабораторные условия при испытаниях отли-
чаются от естественных. Поэтому расчет моделирования испыта-
ний свай позволяет уточнить деформативные характеристики гру-
нта на основе сопоставления с результатами натурных испытаний 
свай. В дальнейшем эти результаты позволяют наиболее точно ра-
зработать расчетную схему. Уточнение деформативных характери-
стик грунтов на участке строительства было выполнено в конкрет-
ных инженерно-геологических условиях на участке в Киеве путем 
проведения имитационного моделирования статических испыта-
ний свай с помощью программного комплекса Plaxis 3D Foundation. 
В результате выполненных расчетов построены графики зависи-
мости оседания сваи от нагрузки. Эти результаты сравнивались с 
полученными данными при натурных испытаниях. По результатам 
расчетов была выполнена корреляция исходных данных, получен-
ных при инженерно-геологических изысканиях на участке строи-
тельства. 

Ключевые слова: система «свая – почва»; деформация осно-
ваний; зависимость «нагрузка – осадка»; испытание свай.  
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