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Лекція 1. Інженерні вишукування як вид науково-
технічної діяльності. Інженерно-геодезичні вишукування 

 
Вступ 

Гідротехнічне будівництво, особливо будівництво 
гідроенергетичних об’єктів, в умовах енергетичної кризи в 
Україні розвивається високими темпами. На даний час надається 
перевага питанням комплексного використання гідротехнічних 
об’єктів: виробіток електроенергії, використання води водо-
сховищ для зрошення і водопостачання і тощо. Прикладом 
можуть бути каскади ГЕС на р. Дніпро і р. Дністер. 

Гідротехнічні об’єкти зазвичай представляють собою 
складні комплекси споруд, проектування і будівництво яких 
вимагає великого об’єму робіт з інженерних вишукувань і 
детального інженерно-геологічного обґрунтування. За останні 
десятиріччя у країнах СНД (колишньому Радянському Союзі) 
США, Канаді, Бразилії та Китаю зібрано і узагальнено великий 
об’єм матеріалу, щодо оцінки природних умов, які визначають 
особливості будови та експлуатації гідровузлів, починаючи від 
невеликих ГЕС до гігантських, таких як Ітайпо на р. Парана в 
Бразилії та Три Ущелини на р. Яндзи в Китаю.  

Задачі раціонального використання водних ресурсів 
тепер вирішуються комплексно. Одночасно з енергетичним їх 
використанням обов’язково проектую покращання 
судноплавства, організації зрошення земель, водопостачання 
міст і промислових підприємств, захист від паводків. Для  
такого комплексного рішення водогосподарських задач на ріках 
будують гідровузли, тобто комплекси гідротехнічних споруд, 
які складаються з греблі, гідроелектростанції, підвідного і 
відводного каналів, напірних трубопроводів, дериваційних 
тунелів, шлюзів, рибоходів, водосховищ та ін. Питання 
комплексних інженерних вишукувань, інженерно-геологічних 
досліджень умов будівництва гідровузлів, організація і методика 
інженерних вишукувань для обґрунтування їх проектів буде  
розглянуто в даній книзі. 
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Особливу увагу приділено вирішенню складних і 
різноманітних геологічних питань, які необхідно вирішувати під 
час проектування та будівництва гідроенергетичних об’єктів. 
Геолог, який займається такими об’єктами, повинен мати 
хорошу підготовку в області інженерної петрології, інженерної 
геології, спеціальної інженерної геології,  динаміки підземних 
вод і механіки гірських порід. Світова практика постійно про це 
нагадує. Численні випадки показують, що недостатня вивченість 
геологічних умов будівництва споруд і неврахування тих чи 
інших  даних приводить в кінці кінців до їх деформації, 
руйнування, аварій і, нерідко катастроф.  

 
Загальні положення щодо інженерних вишукувань 

 
Вишукування загалом – це науково-технічна діяльність з 

дослідження властивостей об’єктів середовища, що передбачає 
роботи з отримання вихідних даних (науково-технічної 
продукції, інформації) для прийняття оптимальних рішень. 
Залежно від мети та задач дослідження розрізняють види 
вишукувань – економічні, соціальні, інженерні, геодезичні, 
геологічні, гідрологічні тощо. Кожний із видів вишукувань 
переслідує певну мету. Наприклад, основною метою інженерних 
вишукувань є комплексне і всеосяжне обґрунтування 
будівництва споруд і комунікаційних систем.  

  Інженерні вишукування для будівництва виконують 
відповідно до норм чинного законодавства, нормативних актів, 
нормативних документів та стандартів, які регулюють діяльність 
у відповідних сферах з дотриманням вимог цивільного захисту у 
сфері техногенної безпеки, охорони праці та навколишнього 
середовища. Ці норми встановлюють основні положення і 
вимоги до проведення науково-технічної діяльності в галузі 
інженерних вишукувань для будівництва на території України 
(нового будівництва, реконструкції існуючих будівель і споруд 
виробничого та невиробничого призначення, технічного 
переоснащення діючих підприємств), ліквідації будівель і 
споруд виробничого та невиробничого призначення, а також для 
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розроблення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 
усіх видів планованого будівництва, техніко-економічних 
обґрунтувань інвестиційних проектів, генеральних планів 
розвитку територій, складання земельних кадастрів, 
інженерного захисту територій, а також перелік спеціалізованих 
вишукувань (або умовно вишукувальних робіт). Вимоги цих 
норм є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб (в тому 
числі й зарубіжних) – суб’єктів господарської діяльності – 
незалежно від форм власності, які виконують інженерні 
вишукування на території України чи здійснюють будівельну 
діяльність. 

Вишукування для будівництва в складних інженерно-
геологічних умовах незалежно від класу наслідків 
(відповідальності) та категорії складності об’єкта повинні 
виконувати вишукувальні та проектно-вишукувальні організації, 
які мають відповідне сучасне технічне оснащення та 
високопрофесійний кадровий склад. Інженерні вишукування 
виконують згідно з технічним завданням та програмою 
виконання робіт. Результати інженерних вишукувань можуть 
використовуватись для формування державних і територіальних 
фондів, а також для створення інформаційних систем. 

Інженерні вишукування для будівництва включають такі 
види вишукувань:  

• інженерно-геодезичні;  
• інженерно-геологічні;  
• геотехнічні та інженерно-гідрогеологічні (у складі 

комплексних інженерно-геологічних вишукувань або 
окремо;  

• інженерно-гідрометеорологічні;  
• вишукування для раціонального використання 

навколишнього середовища;  спеціалізовані (умовно 
вишукувальні).  

Обсяги вишукувальних робіт поділяють так:  
• для передпроектних робіт та стадії ескізний проект 

(ЕП) – на основі літературних, фондових джерел 
(враховуючи і державний картографо-геодезичний 
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фонд) і обґрунтованого обсягу польових і 
лабораторних робіт;  

• на стадіях: техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) 
чи техніко-економічний розрахунок (ТЕР), проект (П) 
або робочий проект (РП) – основні обсяги вишукувань 
(до ста відсотків);  

• на стадії робочої документації (Р) – додаткові обсяги 
вишукувальних робіт, за відповідного обґрунтування у 
технічному завданні.  

У складних інженерно-геологічних умовах, а також при 
проектуванні об’єктів з можливістю виникнення значних 
наслідків (відповідальності) та об’єктів IV -V категорій 
складності, що визначається технічним завданням, 
встановлюють постадійне виконання вишукувальних робіт.  

У всіх випадках склад і обсяги вишукувальних робіт 
визначає вишукувальна організація з урахуванням таких 
факторів:  

• вид будівництва (мета вишукувань);  
• регіональні, територіальні та локальні особливості 

території (складність умов);  
• ступінь вивченості території;  
• стадія проектування.  

Під час виконання проектно-вишукувальних робіт для 
різних видів будівництва зберігається певна стадійність. При 
гідротехнічному будівництві на першому етапі 
використовуються передпроектні роботи: а) складання схеми 
комплексного використання річки або її частини; б) техніко-
економічне обґрунтування доцільності будівництва 
першочергового об’єкту на вибраній ділянці, а на другому – 
проектні роботи, які виконуються в дві стадії: а) складання 
технічного проекту споруди; б) робочі креслення. Згідно з таким 
розвитком проектних робіт інженерні вишукування, які 
виконують для їх обґрунтування, ділять на стадії: 
рекогносцировочних, попередніх, детальних і додаткових 
вишукувань.  
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 Рекогносцировочні вишукування доповнюють вивчення 
геологічної будови за літературними і фондовими матеріалами. 
Їх виконують для обґрунтування схеми комплексного 
використання річки або її ділянки. Головними завданнями  цієї 
стадії є інженерно-геологічне вивчення і районування долини 
річки, виділення ділянок можливого розташування гідровузлів 
та водосховищ. Особливу увагу при цьому приділяють об’єкту, 
будівництво якого намічаю в першу чергу.  
 Попередні вишукування служать обґрунтуванням 
техніко-економічної доцільності першочергового об’єкту у 
вибраному районі. Головною їх задачею є одержання 
достовірних і надійних геологічних матеріалів для 
обґрунтування вибору створу гідровузла, типу і параметрів 
споруд, що його складають, їх компоновки і попередньої оцінки 
геологічних умов будівництва. Попередні вишукування повинні 
служити обґрунтуванням раціонального використання території, 
геологічного середовища і їх охорони в зв’язку з можливим 
розвитком геологічних процесів і явищ. При цьому слід 
особливу увагу звертати на питання, що визначають вибір 
створу гідровузла, будівництво якого намічено в першу чергу.  
 Детальні інженерні вишукування виконуються для 
обґрунтування технічного проекту споруд. Головним завданням 
цих досліджень є детальне обґрунтування кінцевого 
розташування всього комплексу споруд гідровузла, вибору типів 
споруд та геологічних умов їх будівництва, стійкості і 
експлуатації. Вони повинні забезпечити проектування і 
будівництво всіма необхідними геологічними матеріалами, 
розрахунковими даними і заключеннями (в тому числі для 
проектування заходів по захисту навколишнього середовища), 
забезпечующими під час проектування  найраціональні рішення 
що гарантують будівництво від всяких геологічних 
ненадійностей. 
 Додаткові вишукування виконуються для обґрунтування 
робочих креслень з метою уточнення деяких технічних питань, 
які не вдалось вирішити  на попередній стадії вишукувань, або 
тих, які виникли при розгляді технічного проекту експертизою. 
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Ці вишукування зазвичай виконуються в період будівництва 
споруд, час то в будівельних котлованах і гірничих виробітках, 
головним чином з метою уточнення деяких розрахункових 
даних, організації здійснення будівельних робіт тощо. До складу 
цих робіт входять також документація будівельних котлованів, 
гірничих виробіток і виконання деяких спеціальних дослідних 
робіт. 
 В тих випадках, коли схему використання річки було 
розроблено раніше або немає необхідності в її складенні, всі 
питання пов’язані з техніко-економічним обґрунтуванням 
доцільності будівництва об’єкту в тому чи іншому районі, 
вирішують на першому етапі складання технічного проекту. В 
цьому випадку попередні вишукування для обґрунтування 
вибору створу гідровузла а районі, що розглядається, зразу же 
заміняють детальними вишукуваннями на вибраній ділянці. 

Відповідні конкретні відомості необхідно вказувати у 
технічному завданні та програмі виконання робіт (технічному 
приписі) вишукувальної організації з обов’язковим урахуванням 
наявних фондових (геодезичних, геологічних тощо) матеріалів.  

Склад і обсяг вишукувальних робіт для будівництва 
будівель і споруд з можливістю виникнення значних наслідків 
(відповідальності) та IV-V категорій складності (гребель, АЕС 
тощо) регламентується відповідними національними, 
галузевими нормативними документами (розділ «Вимоги до 
інженерних вишукувань»), а програми виконання робіт 
затверджують рішенням науково-технічної ради вишукувальної 
(проект вишукувальної) організації.   

При виявленні в процесі вишукувальних робіт 
несприятливих факторів, вивчення яких не передбачено 
затвердженою програмою виконання робіт, до програми 
можливе внесення відповідних змін та доповнень за 
погодженням із замовником.  

Методи та технічні засоби для виконання окремих видів 
вишукувальних робіт залежать від цілей вишукувань, складності 
умов виконання робіт і регулюються нормативно-правовими 
актами, національними та галузевими  нормативними 
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документами, положення яких не суперечать цим нормам. Для 
об’єктів з можливістю виникнення значних наслідків 
(відповідальності) та об’єктів IV-V категорій складності, а також 
при виконанні інженерних вишукувань у складних інженерно-
геологічних умовах, можуть застосовувати методи та технічні 
засоби, не передбачені нормативними документами, що, за 
погодженням із замовником, повинно бути обґрунтовано у 
програмі виконання робіт.  

Під час виконання вишукувань на територіях з особливим 
режимом програму робіт доповнюють інформацією про умови 
проведення робіт і додаткові заходи, необхідні для їх виконання.  

Матеріали вишукувань оформляють у вигляді науково-
технічних звітів (далі-звітів) чи висновків.  Польові матеріали не 
входять до складу звіту і не передають замовнику, а зберігають з 
основним примірником звіту в архіві організації-виконавця.  

Строки використання матеріалів вишукувань минулих 
років, без виконання контрольних досліджень та коректури (при 
відсутності змін), встановлюються наступні: інженерно-
геодезичні вишукування – до 1 року; інженерно-геологічні та 
інші вишукування – до 5 років. В усіх випадках, рішення щодо 
можливості використання матеріалів вишукувань минулих років 
і визначення об’ємів контрольних вишукувань, виноситься 
керівником робіт (відповідальним виконавцем), ґрунтуючись на 
рекогносцирувальному дослідженні ділянки (траси).   

На усіх етапах вишукувань проводять контроль якості 
виконаних робіт відповідно до вимог систем управління якістю. 
Встановлюють наступні види контролю якості робіт і продукції 
вишукувань: самоконтроль на робочому місці; приймальний 
контроль; інспекційний контроль. Метрологічне забезпечення 
єдності та точності вимірювань, перевірка дотримання 
метрологічних норм і правил в інженерних вишукуваннях для 
будівництва здійснюється згідно з чинним законодавством. 
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Терміни та визначення понять 
 

В рамках інженерних вишукувань використовують низка 
специфічних термінів, регламентованих ДБН А.2.1-1-2013, яким 
надають визначення наступних термінів: 
• геодезична мережа спеціального призначення – різновид 

опорної геодезичної мережі, що створена з розрахунку на 
конкретний об’єкт будівництва; 

• геопатогенна зона – зона прояву аномальних впливів на 
людей, тварин і рослини, обумовлених особливостями 
геологічного середовища; 

• геотехнічні об'єкти – будівельні об'єкти, що взаємодіють 
із геологічним середовищем; 

• ґрунтові води – перший від денної поверхні водоносний 
горизонт підземних вод, який суттєво впливає на 
інженерно-геологічні умови; 

• державна геодезична мережа України – мережа 
геодезичних пунктів, рівномірно розміщених на території 
держави, що забезпечує поширення координат, висот та 
прискорення вільного падіння і є вихідною для створення 
інших мереж; 

• допустимий стан – стан компонентів природного 
середовища, при якому практично відсутня можливість 
виникнення небезпечних процесів (в даному випадку для 
об’єктів будівництва та життєдіяльності населення);  

• допустимі техногенні впливи – впливи, за яких 
характеристики окремих факторів або системи в цілому не 
виходять за межі нормативних або розрахункових значень; 

• елювіальні ґрунти (елювій) – ґрунти без жорстких 
структурних зв’язків, які є продуктами вивітрювання 
гірських порід, що втратили властивості материнських 
порід, залишились на місці свого утворення й зберегли 
тією чи іншою мірою в корі вивітрювання структуру і 
текстуру вихідних порід, а також характер їх залягання. У 
профілі кори вивітрювання виділяють дисперсну, 
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уламкову і тріщинувату зони, а до елювіальних ґрунтів 
відносять дві перші зони; 

• зона активної взаємодії – частина масиву ґрунтів, у межах 
якого (у плані й по глибині) відбуваються зміни під 
впливом техногенних факторів; 

• інженерно-геодезичні вишукування для будівництва – в 
вид містобудівної діяльності, що забезпечує вивчення та 
надає інформацію про техногенні та природні умови 
території об’єктів будівництва та архітектури, необхідну 
для проектування та безпечної експлуатації об’єктів 
будівництва та архітектури, планування територій, 
інженерного захисту територій, створення містобудівного 
кадастру;  

• інженерно-геологічні процеси і явища – геологічні 
процеси і явища, що викликані діяльністю людини або 
впливають на неї;  

• інженерно-топографічний план – великомасштабне 
(1:5000-1:200) зображення  земної поверхні, побудоване 
без урахування її кривизни, що зберігає постійний масштаб 
у будь-який точці та по всіх напрямках, що відповідає 
встановленим (при потребі – підвищеним) стандартам 
точності, відображає елементи ситуації та рельєфу 
місцевості, гідрографії, пунктів геодезичної мережі, 
існуючих будівель, споруд та інженерних мереж, та, при 
потребі, додаткову інформацію (метричну, земельно-
кадастрову та містобудівну); 

• інженерна цифрова модель місцевості (ІЦММ) – 
сукупність інформації про положення в просторі, 
характеристиках об’єктів місцевості, зв’язках між ними в 
формі, придатній для обробки в системах 
автоматизованого проектування (САПР) та забезпечує 
вирішення інженерних завдань. Містить два основні 
компоненти – цифрову модель рельєфу (ЦМР) та цифрову 
модель ситуації (ЦМС); 

• матеріали вишукувань – науково-технічна продукція, 
створювана в результаті виконання вишукувальних робіт;  
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• надійність – здатність системи зберігати задані 
властивості протягом певного часу;  

• небезпечні процеси та явища – геологічні та інженерно-
геологічні процеси й гідрометеорологічні явища, які 
призводять до негативного впливу на території, 
господарські об’єкти та життєдіяльність людей (зсуви, 
обвали, карст, селеві потоки, снігові лавини, буревії, 
смерчі, підтоплення та затоплення територій тощо); 

• несприятливі процеси – природні та техногенні 
інженерно-геологічні та екологічні процеси, що знижують 
експлуатаційну придатність будівель і споруд, призводять 
до здорожчання будівництва і/або мають негативний вплив 
на людину; 

• нормативний прогноз – висновок, змістом якого є 
визначення шляхів і строків досягнення можливих станів 
об’єкта прогнозування в майбутньому, що приймаються як 
ціль; 

• опорна геодезична мережа – мережа геодезичних пунктів, 
закріплених постійними довготривалими знаками, що 
відповідає заданим параметрам точності та 
використовується для виконання вишукувань, побудови 
геодезичної розмічувальної мережі будівельного 
майданчика, геодезичного моніторингу, спостереження за 
небезпечними природними та техногенними процесами  на 
одній чи декількох ділянках вишукувань; 

• оптимальні проектні рішення – рішення, які 
забезпечують нормативний рівень надійності 
проектованих об’єктів при застосуванні сучасних 
технологій їх спорудження та експлуатації, обґрунтованих 
витратах і припустимих впливах об'єкта на навколишнє 
середовище; 

• підтоплення – інженерно-геологічний процес, який має 
прояви у певних умовах природного середовища (в тому 
числі на міських територіях) внаслідок спільного впливу 
причин і факторів, як природного, так і техногенного 
походження, коли за розрахунковий період часу 
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відбувається збільшення вологості ґрунтів або підняття 
рівня ґрунтових вод до граничних значень, за якими 
порушуються умови будівництва й експлуатації будинків 
та споруд, відбувається пригнічення та загибель зелених 
насаджень, засолення та заболочування земель 
сільськогосподарського призначення;  

• пошуковий прогноз – висновок, змістом якого є 
визначення можливих станів об'єкта прогнозування в 
майбутньому;  

• раціональне використання навколишнього середовища - 
ведення господарської діяльності без створення небезпеки 
порушення стійкості природного, соціального та 
техногенного середовищ, що складають геосистему 
(забезпечення прийнятних показників стану природного 
середовища для господарської діяльності, здоров’я та 
духовного розвитку населення);  

• резонансні фактори – фактори (рівень підземних вод, 
стійкість схилу тощо), які змінюють свої кількісні і якісні 
характеристики під зовнішнім впливом (навантаження, 
підрізування, обводнювання тощо); 

• ризик - міра величини загрози (втрати життя, економічних 
або екологічних втрат); 

• сейсмічне мікрорайонування (СМР) – комплекс 
інженерно-геологічних і сейсмометричних робіт щодо 
прогнозування впливу особливостей будови 
приповерхневої частини розрізу (будова та властивості, 
стан порід, характер і особливості рельєфу тощо) на 
сейсмічний ефект і параметри коливання ґрунту на 
майданчику;  

• територіальний фонд науково-технічної (вишуку-

вальної) інформації – банк даних інженерно-геодезичної, 
інженерно-геологічної, інженерно-гідрогеологічної, 
геотехнічної, інженерно-гідрологічної та інженерно-
екологічної інформації, отриманої на підставі матеріалів 
вишукувань різних організацій; 
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• техногенні умови – умови, змінені в результаті інженерно-
господарської діяльності людини; 

• трасування лінійних споруд – комплекс проектно-
вишукувальних робіт з вибору оптимального 
розташування лінійної споруди на місцевості; 

• уніфіковані категорії складності умов вишукувань – 
категорії, що встановлюються за основними факторами, 
які визначають складність виконання цілісного комплексу 
вишукувальних робіт; 

• цифрова модель рельєфу (ЦМР) – інформація про рельєф 
місцевості, адекватна її топографічній реальності, що 
містить сукупність точок  з визначеними координатами та 
висотами, механізм апроксимації рельєфу та забезпечує  
вирішення інженерних завдань; 

• цифрова модель ситуації (ЦМС) – цифрове 
представлення об’єктів місцевості, що містить їх 
геометричний опис засобами векторної моделі  у вигляді 
графічних примітивів з просторовими координатами та 
параметрами, встановленими нормативними документами, 
відображення умовними знаками та, за потреби, 
семантичний опис;  

• штучний геотехнічний масив – інженерно-геологічний 
масив порід (ІГМП), перетворений у природному заляганні 
методами ущільнення, армування, технічної меліорації або 
створений шляхом заміни, відсипання й намиву ґрунтів. 

  
Інженерно-геодезичні вишукування, 

загальні положення 
 

 Повинні забезпечувати надання інформації, необхідної 
для комплексного оцінювання умов території будівництва, 
проектування та безпечної експлуатації об’єктів будівництва та 
архітектури, інженерного захисту територій, для цілей 
планування територій, архітектурно-містобудівного 
проектування, ведення містобудівного кадастру, геодезичного 
забезпечення будівництва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

Метою виконання інженерно-геодезичних вишукувань є 
отримання даних для:  
• забезпечення територіального планування;  
• розробки ескізного проекту, техніко-економічного 

обґрунтування;  
• розробки проекту;  
• розробки робочої документації;  
• прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів;  
• експлуатації об’єктів.  

 Конкретні цілі та основні вимоги до проведення 
інженерно-геодезичних вишукувань визначають технічним 
завданням (див. дод. А).  

Технічне завдання на виконання інженерно-геодезичних 
вишукувань для потреб планування територій складає замовник 
за участі виконавця, генпроектувальника та містить інформацію 
щодо:  
• цільового призначення робіт;  
• системи координат та висот;  
• меж та площі ділянки вишукувань;  
• масштабу інженерно-топографічних планів; 
• вимог до складу, форми (цифрової та/або графічної) звітної 

технічної документації.  
Технічне завдання на виконання інженерно-геодезичних 

вишукувань для проектування об’єктів будівництва складає 
замовником за участі організації-виконавця геодезичних 
вишукувань, організації-генпроектувальника та містить 
інформацію щодо (див. дод. А):  
• цільового призначення робіт;  
• меж та площі ділянки вишукувань;   
• додаткових вимог замовника (підвищеної точності та 

повноти інженерно-топографічних планів, закладання 
геодезичних знаків тощо).  
Програмою виконання інженерно-геодезичних вишукувань 

визначають склад, об’єм та технологію виконання робіт із 
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урахуванням класу наслідків (відповідальності) та категорії 
складності об’єкта будівництва, категорії складності умов (див. 
дод. Б).  

При підвищених вимогах щодо точності результатів 
виконують попередній розрахунок точності вимірювань.  

Для виконання геодезичного моніторингу будівель та 
споруд, геодезичних спостережень за небезпечними 
техногенними та природними процесами ген проектувальником 
за участі виконавця розробляється проект виконання 
геодезичних робіт (ПВГР) згідно з ДБН В.1.3-2.  

При виконавчій (контрольній) зйомці закінчених 
будівництвом об’єктів, споруд та інженерних мереж замовник 
надає виконавцю проектні матеріали – генеральний план, плани 
інженерних мереж.  

 Строк використання матеріалів інженерно - геодезичних 
вишукувань складає:  
• інженерно-топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000 

– не більше ніж десять років з дати реєстрації (без 
додаткового оновлення);  

• інженерно-топографічних планів масштабів 1:1000, 1:500, 
1:200 й точніше – не більше ніж один рік з дати реєстрації 
(без додаткового оновлення);  

• матеріалів моніторингу будівель та споруд, контрольних 
(виконавчих) зйомок – період експлуатації об’єкта;  

• матеріалів геодезичних спостережень за небезпечними 
техногенними та природними процесами – період 
існування фактору, що становить загрозу. 
Матеріали інженерно-геодезичних вишукувань повинні 

зберігатись виключно у цифровій (ІЦММ) формі  відповідно до 
єдиної класифікації та кодування об’єктів містобудування в 
службі містобудівного кадастру.  

 
Склад інженерно-геодезичних вишукувань 

  До складу інженерно-геодезичних вишукувань входять 
наступні види геодезичних робіт: 
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• створення опорних та зйомочних геодезичних мереж, в 
тому числі спеціальних геодезичних мереж для 
будівництва та експлуатації будівель і споруд, 
геодезичного моніторингу.  

• створення інженерно-топографічних планів з точністю 
масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500, 1:200 та точніше, 
інженерно-гідрографічні та трасувальні роботи.  

• роботи з розмічування, геодезичний моніторинг будівель 
та споруд в процесі будівництва й експлуатації. виконавча 
(контрольна) зйомка закінчених будівництвом об’єктів, 
інженерних мереж (комунікацій).  

• геодезичні спостереження за небезпечними техногенними 
та природними процесами, зсувами, підтопленням, ерозією 
берегів, деформаціями земної поверхні тощо. 

 
Загальні технічні вимоги до інженерно-геодезичних 

вишукувань 
 

Результатом виконання інженерно-геодезичних 
вишукувань є науково-технічний звіт (див. дод. В). Текстова 
частина технічного звіту повинна містити:  
• загальні відомості – мета інженерно-геодезичних 

вишукувань, підстава для виконання робіт, склад та об’єми 
виконаних робіт, строки їх виконання, відомості про 
виконавців; 

• відомості про методи та технології виконання робіт – 
система координат та висот, відомості про наявність та 
характеристику існуючих геодезичних мереж, методи 
побудови опорної (зйомочної) геодезичної мережі, методи 
створення інженерно-топографічних планів або 
геодезичних вимірювань, методи виконання камеральних 
робіт, характеристика точності та детальності робіт, 
відомості про застосоване геодезичне обладнання та 
програмне забезпечення; 

• результати контрольних вимірювань (при наявності); 
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• висновки – стислі результати робіт та їх оцінка, відомості 
про повноту і якість, відповідність вимогам технічного 
завдання, чинним нормативним документам, рекомендації 
щодо проведення подальших інженерно-геодезичних 
вишукувань.  
Графічна частина технічного звіту містить: 

• картограму (ситуаційний план) з позначенням меж ділянки 
вишукувань, розграфленням аркушів та орієнтуванням 
відносно населених пунктів (вулиць);  

• схеми створеної планово-висотної опорної або знімальної 
геодезичної мережі;  

• інженерно-топографічні плани у цифровій (ІЦММ) або 
графічній формі;  

• плани та профілі підземних та надземних (за необхідності) 
інженерних комунікацій; 

• графіки (або плани) та таблиці результатів спостережень за 
осіданням та деформаціями будівель, споруд, земної 
поверхні;  

• інженерно-топографічні плани прибережних частин та 
акваторій, повздовжні та поперечні профілі. 
Інженерно-топографічні плани створюються в системах 

прямокутних координат на площині у проекції Гаусса-
Крюгера та Балтійській системі висот 1977 року. Вимоги до 
змісту інженерно-топографічних планів наведено (у додатку 
Г). Середні похибки в плановому положенні на інженерно-
топографічних планах підземних комунікацій, відносно 
найближчих капітальних будівель (споруд) та знімальної 
основи не повинні перевищувати 0,7 мм в масштабі плану. 
Середні похибки знімання рельєфу відносно найближчих 
точок знімальної основи не повинні перевищувати від 
прийнятої висоти перерізу рельєфу: 1/4 при кутах нахилу 
місцевості до 2 град; 1/3 при кутах нахилу від 2 град до 6 град 
для планів масштабів 1:5000, 1:2000 та до 10 град для планів 
масштабів 1:1000 та 1:500; 1/3 при перерізі рельєфу через 0,5 м 
на планах масштабів 1:5000 та 1:2000. У лісовій місцевості ці 
допуски збільшуються в півтора рази. 
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Геодезичною основою при виконанні інженерно-
геодезичних вишукувань є:  
• державна геодезична мережа (ДГМ);  
• розрядні геодезичні мережі згущення (опорні мережі);  
• зйомочні геодезичні мережі.  

Державна планова геодезична мережа включає:  
• українську постійно діючу мережу спостережень 

глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС);  
• геодезичну мережу 1 класу;  
• геодезичну мережу 2 класу;  
геодезичну мережу 3 класу.  

Опорна геодезична мережа включає: 
• опорні постійно діючі мережі спостережень ГНСС;  
• геодезичні мережі спеціального призначення;  
• полігонометрію 4 класу, 1 і 2 розрядів;  
• мережі тріангуляції, трилатерації 4 класу, 1 і 2 розрядів; 

нівелірну мережу ІІ, ІІІ та ІV класу. 
Державна нівелірна геодезична мережа включає:  

• нівелірну мережу І класу;  
• нівелірну мережу ІІ класу;  
• нівелірну мережу ІІІ класу;  
• нівелірну мережу ІV класу.  

Зйомочна геодезична мережа створюється з метою 
згущення планової та висотної геодезичної мережі до 
щільності, що забезпечує створення інженерної цифрової 
моделі місцевості (ІЦММ) та інженерно-топографічних планів 
у масштабах 1:200, 1:5000. Загальна щільність опорної та 
зйомочної геодезичної мережі повинна складати не менше ніж 
4, 12, 16, 20 пунктів на 1 кв.км для зйомок у масштабах 
відповідно 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Щільність мережі для 
зйомок у масштабі 1:200 визначається у програмі робіт.  

Зйомочна (планово-висотна) геодезична мережа 
створюється, як правило, з застосуванням супутникових ГНСС 
технологій, прокладанням теодолітних ходів з використанням 
електронних тахеометрів, методами тріангуляції, прямими, 
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оберненими та комбінованими засічками або поєднанням цих 
методів, прокладанням ходів геометричного та тригоно-
метричного нівелювання, а також супутниковим 
нівелюванням.  

Зйомочна геодезична мережа розвивається від пунктів 
державної геодезичної мережі та опорних геодезичних мереж. 
Точки зйомочної геодезичної мережі закріплюють, як правило, 
тимчасовими знаками. Центри люків колодязів, за 
необхідності, використовують в якості точок постійного 
зйомочного обґрунтування. 

Методом лазерного сканування виконують зйомку 
елементів будівель та споруд – фасадів, внутрішніх 
приміщень, автошляхів тощо. Гранична похибка визначення 
координат та висот точок не повинна перевищувати 6 мм на 
відстань в 50 м. Крок сканування (відстань між точками) не 
повинен перевищувати 50 мм. 

Зйомка інженерних комунікацій (мереж) включає:  
• обстеження та зйомки існуючих інженерних комунікацій;  
• виконавчі (контрольні) зйомки інженерних комунікацій; 
• виконавчі (контрольні) зйомки самочинно побудованих 

інженерних комунікацій.  
Обстеження та зйомка всіх без винятку існуючих 

інженерних комунікацій (мереж) здійснюють різне виконання 
топографічної зйомки. Відповідно до ДБН В.1.3-2 виконавча 
зйомка інженерних комунікацій (мереж) здійснюється на всіх 
етапах будівництва, організаціями, що виконують будівельні 
роботи. Контрольну зйомку інженерних комунікацій (мереж) 
здійснюють під час прийняття закінчених будівництвом 
об’єктів в експлуатацію. Забороняється переносити інженерні 
мережі на інженерно-топографічний план з проектних 
матеріалів. Контрольну зйомку самочинно побудованих 
інженерних комунікацій здійснюють при прийнятті 
комунікацій в експлуатацію. Напрямки раніше прокладених 
комунікацій між колодязями, а також безколодязних 
комунікацій визначають за допомогою електронних приладів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

пошуку – трасошукачів і трубокабелешукачів, а там, де ці 
прилади використати неможливо – шурфуванням.  

До складу робіт із зйомки існуючих інженерних 
комунікацій входять:  
• збір та аналіз наявних матеріалів про підземні 

комунікацій; 
• обстеження (пошук) комунікацій на місцевості;  
• планова та висотна зйомка виходів підземних 

комунікацій на поверхню землі, а також точок, 
визначених за допомогою трубокабелешукачів або 
шурфуванням;  

• складання плану підземних комунікацій (у складі 
інженерно-топографічного плану, при необхідності – 
ескізів колодців (камер);  

• погодження повноти плану підземних комунікацій та 
технічних характеристик із експлуатуючими 
організаціями (установами).  

До складу робіт з виконавчої (контрольної) зйомки 
входять:  
• збір та аналіз проектної документації;  
• планова та висотна зйомка комунікацій у відкритих 

траншеях, як виняток (при засипаних траншеях) – зйомка 
виходів комунікацій на поверхню та інших визначених 
точок;  

• складання виконавчої документації. 
До складу робіт з контрольної зйомки самочинно 

побудованих комунікацій входять:  
• збір та аналіз наявних матеріалів про підземні 

комунікацій;  
• обстеження (пошук) комунікацій на місцевості;  
• планова та висотна зйомка виходів підземних 

комунікацій на поверхню землі, а також точок, 
визначених за допомогою трубокабелешукачів або 
шурфуванням;  

• складання виконавчої документації.  
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До складу документації при виконавчій та контрольній 
зйомці входять:  
• виконавчі креслення (плани);  
• повздовжні профілі за віссю комунікації (за наявності 

проектного профілю);  
• каталоги координат кутів повороту, створних точок, 

виходів на поверхню.  
Фактичне положення підземних інженерних мереж 

характеризується: координатами визначених точок, 
позначками висот, відстанями, кутами та перевищеннями. 
Фактичне положення визначають від пунктів опорної 
геодезичної мережі та зйомочної основи, як виняток – 
промірами від ближніх капітальних будинків та споруд. На 
виконавче креслення (план) наносять побудовану комунікацію 
(мережу) – центри колодязів, камер, точки повороту мережі, 
точки по кривих (початок, кінець, середні точки), місця 
переходів з підземного положення у надземне, точки відводів, 
створні точки, перетини із спорудами, осі існуючих мереж, що 
перетинають або ідуть паралельно побудованій, кожухи, 
футляри, точки зміни діаметру. Мережу зображують на 
виконавчому кресленні (плані) з геодезичними вимірами та 
прив’язками до твердих контурів ситуації (за наявності). При 
відсутності повздовжнього профілю на виконавчому кресленні 
вказують позначки висот: люків колодязів, верха кабелю 
(кабельної каналізації), дна колодязів, поверхні землі на 
створних точках. На повздовжньому профілі зображують 
побудовану комунікацію (мережу), існуючі підземні мережі, 
що перетинають вище або нижче побудовану мережу, 
горизонтальні відстані між точками, величина та напрямок 
ухилів, кількість та діаметри труб.  
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Лекція № 2. Інженерно-геодезичні вишукування пов’язані з 
будівництвом ГЕС і ГАЕС. Загальні положення. 

Вишукування для обґрунтування схеми розміщення ГЕС і 
ГАЕС. Вишукування для техніко-економічного 

обґрунтування будівництва ГЕС і ГАЕС. Вишукування для 
обґрунтування проектів ГЕС і ГАЕС. Вишукування для 

обґрунтування робочої документації ГЕС і ГАЕС. 
Загальні положення  

 Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва ГЕС 
і ГАЕС повинні виконувати відповідно до вимог чинних 
будівельних норм і правил, нормативно-технічних актів 
Головного управління геодезії і картографії при Раді Міністрів 
України (ГУГК Україна), справжніх ВСН, а також інших 
нормативних документів з інженерних вишукувань, 
затверджених або узгоджених Держбудом України. Інженерно-
геодезичні вишукування для будівництва ГЕС і ГАЕС 
виконують на основі технічного завдання, програми робіт та 
кошторису за наявності дозволу, що видається органами 
Державного геодезичного нагляду України  або органами у 
справах будівництва і архітектури виконавчих комітетів 
місцевих Рад народних депутатів. 

Без дозволу зазначених органів можуть виконувати такі 
геодезичні роботи, якщо для їх виконання не потрібно створення 
геодезичної основи: спостереження для визначення 
несприятливих природних процесів і явищ (зсуви, карсти, 
тектонічні порушення та ін); забезпечення інженерно-
геологічних вишукувань розбивкою і прив'язками місця 
розташування свердловин, шурфів, штолень, розчисток, точок 
геофізичної розвідки, точок гідрологічних створів тощо зі 
складанням різних профілів; проміри глибин на річках і 
водоймах та складання поздовжніх профілів видатків; винос в 
натуру та закріплення на місцевості осей будівель (споруд), 
контуру водосховища, кордонів відведення земельних ділянок 
для будівництва, трас лінійних споруд тощо; спостереження за 
деформаціями будівель і споруд.  
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Технічне завдання на виробництво вишукувань визначає 
склад проектних завдань і необхідних топографо-геодезичних 
матеріалів. У ньому мають зазначати: стадія проектування, 
проектовані об'єкти, основний зміст інженерно-геодезичних 
вишукувань, їх призначення та обсяги, спеціальні вимоги до 
точності окремих видів робіт, перелік і терміни подання 
матеріалів, а також вимоги щодо забезпечення топографо-
геодезичними матеріалами інженерно-геологічних, інженерно-
гідрометеорологічних та інших видів вишукувань. 

Склад, методика та обсяги інженерно-геодезичних 
вишукувань повинні бути обґрунтовані у програмі робіт, що 
накопичується на основі вимог технічного завдання та даних 
норм з урахуванням призначення і видів споруд, встановленої 
стадійності проектування, відомостей про район робіт і даних 
топографо-геодезичної вивченості. До програми робіт повинні 
бути прикладені графічні матеріали у вигляді схем і картограм, 
що відображають призначення та основний зміст інженерно-
геодезичних вишукувань, і зведена відомість намічених видів та 
обсягів робіт у фізичних вимірниках. 

Програма є вихідним документом для складання 
кошторисів на інженерні вишукування. Кошторисну вартість 
інженерно-геодезичних вишукувань визначається з 
використанням Збірника цін на вишукувальні роботи для 
капітального будівництва, що діють прейскурантів цін і ін. 
відповідно до Інструкції про порядок складання кошторисів на 
проектні та вишукувальні роботи для будівництва. 

Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва ГЕС 
і ГАЕС слід виконувати: з застосуванням прогресивних методів 
робіт, сучасних приладів і обладнання; у державній або місцевій 
системах координат (за погодженням з органами Державного 
геодезичного нагляду України) і Балтійській системі висот; з 
дотриманням вимог державних стандартів, норм, правил та 
інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. Технічний 
контроль за повнотою і якістю матеріалів інженерно-
геодезичних вишукувань слід здійснювати в порядку, 
викладеному в Інструкції з контролю і приймання топографо-
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геодезичних робіт (ВСН 32-83/Міненерго СРСР, 1983). По 
закінченні вишукувань на кожній стадії проектування слід 
складати технічний звіт про виконання інженерно-геодезичних 
вишукуваннях і записку про інженерно-геодезичне 
обґрунтуванні проекту.  

Зміст розділів технічного звіту про виконання інженерно-
геодезичних вишукуваннях повинен відповідати вимогам 
діючих нормативних документів. До звіту додаються каталоги 
координат і висот геодезичних пунктів, різні відомості і схеми в 
залежності від видів вишукувальних робіт. Технічний звіт з 
інженерно-геодезичних вишукувань видають замовнику і 
органам, які видали дозвіл на виробництво вишукувань. 

Записка про інженерно-геодезичне обґрунтування 
проекту входить до складу частини проекту “Природні умови” і 
є документом, в якому систематизовано і узагальнено 
результати інженерно-геодезичних вишукувань, містяться 
відомості про використані для проектування топографо-
геодезичні матеріали і висновки про повноту та якість цих 
матеріалів для проектування ГЕС або ГАЕС на розглянутій 
стадії проектування. 

Склад і обсяг інженерно-геодезичних вишукувань для 
проектування об’єктів житлового будівництва, лінійних споруд 
(залізниці та автомобільні дороги, лінії електропередачі та 
зв'язку, магістральні канали, водопроводи, нафто-
продуктопроводи та ін) в справжніх ВСН детально не 
розглядаються і регламентуються діючими БHіП, інструкціями 
та відомчими будівельними нормами, узгодженими Держбудом 
України. 

До складу програми геодезичних робіт на будівництві 
ГЕС або ГАЕС, розроблюваної згідно з додатком 4 БНіП 
3.01.01-85, включають вказівки по складу, обсягами, точності, 
методам і порядку побудови геодезичної pозбивочної  основи і 
виносу в натуру основних розбивочних осей будівель і споруд 
на будівельному майданчику, а також магістральних і 
позамайданчикових лінійних споруд. 
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Програма повинна містити такі відомості: місце 
розташування об’єкта, тип і розміри проектованих споруд, 
природні умови і геодезична вивченість району робіт; методика 
створення геодезичної розбивочної основи - у вигляді 
будівельної сітки, тріангуляції, полігонометрії або лінійно-
кутової мережі та нівелювання III і IV класів; розрахунок 
точності побудови намічених планово-висотних мереж і перелік 
нормативних документів, що використовуються в роботі; 
способи розбивка та закріплення на місцевості осей 
гідротехнічних споруд (будівель ГЕС або ГАЕС, гребель, 
шлюзів, причалів, мостів тощо), червоних ліній на території 
житлової забудови  пунктів будівельних сіток на ділянках 
промбудівництва і Будбази і осей лінійних споруд (залізних і 
автомобільних доріг, ліній електропередачі та зв'язку, підвідних 
і відвідних каналів, дамб обвалування, напірних трубопроводів, 
тунелів тощо). До програми додають графічні матеріали (схема 
створюваної планово-висотної розбивки мережі, схема 
геодезичної прив’язки до опорної мережі і розбивка основних 
осей споруд, креслення зовнішніх знаків, центрів, марок, 
реперів, використовуваних для закріплення пунктів геодезичної 
розбивки основи і точок осей споруд та ін.), а також зведена 
відомість намічених обсягів робіт у фізичних вимірниках і 
кошторисна документація. 

Кошторисну вартість робіт зі створення геодезичної 
розбивка основи, розбивці і закріпленню на місцевості основних 
осей будівель і споруд визначають з використанням Збірника цін 
на вишукувальні роботи для капітального будівництва і 
Прейскуранта цін на оплату робіт з відведення земельних 
ділянок для будівництва, видачі архітектурно-планувальних 
завдань і червоних ліній забудови (Держбуд України) і 
включається до глави I “Підготовка території будівництва” 
зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. 

Проектний контур водосховища, а також межі зон 
тимчасового затоплення, підтоплення та переробки берегів 
виносяться в натуру і закріплюються на місцевості на стадії 
робочої документації в період будівництва гідроелектростанції. 
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 Підставою для виробництва зазначених робіт є технічне 
завдання замовника, яке містить список ділянок і населених 
пунктів, на яких слід винести контур водосховища, вихідні 
позначки (ступені висот), що визначають на місцевості контур 
водосховища, графічні зображення контуру водосховища на 
топографічних картах, особливі умови виконання робіт, перелік 
та терміни подання матеріалів. 

Відповідно до технічного завдання складають програму 
робіт і кошторисну документацію. 

Програма робіт з перенесення на місцевість проектного 
контуру водосховища повинна містити: 
короткий опис об’єкта і природні умови, виклад технічного 
завдання та відомості про вихідних геодезичних даних; виклад 
проекту згущення заввишки і планової геодезичної основи, 
запланованій методики робіт з визначення на місцевості, 
закріплення й зйомки (координування) точок як проектного 
контуру водосховища, так і кордони інших зон впливу 
водосховища (межі тимчасового затоплення, підтоплення, 
переробки берегів, санітарна зона та ін.); схеми згущення 
геодезичної основи, креслення закріпних знаків і центрів, проект 
геодезичних робіт з виносу в натуру і зйомці контуру 
водосховища. До програми додають відомості обсягів за видами 
основних і допоміжних робіт . 

Кошторисну вартість робіт з виносу в натуру та 
закріплення на місцевості контуру водосховища визначають з 
використанням Збірника цін на вишукувальні роботи для 
капітального будівництва і включають до глави I “Підготовка 
території будівництва” зведеного кошторисного розрахунку 
вартості будівництва. 

Програма геодезичних спостережень за деформаціями 
гідротехнічних споруд ГЕС і ГАЕС складають на стадії 
розробки проекту з наступним уточненням на стадії робочої 
документації. Підставою для розробки програми геодезичних 
спостережень деформацій ГЕС і ГАЕС служать технічні умови, 
які визначають зміст спостережень і складаються головним 
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інженером проекту за участю науково-дослідної організації, 
відповідальної за весь комплекс натурних спостережень.  
 

Вишукування для обґрунтування схеми розміщення ГЕС і 
ГАЕС 

Питання розміщення гідравлічних і гідроакумулюючих 
електростанцій (ГЕС і ГАЕС) вирішують в ході розробки 
галузевих і територіальних схем розвитку і розміщення галузей 
народного господарства та галузей промисловості. 
В складі галузевої та територіальної схем (далі “схема”) 
розробляють матеріали, що обґрунтовують доцільність 
проектування та першочергового будівництва ГЕС і ГАЕС. 

Схема розміщення ГЕС і ГАЕС складається на основі 
даних оптимального варіанту розвитку та розміщення галузі з 
метою виявлення перспективних ділянок, придатних для 
будівництва гідротехнічних споруд, з урахуванням наявності 
водних та інших природних ресурсів, що вивчають в ході 
проведення інженерних вишукувань. 

Виконанню інженерних вишукувань для обґрунтування 
схеми розміщення ГЕС і ГАЕС повинні передувати підготовчі 
роботи, в ході яких слід провести збір і систематизацію наявних 
матеріалів і при необхідності виконати рекогносцирувальне 
обстеження річки або окремих ділянок перспективних створів 
гідровузлів і водосховищ, а також намічають майданчики ГАЕС 
з метою уточнення наступних даних: місця розташування 
об’єктів та адміністративної приналежності території їх 
розташування; особливостей фізико-географічних умов району 
намічуваних вишукувань (рельєф і рослинний покрив, характер 
водотоку і його заплавній частині, клімат та ін.); характеристик 
населених пунктів, можливості організації баз вишукувальних 
підрозділів та забезпеченості вишукувань місцевої робочої 
силою; стану дорожньої мережі та можливості використання 
різних транспортних засобів; умов зв’язку (телеграф, телефон, 
радіо), джерел матеріального та продовольчого постачання 
партій та загонів та інше. 
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Усі відомості викладають в записці з зазначенням 
рекомендацій з організації інженерних вишукувань, методики 
виконання робіт і даних, необхідних для складання програми 
інженерних вишукувань і кошторису (види, обсяги та категорії 
складності вишукувальних робіт, відсотки залісеності і 
заболоченості, місце розташування наявних і кількість 
намічуваних баз та ін.)  

Інженерно-геодезичні вишукування при складанні схеми 
розміщення ГЕС виконують для обґрунтування проектних 
проробок, пов’язаних з вирішенням питань водноенергетичного 
використання стоку річок, з поділом водотоку на щаблі, 
визначенням обсягів намічуваних водосховищ, розмірів і 
структури затоплень з виявленням майданчиків першочергового 
будівництва гідровузлів. Вихідними матеріалами для 
проведення проектних пророблень схеми розміщення ГЕС 
служать картографічні, топографічні, аерофотознімальні 
матеріали, поздовжній профіль річки на досліджуваній ділянці, 
профілі місцевості за варіантами створів напірних споруд. При 
цьому топографічні карти масштабів 1:100000-1:25000 є 
основними матеріалами для розробки схеми 
водноенергетичного використання стоку річки. Наявні 
аерофотознімальні матеріали (аерознімки, фотоплани та ін.) 
повинні використовувати як джерело додаткової інформації для 
інженерно-геологічних вишукувань і проектування. 

Для виготовлення ситуаційних і демонстраційних 
креслень в якості топографічної основи слід використовувати 
крайові та обласні карти різних масштабів. 

Поздовжній профіль досліджуваної ділянки річки та її 
приток, призначений для розділення річки на окремі гідровузли 
(каскад), вибору позначки нормального підпірного рівня (НПР), 
розрахунку положення кривих підпору на ділянках 
виклинювання водосховища та виконання інших 
водогосподарських та енергетичних розрахунків. Для цього 
можуть використовувати наявні поздовжні профілі річок, 
складені раніше іншими організаціями. 
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Для попередніх розрахунків поздовжній профіль 
водотоку може бути складено камеральним шляхом за картами 
масштабів 1:100000-1:10000 з одночасним використанням даних 
спостережень водомірної мережі. Якщо наявні поздовжні 
профілі річок за своєю якістю не можна буде використати для 
проектування гідротехнічних споруд (або потрібні профілі 
взагалі відсутні), то приймають рішення про проведення 
спеціальних робіт з нівелювання річки і складання 
поздовжнього профілю. Для цього слід виконувати роботи: 
створення висотної геодезичної основи; пристрій і 
спостереження тимчасових водомірних постів; нівелювання 
рівнів води з визначенням планового положення точок зрізу; 
обробка результатів польових робіт та складання поздовжнього 
профілю річки (водотоку). Якщо наявна висотна геодезична 
основа за своєю точністю недостатня для побудови 
поздовжнього профілю річки і висотою прив’язки водомірних 
постів, то виконують роботи з прокладання нівелірних ходів 
необхідної точності, клас (точність) і довжини яких обґрун-
товуються в програмі вишукувань. 

У випадку падіння рівнів води в річці понад 6 см/км і при 
намічуваних натисках більше 15 м розрахункових напорів для 
складання поздовжнього профілю річки досить прокласти ходи 
нівелювання IV класу. Якщо на досліджуваній ділянці річки 
спостереження водомірних постів виконуються в різних 
системах висот, то проводиться висотна прив’язка 
(нівелювання) і перерахування “нулів графіків” всіх водомірних 
постів для віднесення їх до Балтійської системи висот і 
забезпечення єдиними вихідними геодезичними даними робіт зі 
складання поздовжнього профілю річки, проведення інженерно-
гідрометеорологічних вишукувань і виконання різних 
водогосподарських розрахунків. 

Нівелювання річки для складання поздовжнього профілю 
водотоку слід проводити в період стійких рівнів води (у 
межень). При цьому одноденна зв’язка горизонтів води 
(обчислення висот рівнів води “на одну дату”) виконують, як 
правило, на рівнинних річках, а на гірських річках обмежують 
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визначенням висот робочих горизонтів води (на дату 
нівелювання) . 

Проміри глибин по фарватеру (або по осі потоку) під час 
складання поздовжнього профілю річки виконують тільки за 
спеціальним завданням головного інженера проекту. 

Поздовжні профілі рівнинних річок, як правило, слід 
складати в масштабах: горизонтальний 1:1000000-1:100000, 
вертикальний 1:200 або 1:100; для гірських річок в масштабах 
1:100000-1:25000 і 1:200-1:100. При необхідності можуть 
складатися скорочені поздовжні профілі в дрібніших масштабах. 
На поздовжньому профілі повинно бути показано існуючі 
водомірні пости, бічні притоки, населені пункти, вихідні репери, 
штучні споруди та їх позначки, висоти як робочих горизонтів 
води, так і за даними одноденної зв’язки і висоти дна річки (за 
матеріалами руслових зйомок, лоцманських карт і промірів 
глибин) і ін. 

Райони намічуваних гідровузлів залежно від ширини 
річки та характеру рельєфу долини повинні бути забезпечені на 
рівнинних річках топографічними картами масштабу 1:25000 
(або 1:10000) з горизонталями через 5 або 2 м; на гірських 
річках - топографічними планами масштабу 1:5000 з 
горизонталями через 2-5 або 10 м. При відсутності карт і планів 
необхідних масштабів їх виготовляють камеральним шляхом - 
збільшенням зображення карт масштабу 1:25000 в масштаб 
1:10000 і карт масштабу 1:10000 в масштаб 1:5000, або 
стереофотограмметричні методом на основі камеральної 
прив’язки і дешифрування матеріалів аерофотозйомки. 

Топографічні зйомки на ділянках намічуваних створів 
гребель виконуються, як правило, за відсутності сучасних карт 
потрібних масштабів і матеріалів аерофотозйомки, причому в 
гірських районах не залісені ділянки намічених створів гребель 
слід знімати методом фототеодолітной зйомки. 

Планова і висотна основа топографічних зйомок на 
ділянці де будуть розміщувати споруди, створюють у вигляді 
простих тригонометричних побудов або прокладанням 
теодолітних і нівелірних ходів. Закріплені точки цієї основи 
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використовують в якості вихідних знаків при виконанні всіх 
геодезичних робіт на даній ділянці створу. Положення 
намічуваних варіантів створів закріплюють на місцевості 
знаками (бетонними монолітами, скельними марками, стовпами 
та ін.). За варіантами створів розбивають пікетаж і прокладають 
теодолітні і нівелірні або тахеометричні ходи, а на ділянках 
русла річки, що перетинають варіанти створів, виконуються 
проміри глибин. Положення варіантів створів прив’язують до 
контурів місцевості або до знаків геодезичної основи і наносять 
на наявні карти і плани. За результатами геодезичних 
вимірювань складають профілі варіантів створів в зручному для 
проектування масштабі. 

Для проектування водосховищ на рівнинних річках слід 
використовувати топографічні карти масштабів 1:100000-
1:25000; на гірських річках відповідно 1:25000-1:5000. При 
необхідності оновлення контурної навантаження карт слід 
використовувати матеріали аерофотозйомки, а для уточнення 
(контролю) рельєфу можуть прокладати системи геодезичних 
профілів. У разі відсутності карт необхідних масштабів на 
досліджуваній ділянці річки доцільно виконати аерофотозйомку 
з подальшою стереофотограмметричною обробкою матеріалів 
польовий (або камеральної) планово-висотної прив’язки 
аерознімків з складанням карти водосховища в масштабі 
1:25000-1:5000 і зображенням рельєфу горизонталями з висотою 
перерізу через 5 або 2 м. 

Для уточнення питань затоплення або підтоплення 
окремих ділянок водосховища, зайнятих населеними пунктами, 
промисловими підприємствами, окремими штучними спору-
дами, а також для вирішення питань захисту цінних 
сільськогосподарських угідь слід використовувати наявні карти, 
плани і фотосхеми в масштабах 1:10000-1:1000. За необхідності 
на цих ділянках може бути прокладено теодолітні і нівелірні 
ходи з розбивкою і зйомкою поперечних профілів або 
тахеометричні ходи з визначенням висот точок рельєфу, а також 
виконані роботи з визначення висот точок окремих споруд і 
складанням різних профілів. 
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Роботи з геодезичного забезпечення інженерно-
геологічних та інженерно-гідрометеорологічних вишукувань 
необхідно виконувати за завданнями спеціалізованих 
вишукувальних підрозділів. При цьому попередня розбивка і 
подальша планово-висотна прив’язка геологічних виробок 
(свердловин, шурфів, усть штолень та ін.). А також точок 
геофізичних профілів проводиться прокладанням теодолітних, 
нівелірних або тахеометричних ходів. Висоти отворів 
гідрогеологічних свердловин визначають геометричним 
нівелюванням. Положення точок геологічної зйомки, канав, 
розчисток, закопушек та ін. розпізнають на аерознімках, 
топографічних картах і планах з найбільш великим масштабом.  

Для вирішення питань схеми розміщення найперспекти-
вніших майданчиків будівництва гідроакумулюючих 
електростанцій слід використовувати наявні топографічні карти 
з масштабом 1:100000-1:10000 з виконанням польових і 
камеральних топографо-геодезичних робіт, пов’язаних як із 
складанням профілів по осях варіантів напірних споруд 
верхнього і нижнього б’єфів  і трас напірних трубопроводів, так 
і з обслуговування геологічних і геофізичних досліджень та 
складання різних топографічних профілів, а також карт і планів 
з більшими масштабами. 

 
Вишукування для техніко-економічного обґрунтування 

будівництва ГЕС І ГАЕС 
 
Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) або техніко-

економічний розрахунок (ТЕР) будівництва ГЕС і ГАЕС 
розробляють на основі матеріалів схеми розвитку і розміщення 
галузей народного господарства та галузей промисловості і 
схеми розвитку і розміщення продуктивних сил по економічних 
районах і союзним республікам. В ТЕО (або в ТЕР) мають бути 
обґрунтовані економічна доцільність будівництва ГЕС і ГАЕС і 
визначена розрахункова вартість будівництва. Оскільки склад 
інженерно-геодезичних вишукувань, проведених для ПЕР 
будівництва ГЕС і ГАЕС, ідентичний складу геодезичних робіт, 
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що намічаються для ТЕО цих споруд, то в подальшому 
обмежуємося описом необхідних інженерно-геодезичних 
вишукувань тільки для розробки техніко-економічного 
обґрунтування (ТЕО) будівництва гідроенергетичних об’єктів. 

Основним завданням інженерних вишукувань для 
розробки ТЕО будівництва ГЕС або ГАЕС є: вивчення і 
зіставлення природних умов конкуруючих ділянок 
розташування гідротехнічних споруд, що проектують, для 
вибору майданчиків, найперспективніших для будівництва ГЕС 
або ГАЕС; обґрунтування проектних рішень по компоновці і 
типам конструкцій споруд на обраній ділянці будівництва та 
охорони навколишнього середовища, а також отримання даних 
про забезпеченість запланованого будівництва місцевими 
будівельними матеріалами. У зв’язку з цим до початку польових 
робіт повинні бути зібрані, систематизовані та вивчені всі наявні 
топографічні, геодезичні, аерофотознімальні і гідрографічні 
матеріали вишукувань минулих років на ділянки розглянутих 
варіантів майданчиків будівництва ГЕС або ГАЕС. На основі 
завдання головного інженера проекту та з урахуванням 
результатів вивчення наявних матеріалів розробляють програму 
інженерно-геодезичних вишукувань, в якій обґрунтовують види 
та обсяги намічуваних топографо-геодезичних робіт. 

На всіх ділянках, що намічають для проектування ГЕС 
або ГАЕС, як правило, створюють геодезичну основу 
топографічних зйомок. На найперспективній ділянці повинна 
бути створила геодезична мережа згущення у вигляді пунктів 
тріангуляції полігонометрії 1 і 2 розрядів, що забезпечує 
можливість виробництва інженерних вишукувань на наступних 
стадіях проектування. Пункти геодезичних мереж закріплюють 
постійними знаками та центрами з метою збереження їх для 
виконання інженерно-геодезичних вишукувань на наступних 
стадіях проектування. Висотну геодезичну основу на ділянках 
проектування ГЕС або ГАЕС створюють шляхом прокладання 
ходів нівелювання IV класу і технічного нівелювання або їх 
замінюють тригонометричним нівелюванням, методику 
виконання якого повинно бути обґрунтовано у програмі робіт . 
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В ТЕО будівництва ГЕС розробляють питання 
комплексного призначення об’єкта, здійснюють вибір 
найперспективніші ділянки розміщення основних споруд 
гідровузла, проводять оцінку умов створення водосховища при 
різних відмітках НПР, визначаються основні параметри об’єкта 
(НПР, ємність водосховища, встановлену потужність і 
виробництва електроенергії, розрахункову вартість будівництва, 
компоновку споруд, заходи щодо організації водосховища та 
інші питання. На ділянках проектування ГЕС по осях гребель 
всіх конкуруючих створів прокладають теодолітні і нівелірні 
ходи з розбивкою і нівелюванням пікетажа (або тахеометричні 
ходи з набором пікетів у характерних місцях рельєфу) і 
складають профілі за варіантами створів в масштабах: 
горизонтальному - 1:5000 або 1:2000 і вертикальному - 1:500 або 
1:200 . 

Ділянки намічуваних варіантів створів гребель 
забезпечують топографічною зйомкою: на рівнинних річках у 
масштабах 1:10000-1:5000 з висотою перерізу рельєфу 
відповідно через 2 і 1 м; на гірських річках - в масштабах 
1:5000-1:2000 з висотою перерізу рельєфу через 5 і 2 м. У 
відкритих рівнинних і гірських районах виготовлення 
топографічних карт і планів слід здійснювати з використанням 
матеріалів аерофотозйомки, причому аерофотозйомка повинна 
виконувати на території всієї досліджуваної ділянки долини 
річки, а польову (або камеральну) планово-висотну прив’язку 
аерознімків з подальшою стереофотограмметричною обробкою і 
випуском плану в заданому масштабі здійснюють на 
перспективних варіантах майданчиків, де планують будувати 
споруди. У відкритих горбистих і гірських районах зі складними 
формами рельєфу, коли застосування методів 
аерофототопографічної зйомки нерентабельно або технічно 
неможливо здійснити, виготовлення карт або планів ділянок 
слід здійснювати методом наземної фототопографічної 
(фототеодолітной) зйомки. 

У закритій місцевості залежно від насиченості 
елементами ситуації для складання топографічних планів 
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ділянок варіантів створів гребель можуть застосовувати 
комбінований, мензульний, тахеометричний й інші методи 
зйомки. Розміри площ зйомок встановлюють в технічному 
завданні з забезпеченням можливості використання їх в 
наступних стадіях проектування. 

Визначення параметрів водосховища ГЕС та вирішення 
інших завдань, пов’язаних з організацією водосховища, 
здійснюють за топографічними картами в масштабах 1:25000-
1:10000 з перерізом рельєфу через 5 і 10 м. За цими картами 
вирішують всі питання, що відносяться до нижнього б’єфу 
гідровузла. Для виконання водогосподарських розрахунків з 
метою уточнення відмітки НПР використовуєть наявний 
поздовжній профіль річки, складений при розробці схеми 
використання водотоку, а в разі відсутності готового профілю 
виконують комплекс робіт щодо його складання. З метою 
забезпечення інженерно-гідрометеорологічних вишукувань 
виконують висотну прив’язку реперів нових відкритих 
водомірних постів і закріплених точок промірних створів, а за 
необхідності уточнення показників кривої підпору в зоні 
виклинювання водосховища здійснюють планово-висотну 
прив'язку закріплених точок гідрологічних поперечників 
(створів). 

Висоти основних реперів водомірних постів визначають 
нівелюванням IV класу при віддаленні водомірного поста від 
вихідних реперів до 50 км. При цьому ходи нівелювання IV 
класу прокладають з прив’язкою до двох реперам вихідної 
нівелірної мережі або в прямому і зворотному напрямках. При 
віддалені водомірного поста від вихідних реперів нівелірної 
мережі понад 50 км висотну прив'язку основного репера 
водомірного поста здійснюють прокладанням ходів нівелювання 
III класу. На ділянках проектування варіантів ГAЕC по 
намічених осях напірних споруд (дамби обвалування верхнього і 
нижнього басейнів, напірні трубопроводи, водоприймач і 
будівля ГАЕС і ін.) прокладають теодолітні і нівелірні ходи з 
розбивкою і нівелюванням пікетажа (або тахеометричні ходи з 
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набором пікетів у характерних місцях рельєфу) і складають 
профілі за варіантами осей споруд в заданих масштабах. 

Вся територія ГАЕС, що проектують створів включаючи 
ділянки верхнього і нижнього б’єфів, повинна бути забезпечена 
зйомкою в масштабах 1:10000-1:5000 з висотою перерізу 
рельєфу відповідно через 2 і 1 м. Ділянки водозабірних споруд 
верхнього басейну, напірних трубопроводів, будівлі ГАЕС, 
відвідного каналу і греблі нижнього басейну за необхідності 
можуть зніматися в масштабі 1:2000 з висотою перерізу рельєфу 
через 1 м. Карти в масштабі 1:10000 можуть бути отримані 
збільшенням зображення карт масштабу 1:25000 з наступним 
уточненням контурної частини за наявними матеріалами 
аерофотозйомки (або шляхом польовий коректури), а для 
уточнення (контролю) зображення рельєфу збільшеного плану 
на майданчику ГАЕС прокладають систему геодезичних 
профілів. 

З метою забезпечення геодезичними даними інженерно-
геологічних вишукувань і геофізичних досліджень, що 
здійснюють під час розробки ТЕО будівництва ГЕС і ГАЕС, 
виконують розбивку і планово-висотну прив’язку на місцевості 
геологічних виробок, точок профілів геофізичної розвідки, а 
також топографічні зйомки ділянок родовищ будівельних 
матеріалів, розташованих поза територією майданчиків ГЕС і 
ГАЕС. При цьому родовища піску, глини, суглинків, гравію слід 
знімати в масштабах 1:10000-1:5000 з висотою перерізу рельєфу 
через 2 м; родовища каменю - в масштабах 1:5000-1:2000 з 
висотою перерізу рельєфу через 1 м. За завданням геологічної 
служби ці плани можуть бути збільшені до суміжного масштабу. 

Проектування лінійних споруд під час розробки ТЕО 
будівництва ГЕС і ГАЕС слід проводити камеральним шляхом 
за наявними топографічних картах і планам найбільш великих 
масштабів (не дрібніше 1:10000). За необхідності може бути 
виконано польові рекогносцирувальні вишукування трас 
лінійних споруд. 

Відповідно до технічного завдання необхідно 
передбачати виконання спеціальних камеральних робіт: 
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переклад карт і планів з одного масштабу в інший (із 
збільшенням або зменшенням зображення оригіналу) з 
виготовленням копій цих планів з метою забезпечення 
проектних пророблень топографічної основою в потрібних 
масштабах; виготовлення спеціальних топографічних планів у 
масштабах 1:5000-1:2000 без виробництва польових робіт (на 
основі матеріалів аерофотозйомки і камеральної прив'язки 
аерознімків по картах в масштабах 1:25000-1:10000), необхідних 
для порівняння варіантів розміщення споруд ГЕС і ГАЕС і для 
техніко-економічної оцінки обсягів бетонних, земляних та 
дpyгих будівельних робіт; складання та виготовлення копій 
топографічних профілів по осях проектованих споруд; 
виконання робіт з підготовки та видачі звітних матеріалів. 

(Примітка. Під час проектування споруд ГЕС і ГАЕС на 
стадіях “проект” і “робоча документація” використання 
складених спеціальних топографічних планів не допускається). 
 

Вишукування для обґрунтування проекту ГЕС і ГАЕС 
 
На стадії проекту вирішують головні завдання 

проектування гідровузлів, а саме: 
вибирають створ підпірних споруд і встановлюється відмітка 
НПР; здійснюють компоновку основних і допоміжних споруд, 
будівельних баз, підсобних підприємств, житлових селищ та ін; 
виконують розміщення під'їзних шляхів, ліній електропос-
тачання, зв’язку та інших комунікацій; визначаються заходи, 
пов’язані з пристроєм нижнього б’єфу гідровузла і водосховища, 
з встановленням основних параметрів і водогосподарських 
характеристик водосховища, кількісних показників опалення та 
підтоплення населених пунктів, промислових підприємств, 
об’єктів транспорту і зв’язку, цінних земельних угідь, родовищ 
корисних копалин, пам’яток історії та культури і ін. 
розробляють проекти інженерного захисту об’єктів, що 
знаходяться в зоні впливу водосховища, а також проекти 
транспортного і рибогосподарського освоєння та підготовки 
чаші водосховища до заповнення (охорона навколишнього 
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середовища, лісозводка і лісоочистка, санітарні заходи, 
переробка берегів, будівництво нових населених пунктів, доріг, 
ліній електропередачі та зв’язку та інших споруд замість 
затоплюваних водосховищем); визначають обсяги будівельних 
робіт і організацію їх виконання;  встановлюють остаточну 
вартість будівництва. Для вирішення зазначених завдань 
інженерно-геодезичні вишукування виконують на вибраному 
створі ГЕС і території водосховища (або на обраному 
майданчику ГАЕС) по визначених трасах лінійних споруд, а 
також щодо забезпечення геодезичними матеріалами інженерно-
геологічних і гідрометеорологічних вишукувань . 

На обраних майданчиках пригреблевих ГЕС або ГАЕС 
створюють планову і висотну геодезичну основу у вигляді 
пунктів тріангуляції, полігонометрії і реперів нівелювання або 
виробляється згущення раніше створених планово-висотних 
геодезичних мереж. Створювану геодезичну мережу повинні 
використовувати для наступних геодезичних робіт, що 
планують виконувати як для обґрунтування проекту, так і в ході 
будівництва гідротехнічних споруд. У зв’язку з цим пункти 
створюваної планово-висотної геодезичної мережі повинні бути 
закріплені знаками, що забезпечують їх довготривале 
збереження. Точність і густота створюваної планової і висотної 
геодезичної мережі повинні задовільняти вимогам виробництва 
великомасштабних топографічних зйомок і трасування лінійних 
споруд, забезпечити винос на місцевість варіантів осей споруд, 
розбивку і прив'язку геологічних виробок і точок геофізичних 
профілів. Залежно від розмірів обраного будмайданчика, його 
конфігурації та компонування за проектованих споруд планову 
геодезичну мережу створюють у вигляді тріангуляції і 
полігонометрії 4 класу, 1-2 розрядів геодезичної мережі. При 
вимірі довжин сторін геодезичної мережі світлодальномірами 
планову геодезичну основу на території ГЕС та ГАЕС слід 
створювати у вигляді двох ступенів точності: геодезичної 
мережі згущення I розряду геодезичної мережі. 

На території дериваційних ГЕС, що проектують на 
гірських річках, з ділянками водозабірних споруд, трасою 
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деривації, напірно-станційним вузлом і каналом, що відводить 
воду створюють планово-висотну геодезичну мережу, що 
забезпечує взаємний геодезичний зв'язок майданчиків за 
проектованих споруд та виконання топографічних зйомок на 
цих майданчиках. При цьому планову геодезичну мережу на 
території майданчиків водозабірного і напірно-станційного 
вузлів і по трасі деривації створюють у вигляді тріангуляції 4 
класу, 1-2 розрядів чи її замінника полігонометрії, а висотний 
зв’язок цих майданчиків здійснюється прокладення подвійного 
ходу нівелювання III або IV класів. Передача висот при 
горбистому рельєфі, що утрудняє геометричне нівелювання, 
може проводитися за допомогою тригонометричного 
нівелювання, точність і методика виконання якого 
обґрунтовують у програмі робіт спеціальним розрахунком . 

Територія будівельного майданчика при гребельної ГЕС 
на рівнинній річці (або майданчика ГАЕС), що містить основні і 
допоміжні споруди гідровузла, житлові селища, інженерні 
комунікації, верхні і нижні басейни ГАЕС та ін., повинна бути 
забезпечена топографічними планами в масштабі 1:2000 з 
висотою перерізу рельєфу через 1 або 0,5 м залежно від похилів 
місцевості. При розмірах майданчика, що перевищують 5 км

2
 , 

на відкритій чи напівзакритій місцевості рекомендують 
виконувати аерофотознімальні роботи у великих масштабах з 
подальшим виконанням комплексу польових і камеральних 
аерогеодезичних робіт і випуском планів в масштабі 1:2000. Для 
забезпечення вихідними геодезичними даними системи 
автоматизованого проектування (або автоматизованого 
складання топографічних планів) створюють цифрові моделі 
рельєфу. Під час проектування гідровузлів на територіях з 
великою залісненістю або у випадках, коли виконання 
аерофототопографічної зйомки економічно недоцільно чи 
технічно неможливо, для виготовлення планів місцевості в 
масштабі 1:2000 слід вибирати найдоцільніший метод 
топографічної зйомки: мензульний або тахеометричний . 

Під час топографічної зйомки будмайданчиків виконують 
проміри глибин на всіх водотоках і водоймах, які знаходяться в 
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межах ділянки зйомки. Рельєф дна водотоків і водойм 
зображують на планах в горизонталях з висотою перерізу, 
прийнятої для топографічної зйомки. Плани в масштабі 1:2000 
та цифрові моделі рельєфу є основою для складання генплану.  
За необхідності отримання планів окремих ділянок в масштабі 
1:1000 їх виготовляють, як правило, з використанням матеріалів 
наявних зйомок в масштабі 1:2000. При використанні матеріалів 
топографічних зйомок минулих років слід встановити якість цих 
матеріалів і у випадку необхідності провести коректування 
ситуації і рельєфу . 

Територія гідровузла пригребельної ГЕС або ГАЕС, за 
проектованих в гірській місцевості, окремих ділянок головного і 
напірно-станційного вузлів дериваційних ГЕС, ділянок 
житлових селищ, будівельних баз та ін., а також ділянок 
порталів дериваційних тунелів і штреків повинні бути 
забезпечені планами топографічної зйомки в масштабах 1: 1000-
1:500 з висотою перерізу рельєфу через 1 або 0,5 м залежно від 
крутизни схилів місцевості. У цих випадках для складання 
планів в масштабах 1:1000-1:500 найкращим є метод наземної 
фототопографічної (фототеодолітної ) зйомки. Плани окремих 
ділянок місцевості в масштабі 1:500 можуть бути складені також 
шляхом збільшення матеріалів наявних зйомок в масштабі 
1:1000. 

За вибраними і закріпленим на місцевості осями 
основних гідротехнічних споруд ГЕС і ГАЕС (греблі, шлюзи, 
трубопроводи, що підводять і відводять водоканали, самопливні 
і напірні деривації, дамби обвалування та ін.) прокладають 
теодолітні ходи з розбивкою пікетажу та виконують технічне 
нівелювання по пікетажу з складанням профілів в масштабах: 
горизонтальному 1:2000 або 1:1000 і вертикальному 1:200 або 
1:100 . 

Для вибору найкращого положення дериваційного каналу 
проводять топографічну зйомку смугу місцевості вздовж траси з 
складанням плану в масштабі 1:2000 з висотою перерізу рельєфу 
через 1-0,5 м і профілю по осі траси на основі матеріалів 
виконаної зйомки. 
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Трасу дериваційного тунелю забезпечують картами в масштабах 
1:25000-1:10000 з висотою перерізу рельєфу через 10-5 м. За 
необхідності на денній поверхні у напрямку осі траси 
дериваційного тунелю прокладають тахеометричний хід з 
подальшим складанням профілю місцевості в масштабах: 
горизонтальний 1:10000 і вертикальний 1:1000. 

Під час виконання  вишукувань, для обґрунтування 
проекту водосховищ, де слід використовувати топографічні 
карти і аерофотознімальні матеріали в масштабах 1:100000-
1:10000 і крупніше, а також пункти державної геодезичної 
мережі тріангуляції і полігонометрії 1-4 класів, геодезичної 
мережі згущення 1 і 2 розрядів і нівелювання I-IV класів. За 
відсутності або значної віддаленості пунктів державної 
геодезичної мережі від ділянок робіт на водосховищі проводять 
спеціальні геодезичні роботи з згущення наявної геодезичної 
мережі та створенню на ділянках робіт необхідної планово- 
висотної знімальної основи . 

 
Інженерний захист ділянок в зоні впливу ГЕС та ГАЕС 

 
Межі границь захисних зон ГЕС та ГАЕС наступні:  
- земельних масивів, що потребують захисту, території що 

вимагають меліорації: 1:10000-1:5000, - границі до 1–2 км; 

- ділянки гребель, дамб обвалування, водозбірних і відвідних 
каналів: 1:2000-1:1000 границі 1–0,5 км; 

- задамбовані водойми: 1:2000, границі 1–0,5 км, в мажах 
контуру майданчика; 

- насосні станції, кладовища: 1:1000-1:500 - границі до 1-0,5 
км. 

За наявності матеріалів аерофотозйомки для обліку будівель 
населених пунктів та інших об'єктів, що потрапляють в зону 
впливу водосховища, слід використовувати аерофотознімки, 
збільшені до масштабу 1:5000 або 1:2000 з нівелюванням 
поверхні землі близько найнищих кутів будівель і споруд з 
дешифруванням контурів і описом складу, належності та 
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призначення будівель і споруд для подальшого визначення 
вартості їх знесення, перебудови або захисту . 

Намічені осі захисних споруд (дамби, водозбірні і 
відвідні канали, берегоукріплювальні стінки та ін. виносять і 
закріплюють на місцевості. Для них виконують трасувальні 
роботи з розбивкою і нівелюванням топографічних 
поперечників і з складанням профілів трас і поперечників в 
масштабах: горизонтальний 1:2000-1:1000 і вертикальний 1:200-
1:100. За наявності великомасштабних топографічних планів з 
висотою перерізу рельєфу через 1-0,5 м профілі місцевості по 
осях трас і поперечні профілі можуть бути складені 
камеральним шляхом. За відсутності топографічних карт в 
масштабах 1:25000-1:10000 або матеріалів аерофотозйомки в 
масштабах крупніше 1:30000 на території намічуваних 
водосховищ для визначення запасів води і встановлення 
відмітки НПР розбивають систему поперечних профілів з 
додатком за профілями тахеометричних ходів з набором висот 
характерних точок рельєфу і промірами глибин, які 
перетинаються водотоку. 

Кінці поперечних профілів закріплюють на обох бортах 
долини річки дерев’яними або бетонними стовпами (або 
трубками на бетоні), що встановлюють на позначках вище 
намічуваних варіантів НПР. Ділянка поперечного профілю, що 
перетинає русло водотоку, за необхідності закріплюють 
зазначеними знаками на обох берегах. Планове положення 
поперечних профілів визначають прив'язкою їх до пунктів 
геодезичної мережі або розпізнають на наявних картографічних 
матеріалах. Висоти на закріплені точки поперечних профілів 
передають нівелюванням з точністю, що забезпечує розрахунок 
кривої підпору водосховища і складання поздовжнього профілю 
водотоку. Точність і методику нівелювання обґрунтовують в 
програмі вишукувань. 

Під час розробки проектів будівництва ГЕС або ГАЕС на 
території гідровузла і водосховища необхідно проводити 
інженерно-геодезичні вишукування по трасах лінійних споруд, 
під'їзних залізничних і автомобільних доріг, а також транзитних 
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шляхів сполучення, що підлягають перенесенню із зони 
водосховища; повітряних і кабельних ліній постійного і 
тимчасового енергопостачання та зв'язку, а також транзитних 
ліній електропередачі та зв'язку, що виносять із зони впливу 
водосховища; споруд водопостачання та благоустрою, 
водопроводу, каналізації, газових і теплофікаційних мереж та 
ін., на об'єктах будівництва гідровузла і в зоні водосховища. 
Геодезичні роботи, пов'язані з трасуванням лінійних споруд, 
слід виконувати відповідно до вимог чинних нормативних 
документів і полягають у камеральному трасуванні по картах, 
рекогносцирувальна вишукуваннях за варіантами трас і 
польовому трасуванні остаточно обраного варіанту. На складних 
ділянках допускається виконувати топографічну зйомку смуги 
траси в масштабах 1:5000-1:500 з висотою перерізу рельєфу 
через 2 або 1 м залежно від крутизни схилів. За наявності 
топографічних планів у масштабах 1:5000 і крупніше профілі 
осей трас лінійних споруд та профілі поперечників можна 
складати за зазначеним планам. 

Для забезпечення інженерно-гідрометеорологічних 
вишукувань необхідними топографо-геодезичними матеріалами 
виконують наступні роботи: визначають висоти реперів 
водомірних постів та гідрометричних створів; уточнюють 
раніше складений поздовжній профіль річки при мінімальних і 
максимальних витратах на ділянках гідровузла, що проектують 
в районі виклинювання водосховища; створюють планово-
висотне обґрунтування з прив’язкою і зйомкою профілів 
гідрологічних створів, що закріплюються гідрологічною 
службою на ділянках нижнього і верхнього б’єфів ГЕС і 
виклинювання водосховища; виконують топографічні зйомки 
окремих ділянок берегової смуги і заплави річки при руслових 
зйомках і при спостереженнях за переробкою берегів; 
виконують аерофотозйомку долини річки для вивчення і 
прогнозу руслових процесів, гідравлічного та зимового режимів 
річки. Необхідність виконання зазначених та інших топографо-
геодезичних робіт та їх точність щодо забезпечення 
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гідрологічних вишукувань обґрунтовують в програмі 
інженерно-гідрометеорологічних вишукувань. 

Для забезпечення інженерно-геологічних вишукувань 
необхідними топографо-геодезичними матеріалами на ділянках 
споруд ГЕС, ГАЕС і водосховища виконують наступні роботи: 
а) попередню розбивку намічуваних і планово-висотну 
прив’язку пройдених геологічних виробок (свердловин, шурфів, 
шахт, штолень, канав, розчисток та ін.) Крім того, для 
геологічного обґрунтування проекту окремих споруд на 
місцевості розбивають і закріплюють інженерно-геологічні, 
гідрогеологічні та геофізичні профілі і виконують планово-
висотну прив'язку розміщених на них геологічних виробок, 
точок гідрогеологічних та геофізичних спостережень. 
 На ділянках з несприятливими природними процесами і 
явищами (зсуви, осипи, карстові явища, тектонічні порушення, 
нестійкі схили тощо) за завданнями геологічної служби 
виконують режимні геодезичні спостереження за плановими і 
висотними переміщеннями земної поверхні з метою визначення 
кількісних характеристик руху, оцінки та прогнозу розвитку 
несприятливих процесів. Вибір методів і частоти (циклічності) 
геодезичних спостережень, а також застосовуваної схеми 
геодезичних вимірювань (із зазначенням видів і кількості 
опорних і спостережуваних знаків) здійснюють залежно від 
конкретних умов і обґрунтовують в програмі інженерно-
геодезичних вишукувань . 

Під час розробки проекту виконання робіт (ПВР) по 
зведенню споруд ГЕС і ГАЕС згідно з додатком 4 СНиП 3.01.01-
85 відповідно до завдання головного інженера проекту 
складають вказівки з виробництва геодезичних робіт у 
будівництві, пов’язаних із створенням спеціальної геодезичної 
основи, переносу в натуру з закріпленням постійними знаками 
перед початком будівництва кордонів відводу земель, основних 
осей споруд ГЕС і ГАЕС, проектного контуру водосховища та 
осей інших лінійних споруд, а також за спостереженнями за 
деформаціями споруд ГЕС і ГАЕС, із складанням відповідних 
програм геодезичних робіт зі схемами розміщення знаків і 
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описом методів і точності намічуваних геодезичних побудов і 
вимірів. Короткий зміст програми зазначених робіт наведено у 
додатку. 

Результати проведених інженерно геодезичних 
вишукувань викладають у зведеному технічному звіті і в розділі 
проекту гідроенергетичного комплексу “Топографічні умови та 
інженерно-геодезичне обґрунтування”, що входить до складу 
частини проекту “Природні умови” та є документом, в якому 
містяться відомості про виконані інженерно-геодезичні 
вишукування і висновки про повноту та якість топографо-
геодезичних матеріалів, використаних для обґрунтування 
проекту ГЕС і ГАЕС. 

 
Вишукування для обґрунтування робочої документації ГЕС 

І ГАЕС 
 

Інженерно-геодезичні вишукування для обґрунтування 
робочої документації ГЕС і ГАЕС виконують з метою уточнення 
і деталізації передбачених у проекті рішень у тій мірі, в якій це 
необхідно для виконання будівельно-монтажних робіт. При 
цьому уточнюють розміщення на місцевості основних і 
допоміжних споруд ГЕС і ГАЕС і обсяги будівельно-монтажних 
робіт, складають будгенплан, підготовлюють розбивочну 
документацію та ін. Під час виконання інженерно-геодезичних 
вишукувань здійснюються детальні зйомки ділянок окремих 
споруд, виконують остаточні вишукування трас лінійних 
споруд, забезпечують необхідними геодезичними даними, 
такими як інженерно-геологічні та гідрометеорологічні 
дослідження, відділи робочого проектування. 

Створена на будівельному майданчику ГЕС і ГАЕС на 
стадії проекту планово-висотну геодезичну мережу доповнюють 
за необхідності вставками пунктів тріангуляції і полігонометрії 
4 класу, 1 і 2 розрядів і прокладання ходів нівелювання IV класу 
і технічного нівелювання. 

Для робочого проектування складних споруд ГЕС і ГАЕС 
(бетонні греблі, будівлі станцій , шлюзи, відкриті розподільні 
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пристрої, водозабори, напірні трубопроводи, портали тунелів, 
бази будіндустрії тощо) виконують топографічні зйомки в 
масштабах 1:1000-1:500 з висотою перерізу рельєфу через 1 і 0,5 
м. За завданнями відділів робочого проектування топографічні 
зйомки в масштабах 1:1000-1:500 можуть здійснювати 
періодично на ділянках відкритих будівельних виїмок і в ході 
виконання робіт з інженерно-геологічної документації основ 
споруджуваних споруд. Масштаби топографічних зйомок, 
необхідних для розробки робочої документації житлових селищ, 
визначають на підставі діючих нормативних документів з 
розробки проектів житлово-цивільного будівництва. 

У районі водосховища інженерно-геодезичні 
вишукування виконують для обґрунтування робочої 
документації споруд інженерного захисту, а також з будівництва 
нових (або перебудови наявних) населених пунктів, 
промислових підприємств, об’єктів транспорту, 
енергопостачання та зв'язку, що виносяться із зони 
водосховища, об'єктів іригації, меліорації, інформація про ліс, 
складання програми робіт по лісовпорядкуванню, 
берегоукріплення та ін. При цьому ділянки споруд, що 
проектують, слід знімати в масштабах 1:2000-1:500 з висотою 
перерізу рельєфу через 1 або 0,5 м. По осях лінійних споруд 
прокладають теодолітні ходи з розбивкою пікетажу і 
поперечних профілів і виконують нівелювання по пікетажу трас 
і поперечним профілями. За результатами польових робіт для 
проектування видають топографічні плани ділянок в масштабах 
1:2000-1:500 і профілі по осях трас і поперечникам в масштабах: 
горизонтальному 1:2000-1:1000 і вертикальному 1:200-1:100. 

Для розробки проекту регулювання поверхневого стоку 
на територіях, що потребують захист від затоплення, а також від 
підтоплення земельних масивів, населених пунктів, 
промислових підприємств та інших об'єктів використовують 
карти і плани в масштабах 1:10000-1:2000 з висотою перерізу 
рельєфу через 2 і 1 м. За необхідності наявні матеріали 
доповнюють даними польових вишукувань по трасах каналів, 
зливостоків, колекторів та ін. у вигляді профілів, значеннями 
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висот колодязів зливової каналізації та дренажу, а також 
результатами топографічних зйомок ділянок населених пунктів 
зі складними системами зливостоків і дренажу. Геодезичні 
роботи з забезпечення інженерно-геологічних і 
гідрометеорологічних вишукувань на стадії робочої 
документації слід виконувати аналогічно тим роботам, які 
виконували на стадії проекту. Додатково здійснюють спеціальні 
види досліджень: спостереження за пружним відсіччю дна в 
котлованах, спостереження за переміщеннями зсувів, за 
деформацією ділянок поверхні з тектонічними порушеннями, за 
станом обвалонебезпечних ділянок, спостереження точок 
стаціонарної гідрогеологічної мережі та ін. Види і обсяги 
геодезичних робіт визначають відповідно до програм 
інженерно-геологічних вишукувань . 

За передбаченими у проекті трасах лінійних споруд 
(залізних і автомобільних дорогах, лініях електропередачі та 
зв'язку, комунікацій промислового та побутового 
водопостачання, теплофікації, каналізації, газопостачання та ін.) 
завершують інженерно-геодезичні дослідження. При цьому 
трасировочні роботи проводяться як по знову наміченим, так і за 
поліпшеними варіантами трасами із закріпленням осей лінійних 
споруд постійними знаками. Якщо за окремими трасах лінійних 
споруд на стадії проекту було виконано тільки схематичні 
опрацювання, то на стадії робочої документації трасировочні 
роботи здійснюють в обсязі, необхідному для обґрунтування 
одностадійного проектування об'єкта. 

У ході будівництва тривають геодезичні спостереження 
за зсувами (деформаціями) окремих ділянок місцевості з 
несприятливими природними процесами і явищами (зсуви, 
карсти, ділянки з нестійкими схилами або тектонічними 
порушеннями та ін.). Одночасно уточнюють складену на стадії 
проекту програму геодезичних спостережень за деформаціями 
споруджуваних споруд ГЕС або ГАЕС. На підставі уточненої 
програми визначають остаточну кошторисну вартість 
геодезичних робіт, результати спостереження за деформаціями 
споруджуваних споруд, яка враховує. 
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Лекція 3. Інженерно-геологічні вишукування. Загальні 
положення. Організація інженерно-геологічних вишукувань. 

Стадії інженерно-геологічних вишукувань. Склад і зміст 
інженерно-геологічних вишукувань 

 
Загальні положення 

 
І н ж е н е р н о - г е о л о г і ч н і  в и ш у к у в а н н я  являють 

собою вид будівельної діяльності, що забезпечує комплексне 
вивчення інженерно-геологічних умов району будівництва 
(майданчика, ділянки, траси) включаючи:  
• геоморфологічну будову і рельєф; 
• геологічну будову; 
• сейсмотектонічні, геоморфологічні та гідрогеологічні умови; 
• склад, стан і властивості ґрунтів; 
• геологічні та інженерно-геологічні процеси; 
• зміну умов освоєних (забудованих) територій; 
• отримання необхідних і достатніх матеріалів для 

обґрунтування проектної підготовки будівництва; 
• складання прогнозу можливих змін інженерно-геологічних 

умов у сфері взаємодії об'єктів, що проектуються, з 
геологічним середовищем; 

• розробку заходів інженерного захисту об'єкту і охорони 
оточуючого середовища. 

Продуктом інженерно-геологічних вишукувань є інженерно-
геологічна інформація про верхні горизонти земної кори, їх 
структуру, властивості, процеси розвитку, яку використовують 
проектувальники, експлуатаційники, а також інженери-геологи 
на наступних стадіях інженерно-геологічних вишукувань. Для 
проектувальників, будівельників і експлуатаційників інженерно-
геологічна інформація забезпечує відповідно процеси 
планування, проектування, будівництва та експлуатації споруд. 

Об’єктом вивчення під час проведення інженерно-
геологічних вишукувань є ґрунти як основа або середовище 
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будівель і споруд, підземні води, що містяться у ґрунтах, фізико-
геологічні процеси і форми їхнього прояву. 

 
Організація інженерно-геологічних вишукувань 

 
Реєстрацію (видачу дозволів) проведення інженерно-

геологічних вишукувань здійснюють у встановленому порядку 
органи архітектури і містобудування виконавчої влади або 
місцевого самоврядування (якщо це право їм делеговано). 

Визначення порядку використання матеріалів інженерно-
геологічних вишукувань здійснюють органи архітектури та 
містобудування виконавчої влади, а також відомчими фондами і 
територіальними вишукувальними організаціями. 

Забудова площ залягання корисних копалин, допускається за 
погодженням з відповідними територіальними геологічними 
підприємствами (постанова Кабінету Міністрів від 21.02.95 № 
134). 

У технічному завданні на інженерно-геологічні вишукування 
для будівництва, необхідно, наводити дані про техногенні 
навантаження на геологічне середовище. 

Виконання інженерно-геологічних вишукувань без програми 
вишукувань або припису не допускається. 

Засоби вимірювань, які використовуються під час проведення 
інженерно-геологічних вишукувань повинні бути атестовані і 
повірені і відповідності з вимогами нормативних документів 
(ДСТУ Б В.2.1-3-96, ДСТУ Б В.2.1-4-96). 

 

 
Стадії інженерно-геологічних вишукувань 

 
Стадії інженерно-геологічних вишукувань визначають  

відповідно до наступних етапів освоєння і використання 
території забудови: 

– розробка передпроектної документації; 
– розробка проектної документації; 
– будівництво (реконструкція) підприємств, будівель і споруд; 
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– експлуатація підприємств, будівель і споруд; 
– ліквідація (консервація) підприємств, будівель і споруд. 
Задачі інженерно-геологічних вишукувань на різних стадіях і 

етапах проектування наступні. 
1. Інженерно-геологічні вишукування для розробки 

передпроектної документації повинні забезпечити 
обґрунтування технічної можливості і економічної доцільності 
будівництва об'єкта в інженерно-геологічних умов території 
(району, майданчика, траси), що розглядається, та порівняння 
можливих варіантів розташування об’єкту і вибір з них 
оптимального. Їх виконують: 

– при складанні генеральних схем розвитку і розміщення 
виробничих сил галузей, комплексної оцінки і використання 
територій, прийняття принципових рішень по розміщенню 
об'єктів будівництва (району, пункту) і напрямкам магістральних 
транспортних та інженерних комунікацій. 

– при розробці містобудівної документації (проект 
планування району, генеральний план, проект детального 
планування,  проект або схема забудови); 

– при розробці обґрунтування інвестицій в будівництво 
підприємств, будівель і споруд. 

2. Інженерно-геологічні вишукування для розробки проекту 

забезпечують обґрунтування компоновки будівель і споруд в 
межах майданчика наміченого будівництва. 

3. Інженерно-геологічні вишукування для розробки робочої 

документації дають аргументацію розробки остаточних 
об’ємно-планувальних рішень, розрахунків основ, фундаментів і 
конструкцій будівель, що проектують. 

4. Інженерно-геологічні вишукування в період будівництва 

будівель і споруд забезпечують геотехнічний контроль та 
авторський нагляд вишукувальної організації. Вони 
зосереджуються у межах розгортання сфери взаємодії: в 
будівельних виїмках і на прилеглій до будівництва  території, на 
якій можуть виникнути інженерно-геологічні процеси.  

5. Режимні інженерно-геологічні спостереження, які 
проводяться в процесі експлуатації споруд, розміщують, 
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враховуючи структуру сфери їх взаємодії з геологічним 
середовищем. Мережа режимних спостережень повинна 
відповідати будові цієї сфери, а склад спостережень – 
відображати її членування на зони і, отже, інженерно-геологічні 
процеси, які враховуються при розробці заходів, що 
забезпечують оптимальне управління природно-технічною 
геосистемою. 

6. Інженерно-геологічні вишукування для ліквідації 

(консервації) будівель і споруд повинні забезпечити 
обґрунтування технічної можливості ліквідації (консервації) і 
екологічної безпеки навколишнього середовища. 

 
 

Склад і зміст інженерно-геологічних вишукувань 
 

В ході інженерно-геологічних вишукувань вивчають 
властивості геологічного середовища – компоненти інженерно-
геологічних умов. Методи вивчення властивостей геологічного 
середовища поділяють на часткові і комплексні. 

Для комплексного вивчення сучасного стану інженерно-
геологічних умов території (району, майданчика, траси), 
наміченої для будівельного освоєння, оцінки і складання 
прогнозу можливих змін цих умов при її використанні необхідно 
передбачати виконання комплексу окремих видів 
вишукувальних робіт: 

– інженерно-геологічне рекогносцирування; 
– інженерно-геологічне знімання; 
– інженерно-геологічну розвідку; 
– геотехнічні вишукування. 
Інженерно-геологічне рекогносцирування під час 

вишукувань виконують з метою: контролю, уточнення та 
доповнення зібраних матеріалів раніше виконаних 
досліджень; для складання програми вишукувань; виявлення 
змін інженерно-геологічних умов забудованих територій; 
виявлення характеру і причин деформацій будівель та споруд; 
визначання вікової і генетичної приналежності ґрунтів (гірських 
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порід); вивчення умов залягання порід; виділення типів 
рельєфу; отримання відомостей про підземні води; вивчення 
інженерно-геологічних процесів і явищ.  

Інженерно-геологічне знімання є одним з найважливіших 
видів регіональних інженерно-геологічних досліджень, воно 
проводиться з метою вивчення інженерно-геологічних умов 
території, в межах якої намічається розміщення споруд або 
здійснення інших інженерно-геологічних заходів. 

Масштаб інженерно-геологічного знімання визначається 
категорією складності умов і ступенем геологічної вивченості 
району задачами дослідження і стадіями проектування. Залежно 
від масштабу інженерно-геологічні знімання підрозділяються на 
дрібномасштабні – від 1:500 000 і дрібніше, середньомасштабні 
– від 1:200000 до 1:25000 і великомасштабні – від 1:10000 і 
більш крупні. 

Інженерно-геологічні знімання – масштабу 1:10000 і 
крупніше проводять для обґрунтовування проектного завдання 
та технічного проекту. Інженерно-геологічне знімання 
супроводжується розвідувальними і лабораторними роботами, а 
також короткочасними спостереженнями за геологічними і 
інженерно-геологічними процесами, з метою кращого 
освітлення інженерно-геологічних умов місцевості. 

Інженерно-геологічна розвідка. При інженерно-геологічних 
вишукуваннях розвідувальні роботи проводять в комплексі з 
іншими інженерно-геологічними роботами з метою 
встановлення або уточнення геологічного розрізу, умов 
залягання ґрунтів і підземних вод; визначення глибини 
залягання рівня підземних вод; відбору зразків ґрунтів  для 
визначення їхнього складу, стану і властивостей, а також 
проб підземних вод для хімічного аналізу; проведення 
польових досліджень властивостей ґрунтів, визначення 
гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів; виявлення 
і оконтурювання зон проявів геологічних і інженерно-
геологічних процесів. 
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Розвідувальні роботи за способом проходки виробок 
поділяють на два основні види: бурові свердловини і гірничі 
виробки. 

Бурові свердловини під час інженерно-геологічних 
вишукувань проходять для вивчення літологічного розрізу і 
гідрогеологічних умов, відбору зразків порід і проб води, 
проведення дослідно-фільтраційних робіт і польових 
досліджень стану і властивостей гірських порід.  

Гірничі виробки проходять з метою: вивчення геологічної 
будови, проявів тектонічних процесів і тріщинуватості порід; 
проведення польових дослідних робіт; відбору зразків порід з 
непорушеною структурою і проб води; організації спостережень 
за режимом підземних вод та екзогенних геологічних процесів. 

Геотехнічні вишукування – роботи, які пов'язані з вивченням 
складу, стану та властивостей ґрунтів як основ, середовища для 
влаштування підземних споруд, а також для оцінки стійкості 
природних або штучних ґрунтових масивів, що формуються, 
схилів і укосів.  

Геотехнічні вишукування включають:  
–  визначення складу, стану і властивостей ґрунтів;  
– прогноз змін стану і властивостей ґрунтів під впливом 

різних факторів (зволоження, обводнення та осушення, термічні 
впливи, статичні і динамічні навантаження);  

–  прогнозну оцінку стійкості схилів і укосів;  
– моделювання та розроблення рекомендацій з підвищення 

стійкості природних і створення штучних геотехнічних масивів 
ґрунтів;  

– розроблення рекомендацій з влаштування основ, 
фундаментів і захисних споруд;  

– розроблення рекомендацій з використання природних і 
штучних ґрунтових матеріалів у будівництві.  

До складу інженерно-геологічних вишукувань входять: 
– збір і обробка матеріалів вишукувань і досліджень минулих 

років; 
– дешифрування космо-аерофотоматеріалів; 
– рекогносцировочні обстеження, включаючи аеровізуальні; 
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– маршрутні спостереження; 
– проходка гірничих виробок; 
– геофізичні дослідження; 
– польові дослідження ґрунтів; 
– гідрогеологічні дослідження; 
– сейсмологічні дослідження; 
– сейсмічне мікрорайонування; 
– стаціонарні спостереження (локальний моніторинг 

компонентів геологічного середовища); 
– лабораторні дослідження ґрунтів і вод; 
– обстеження ґрунтів основ фундаментів споруд; 
– складання прогнозу змін інженерно-геологічних умов; 
– оцінка небезпеки і ризиків від геологічних та інженерно- 

геологічних процесів; 
– камеральна обробка матеріалів і складання технічного звіту 

(висновку). 
Склад і зміст інженерно-геологічних вишукувань і науково-

технічного звіту (висновку) про них регламентується  
відповідними державними будівельними нормами (ДБН А.2.1-1-
2008).  

Інженерно-геологічні дослідження для окремих видів 
будівництва (промислового, цивільного, гідротехнічного, 
лінійного, меліоративного) мають свої особливості, які також 
регламентуються зазначеними ДБН. 

Польові випробовування ґрунтів являються невід'ємною 
частиною інженерно-геологічних вишукувань. Їх слід 
виконувати згідно з правилами ДСТУ Б В.2.1-93-2002 та ДСТУ 
Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99).  

Відбирання зразків ґрунтів для лабораторних досліджень з 
гірничих виробок і природних відслонень, а також їх 
упакування, транспортування в лабораторію і збереження слід 
виконувати відповідно до ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-
2000). 

Загальні вимоги до методів лабораторного визначення 
характеристик властивостей ґрунтів при їх дослідженнях для 
будівництва регламентуються ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-
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96), а порядок виконання лабораторних випробовувань ґрунтів – 
ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96).  

Відбір, консервацію, зберігання і транспортування проб 
підземних і поверхневих вод, а також водних витяжок з 
глинистих ґрунті для лабораторних досліджень по визначенню 
їхнього  хімічного складу слід здійснювати у відповідності з 
ГОСТ 4979-49. Склад показників при стандартному або повному 
хімічному аналізі води для оцінки її корозійної активності слід 
встановлювати за ДБН А.2.1-1-2008. 

 
 

Лекція 4. Інженерно-геологічні вишукування для 
обґрунтування схеми комплексного використання річки.  
Розміщення  гідровузлів і водосховищ в долині річки. 
Інженерно-геологічні вишукування для обґрунтування 
вибору створу гідровузла. Інженерно-геологічні дослідження 
для обґрунтування технічного проекту гідровузла. Сили, що 
діють на греблю, і вихідні положення для перевірки її 
стійкості. Вимоги до гірських порід основи гребель 

 
Розміщення  гідровузлів і водосховищ в долині річки 

 
Інженерно-геологічні дослідження для обґрунтування 

схеми комплексного використання річки виконують з метою 
обґрунтування економічної доцільності та технічної можливості 
комплексного використання річки чи її частини для 
виробництва електроенергії, поліпшення судноплавства, 
зрошення земель, організації водопостачання міст і підприємств, 
рибництва, захисту від повеней і паводків і тощо. Рішення такої 
технічної задачі зазвичай здійснюється шляхом будівництва 
каскаду гідровузлів (рис. 1, 2 ). 

Раціональне їх розміщення на річці і вибір першочергового 
об’єкта - ось завдання схеми. Головними геологічними 
завданнями при цьому є вивчення будови долини і її інженерно-
геологічне районування. Тільки на цій основі, тобто враховуючи 
геоморфологічні особливості, геологічну будову, 
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гідрогеологічні умови, поширення геологічних процесів і явищ 
розташування родовищ мінеральних будівельних матеріалів  
можна визначити і переконливо обґрунтувати раціональне 
використання територій та геологічного середовищ, тобто 
розміщення гідровузлів і водосховищ в долині річки. 

 
 

 
Рис. 1 Розташування гідровузлів на р. Волга.  І – Іваньковський;  ІІ – 
Углічський; ІІІ – Рибинський; ІV- Горківський; V – Чебоксарський; VІ 
– Волзький; VІІ - Саратовський; VІІІ- Волзький; ІХ – 
Нижньоволзький. 1 – Нижнекаменовугільні вапняки; 2 – пермські 
доломіти з гіпсом; 3 – пермські червоноколірні глини, піски, мергелі; 
4 - м мезозойські глини і піски; 5 – палеогенові алевроліти, аргіліти і 
пісковики; 6 – палеогенові опоки; 7 – неогенові глини; 8 – алювіальні 
піски;  
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Рис. 2. Розташування гідровузлів на р. Кама. 
1 – Верхньокамський; ІІ – Пермський; ІІІ - Воткінський; ІV- 
Нижньокамський. 1 – соленосна  товща; 2 – кунгурські мергелі, глини, 
вапняки з гіпсом; 3 – пермські червоноколірні глини, пісковики і 
мергелі; 4 – глини; 5 – алювіальні піски; 6 – діючі ГЕС; 7 – ГЕС 
будуються; 8 – ГЕС проектуються. 
 

Будова кожної річкової долини безпосередньо пов’язано з 
умовами її формування, тобто заглибленнями, розробкою, 
перенесенням і відкладенням пухкого матеріалу та іншими 
процесами, в результаті яких формуються її поздовжній і 
поперечний профілі (рис. 3). На розвиток цих складних 
взаємообумовлених процесів, процесів утворення річкової 
долини провідний вплив має геологічна будова (склад гірських 
порід і тектонічна структура району), клімат району та 
гідрологічні особливості водного потоку і особливо новітні та 
сучасні рухи земної кори. Це провідні умови, що визначають 
лінійне формування, будову долин в цілому і окремих їх частин 
і деталей. 
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Рис. 3 Типи будови річкових долин 
за Д.С.Соколовим і Р.Р. Тизделем 

 
Формування нормального 

поздовжнього профілю річки 
досягається розмивом її русла в 
одних місцях і накопиченням 
пухкого матеріалу в інших. 
Однак нормальний поздовжній 
профіль річки мають тільки в 
схемі, при детальному його 
вивченні майже завжди можна 
виділити ділянки виположені і 
ділянки з крутим похилом. Такі 
причиннообумовлені особливості 
повздовжнього профілю річок 
мають величезне інженерно-
геологічне значення, на що ми 
вже звертали увагу. Вони 
дозволяють припускати певну 
геологічну будову долини, 
розвиток переважаючих 
геологічних процесів на окремих 
її ділянках і вирішувати 
завдання, пов’язані з вибором 

місць розташування споруд та оцінкою умов їх будівництва.  
Виположування поздовжнього профілю річок зазвичай 

відбувається па ділянках: 1) складених слабкими гірськими 
породами, більш легко розмивними в порівнянні з ділянками 
долини, складеними породами більш стійкими, розташованими 
вище за течією; 2) зазнають занурення у зв’язку з новітніми 
тектонічними рухами; 3) інтенсивного накопичення пухкого 
матеріалу внаслідок різкої зміни швидкості течії річки при її 
підпорі утворився обвалом, зсувом або селевими виносами 
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приток, розташованими нижче за течією; 4) понижень і 
улоговин, що розташовуються на закарстованих ділянках. 

Збільшення крутизни поздовжнього профілю річок 
зазвичай проходить на ділянках: 1) складених міцними 
корінними породами, важко розмивними; 2) зазнають підняття у 
зв'язку з новітніми тектонічними рухами, 3) утворилися 
внаслідок завалів русла ріки обвалами, зсувами, селевими 
виносами та ін. 

Долини річок на ділянках виположування поздовжнього 
профілю більш широкі, тут бічна ерозія переважає над донною. 
Саме на таких ділянках річка утворює закрут, меандри і руйнує 
береги. Схили долини тут більш пологі, терасованні, 
однобічного або двостороннього розвитку, потужність пухких 
відкладень підвищена або велика, долини часто складені 
потужними товщами пухких відкладень (долини в пухких 
відкладеннях) . 

Долини річок на ділянках збільшення похилу або великих 
його значень, наприклад у гірських районах, зазвичай більш 
вузькі, часто каньйоноподібні. Тут переважає донна ерозія, 
потужність пухких відкладень мала, річка часто безпосередньо 
розмиває корінні породи (долини в корінних породах). на таких 
руслах річок переважає грубий, а на гірських річках 
крупноуламковий валунно-глибовий матеріал. Схили річкових 
долин тут високі, круті, тераси відсутні або розвинені слабко.  

Таким чином, вивчення поздовжнього профілю річки 
дозволяє виявляти характерні закономірності в будові річкової 
долини, важливі в інженерно-геологічному відношенні. Ці 
закономірності проявляються в розташуванні ділянок долини 
різної ширини (вузьких і широких), в розповсюдженні крутих і 
пологих схилів  у перевазі глибинної або бічній ерозії, в 
розподілі в долині пухкого матеріалу, тобто ділянок долини в 
корінних породах і ділянок в пухких відкладах. Для будівництва 
гребель, особливо бетонних, більш перспективні вузькі ділянки 
долин, складені  корінними породами. 

Для розміщення чаші водосховища, розташування 
будівельних майданчиків кращими є широкі ділянки долин з 
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пологими схилами і широкими терасами з рівнинними 
поверхнями. 

Як показує аналіз численних матеріалів, кожен з цих типів 
відповідає ділянкам долин з певним повздовжнім долинним  

 
профілем. Для ділянок, що мають крутий похил (значний 
перепад відміток поздовжнього профілю), характерні долини 
більш вузькі з високими корінними схилами каньоноподібного 
або близького до нього будови. Для ділянок, що мають пологий 
поздовжній похил, характерні долини односторонні (один схил 
корінний, другий терасований) або двосторонній (обидва схили 
терасував) розвитку. У долинах односторонього і 
двостороннього розвитку терас може бути декілька  долинах 
великих річок їх число досягає 8-12 і навіть більше. 

Наявність терас вказує на безперервно-переривчастий 
характер ерозійних процесів, на зміну ерозійних циклів циклу 
кумуляції алювію, на незворотний поступальний процес 
формування річкової долини. Таким чином, поширення терас і 
їх будова (акумулятивні, ерозійні, скульптурні відображають 
історію формування річкової долини, її будову на  кожній 
дільниці. При цьому рахунок терас їх визначення зазвичай 
ведуть від рівня заплави . 

При вивченні будови річкових долин необхідно звертати 
увагу на розвиток в багатьох з них, особливо на платформах 
перезаглибленних ділянок, заповнених глинистим, піщано-
галечниковим або бриловим матеріалом (рис. 4, 5). 

 
Рис. 4. Ділянка в 
межах річкової 
долини, заповнена 

глинистими, 
піщаними і 
піщано-гальковим 

матеріалом 
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Ці перезаглиблення свідчать про давніші ерозійні цикли 
розвитку долин. Перезаглиблені ділянки долин зі властивими їм 
умовами залягання пухких відкладень вимагають особливого 
вивчення та інженерно-геологічної оцінки. 

 
Рис. 5. Повздовжній профіль по долині р. Даугава з перезалибленями 
на деяких ділянках. Відклади: 1 – середньо девонські (піски, 
пісковики і глини); 2 - верхньодевонські (доломіти, мергелі і меншій 
мірі глини); 3 - льодовикові і водно-льодовикові (глини, суглинки, 
супіски); 4 - водно-льодовикові (піски); 5 - гідроелектростанції, 
намічені схемою використання річки (І – Долеська, ІІ – Кегумська, ІІІ 
Плявинська, ІV – Екаблинська та інші. 
 

Таким чином, будова річкових долин може бути різною 
так само, як і будова однієї долини на різних її ділянках, що 
пов'язано з певними стадіями їх формування. При вивченні 
будови річкової долини і вирішенні завдань її інженерно-
геологічного районування для обґрунтування схеми 
комплексного  використання річки необхідно розглядати і 
аналізувати: 1) будову річкової долини в плані з метою 
виділення вузьких і широких ділянок за гіпсометричними 
даними; 2) будову її поздовжнього профілю; 3 ) поперечного 
перерізу на різних характерних ділянках . 

Так, використовуючи геоморфологічні та морфометричні 
особливості річкової долини, представляється можливим відразу 
ж встановлювати вихідні позиції для виявлення її 
неоднорідності, що виявляється в рельєфі, геологічній будові, 
поширеності груп і видів гірських порід, підземних вод і 
геологічних процесів. У цьому випадку інженерно-геологічне 
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районування долини є природним, переконливо обґрунтуватися 
розміщення гідровузлів, схему комплексного користування 
річки. Зауважимо, що такий підхід зазвичай дає достатньо точну 
і  повну інформацію про планувальних обмеженнях територій з 
інженерно-геологічних умов і відповідний матеріал для 
обґрунтування вибору району, розміщення першочергового 
об'єкта. 

Прикладом такого підходу може служити інженерно-
геологічне районування долини р. Сухони [29]. Цей район 
Наявна на півночі Російської платформи. Центральна його 
частина зайнята Сухонський валом, до якого із заходу примикає 
Присухонська, а зі сходу Котласька западина. Район складний в 
основному верхнепермских відкладеннями (казанський і 
татарський яруси) і перекриває їх товщею льодовикових і 
післяльодовикових відкладень. Незначно поширені відклади  
нижнього тріасу (Ветлужских ярус). Сучасний рельєф району 
сформувався головним чином в четвертинний період під 
впливом льодовиків, льодовикових вод та неотектонічних рухів 
земної кори. Всебічне вивчення і врахування всього комплексу 
природних умов дозволили виконати інженерно-геологічне 
районування , яке показано. 

Наведений матеріал показує, що для інженерно-
геологічного районування річкової долини і правильної оцінки 
кожного району з точки зору його використання для 
гідротехнічного будівництва на розглянутій стадії необхідний 
детальний аналіз інженерно-геологічних умов як долини річки в 
цілому, так і окремих її ділянок . 

Основними видами робіт, що дозволяють вирішувати 
поставлені завдання, є: 

1. Підготовчі камеральні роботи, що включають збір 
наявних літературних і фондових матеріалів району, їх обробку, 
узагальнення та підготовку до вирішення поставлених задач. 

2. Виконання інженерно-геологічної зйомки зазвичай в 
масштабі 1:100000-1:200000 і в разі потреби на окремих 
ділянках масштабі 1:50000. 
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3. Остаточна камеральна обробка всіх матеріалів, 
складання текстових, табличних і графічних даних для повного і 
переконливого обґрунтування районування долини річки, 
оцінки інженерно-геологічних умов виділених районів і більш 
повної оцінки ділянок можливого розташування першочергових 
об’єктів гідротехнічного будівництва. 

Опис методики виконання всіх цих робіт наведено вище. 
 

Інженерно-геологічні вишукування для обґрунтування 
вибору створу гідровузла 

  
За своїм характером ці дослідження є попередніми. 

Основні завдання їх полягають у техніко-економічному 
обґрунтуванні доцільність розташування проектованого 
першочергового гідровузла в розглянутому районі та отриманні 
переконливих геологічних матеріалів для вибору типів споруд, 
їх компонування на обраній ділянці, оцінки стійкості і 
організації виробництва будівельних робіт. Найважливішими 
задачами цих досліджень є також обґрунтування підпірної 
відмітки гідровузла та отримання необхідних матеріалів для 
визначення збитку від затоплення та підтоплення територій, 
населених пунктів і виробничих (в тому числі 
сільськогосподарських) підприємств, а також від можливого 
розвитку тих чи інших геологічних процесів і явищ. При цьому 
враховують і оцінюють складність виконання різноманітних 
заходів з обмеження можливих збитків. 

У тих випадках, коли немає необхідності у виконанні 
робіт по складанню схеми комплексного використання річки або 
коли вони були виконані раніше, вишукування для вибору 
створу гідровузла проводять на першому етапі робіт з 
обґрунтування його технічного проекту. 

Основні положення, якими доцільно керуватися під час 
вибору створу гідровузла, можна сформулювати наступним 
чином . 

1. Створ греблі необхідно розташовувати в найвужчій 
прямолінійній ділянці долини, де річка має найбільший ухил в 
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порівнянні з прилеглими ділянками, а долина-каньйоноподібну 
або одностороннього розвитку форму. Цим забезпечується 
найменша довжина напірного фронту і проектованих споруд та 
повніше енергетичне використання річки . 

2. Найоптимальніша зазвичай є ділянки, де долина 
врізана в корінні щільні, міцні, стійкі, слабоводопроникні 
породи, де не спостерігається небезпечних геологічних процесів 
і явищ і немає передумов для їх розвитку.  

3. У тих випадках, коли долина річки врізана в товщу 
четвертинних відкладень великої потужності (більше 15-20 м) і 
греблю доцільно будувати з місцевих будівельних матеріалів, 
будівництво має бути забезпечено необхідними запасами цих 
матеріалів, родовища яких повинні розташовуватися поблизу 
створу і бути зручними і вигідними для розробки. 

4. Місцезнаходження створу греблі слід вибирати з таким 
розрахунком, щоб при розрахунковому положенні нормального 
підпірного рівня води у водосховищі площі затоплення та 
підтоплення територій, великих населених пунктів, 
відповідальних підприємств та споруд були мінімальними. 

5. Для розташування створу греблі і гідровузла в цілому 
протипоказаними є наступні ділянки долини :  

а) розповсюдження соленосних і сильнозасолених 
гірських порід; 

б) приповерхневого залягання сильнозакарстованних 
порід; 

в) неглибокого залягання льоду і сильнольдистих 
мерзлих порід, що різко змінюють свої властивості під час 
деградації мерзлоти; 

г) нестійких схилів, небезпечних розвитком великих 
обвалів, зсувів та інших деформацій;  

д) розташування великих і регіональних сейсмогенних 
розломів. Для будівництва бетонних гребель несприятливими є 
ділянки долин, які мають переуглублення, заповнені слабкими 
відкладеннями, а для гребель з місцевих будівельних матеріалів-
ділянки розповсюдження потужних товщ водонасичених 
слабких сильностискуваних порід. 
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6. Для вибору створу греблі важливе значення має 
наявність в районі доріг, зручних підходів і під’їздів, 
майданчиків для розміщення допоміжних об’єктів (бетонних, 
механічно-ремонтних заводів, автобаз, цивільних споруд тощо), 
близьке розташування родовищ будівельних матеріалів та інших 
факторів, що визначають організацію і умови здійснення 
будівельних робіт. 

Такі найістотніші положення та показники інженерно-
геологічних умов, що визначають доцільність вибору місця 
розташування створу греблі. Для того щоб найповніше 
врахувати і використовувати природні умови при розташуванні 
гідровузла, вибір створу зазвичай здійснюють на підставі 
порівняння варіантів. Використовуючи матеріали, підготовлені 
для обґрунтування схеми комплексного використання річки, а 
також фондові та літературні, намічають кілька варіантів створів 
або навіть кілька варіантів груп створів, на кожному з яких 
виконують попередні інженерно-геологічні дослідження. 
Ділянка, яка найповніше задовільняє перерахованим вище 
вимогам, що дозволяє прийняти найоптимальніші техніко-
економічні рішення і на якому при будівництві немає підстав 
очікувати будь-яких непередбачених геологічних явищ, 
зазвичай і вибирають для будівництва. При цьому важливо 
враховувати, те що для обґрунтованого і об'єктивного 
порівняння варіантів ступінь детальності вивчення інженерно-
геологічних умов кожного з них повинна бути більш-менш 
однаковою. Не можна порівнювати ділянки створів неоднаково 
вивчені. Якщо на самому початку робіт на тому чи іншому 
створі виявляється його неконкурентність за тими чи іншими 
показниками, вишукування на ньому припиняють і з числа 
порівнюваних виключають. 

Однак слід зауважити, що вибір створу греблі і місця 
розташування гідровузла може визначатися не тільки 
перевагами інженерно-геологічних і техніко-економічних умов, 
а й деякими іншими, загальнодержавними  інтересами. 

Для вирішення завдань, пов’язаних з вибором створу, на 
кожному з конкуруючих ділянок необхідно вивчати наступне: 
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1. Структурно-тектонічне положення ділянки, тобто в 
межах якої частини місцевої, але великої геологічної структури 
вона розташована (в межах антикліналі, синкліналі, монокліналі, 
окремого тектонічного блоку або сполучення блоків і т. д.). 
Прояв новітніх і сучасних диференційованих тектонічних рухів 
у межах розглянутої ділянки . 

2. Будова річкової долини і всі її морфометричні данні - 
ширину на рівні води в річці, на передбачуваних відмітках 
нормального і максимального рівнів води у верхньому б’єфі; 
висоту заплави і надзаплавних терас і їх ширину; крутизну 
схилів та ін.. 

3. Геологічний розріз четвертинних відкладів та корінних 
порід - поширення четвертинних відкладів за площею і їх 
потужність в межах долини річки, глибину залягання корінних 
порід і рельєф їх поверхні; умови залягання гірських порід, 
ступінь їх нарушенності - дислокованості тектонічними рухами і 
особливо умови залягання і розповсюдження горизонтів, шарів, 
зон, пачок гірських порід слабких, нестійких, що володіють 
малою міцністю, значною і високою деформованістю і 
водопроникністю. При такому вивченні геологічної будови 
річкової долини в цілому необхідно повно представляти будову 
кожного з її схилів і днища, поширення й умови залягання в їх 
межах поверхонь і зон ослаблення, можливих зосереджених 
шляхів фільтрації води та ін. 

4. Поширення по простяганню і на глибину зони 
інтенсивного вивітрювання гірських порід і її будову, тобто 
число підзон, склад і фізичний стан порід у кожної з них. 

5. Тріщинуватість і закарстованість гірських порід - 
просторове орієнтування панівних систем та окремих великих 
тріщин, їх морфологію, розкритість, характер поверхней, 
заповнювач і його стан та інші особливості; кількісний ступінь 
тріщинуватості і закарстованості гірських порід по простяганню 
і на глибину; розташування великих тектонічних порушень, їх 
характеристики і вплив на інженерно-геологічні умови; 
просторове розташування зон розущільнення гірських порід, їх 
фізичний стан і властивості. 
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6. Поширення підземних вод в четвертинних відкладах і 
корінних породах - глибину залягання і потужність, гідравлічні 
особливості, водонасиченність відносинах горизонтів, зон і 
комплексів, особливості хімічного складу підземних вод, умови 
їх живлення, розвантаження, вплив на стійкість територій і 
умови виконання будівельних робіт. 

7. Водопроникність гірських порід у межах річкової 
долини, на глибину залягання практично водотривких порід і 
розповсюдження аномальних зон високої водопроникності . 

8. Фізико-механічні властивості гірських порід, їх 
неоднорідність і мінливість по простяганню і на глибину з тієї 
степеню детальності, яка може впливати на вибір створу, тип 
споруд та їх компоновку на даній ділянці і першу чергу на тому 
варіанті створу, який по сукупності ознак буде обраний для 
будівництва. 

9. Поширення родовищ будівельних матеріалів, їх запаси, 
якість, умови розтину і розробки. При цьому пошуки і 
попередню розвідку родовищ для найбільш перспективної 
ділянки розташування створу виконують на площі, що дозволяє 
отримати запаси,що задовольняють потреби будівництва. 

10. Інженерно-геологічні умови території майбутнього 
водосховища в обсязі, необхідному для виявлення ділянок, на 
яких зміна природних умов може завдати шкоди збереження їх, 
а також розташованих на них споруд внаслідок затоплення, 
підтоплення і заболочення, переробки берегів, розвитку зсувних 
та інших геологічних явищ. На підставі цього попереднього 
вивчення території водосховища складають відомість і карту 
поширення ділянок, на яких згодом буде потрібно проведення 
детальних досліджень для оцінки ступеня загрози можливих 
явищ і обґрунтування проектів захисних заходів від їх 
небезпечного впливу. 

З наведеного переліку питань, на вивчення яких в першу 
чергу має бути звернена увага при попередніх вишукуваннях, 
видно, що ці вишукування треба виконувати не тільки на 
ділянках конкуруючих створів і особливо на найбільш 
перспективному, але і на площі майбутнього водосховища. При 
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цьому зауважимо, що так як попередні дослідження 
виконуються головним чином з метою вибору ділянки 
розташування створу гідровузла, підпірної відмітки, типів 
споруд та їх компонування, то цими завданнями і визначається 
назва стадії вишукувань - «інженерно-геологічні дослідження 
для вибору створу гідровузла». Для вирішення цих завдань 
логічною необхідністю є виконання попередніх вишукувань і на 
площі майбутнього водосховища, проте ці вишукування носять 
в основному інформаційний характер. 

На ділянці кожного конкуруючого створу доцільно 
виконувати: інженерно-геологічну зйомку масштабу 1:10000, 
розвідувальні та дослідно-фільтраційні роботи по створу греблі і 
невеликий обсяг лабораторних досліджень і камеральних робіт. 
В окремих випадках на найперспективніших ділянках 
виконують і деякі дослідні роботи, без яких неможливо оцінити 
вплив на вибір створу того чи іншого геологічного фактора або 
явища. 

Раціональний комплекс всіх перерахованих видів 
геологічних робіт слід виконувати в мінімально необхідних 
об'ємах, але достатніх для достовірного і надійного інженерно-
геологічного вирішення поставлених завдань на розглянутому 
етапі вишукувань. Методика виконання перерахованих видів 
геологічних робіт наведено вище. Тому тут відзначимо лише 
наступне. 

Інженерно-геологічною зйомкою, як показує практика, 
слід покривати площу в межах, дещо перевищуючу 
максимальну підпірну відмітку на схилах, і на відстані від 100 
до 500 м від запланованій осі греблі вгору і вниз за течією річки 
залежно від розміру площі, займаної спорудою, що проектують. 
Зйомка супроводжується всім комплексом картувальних робіт. Її 
результати повинні висвітлювати всі важливі геологічні 
питання, і в тому числі питання, пов’язані з поширенням 
родовищ мінеральних будівельних матеріалів. 

Для підвищення ступеня достовірності та надійності 
результатів досліджень на цій стадії виконують невеликий обсяг 
розвідувальних та дослідно-фільтраційних робіт тільки по 
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вибраному створу споруд. З розвідувальних робіт першочергове 
значення мають геофізичні, виконувані одночасно зі зйомкою 
або навіть трохи її випереджаючі. Вони дають досить повне 
уявлення про загальні риси будови річкової долини на даній 
ділянці: потужності четвертинних відкладів, глибини залягання і 
рельєф поверхні корінних порід, зміни геологічного розрізу з 
глибиною (у зв’язку з зміною складу фізичного стану гірських 
порід), розташування великих тектонічних порушень, про 
підземні води, багатолітньомерзлі гірські породи і т. п. 

Для правильнішої інтерпретації геофізичних 
спостережень і вимірювань, перевірки і пояснення виявлених 
аномалій, достовірнішого вивчення геологічної будови ділянки 
та вирішення інших геологічних питань проводять буріння 
свердловин і в необхідних випадках проходку гірничих виробок: 
розчисток, канав, шурфів і навіть штолень. Розвідувальні 
виробки розташовують по наміченому створу споруд, 
керуючись при цьому результатами інженерно-геологічної 
зйомки, геоморфологічних спостережень і геофізичних 
досліджень. Отже, при організації перелічених видів 
геологічних робіт треба передбачати таке їх поєднання, при 
якому послідовно розширюється і поглиблюється вивчення 
геологічної будови ділянки в цілому і конкретно кожного 
елемента рельєфу долини річки - схилів, терас, русла та інших. 

Відстані між розвідувальними виробками по створу 
визначають виходячи з необхідності однозначно і достовірно 
представити і зобразити геологічну будову ділянки, в залежності 
від складності якого вони орієнтовно приймаються рівними від 
100-200 до 400-500 м. Глибина виробок повинна бути не менше 
глибини поширення зони впливу споруд, зони розущільнення 
гірських порід. Вона може визначатися також необхідністю 
більш точної кореляції геологічного розрізу, простеження 
контактів, тектонічних порушень, окремих горизонтів та ін.. Під 
час виконання розвідувальних робіт (геофізичних, бурових і 
гірських) та їх документації належить керуватися методичними 
рекомендаціями, наведеними вище. 
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Неодмінною умовою для повноцінної кількісної 
характеристики та оцінки інженерно-геологічних умов ділянок 
кожного конкуруючого створу, тобто міри тріщинуватості, 
закарстованості і водопроникності гірських порід, є виконання 
дослідно-фільтраційних робіт. Вони дозволяють виявляти 
глибину залягання практично водонепроникних порід, обсяги 
необхідних протифільтраційних робіт та інші важливі моменти, 
що характеризують конкурентоспроможність кожного створу. 
До складу дослідно-фільтраційних робіт входять відкачування 
води з поодиноких свердловин для характеристики 
водопроникності і водонасиченості водоносних горизонтів 
(зазвичай четвертинних відкладів) і дослідні нагнітання води або 
повітря в свердловини для отримання характеристики і оцінки 
тріщинуватості, закарстованості і водопроникності корінних 
порід. 

Дослідні нагнітання зазвичай виконують практично у всіх 
свердловинах, розбурених по створу проектованих споруд, тоді 
як відкачування води доцільно виконувати з 2-4 свердловин, 
розташованих на типових, характерних ділянках 
розповсюдження водоносних горизонтів. Тому основний обсяг 
дослідно-фільтраційних робіт складають нагнітання. Число 
тампон - дослідів вимірюється багатьма десятками, а на великих 
об’єктах навіть сотнями одиниць. Методика виконання цих 
робіт наведена вище. 

На площі майбутнього водосховища на розглянутій стадії 
вишукувань доцільно виконувати тільки інженерно-геологічну 
зйомку з супроводжуючими її картувальними роботами. У 
межах виклинювання водосховища і зони його впливу 
виконують зйомку в масштабі 1:100000-1:200, а на ділянках 
відповідальних об’єктів (міста, крупних підприємств та ін.) 
роблять врізки і виробляють зйомки в масштабах 1:25000-
1:50000. 

Під час підготовки до зйомки на топографічній основі і 
аерофотознімальних матеріалах синьою лінією показують 
контур майбутнього водосховища (горизонталь з відміткою 
максимального підпірного рівня). Цим самим відразу ж 
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виділяється площа затоплення. У процесі зйомки, як вже було 
зазначено, вивчення та оцінка інженерно-геологічних умов 
повинні супроводжуватися виявленням і складанням списку 
ділянок, на яких зміна природних умов може завдати шкоди 
народному господарству країни. Це ділянки затоплення, 
підтоплення, заболочування, інтенсивної переробки берегів, 
розвитку зсувів, витоку води через вузькі вододіли, переливу 
води через низькі вододіли, спливання великих мас торфу і 
могилівників, інтенсивного розвитку термокарсту в районах 
розповсюдження багаторічної мерзлоти і др. Особливо слід 
вивчати питання про можливість зміни сейсмічної активності 
району у зв’язку із створенням водосховища [32]. Природно, що 
в межах великих водоймищ таких ділянок може бути багато, 
тому в їх списку особливо відзначають ті, які мають велике 
народногосподарське значення і для яких за техніко-
економічного міркувань доцільно проектувати захистні заходи і 
відповідно проводити детальні вишукування для їх 
обґрунтування . 

Такі приблизний план і порядок виконання інженерних 
вишукувань для обґрунтування вибору створу гідровузла. Ці 
вишукування супроводжуються відповідними лабораторними 
визначеннями фізико-механічних властивостей гірських порід 
як основ споруд та як природних будівельних матеріалів, 
камеральними роботами і узагальненнями . 

У виконання попередніх вишукувань повинно бути 
складено наступні матеріали: 

1) оглядова геологічна або інженерно-геологічна карта 
району; 

2) інженерно-геологічні карти та геологічні розрізи по 
створах кожного конкуруючого ділянки; 

3) розрізи по кожному створу конкуруючих ділянок, на 
яких повинні бути показані горизонти, шари і зони, які 
розрізняються за ступенем водопроникності (зазвичай за 
величиною питомої водопоглинання), і межі практично водо 
непроникливих  порід; 
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4) геоморфологічні карти і фотопанорами по ділянках 
конкуруючих створів; 

5) порівняльна таблиця параметрів конкуруючих створів, 
в якій повинні бути відображені головні, найважливіші 
відмінності морфометричні, геоморфологічні, геологічні, 
тектонічні і інші ознаки і показники кожного створу таким 
чином, щоб було видно переваги і недоліки кожного з них; 

6)  схеми поширення родовищ будівельних матеріалів; 
7)  інженерно-геологічна карта району водосховища; 
8) карта інженерно-геологічного районування площі 

водосховища з характерними геологічними розрізами по 
кожному виділеному району і при необхідності по окремих 
дільницях; 

9) короткий звіт та висновок про результати виконаних 
попередніх вишукувань . 

 
Інженерно-геологічні дослідження для обґрунтування 

технічного проекту гідровузла 
 
На основі порівняння інженерно-геологічних умов 

кількох ділянок конкуруючих створів з урахуванням 
гідравлічних, економічного і народногосподарських вимог 
зазвичай спеціальна експертна комісія погоджує вибір одного з 
них для розміщення і будівництва гідровузла. При цьому 
одночасно узгоджуються також попередні розробки положень 
щодо вибору типів споруд, їхні компановки, підпірної відмітки, 
умов організації будівельних робіт та інші питання. Так 
починається робота зі складання технічного проекту гідровузла. 
У процесі цієї роботи продовжується опрацювання, розгляд і 
уточнення всіх намічених інженерних рішень на обраному 
ділянці - будівельному майданчику. Відповідно починається і 
новий етап інженерних вишукувань - детальні дослідження 
обраної будівельного майданчика з метою вивчення інженерно-
геологічних умов будівництва, стійкості проектованих споруд та 
одержання всіх необхідних матеріалів і даних для проектування. 

Першочерговими завданнями при цьому є: 
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1) підтвердження правильності рішень щодо вибору 
будівельного майданчика для проектованого гідровузла; 

2) отримання всіх необхідних геологічних матеріалів і 
даних для остаточного визначення положення створу головних 
споруд на обраному ділянці, типів і компонування споруд, 
підпірної відмітки та вирішення інших питань; 

3) оцінка геологічних умов будівництва кожної 
запроектованої споруди, їх стійкості, організації виробництва 
будівельних робіт і умов експлуатації. 

4) обґрунтування і забезпечення необхідними 
матеріалами проектування протифільтраційних та інших 
заходів; 

5) виконання детальних інженерних вишукувань на 
кожній дільниці в межах водосховища, де зміна природних умов 
завдасть шкоди народному господарству, з метою 
обґрунтування проектів захисних інженерних заходів . 

Гідровузол зазвичай складається з комплексу споруд, 
склад яких визначається його призначенням (енергетичний, 
транспортний, водозабірний ). При комплексному використанні 
річок до складу гідровузла входять: гребля, будівля 
гідроелектростанції, водозабірні та водопровідні та водоскидні 
споруди, судноплавний шлюз, лісо - і рибопропускні споруди. 
Крім основних споруд при проектуванні гідровузла 
передбачається будівництво ряду допоміжних, таких як 
бетонний завод, ремонтно-механічні майстерні, перемички, 
будівельні водовідвідні канали і тунелі, дороги, лінії 
електропередачі, населені пункти та ін.. Опис усіх споруд, що 
входять до складу гідровузла, наводиться в спеціальному курсі 
«Інженерні споруди». 

Залежно від складності природних умов бувають різні 
схеми розташування споруд гідровузла: 1) низьконапірні 
гідровузли, всі споруди яких утворюють єдиний напірний 
фронт; 2) гідровузли з пригребельною ГЕС, коли машинну 
будівлю розташовують поблизу греблі в нижньому б’єфі (3) 
дериваційні гідровузли, коли головні споруди (гребля і 
водозабір) віддалені від будівлі ГЕС, а з’єднуються з ГЕС 
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дериваційними спорудами - каналом, трубопроводом або 
тунелем. 

Основним спорудою кожного гідровузла є гребля, яка 
будують з бетону, залізобетону або місцевих будівельних 
матеріалів - земляна (насипна або намивна), кам’янонакидна, 
змішана або кам’яна. За конструктивними особливостями греблі 
поділяють на гравітаційні, аркові і контрфорсні . 

Гравітаційні греблі зазвичай мають значну вагу і високий 
опір зрушенню по підошві. До числа таких гребель відносять 
головним чином масивні бетонні і кам’яні, хоча греблі земляні 
та каменнонакидні також називають гравітаційними. Питоме 
навантаження від гравітаційних гребель на їх основу залежно від 
їх висоти може вимірюватися численними десятками кілограмів- 
сили на квадратний сантиметр. Тому такі греблі заввишки 
більше 25-30 м зводять переважно на скельних і напівскельних 
гірських породах. 

Аркові греблі будують з бетону та залізобетону у вигляді 
арки, зведення якої повернено у бік верхнього б’єфу, а п’яти 
впираються в борти долини. При цьому зусилля, що 
передаються на берегові упори, можуть досягати дуже великих 
величин, наприклад при висоті греблі 200 м і більше - кількох 
мільйонів тонн - сили на кожен берег. Стійкість таких гребель 
визначається стійкістю схилів річкової долини. Зазвичай їх 
будують у вузьких каньоноподібних долинах. 

Контрфорсні греблі перекривають річковий потік 
бетонними або залізобетонними плитами або арками, які з боку 
нижнього б’єфу підтримуються вертикальними масивними 
контрфорсами, стійкість останніх і визначає стійкість греблі в 
цілому. 

Греблі заввишки до 25 м вважаються низьконапірними, від 
25 до 50 - середньонапірні і більше 50 м - високонапірними. 
Каталоги гідровузлів світу включають тисячі споруд. На 
численних річках побудовано, будуються і проектуються до 8-12 
гідровузлів, в результаті чого річки перетворюються в систему 
штучних озер - водосховищ. Наприклад, в Росії такими є річки : 
Волга, Кама, в Україні – Дніпро та ін..До найвищих гребель 
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світу, з якого видно, що великі споруди мають висоту до 250-
300 м і більше. Природно, що чим вище гребля і створюваний 
нею напір води, тим детальніше і ретельніше повинні 
виконуватися інженерно-геологічні для вибору місця її 
розташування і оцінки умов будівництва.  

Залежно від розмірів, водності і гідрологічного режиму 
річок на них будують або водонапірні греблі, або 
водоутримуючі. Перші зазвичай зводять на багатоводних річках 
з більш-менш зарегульованим стоком для створення напору. 
Таким чином річки використовують для вироблення 
електроенергії, поліпшення судноплавства і т. д. Другі зводять 
для створення водосховищ та накопичення в них води, 
наприклад при весняній повені, і подальшого її витрачання для 
різних цілей за певним графіком. Під час інженерних 
вишукувань для обґрунтування проектів таких гребель і 
водосховищ слід приділяти велику увагу можливості різних 
непродуктивних втрат води з водосховищ - на фільтрацію під 
греблю, в обхід її і на тих чи інших ділянках водосховищ. 
Нормальна робота таких споруд визначається доцільним 
витрачанням запасів води у водосховищі . 
 

Сили, що діють на греблю, і вихідні положення для 
перевірки її стійкості 

 
Греблі відрізняються від інших споруд не тільки 

найважливішими спорудами гідровузлів, а й особливими в тому 
відношенні, що постійно відчувають силові дії - від власної ваги 
і привантаження води, горизонтального гідростатичного тиску 
води у верхньому б’єфі, гідростатичного зважування та 
гідродинамічного тиску та інших тимчасових і постійних 
навантажень (від тиску льоду, вітру, сейсмічних хвиль та ін.) 
(рис. 6). Власна вага греблі р1 і привантаження води р2

 на похилі 
і горизонтальні елементи утворюють загальне навантаження р 
на її основу. Максимальний тиск від власної ваги бетонних і 
залізобетонних гребель на основу при їх висоті Н=50 м 
орієнтовно сягає 12,5-15 кгс / см2 (1,2-1,5 МПа), при Н = 100 м –
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Рис. 6. Схема сил діючих на греблю. Нн і Нв – глибини води в 
нижньому і верхньому б’єфах; Р – загальне діюче навантаження 
від греблі на її основу; W1,W2 – горизонтальний тиск води у 
верхньому і нижньому б’єфах; Протитиск на підошву греблі: 
фільтраційний – Wф і зважувальний Wзв. Н – напір води на греблю. 

25-30 кгс/см2 (2,5-3 МПа), при Н = 200 м – 50-60 кгс/см2 (5-6 
МПа) і при більшій висоті гребель – до 90 кгс/см2 (до 8-9 МПа). 
Тиск від гребель з місцевих будівельних матеріалів менше, так 
як щільність гірських порід в тілі гребель має менше значення, 
ніж щільність бетону або залізобетону.  

 
 

 

З цих даних видно, що навантаження на гірські породи в 
основі гребель можуть досягати значень, що перевищують 
несучі здібності багатьох напівскельних порід середньої і малої 
міцності, а також пухких незв’язних і м’яких зв’язних. Ось чому 
великі споруди зводять тільки на скельних і міцних 
напівскельних породах. 

Якщо навантаження на основу споруди площею F 
дорівнює Р, то середня напруга (тиск) 

 
σ = Р/F.                                             (1) 

 

Так як напруга в гірських породах основи споруд 
розповсюджується під кутом α до вертикалі (рис. 7), то напруга 
на будь-якій глибині h1  
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b1
,                                                          (2) 

 

де b
1
= b+2h1 tg α; р1 – вага призми гірських порід в основі 

споруди висотою h1 (р1 = ρh1(b+h1 tg α); ρ – щільність гірських 
порід в основі споруди.  

Звідси  напруга σ1 на глибині h1 на будь-який шар, зону, 
пачку гірських порід не повинна перевищувати їх несучої 
здатності  

�	 �

�����������

��������
       (3) 

 

Рис 7. Проста схема для визначення 
розподілу напруг на будь-який шар 
гірських порід основи греблі 

 

 

Тиск води W на 1 м довжини греблі визначають за 
формулою  

� � �в
�в
����

�

�
                            (4) 

 

де ρв – густина води; Нв  і Нн  – глибина води у верхньому і 
нижньому б’єфах.  

Ці горизонтальні тиски на греблю можуть змінюватися  
десятками кілограмів сил на квадратний сантиметр в залежності 
від величини діючого напору. Під дією тиску води гребля може 
зрушитися по породах основи (поверхневий зсув) або по 
поверхностям і зонам ослаблення в їх товщі (глибинний зсув). 
Умови стійкості греблі на зсуву визначають за рівнянням 

 
W = f (Р – N) + c,                             (5) 
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де W – загальний горизонтальний тиск води на греблю кгс/ см

2; 
Р – загальне навантаження від греблі  на породи основи, кгс/см2; 
N – протитиск води на греблю, кгс/см2; f – коефіцієнт 
внутрішнього тертя гірських порід; с – питоме зчеплення бетону 
з породами або гірських порід (МПа, кгс/см2).  

З інженерної петрології відомо, що коефіцієнт зсуву 
бетону по скельних породах досягає 0,65-0,70, по напівскельним 
змінюється від 0,3 до 0,50-0,55. Коефіцієнт внутрішнього тертя 
пухких незв’язних порід змінюється від 0,25 до 0,60, а м’яких 
зв’язних – від 0,15 до 0,35 . 

Під дією напору верхнього б’єфу відбуваються 
інфільтрація води в породи основи і її рух під греблею і в обхід. 
Вода, що фільтрує в гірських породах основи і берегових 
примиканнях споруд, створює фільтраційний тиск (протитиск) 
на підошву греблі і гірські породи в її основі. У першому 
випадку споруди полегшується, зважується, як би спливають, і 
їх стійкість проти зрушення зменшується. У другому випадку 
може відбутися випір порід з-під греблі або їх зсув в 
примиканнях в нижньому б’єфі, розвиток суфозії або 
вилуговування розчинних складових гірських порід і розвиток 
карсту. Все це також може зумовити порушення стійкості 
споруди. Крім того, можуть відбуватися значні втрати води на 
фільтрацію під греблею і в обхід її. 

Фільтраційний тиск (протитиск) N виникає в будь-яких 
гірських породах. Значення його в окремих точках по підошві 
греблі убуває від її верхньої межі до нижньої і може бути 
представлено графічно у вигляді епюри, що наведено на рис.6. 
Ця епюра складається з прямокутника висотою Нн, що виражає 
гідростатичний зважувальний тиск води Wзв, і трикутника 
висотою Н, що відображає власне фільтраційний 
гідродинамічний тиск Wф і його зменшення у зв’язку з втратою 
напору при фільтрації води. 

Тиск води знизу на підошву греблі шириною b на 
одиницю її довжини дорівнює 
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� � �1�
�∙в

�
                                    (6) 

де a1 – коефіцієнт, що характеризує втрату напору води при її 
фільтрації під греблею або в обхід її. При зведенні гребель на 
скельних породах рівняння для розрахунку величини 
фільтраційного тиску має вигляд 

 

� � �2�
�∙в

�
                                 (7) 

 

де a2 – коефіцієнт, що виражає частку площі підошви греблі, на 
яку власне передається тиск води (за вирахуванням площі 
щільного зчеплення греблі з основою). В інженерної практиці 
коефіцієнт a2 при зведенні гребель на рихлих незв'язних і м'яких 
зв'язних породах беруть рівним одиниці. Під час зведенні 
гребель на скельних і напівскельних породах його приймають 
рівним залежно від ступеня їх тріщинуватості від 0,3-0,4 для, 
перших і до 0,5-0,75 – для других. Під час проектуванні гребель 
звичайно передбачають різноманітні конструктивні заходи для 
зменшення фільтраційного тиску. 

Таким чином, на греблю діють наступні головні сили: 
горизонтальна W, вертикальна Р, орієнтована зверху вниз, і 
вертикальна N, орієнтована знизу вгору. Під впливом цих сил в 
гірських породах основи і примикань греблі виникають 
підвищені, додаткові до природних, напруги, які можуть 
викликати такі види порушень стійкості споруди: 

1) зсув силою W по контакту з підошвою споруди 
(поверхневий зсув), по поверхнях або зонам ослаблення в 
підстеляючих неоднорідних породах або при подоланні сил 
внутрішнього тертя і зчеплення пухких незв’язних і м’яких 
зв’язних порід (глибинний зсув); 

2) зсув внаслідок «спливання» споруди вгору під дією 
гідростатичного взважуючого тиску Wзв і фільтраційного 
гідродинамічного тиску Wф і відповідного значного зниження 
опору гірських порід зрушенню; 
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3) перекидання споруди силами W та N навколо низового 
ребра; 

4) осадку значну і нерівномірну під впливом сили Р; 
5) втрату стійкості в результаті розвитку суфозії в 

гірcьких породах основи, вилуговування з них розчинних 
складових і розвитку карсту, розм’якшення порід або їх випору 
в нижньому б’єфі під впливом сили N; 

6) втрату стійкості в результаті розвитку зсувних та 
інших явищ таких же, як і в породах основи, але на ділянках 
примикань греблі до бортів долини, під впливом сил Р і N; 

7) втрату стійкості під впливом різкого збільшення тиску 
води на греблю при катастрофічних паводках, тиску селевих 
виносів і сейсмічних прискорень при зміні сейсмічної 
активності територій після наповнення водосховища; 

8) порушення нормальних умов роботи греблі та всього 
гідровузла у зв’язку зі значними втратами води на фільтрацію в 
основі греблі і в її обхід . 

При можливому розвитку яких-небудь з перерахованих 
видів явищ для оцінки інженерно-геологічних умов будівництва 
гребель слід проводити перевірку їх стійкості. Для цього під час 
інженерних вишукувань необхідно виявляти причини й умови 
можливих деформацій споруд, складати розрахункові схеми - 
типові геологічні розрізи, що дозволяють проводити відповідні 
розрахунки – перевірки, і визначати показники властивостей 
гірських порід (щільності, міцності, деформованості, 
водопроникності) для оцінки можливості розвитку тих чи інших 
явищ. 

Для забезпечення експлуатаційної надійності, 
довговічності і економічності гідротехнічних споруд при їх 
проектуванні СНиП рекомендують проводити: а) оцінку 
інженерно-геологічних умов майданчика будівництва з 
складанням моделі основи; б) оцінку несучої здатності основи та 
стійкості споруди; в) оцінку місцевої міцності основи; г) оцінку 
стійкості природних і штучних схилів і укосів; д ) визначення 
величини переміщення споруди внаслідок деформованості 
основи; е) визначення напруг на контакті споруди з основою;    
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ж) оцінку фільтраційної міцності основи, протитиску води і 
фільтраційної витрати; з) розроблення інженерних заходів, що 
сприяють підвищенню несучої здатності основ, забезпечує 
довговічність і стійкість споруд. 

Всі ці рекомендації здійснимі за умови детального 
вивчення інженерно-геологічних умов будівельного 
майданчика, місця розташування кожної споруди гідровузла та 
отримання достовірних і надійних даних про гірські породи 
основ споруд і в примиканнях греблі. 

 
Вимоги до гірських порід основи гребель 

 
Опис умов роботи гребель показує, що в гірських 

породах їх основ і примикань виникають підвищені стискуючі і 
зрушуючі або сколюючі напруги і фільтраційний тиск води. 
Тому гірські породи, вибрані в якості природних основ і 
примикань греблі, повинні володіти: 1) достатнім опором 
стисненню, гарантуючи споруду від – сколюванню на контакті з 
підошвою споруд, по поверхнях і зонам ослаблення в 
неоднорідних породах і досить високим внутрішнім тертям 
пухких і зв’язких порід, що гарантують стійкість споруд;           
3) стійкістю, тобто здатністю зберігати свій фізичний стан, 
міцністю і незначною деформованістю, незважаючи на 
розм’якшуючий, розчиняючий і розмиваючий вплив на них 
води, температурні коливання води і повітря, значні і тривалі 
силові впливи; 4) підвищеною щільністю і малою 
водопроникністю, виключаючи небезпечні втрати води на 
фільтрацію в основі греблі і в її обхід, розвиток фільтраційних 
деформацій (суфозія, випір та ін.), що знижують стійкість 
споруд і вимагають відповідно до перерахованих обставин 
виконання значних обсягів робіт з улаштування 
протифільтраційних і дренажних заходів. 

Такі головні вимоги до гірських порід основ і примикань 
гребель. Вони показують, що під час інженерних вишукувань 
слід приділяти велику увагу всебічному вивченню гірських 
порід польовими і лабораторними методами, яке в кінцевому 
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підсумку повинно бути спрямовано на оцінку їх міцності, 
реформованості, стійкості, водопроникності та на прогноз 
можливих змін цих властивостей . 

Будівництво гребель на скельних і напівскельних 

гірських породах. Характерною тенденцією в розвитку 
гідротехнічного будівництва останніх двох-трьох десятиріч в 
світі, є проектування та будівництво великих гідровузлів з 
гравітаційними, арковогравітаціоними і арковими греблями 
висотою від 100-150 до 300 м і вище. Будівництво таких 
гребель, як випливає зі сказаного, допустимо тільки на скельних 
і напівскельних породах, переважно в гірничо-складчастих 
районах, що мають різкопересіченний рельєф і річкові долини 
більшої глибини. Тому проблема будівництва гребель на 
скельних і напівскельних породах одночасно є проблемою їх 
зведення у складних е тектонічному відношенні гірничо- 
складчастих областях, у багатьох випадках з підвищеною 
сейсмічною активністю. І хоча цій проблемі в даний час 
приділяється дуже велика увага, багато питань, пов’язаних з 
нею, поки ще не вирішено. 

Тенденція будівництва високих і надвисоких гребель не 
означає, що скорочується будівництво низько- і 
средньонапірних. Навпаки, організація питного та технічного 
водопостачання, широкий розвиток меліорації і зрошення 
земель та інші завдання раціонального використання водних 
ресурсів викликають необхідність проектування та будівництва 
малих і середніх споруд. 

Оцінка скельних і напівскельних гірських порід як основ 

гідротехнічних споруд. Скельні гірські породи генетично 
поділяються на магматичні масивнокристалічні, метаморфічні 
масивно- і шаруватокристалічні і осадові міцнозцементовані. 

Напівскельні відрізняються від скельних, дещо меншими 
показниками фізико-механічних властивостей внаслідок 
особливостей їх складу, будови і фізичного стану 
(тріщинуватість, вивітрілість та ін.) До цієї групи гірських порід 
відносять: 1) магматичні, метаморфічні і осадові 
міцнозцементовані, що характеризуються підвищеною 
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тріщинуватістю і вивітрілістю; 2) уламкові слабосцементовані; 
3) глинисті високого ступеня літіфікаціі; 4) органогенні і 
органогенно-хімічні (карбонатні і крем’янисті), 5) піро-
кластичні і ефузивно-осадові зцементовані. 

Опис і загальна інженерно-геологічна оцінка скельних і 
напівскельних порід наведено в «Інженерній петрології». Тому 
тут звернемо увагу тільки на наступне. 

Скельні породи є найбільш досконалими основами для 
гідротехнічних споруд взагалі і для найбільш відповідальних з 
них – гребель зокрема. Вони відрізняються високою міцністю і 
стійкістю, малою деформованістю і слабкою водопроникністю. 
Ділянки розповсюдження таких порід найбільш сприятливі для 
будівництва будь-яких споруд без істотних обмежень і часто без 
застосування складних інженерних заходів щодо забезпечення їх 
стійкості і нормальних умов будівництва та експлуатації. 

Напівскельні породи відрізняються від скельних меншою 
міцністю і стійкістю, більшою деформованістю, значною або 
високою водопроникністю. Для таких порід важливо оцінювати 
не тільки миттєву, але і тривалу міцність. Вони часто значно 
тріщинуваті, а карбонатні породи кавернозні, хоча і мають 
високу міцність у зразку. Напівскельні породи зазвичай 
відрізняються великою неоднорідністю і анізотропією. Ділянки 
їх розповсюдження в більшості випадків сприятливі для 
будівництва відповідальних гідротехнічних споруд, але нерідко 
при цьому потрібно додержуватися певних обмежень і 
застосування складних протифільтраційних та інших 
інженерних заходів для забезпечення їх стійкості і нормальних 
умов будівництва та експлуатації  

Найголовніші особливості скельних і напівскельних 

порід, що визначають умови будівництва на них 

гідротехнічних споруд. У скельних і напівскельних гірських 
породах, виступаючих на поверхню землі в долинах річок або 
розкритих гірничими виробками, котлованами і виїмками, 
можна спостерігати такі найважливіші особливості і явища, що 
впливають на умови будівництва на них споруд: 1) 
неоднорідність, обумовлену перешаруванням порід різного 
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петрографічного складу, фізичного стану і властивостей, а 
також пов'язану з їх змінами за простяганням при фаціальних 
змінах та заміщеннях, з тим або іншим ступенем їх 
дислокованості і утворенням складок різної форми; 2) 
підвищений в порівнянні з гравітаційним напруга і 
нерівномірний її розподіл по глибині і простяганню порід, а 
іноді його концентрацію в окремих зонах; 3) розчленування на 
великі тектонічні блоки регіональними та другими тектонічними 
порушеннями, що супроводжуються ділянками і зонами 
мілонітізації, брекчірування, дроблення; 4) порушення 
суцільності в результаті розвитку тріщин, їх систем та інших 
порожнин; 5) розщільнення внаслідок розвантаження та 
утворення зони розщільнення – зони тріщин пружного відпору; 
6) зміни мінерального складу, щільності і міцності порід в 
межах окремих ділянок і зон під впливом гідротермальних 
розчинів і жильних утворень і формування ділянок і зон 
ослаблення; 7) вивітрювання на ту чи іншу глибину, неоднакову 
по створу греблі. 

У скельних і напівскельних гірських породах 
спостерігаються й інші явища, але перераховані зустрічаються 
найчастіше і є визначальними для оцінки умов будівництва на 
них споруд. Крім того, саме вони зазвичай визначають 
найважливіші риси геологічної будови ділянок, складених 
скельними і напівскельними породами. 

У скельних гірських породах, що володіють великою 
монолітністю, високою і дуже високою міцністю, неодно-
рідність, обумовлена їх сланцюватістю, полосчатостью, 
шаруватістю та іншими структурними і текстурними 
особливостями, а також плікатівною дислоцірованістю, при 
оцінці їх як основ споруд має підпорядковане значення, тоді як 
для напівскельних – дуже велике. 

Особливо важливе значення при оцінці напівскельних 
порід має їх неоднорідність, обумовлена шаруватістю, тобто 
перешаруванням різних порід, різних за петрографічним 
складом, фізичним станом і властивостями, при якій 
виділяються шари, зони і поверхні ослаблення, що володіють 
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малою міцністю, підвищеною або високою деформованістю і 
водопроникливистю. Залежно від просторової їх орієнтації 
(азимуту простягання і падіння) по відношенню до діючих сил і 
натиску води змінюються умови будівництва споруд, їх 
стійкості та експлуатації (рис. 8) . 

Горизонтальне і пологонахилене залягання порід, що  
перешаровуються (рис. 8 а, б) обумовлює підвищені осадки 
споруд за рахунок ущільнення окремих шарів, можливість 
здвигу греблі по ослабленим поверхням і верствам і фільтрацію 
води по водопроникним породам. 

 

 
 
Рис. 8. Вплив форми залягання перешарованих товщ гірських порід на 
умови будівництва і стійкості гребель. 
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Круте моноклінальне залягання порід або розташування 
споруди в межах крутого крила синклінальної складки (рис. 8 в, 
г) сприяє його зрушенню по поверхнях і ослабленим верствам і 
посиленню фільтрації води під спорудою. 

У зоні замка антиклінальної складки (рис. 8, д, е) 
зазвичай спостерігається підвищена тріщинуватість і 
роздробленість порід, що несприятливо впливає на стійкість 
споруди (нерівномірні осадки, зсув) і сприяє посиленою 
фільтрації води під греблею і в обхід її по водопроникним 
верствам і тріщинах. 

Простягання складчастих структур вздовж річкової 
долини (рис. 8 , ж, з) часто зумовлює порушення стійкості її 
схилів і посилення фільтрації води по окремих верств і товщам в 
обхід примикань греблі. Похиле залягання порід, які 
перешаровуються, у бік верхнього б’єфу греблі, при інших 
рівних умовах, найбільш сприятливо для її стійкості і 
перешкоджає фільтрації води під спорудою і в його обхід. 

Все це вказує на необхідність при детальних інженерних 
вишукуваннях виявляти і простежувати шари, зони і поверхні 
ослаблення, достовірно відображати їх на картах і геологічних 
розрізах і давати їм відповідну кількісну оцінку за допомогою 
показників міцності, деформованості і водопроникності.  

З «Інженерної петрології» відомо, що гірські породи в 
умовах природного залягання в земній корі перебувають у 
напруженому стані. На це вказують землетруси, неотектонічні 
рухи, прояви різних динамічних форм гірського тиску в гірських 
виробітках (стрільба, викиди вугілля і газу, гірські удари), 
розущільнення гірських порід, поява окремих тріщин , їх систем 
і цілих зон тріщин пружного відсічі в гірських породах при 
розвантаженні, аномально високий пластовий тиск на нафтових 
і газових родовищах і, накінець, безпосередні вимірювання 
напружень в гірських породах. За останні 10-15 років у різних 
країнах виконано методом розвантаження більше 30 тисяч 
замірів напружень в гірських породах. 

Можна вважати доведеним, що напружений стан гірських 
порід у земній корі в умовах їх природного залягання має 
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геологічну природу і пов'язано з існуванням глобального поля 
напруг, обумовленого переважно сучасним стисненням Землі. 
Це поле напруг неоднорідне не тільки за природою сил, його 
викликають (гравітаційних, тектонічних та ін), але і за 
орієнтуванням у просторі їх складових. У багатьох випадках 
воно характеризується анізотропією горизонтальних стискаючих 
напруг на величину всіх складових поля напружень, особливо 
горизонтальних, величезний вплив мають петрографічні 
особливості гірських порід і їх фізико-механічні властивості, 
тобто їх належність до тієї чи іншої групи з інженерно-
геологічної класифікації, структурно - тектонічне положення в 
земній корі, дислокованість, вивітрилість та інші фактори, які 
можливо ще не встановлені. Крім того, на зміну і перерозподіл 
напружень в гірських породах впливають розташування 
регіональних тектонічних порушень і розвантаження порід, що 
виникає внаслідок процесів денудації, ерозійних врізів і при 
розтині їх гірничими виробітками. 

Розподіл надлишкових горизонтальних напружень в 
гірських породах земної кори показує, що вони пов'язані 
переважно з областями активних новітніх і сучасних 
тектонічних рухів. Тому не можна вважати ці напруги 
«залишковими», збереженими від більш віддалених геологічних 
епох. Зв’язок цих напруг з пізньокайнозойськими тектонічними 
рухами підтверджується також часом релаксації пружних 
напружень у верхніх консолідованих шарах земної кори, яке 
значно менше тривалості четвертинного періоду. 

При оцінці територій в інженерному аспекті в першу 
чергу необхідно враховувати, який комплекс гірських порід 
виділяється в геологічному розрізі - четвертинних відкладів, 
покрівних недислокованих або складчастого фундаменту. 
Узагальнення даних вимірювань напруг у гірських породах 
показують, що надлишкові горизонтальні напруги 
спостерігаються повсюдно на всіх континентах, головним чином 
у гірських породах складчастого фундаменту платформ, тобто в 
породах переважно твердих - скельних, незалежно від їхнього 
віку. 
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У розподілі надлишкових горизонтальних напружень в 
земній корі спостерігається різниці між областями з різними 
геоморфологічними умовами (рівнинні, гірські тощо) і, навпаки, 
повсюдно відзначається їх зв’язок з орієнтуванням стискаючих 
напруг в областях пізньокайнозойскої складчастості. У всіх цих 
випадках вони характеризуються різкою анізотропією: 
горизонтальні напруги по осях можуть відрізнятися в десятки 
разів. 

Характерно, що в гірських виробках, де спостерігаються 
динамічні прояви гірничого тиску, напруги досягають розмірів, 
близьких до межі міцності гірських порід. Високі напруги в 
гірських породах часто пов’язують з диференціальними 
тектонічними зонами, що супроводжуються землетрусами. Ці 
зрушення є причиною концентрації напружень в відгалужених 
зонах і осередках. 

У розподілі надлишкових горизонтальних напружень в 
кристалічних породах фундаменту платформ шведськими 
вченими (Н. Хаст, 1965 р.) було встановлено і іншу 
закономірність. Горизонтальна складова поля напружень 
збільшується з глибиною і на кожному даному рівні зазвичай в 
кілька разів перевищує вагу перекриваючих гірських порід. Ця 
закономірність тепер підтверджується повсюдно матеріалами 
безпосередніх вимірювань напруг. Зменшення надлишкових 
напруг до поверхні Землі можна пояснити їх релаксацією в 
зонах підвищеної тріщинуватості, а іноді і деякої вивітрілості 
гірських порід. 

Розподіл напружень в гірських породах осадового чохла 
древніх і молодих платформ, тобто в породах переважно щодо 
твердих - напівскельних, пухких незв’язний них і м’яких 
зв’язкових, інше, ніж в кристалічних породах фундаменту. 
Вертикальна складова регіонального поля Землі в таких породах 
повністю визначається навантаженням вище лежачих порід. 
Вертикальні напруги лінійно зростають з глибиною і 
відповідають гравітаційним напруженням, розрахованими за 
даними середньої щільності вище розміщених гірських порід. 
Така зміна напруг, як правило, добре контролюється 
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показниками фізичного стану і властивостей гірських порід - їх 
щільності, пористості, вологості, міцності, залежними від 
ступеня їх літифікаціі, і лише в окремих аномальних випадках 
такої відповідності не спостерігається у зв’язку з особливими 
геохімічними умовами. 

Таким чином, підвищені і високі тектонічні напруження 
можуть спостерігатися на ділянках новітніх і сучасних 
тектонічних рухів переважно в скельних і напівскельних 
гірських породах. Ці напруги при розтині гірських порід 
виробками можуть викликати інтенсивні, раптові, небезпечні 
динамічні прояви гірського тиску. У річкових долинах при 
розвантаженні гірських порід ерозійними процесами виникають 
явища їх розущільнення, утворення тріщин і зон пружного 
відсічі і відповідно поверхонь і зон ослаблення в породах, зон 
підвищеної деформованості, водопроникливості і місцевого 
підвищення сейсмічності при землетрусах. Всі ці явища суттєво 
впливають па умови будівництва споруд, їх стійкість і тому 
повинні детально вивчатися при інженерно-геологічних 
вишукуваннях на будівельному майданчику. 

Ділянки земної кори, складені скельними і 
напівскельними гірськими породами, нерідко бувають 
розчленовані на великі блоки регіональними та іншими 
тектонічними розривами порушеннями. Тому різні ділянки 
долини можуть займати відповідне структурно-тектонічна 
положення, а проектовані споруди розташовуватися в межах 
окремих блоків або їх поєднань. 

В активно-рухомих поясах Землі, якими є альпійські 
гірничо-складчасті області, окремі тектонічні блоки відчувають 
новітні та сучасні тектонічні рухи. Це або повільні 
диференційовані рухи, або різкі інтенсивні коливальні рухи – 
землетруси, інтенсивність яких досягає 7-8-9 балів, а магнітуда – 
6 і вище. Природно, що при розташуванні споруд у зоні впливу 
таких тектонічних сейсмогенних порушень виключно важлива 
їх інженерно-геологічна оцінка. Для характеристики та оцінки 
тектонічних порушень можна користуватися наступною їх 
класифікацією (табл. 1)  
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Таблиця 1 

Класифікація тектонічних порушень 
Тектонічні 
порушення 

Протяжність 
порушень 

Потужність зон 
дроблення 

Розриви І порядку – 
глибинні, 
сейсмогенні 
Розриви ІІ порядку 
– глибинні, 
частково 
сейсмогенні 
Розриви ІІІ порядку 
Розриви ІV порядку 
Дрібні розриви і 
великі тріщини 

Сотні і тисячі 
кілометрів 
 
Десятки і сотні 
кілометрів 
 
Одиниці і десятки 
кілометрів 
Сотні і тисячі 
метрів 
 
Десятки і сотні 
метрів 

Сотні і тисячі 
метрів 
 
Одиниці і десятки 
метрів 
 
Одиниці і десятки 
метрів 
Десятки і сотні 
сантиметрів 
 
Десятки 
сантиметрів. 

 
Раніше вже зверталася увага на те, що при створенні 

великих глибоких водосховищ, що викликають штучне 
обводнення гірських порід в активних тектонічних зонах, різко 
підвищується сейсмічна активність прилеглих територій, що 
досягає деколи катастрофічних масштабів. Тектонічні 
порушення, особливо великі, постійно супроводжуються 
ділянками та зонами мілонітизації, брекчіювання і дроблення 
порід. Тому явище розчленування скельних і напівскельних 
порід на тектонічні блоки має велике значення також у зв’язку з 
утворенням ділянок та зон руйнування порід, які можуть 
з’явитися причиною малої стійкості схилів долин, великий 
деформованості порід, сильного підвищення сейсмічності, 
зосередженої фільтрації води, великого обводнення порід, а 
також вони можуть служити шляхами підйому з надр Землі 
термальних вод. 

Все це призводить до необхідності детального вивчення 
структурно-тектонічного положення окремих ділянок річкових 
долин, тобто розташування великих тектонічних порушень, що 
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обумовлюють розвиток значної неоднорідності геологічної 
будови.  

У межах кожного тектонічного блоку монолітність - 
суцільність скельних і напівскельних гірських порід звичайно 
порушена тріщинами, їх системами та іншими порожнинами 
різних фаз тектогенезу. Ця порушенність може бути різною - від 
малої до значної. Відповідно до цього змінюються розміри 
блоків порід, модулі тріщинуватості, коефіцієнти тріщинної 
пустотності, питомі водопоглинання та інші показники їх 
будови і властивостей. Вона може бути також нерівномірною за 
площею і на глибину, відповідно і ступінь внутрішньої 
неоднорідності кожного тектонічного блоку може 
характеризуватися неоднаково: розвитком окремих тріщин, 
ділянок деякого згущення тріщин і утворенням зон згущення 
тріщинуватості. Це завжди вказує на те, що про монолітність 
(суцільність) тектонічних блоків скельних і особливо 
напівскельних порід можна говорити тільки умовно. Якщо при 
цьому врахувати ще морфологічні особливості тріщин, ступінь 
їх розкритості, наявність, склад і стан заповнювача та ін., то 
умовність уявлень про монолітність – суцільність скельних і 
напівскельних порід буде ще більш очевидною, так як їх 
податливість при впливі навантаження і її нерівномірність різні 
на різних ділянках. 

Скельні породи внаслідок більшої монолітності, меншої 
тріщинуватості і розвитку в них переважно прихованих і 
закритих тріщин мають малу піддатливість, модуль загальної 
деформації їх більше 100000 кгс/см2, а лінійна залежність 
деформацій встановлюється в межах великого інтервалу 
навантажень. Тому ці породи слід розглядати як лінійно 
деформоване середовище умовно – суцільну. 

Напівскельні породи в цьому відношенні істотно 
відрізняються від скельних. Вони зазвичай більш тріщинуваті, 
більш податливі, неоднорідні і анізотропні. Тому тільки менш 
ослаблені їх різновиди, з модулем загальної деформації більше 
20000 кгс/см2, наближаються до умовно – суцільного 
середовища. Ослаблені їх різновиди з тих чи інших причин 
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(особливостей складу, тріщинуватості, вивітрілості та ін.), що 
мають модуль загальної деформації менше 20000 кгс/см2, часто 
не можна розглядати як умовно – суцільне середовище, так як їх 
податливість неоднакова на окремих ділянках і по глибині 
внаслідок відносних переміщень окремих частин породи під 
навантаженням. 

Отже, якщо гірські породи розчленовані великими 
тектонічними порушеннями на великі блоки і ці порушення 
істотно визначають геологічно-тектонічна будова ділянки в 
цілому, то тріщинуватість істотно визначає внутрішню будову 
окремих блоків, складених твердими і відносно твердими 
гірськими породами. Опис впливу тріщинуватості на 
властивості гірських порід і розвиток геологічних процесів, їх 
походження, спосіб утворення, методи вивчення та кількісні 
показники ступеня тріщинуватості наведені в відповідних 
розділах «Інженерної геології»  і частково вище. Тому тут 
зупинимося тільки на деяких питаннях, які безпосередньо 
впливають на оцінку умов будівництва і стійкості 
гідротехнічних споруд. 

Орієнтування тріщин і їх систем так само, як зон і 
поверхонь ослаблення гірських порід, в основі греблі та її 
примиканнях щодо діючих сил і напорів води може бути 
несприятливою. Тріщини і їх поєднання, орієнтовані в бік 
нижнього б’єфу греблі, як і тріщини горизонтальні і 
пологонахилені, впливають на стійкість споруди на зсув, а 
також можуть зумовити значні втрати води на фільтрацію під 
греблею і розвиток фільтраційних деформацій. Горизонтальні і 
пологопохилені тріщини обумовлюють податливість порід при 
дії на них навантаження споруд і особливо високих 
гравітаційних гребель, арочно-гравітаційних і контрфорсних. 
Тріщини і їх поєднання, орієнтовані уздовж долини річки, 
істотно впливають на стійкість схилів на ділянках примикань 
гребель, на фільтрацію води в обхід їх і розвиток фільтраційних 
деформацій. Тріщини, орієнтовані в хрест простягання долини, 
впливають на податливість порід в їх бортах під впливом тиску 
аркових гребель  
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Отже, для оцінки впливу тріщинуватості порід на умови 
будівництва споруд та їх стійкість її треба вивчати за 
характерними напрямками і перетинами і по них оцінювати 
характеристики опору зрушенню, деформованості і 
водопроникності порід. При цьому необхідно давати оцінку 
впливу не тільки систем тріщин, але часто і індивідуально  
небезпечних тріщин і їх поєднань. Відповідно до цього їх треба 
виявляти, простежувати і відображати на планах, картах і 
геологічних розрізах. Такі детальні геологічні розрізи по осі 
греблі, для окремого її ділянки або секції, ділянки кожного 
примикання, кожної споруди гідровузла будуть бути 
розрахунковими схемами для перевірки їх стійкості і вибору 
необхідних інженерних заходів для її підвищення. 

Як було зазначено вище, в міцних породах, особливо 
скельних, можуть проявлятися підвищені і високі тектонічні і 
гравітаційні напруги. У річкових долинах при розвантаженні 
гірських порід ерозійними процесами і в гірських виробітках 
при їх розробці виникають явища розущільнення, утворення 
тріщин і зон тріщинуватості пружного відсічі. Такі тріщини 
виникають в результаті пружного розширення порід, який 
супроводжується їх розривом, розкриттям прихованих і 
закритих тріщин. 

Таким чином у зоні розущільнення виникає система 
тріщин, орієнтованих головним чином паралельно поверхні 
порід, що розвантажується. У цій зоні помітно змінюються 
монолітність порід, щільність, водопроникність, швидкість 
розповсюдження пружних хвиль і сейсмічна жорсткість, 
деформованість і т. д. Тріщини розвантаження створюють 
поверхні і зони ослаблення, за якими порушується стійкість 
порід, знижується їх опір зсуву, виникають зрушення блоків 
зсувного типу або утворюються вивали. Свідченням 
розущільнення порід і ослаблення напруг є гірський тиск у 
підземних виробітках та інші явища. Потужність зони 
розущільнення в скельних і напівскельних гірських породах по 
контурах річкових долин змінюється від 15 до 50 м. Зона 
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розщільнення навколо підземних виробіток не перевищує 3-5 їх 
максимальних поперечних перерізів. 

Таким чином, у багатьох випадках основою чи 
середовищем для гідротехнічних споруд можуть служити 
розущільнені гірські породи зони розвантаження. Тому при 
детальних інженерних вишукуваннях для обґрунтування 
проектів споруд, що споруджуються на скельних або 
напівскельних гірських породах або в них , необхідно 
враховувати їх розщільнення, точно визначати потужність зони 
розщільнення і детально вивчати стан і властивості порід цієї 
зони. Рекомендується в межах зони розщільнення порід 
виділяти підзони: стиснення – деформацій в основі 
проектованих споруд; впливу фільтраційного потоку; 
ослаблення стійкості схилів. 

Фізико-механічні властивості скельних і напівскельних 
порід можуть істотно змінюватися під впливом вторинних 
процесів – гідротермальних і вивітрювання. Породи, змінені 
гідротермальними процесами, зазвичай мають локальне 
розповсюдження, тобто на окремих ділянках або в межах 
визначених зон. Проте зміни властивостей таких порід можуть 
поширюватися на великі глибини (сотні метрів) і проявлятися 
двояко. В одних випадках відбуваються підвищення їх 
щільності, зменшення пористості, вони стають монолітними, 
підвищується їх міцність. В інших – під впливом 
гідротермальних розчинів відбуваються розкладання породи, 
винос нестійких компонентів, зменшення її щільності, 
підвищення пористості і зниження міцності. Утворюються 
ділянки і зони ослаблення порід, які становлять великий інтерес 
при інженерно-геологічної оцінки умов будівництва споруд. 
Виявлення та оконтурювання таких ослаблених ділянок та зон є 
найважливішими завданнями при інженерних вишукуваннях . 

Фізико-механічні властивості скельних і напівскельних 
порід істотно змінюються і при вивітрюванні. У «Інженерної 
петрології»  вже було показано, що при вивітрюванні 
змінюються зовнішній вигляд порід, їх склад, фізичний стан і 
властивості. Вивітрювання, на відміну від гідротермальних 
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процесів, призводить до зміни порід і їх властивостей на 
великих площах, тобто має регіональне поширення але 
розвивається головним чином в приповерхневих горизонтах 
Землі. Тому при проектуванні і будівництві гідротехнічних 
споруд з такими змінами порід доводиться зустрічатися значно 
частіше. 

Залежно від ступеня вивітрілості порід можна розрізняти 
певні стадії їх зміни, а в зоні вивітрювання виділяти підзони. 
Відповідно до цього і властивості порід – щільність, пористість, 
водопроникність, міцність, деформованість – змінюються 
залежно від ступеня їх вивітрілості. У зоні вивітрювання різко 
зменшуються швидкість розповсюдження поздовжніх хвиль, 
сейсмічна жорсткість порід і знижується сейсмостійкість 
споруд. Вивітрювання, на відміну від гідротермальних процесів, 
завжди веде до руйнуванню і розпушуванню порід, внаслідок 
чого скельні породи переходять в напівскельні, а при 
подальшому руйнуванні – в рихлі незв'язні або м'які зв'язні. 
Тому при проектуванні споруд на скельних і напівскельних 
породах зону їх активного вивітрювання зазвичай вважають 
зоною знімання, потужність якої іноді буває дуже великою – до 
10-12 м і більше. Відомі приклади, коли основу греблі врізалося 
до щільних скальних порід на глибину до 44,5 м (гребля Шре в 
Швейцарії). 

Для оцінки ступеня вивітрілості скельних і напівскельних 
порід тепер крім усіх геологічних ознак і показників, наведених 
в «Інженерної петрології», прийнято використовувати також 
спеціальний показник – коефіцієнт вивітрілості, що представляє 
собою відношення щільності вивітрілого зразка породи до 
щільності невивітрілого зразка тієї ж породи. За цим показником 
основи споруд з скельних і напівскельних порід підрозділяють 
на невивітрілі (монолітні), слабовивітрілі (тріщинуваті), 
вивітрілі та сильно вивітрілі (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Класифікація скельних і напівскельних порід за ступенем 
вивітрілості 

Ступінь 
вивітрілості 

Коефіцієнт 
вивітрілості 

Ознаки вивітрілості 
гірських порід 

Невивітрілі 
(моноліт) 
Слабовивітрілі 
(тріщинуваті) 
 
Вивітрілості 
 
Сильновивітрілі 
(рухляки) 

Кв = 1 
 

1 ˃ Кв ≥ 0,9 
 

0,9 ˃ Кв ≥ 0,8 
 

Кв ˃ 0,8 

Породи без видимих ознак 
руйнування 
 
Породи тріщинуваті, 
залягають у вигляді незмі-
щених окремленостей 
(розбірна скала) 
Породи залягають у 
вигляді нагромаджень 
глиб і щебеня (дрібно 
уламкові – щебенчасті). 
Породи залягають у 
вигляді окремих кусків  - 
щеня з піщано-дресв’яним 
заповнювачем (зернисті 
древ’яно-піщані або 
глинисті) 

Сильновивітрілі, а також вивітрілі породи 
рекомендується видаляти з-під відповідальних гідро-технічних 
споруд. Отже, вивчення і оконтурювання зон вивітрювання 
гірських порід при інженерних вишукуваннях – одна з 
найважливіших завдань. 

Такі найголовніші особливості скельних і напівскельних 
порід, що визначають умови будівництва на них споруд. Всіх їх 
необхідно виявляти, простежувати, достовірно відображати на 
картах і геологічних розрізах і оцінювати кількісно за 
показниками їх міцності, деформованості, водопроникливості та 
іншим властивостейю 

Будівництво гідротехнічних споруд на пухких 

незв’язних і м’яких зв’язних породах. Гідротехнічні споруди на 
рихлих незв’язних – піщано-галькових і м’яких зв’язних –
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глинистих породах будують, як правило, на рівнинних ріках, що 
мають розроблені долини одностороннього або двостороннього 
розвитку з широкими заплавами. У геологічній будові таких 
долин, їх русел, заплав, надзаплавних терас і схилів беруть 
участь переважно четвертинні відклади: алювіальні різного 
складу і потужності, водно-льодовикові, льодовикові та інших 
генетичних типів, що підстеляються корінними породами 
різного віку, складу стану та властивостей. 

У складі гідровузлів, побудованих на пухких незв’язних і 
м’яких зв’язних породах, бетонними спорудами є водоскидні 
греблі і будівлі гідроелектростанцій, а також судохідні шлюзи, 
рибопропускні і деякі інші споруди. Значна частина напірного 
фронту гідровузлів зазвичай створюється земляними греблями і 
дамбами. 

На рівнинних річках на піщаних і глинистих породах 
проектують і будують гідротехнічні споруди порівняно 
невеликого напору. Компонування споруд гідровузлів при 
цьому залежить від багатьох місцевих природних умов, і в тому 
числі в значній мірі від складу споруд та геологічних умов. В 
даний час на великих річках застосовують дві основні схеми – 
руслову і заплавну. Для руслової схеми компонування бетонні 
водоскидні споруди зводять безпосередньо в руслі річки в дві 
(рідше в три) черги робіт, кожна з яких вимагає влаштування 
котловану, який створюють за допомогою огороджувальних 
перемичок. Таку схему застосовують в основному під час 
будівництва низьконапірних гідровузлів. За заплавною схемою 
компонування гідровузла бетонну водоскидну греблю і будівлю 
гідроелектростанції зводять на заплаві річки за загальними 
огороджувальними перемичками. Кінцевий вибір компоновки 
гідровузла зазвичай здійснюють за результатами детальних 
інженерно-геологічних вишукувань. 

Основними особливостями інженерно-геологічних умов 
будівництва гідротехнічних споруд на пухких незв’язних і 
м’яких зв’язних гірських породах є наступні: 1) велика 
складність геологічної будови; 2) розповсюдження підземних 
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вод; 3) знижені в порівнянні з скельними і напівскельними 
породами показники фізико-механічних властивостей порід;  
4) розвиток тих чи інших геологічних процесів і явищ. 

З «Інженерної петрології» відомо, що самі верхні 
горизонти алювіальних товщ, особливо в долинах рівнинних 
річок, зазвичай представлені глинистими породами - супісками, 
суглинками, глинами і тонкозернистими пісками. Нижні 
горизонти зазвичай складено пісками з включенням невеликої 
кількості гравію і гальки. Прошарки і лінзи глинистих порід 
(супісків, суглинків, глин) і рідше торфу, зустрічаються в цих 
пісках, створюють певну неоднорідність на окремих ділянках 
річкових долин. Під пісками залягають галечники з піщаним 
крупнозернистим або різнозернистим заповнювачем. Місцями 
галечники добре промиті, містять включення та скупчення 
великих гальок і валунів і мало піщаного і гравійного 
заповнювача. Таким чином, в товщі алювіальних відкладень 
завжди спостерігається закономірна зміна їх гранулометричного 
складу від більш тонких глинистих у верхніх горизонтах до 
більш грубим – у нижніх.  

В даний час сучасний алювій прийнято ділити на два 
горизонти: заплавний, що відкладається в межах заплавної 
частини долини, і руслової – в руслі річки. Такий поділ товщі 
алювіальних відкладів пов'язаний з тим, що склад, стан, умови 
залягання і фізико-механічні властивості руслового піщано-
галечникового алювію істотно відрізняються від заплавного, 
переважно глинистого. Границя між заплавним і русловим 
алювієм завжди хвиляста. 

Склад і будова заплавного, як правило, переважно 
глинистого алювію, неоднорідна. У ньому серед власне 
заплавних утворень виділяються старичні, делювіально-
алювіальні прибережних валів та інших фацій. У такому 
змішаному типі глинистих відкладів зустрічаються прошарки і 
лінзи похованих ґрунтів, торфу, тонкозернистих пісків та інших 
слабких різних порід. 
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Потужність алювіальних різновікових товщ в долинах 
річок в межах русел і терас може змінюватися в широких межах: 
від перших метрів до декількох десятків метрів. 

Рельєф поверхні корінних порід у межах річкових долин 
буває складним, хвилястим, нерівним і в багатьох долинах 
ускладнюється переуглубленними їх ділянками, заповнених 
глинистим, піщано-галечним і бриловим матеріалом. Ці 
переуглублення є результатом давніших ерозійних циклів 
розвитку долин, або льодовикового виорювання, або розмиву 
водно-льодовиковими потоками. Все сказане свідчить про 
складності та неоднорідності геологічної будови алювіальних 
товщ. 

Серед геологічних утворень четвертинного віку, що 
заповнюють річкові долини, в північних і північно-західних 
районах, широко поширені льодовикові і водно-льодовикові. До 
перших відносять моренні утворення, що залягають у вигляді 
потужних товщ або розрізнених ізольованих покладів невеликої 
потужності. Зазвичай вони дуже неоднорідні за складом, 
причому ця неоднорідність не скрізь однакова як за своїм 
характером, так і за ступенем. Основна маса морен зазвичай 
складена глинистим матеріалом (глини, суглинки, супіски), який 
переповнений домішками і включеннями грубого уламкового 
матеріалу - від гравію та дрібного щебеню до великих брил і 
валунів діаметром до декількох метрів. Весь цей грубий 
уламковий матеріал розподілено в морені нерівномірно, що 
обумовлює неоднорідність їх складу і характеру структури – 
бутову, гніздову, безпорядкову і порфірову. 

Неоднорідність моренних відкладів нерідко підсилюється 
наявністю прошарків, лінз і кишень водо насичених порід, які 
вміщують напірні води і проявляють себе при відкриванні як 
пливуни. В моренах зазвичай зустрічаються прошарки, лінзи і 
шари м’яких глин і супісків, часто стрічкового типу, які 
представляють собою внутрішньоморенні озерно-льодовикові 
утворення. 

Складність будови і неоднорідність льодовикових товщ 
проявляється зазвичай в перешаруванні власне льодовиково- 
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моренних утворень з водно-льодовиковими – флювіогля-
ціальними і озерно-льодовиковими. Товщі льодовикових 
відкладень можуть складатися з однієї, двох або навіть трьох 
основних морен, що відповідають різним епохам заледеніння 
або різним стадіям однієї льодовикової епохи. 

Такі найістотніші особливості геологічної будови 
четвертинних відкладів річкових долин, що визначають умови 
будівництва на них гідротехнічних споруд. Саме вони в першу 
чергу характеризують складність геологічної будови, 
обумовлену нерівномірністю розповсюдження четвертинних 
відкладів, особливостями залягання різних їх генетичних і 
петрографічних типів і іноді наявністю переуглублень в 
долинах. Тому під час детальних інженерних вишукуваннях 
необхідно отримувати абсолютно достовірні відомості про всі ці 
особливості геологічної будови четвертинних товщ в річкових 
долинах. Ці особливості геологічної будови є визначальними 
для вибору компоновки споруд гідровузлів, умов їх будівництва 
та стійкості. 

Найважливішою особливістю інженерно-геологічних 
умов річкових долин є поширення підземних вод в 
четвертинних відкладах, так і в корінних породах. Часто вони 
залягають близько до поверхні землі, водоносні горизонти і 
комплекси їх відрізняються великою продуктивністю і 
порівняно великими напорами. Все це істотно визначає умови 
вибору площі котлованів, стійкість їх укосів і основ споруд і 
обумовлює необхідність здійснення інженерних заходів для 
захисту від шкідливого впливу підземних вод на умови 
будівництва споруд, їх стійкість і експлуатацію. Тому при 
детальних інженерних дослідженнях особливо велику увагу слід 
приділяти вивченню поширення й умовам залягання водоносних 
горизонтів і комплексів, їх гідравлічних особливостей, 
водорясності, водопроникності їх порід, режиму, хімічного 
складу підземних вод, а також розповсюдженню регіональних та 
локальних водотривких горизонтів і товщ в межах річкової 
долини. Саме в цьому плані гідрогеологічні умови становлять 
одну з істотних особливостей умов будівництва гідротехнічних 
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споруд на пухких незв’язних і м’яких зв’язних гірських породах. 
Пухкі незв’язні і м’які зв’язні гірські породи відрізняються від 
скельних і напівскельних малою щільністю, підвищеною 
деформованістю і водопроникністю, малою міцністю, 
зниженими несучими здібностями і стійкістю, легкою 
розмиваємістю. Якщо при цьому врахувати, що в межах тих чи 
інших ділянок річкових долин четвертинні відкладення часто 
досить неоднорідні за генетичною приналежністю, умовами 
залягання, складом, фізичним станом та іншими ознаками, то 
стануть очевидними певні особливості умов будівництва на них 
гідротехнічних споруд. Тому під час детальних інженерних 
вишукуваннях для інженерно-геологічного обґрунтування 
проектів треба приділяти серйозну увагу вивченню, оцінці та 
вибору розрахункових значень показників властивостей 
гірських порід. Під час проектування і будівництва гідровузлів 
на пухких незв’язних і м’яких зв’язних породах необхідно 
вивчати, оцінювати та прогнозувати розвиток тих або інших 
геологічних процесів і явищ: розмив русла і підмив берегів, 
особливо в періоди повеней і паводків, заболоченість заплавних 
ділянок долин, зсувні явища на схилах, закарстованість 
корінних порід та ін. Опис цих явищ, методи оцінки їх загрози і 
прогнозу, а також заходів, які застосовуються для захисту від їх 
шкідливого впливу, наведено в загальному. Тут же важливо 
звернути увагу на те, що розвиток геологічних процесів і явищ 
суттєво впливає не тільки на вибір створу греблі і будівельного 
майданчика гідровузла в цілому, але і на компонування на ній 
споруд, умови їх будівництва і стійкість. Поряд з цим важливо 
також враховувати, що при створенні напору води у верхньому 
б’єфі споруд можуть отримати розвиток явища, які зазвичай 
об'єднують під загальною назвою фільтраційні деформації. 

Фільтраційні явища в зоні впливу гребель. Вода, яка 
фільтруєть в гірських породах основи і берегових примикань 
гребель під впливом напору верхнього б’єфу, викликає розвиток 
фільтраційних явищ і деформацій. До цієї групи явищ 
відносяться: суфозійні і пов'язані з ними зменшення щільності 
порід у основі споруд; карстові в розчинних породах (гало- й 
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сульфатний карст) та утворення в них порожнин і пустот; випор 
порід з-під споруди в нижньому б’єфі; осідання споруд в зв’язку 
з явищами суфозії і карсту; зсув укосів земляних гребель та 
дамб також у зв’язку з порушенням стійкості порід в основі 
низового укосу; зсув порід зі схилів на ділянках примикань 
гребель у зв’язку з явищами фільтрації води в їх обхід та ін.  

Крім того, при посиленні фільтрації води під греблею і в 
її обхід можуть виникнути неприпустимо великі втрати води з 
верхнього б’єфа і викликати порушення нормальних умов 
експлуатації споруд та водосховища. Тому оцінка і прогноз 
можливості розвитку таких явищ і обґрунтування необхідних 
інженерних заходів для попередження їх розвитку – одна з 
найважливіших завдань детальних інженерних вишукувань 

Всі ці явища, як відомо, пов’язані зі значними напорами і 
підвищеними швидкостями руху фільтраційних потоків води під 
спорудою, особливо в неоднорідних породах, з розвитком 
гідродинамічного тиску в породах основи в результаті опорів, 
які чинить грунт основи фільтраційному потоку, що призводить 
до зменшення щільності порід і розвитку фільтраційних 
деформацій: суфозії, карсту і випору. Здатність гірських порід 
чинити опір розвитку фільтраційних деформацій, називають 
фільтраційною міцністю. На рис. 9 наведено схему руху води 
під греблею - лінії струмів води і лінії рівних напорів у 
фільтраційному потоці. Якщо підземний потік під греблею і у 
нижньому б’єфі зберігає значні напори, а гірські породи основи 
володіють недостатньо фільтраційною міцністю, то розвиток 
фільтраційних деформацій є найімовірнішим. 
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Рис. 9.  Схема фільтрації води під греблею. 1 – лінія токів 
фільтраційного потоку; 2 – лінії рівних напорів у фільтраційному 
потоці. 

Для забезпечення нормальної роботи споруди і 
попередження небезпечних фільтраційних явищ і деформацій 
його підземному контуру надають відповідну форму. Як видно 
на рис. 10, до складу підземного контуру греблі входять: понур – 
водонепроникне покриття у верхньому б'єфі, що забезпечує 
подовження шляху фільтрації підземного потоку; сама споруда - 
греблі; водобій – водонепроникне покриття, що сприймає удари 
і інші дії води, що стікає з греблі, і також збільшує шлях 
фільтрації підземного потоку; вертикальні перешкоди в м'яких і 
пухких породах – шпунтові стінки, зуби та ін. а в скельних і 
напівскельних породах – протифільтраційні завіси. Для 
попередження небезпечних явищ і підвищення стійкості споруд 
в межах їх підземного контуру влаштовують також 
горизонтальні і вертикальні дренажі. Рисберма в підземний 
контур не входить, так як її влаштовують з водопроникного 
матеріалу для захисту від розмиву русла і безпечного виходу 
підземного потоку в нижній б'єф. 
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 Рис. 10. Підземний контур греблі. 1 – понур; 2 – підошва 
споруди – греблі; 3 – водобій; 4 – рисберма; 5 – вертикальні 
перегородки; 6 – лінії току підземного потоку води 

Вибір і обґрунтування всіх перерахованих заходів, 
необхідності їх влаштування, складу, довжини водонепроникної 
частини підземного контуру, глибини занурення вертикальних 
перешкод і т. д. повністю визначаються геологічною будовою 
розглянутої ділянки (рис. 11) гірських порід, що складають 
основу греблі, умовами їх залягання, ступенем водопроник-
ливості, глибиною залягання практично водонепроникливих 
порід і можливим видом геологічних явищ. 

На рис. 11 а, показано, що при глибокому заляганні 
водонепроникних порід і розташуванні споруди на пухких 
незв’язних породах підземний контур проектують з вертикаль - 
ними елементами (шпунтові стінки, зуби та ін.) Горизонтальні 
дренажі знімають протитиск і забезпечують підвищення 
стійкості споруди. При неглибокому заляганні водонепро-
никливих порід шпунтову стінку доводять до водотриву і 
врізаються в нього (рис. 11 б). Горизонтальні дренажі 
забезпечують перехоплення води, яка профільтрувала через 
шпунт. 
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Рис. 11 Схеми підземних контурів споруд в різних геологічних 
умовах.      1 – понур; 2 – вертикальні перепони;           
 3 – горизонтальні дренажі; 4 – водобій; 5 – вертикальні дренажі. 

 
В умовах розповсюдження 

гірських порід з пониженою 
фільтраційною міцністю підземний  
контур проектують розпластаним, 
який включає продовжений понур, 
протифільтраційну завісу або інший 
вид вертикальної перепони і 
систему горизонтальних і 
вертикальних дренажів для 
перехоплення води, яка 
профільтрувала через завісу (рис.11, 
в). На рис. 11 г видно, що в межах 
підземного контуру передбачено 
вертикальний дренаж для 
розвантаження напірних вод і зняття 
їх тиску. При неоднорідній 
геологічній будові і наявності 
шарів, зон або горизонтів з 
підвищеною водопроникливістю 

(аномальні зони) в межах підземного контуру передбачають 
вертикальні перешкоди - завіси, шпунтові стінки і інші в 
поєднанні з дренажами (рис. 11 д).  

З прикладів, наведених на рис. 11, видно, що підземним 
потоком в основі споруд можна управляти - зменшувати його 
витрати, напори і швидкості руху і, відповідно, управляти 
розвитком тих чи інших фільтраційних явищ. Однак для цього 
необхідні достовірні і надійні дані про інженерно-геологічні 
умови ділянок розташування гребель та інших споруд 
гідровузла. Тому при детальних інженерних вишукуваннях 
приділяють велику увагу вивченню геологічної будови і 
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гідрогеологічних умов будівельного майданчика і встановлення 
всіх кількісних параметрів, що характеризують водопроникність 
порід, їх розчинність (в разі поширення легко- і 
середньорозчинених порід – солі, гіпси), розподіл напорів і 
швидкостей руху підземних вод після наповнення водосховища. 
Необхідно проводити перевірки можливості розвитку суфозії, 
випору порід, карсту та інших явищ, пов'язаних з фільтрацією 
підземних вод під греблею і в обхід її примикань. У окремих 
несприятливих умовах важливо давати оцінку можливих втрат 
води з водосховища на фільтрацію під греблею і в її обхід. При 
такій оцінці фільтраційні витрати корисно порівнювати з 
меженими і середніми витратами річки, на якій проектують 
гідровузол, з об’ємом води водосховища, що проектують і 
встановлювати, яку частку вони складуть у водному балансі. 
Великий відсоток непродуктивних фільтраційних витрат 
зазвичай викликає необхідність ретельного обґрунтування 
протифільтраційних заходів.  

Гідротехнічне будівництво в районах поширення 

багаторічної мерзлоти. Гірські породи, що мають негативну 
або нульову температуру і містять у своєму складі лід, називаю-
ться мерзлими. Поряд з такими породами, що містять лід, 
зустрічаються породи з негативною температурою, але без 
льоду, наприклад сухі або маловологі піски, галькові, скельні і 
напівскельні породи та ін. 

Багаторічномерзлі породи знаходяться в мерзлому стані 
протягом багатьох років – десятків, сотень, тисяч. У курсі 
«Інженерної геодинаміки» вже було показано, що на території 
Росії багаторічномерзлі породи (або, як прийнято говорити, 
багаторічна мерзлота) поширені виключно широко в північних і 
північно-східних районах Росії. 

При переході води, що міститься в гірських породах, в 
лід при промерзанні істотно змінюються їх фізико-механічнічні 
властивості, міцність, деформованість, водопроникність, а також 
теплові та інші властивості. Крім того, промерзання порід 
супроводжується розвитком особливих мерзлотних процесів і 
явищ, таких як морозне вивітрювання порід, зміна їх будови 
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(структури і текстури), перерозподіл вологи в них, морозне 
набухання (морозний кріп), утворення морозобійних тріщин, 
наледні явища та ін. Лід, як породоутворююча складова частина 
мерзлих порід, є нестійкою фазою. При підвищенні температури 
породи відтаюють, відбувається деградація мерзлоти і у деяких з 
них різко змінюються фізичний стан, міцність, деформовоність, 
водопроникність і стійкість, розвиваються провальні і 
просадкові (термокарстові), зсувні та інші явища. При 
відтаюванні мерзлих порід споруди, побудовані на них без 
урахування цього явища, відчувають значні нерівномірні і різкі 
осадки (просадки), і тому часто відбуваються значні їх 
деформації і навіть руйнування. 

Все перераховане показує, що якщо лід утворює істотну 
частину мерзлих гірських порід і впливає на їх стан і 
властивості, то умови будівництва гідротехнічних споруд на 
таких породах і забезпечення їх стійкості представляють 
складну наукову та практичну задачу. 

Необхідно зауважити, що в районах багаторічної 
мерзлоти поширені і інші типи підземних вод (надмерзлотних, 
міжмерзлотних), що характеризуються певними умовами 
залягання і поширення, режимом, продуктивністю і т. д. В 
областях, де немає багаторічної мерзлоти, такі типи підземних 
вод не зустрічаються. 

Найважливішою особливістю мерзлих порід є 
присутність у них льоду. Лід може перебувати в них як 
породоутворююча частина у вигляді цементу, тобто в 
тонкодисперсному вигляді, у вигляді окремих кристалів або їх 
скупчень, дрібних прошарків і жилок, а також як порода – у 
вигляді шарів, покладів, великих прошарків, гнізд, жил та інших 
форм залягання. При інженерних вишукуваннях дуже важливо 
виявляти всі ці особливості будови товщ сильнольдистих 
мерзлих порід, щоб правильно визначати місця розташування 
споруд, їх компоновку, глибину врізання і прогнозувати 
можливі їх осадки і стійкість. 

Важливою особливістю будови товщ мерзлих порід є 
часто зустрічаються в них талики, тобто талі, в більшості 
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випадків водоносні породи. Талики можуть утворювати окремі  
горизонти, пронизувати товщі мерзлих порід повністю 
(наскрізні талики) або частково. Вони обумовлюють шарувату 
будову мерзлих товщ (шарувата мерзлота) або уривчастість (не 
суцільність) поширення багаторічної мерзлоти. Скрізні талики 
нерідко зустрічаються в долинах річок, в тектонічних 
порушеннях, за якими піднімаються мінералізовані або теплі 
підмерзлотні води. Так, наприклад, при інженерних 
вишукуваннях для проектованих ГЕС на річках Яна, Колима, 
Індигірка, Мамакан наскрізні талики були виявлені під руслами 
річок в зонах підвищеної тріщинуватості порід. На ділянці 
створу греблі Вілюйської ГЕС глибини підруслового талика в 
долерітах перевищувала 100 м. 

Досвід будівництва гідротехнічних споруд в районах 
розповсюдження багаторічної мерзлоти на даний час невеликий. 
Побудовані Вілюйська ГЕС на р. Вілюй з греблею висотою 75 м, 

Усть-Хантайська на р. Хантайка з греблею висотою 65 м. та ін.. 
В даний час в залежності від природних умов району 

поширення багаторічної мерзлоти і особливостей споруд їх 
проектування та будівництво здійснюють за одним з двох 
принципів: 1) з розрахунком на збереження гірських порід в 
мерзлому стані протягом всього періоду будівництва та 
експлуатації споруд і 2) з розрахунком на поступове 
відтаювання мерзлих порід у процесі будівництва та 
експлуатації споруд або на використання їх як основ після 
відтаювання. 

Будівництво споруд за першим принципом ведуть 
звичайно в умовах, коли основою споруд служать породи з 
підвищеною або високою льодистістю, при відтаюванні яких 
можливі значні просадки і різке збільшення водопроникливості 
порід. Для забезпечення стійкості і нормальних умов 
експлуатації споруд влаштовують мерзлотну завісу (ядро греблі) 
і зберігають породи в мерзлому стані. З цією метою 
застосовують повітряні та розсольні заморожуючі системи. 

Стійкість схилів річкових долин на ділянках 

примикань гребель. Це - одне з найважливіших спеціальних 
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питань, яке завжди виникає, коли греблі примикають до високих 
і крутих схилів долин як рівнинних, так і гірських річок, 
складеним як пухкими незв’язними і м'якими зв'язними, так і 
скельними і напівскельними породами. Виключного значення 
стійкість схилів набуває при проектуванні аркових гребель . 

Необхідність оцінки та прогнозу стійкості природних 
схилів, а також існуючих і проектованих укосів виїмок пов'язано 
з можливістю утворення обвалів і зсувів. Практика будівництва 
та експлуатації гідротехнічних споруд показує, що саме з 
такими гравітаційними явищами особливо часто доводиться 
зустрічатися, саме вони постійно створюють серйозні 
перешкоди, а іноді призводять до аварій і навіть катастроф. Вже 
було наведено приклад утворення грандіозного обвалу і 
катастрофи, що сталася 9 жовтня 1963 в Італії,  в долині р. П’яве 
поблизу однієї з найвищих у світі аркових гребель - греблі 
Вайонт. Таких прикладів у практиці гідротехнічного 
будівництва більш ніж достатньо.  

У ніч на 4 грудня 1959 обрушилася гребля Мальпассе, 
побудована в долині р. Рейнару на півдні Франції. Новоутворена 
в результаті цього хвиля висотою 7-15 м і шириною по фронту 
до 1 км рухалася зі швидкістю 80 км/год у бік м. Фержюсе і 
через кілька секунд затопила місто. В результаті катастрофи 
сильно постраждало місто від затоплення, загинуло 387 осіб. 

Це була арочна гребля висотою 66,5 м. Її основою 
служили парагнейси з прошарками слюдистого сланцю, що 
падають у бік нижнього б’єфу. Руйнування греблі почалося у 
лівобережного примикання , де верхні пояси арки упиралися в 
береговій бетонний устої. Причиною аварії вважаються 
деформації зміщення порід лівобережного примикання греблі, 
де в товщі гнейсів були прошарки слюдяних сланців. При 
інженерних вишукуваннях було недостатньо вивчено стан порід 
основи. Пізніші дослідження дозволили встановити, що 
причиною аварії було збільшення протитиску в підошві греблі, 
що викликало порушення стійкості одного з блоків порід 
примикання. 
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Створи гребель зазвичай вибирають там, де немає обвалів 
і зсувів, але ці явища можуть виникнути в результаті виконання 
інженерних робіт, якщо було неповністю враховано природні 
геологічні і штучні, створені людиною, умови. Знаючи закони та 
закономірності розвитку зсувних та обвальних явищ, можна 
передбачити (прогнозувати) їх утворення та попереджати 
можливі аварії та катастрофи. Залежно від стадії інженерних 
вишукувань цей прогноз може бути якісним або кількісним. 

При детальних інженерних вишукуваннях для 
обґрунтування технічного проекту споруд прогноз повинен бути 
конкретним і кількісним, тобто містити вказівки: 1) місця 
можливого утворення явища (праве або ліве примикання греблі і 
точне просторове положення); 2) виду явища (обвал, зсув); 3) 
масштабу можливого явища (розміри, обсяги мас гірських порід, 
що утворюють зсув або обвал; 4) причин і умов утворення явищ; 
5) орієнтовного часу утворення явища і обставин, його 
викликають (підрізування схилу, завантаження схилу, 
наповнення або спрацювання водосховища, вибухові роботи та 
ін.) 

Оцінку і прогноз зсуву або обвалу слід завершувати 
визначенням інженерних заходів, спрямованих на попередження 
їх розвитку. Вони повинні ґрунтуватися на даних вивчення:       
1) морфології і геологічної будови схилів, просторового 
розташування поверхонь і зон ослаблення, обводнення їхніх 
гірських порід і їх фізико-механічних властивостей, особливо по 
поверхнях і зонам ослаблення; 2) динаміки розвитку обвальних, 
зсувних та інших супутніх геологічних процесів і явищ у межах 
схилів, що розглядаються; 3) співвідношення зусиль 
(зрушуючих, сколюючих і утримуючих), що визначають 
рівновагу мас гірських порід на схилах по конкретних 
поверхнях, виділеним на геологічних розрізах по кожній ділянці 
примикань. 

Для вирішення цих завдань необхідно мати:                 
1) обґрунтовані розрахункові схеми – детальні геологічні 
розрізи; 2) обґрунтовані розрахункові дані, що характеризують 
властивості гірських порід (ρ, f, φ, С), дію гідродинамічних, 
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сейсмічних та інших сил; 3) обґрунтування моменту, для якого 
проводиться розрахунок, тобто найнесприятливіше поєднання 
силових зусиль. 

При побудові розрахункових схем - детальних 
геологічних розрізів – треба враховувати, що стійкість схилів, 
складених осадовими породами, може бути порушена головним 
чином пластичними і структурними зсувами. Їх утворення 
зазвичай пов'язане зі сповзанням четвертинних відкладів по  
корінних породах або по поверхнях шаруватості, слабким 
верствам, тріщинах як в четвертинних, так і в корінних породах. 
Тому при вивченні геологічної будови схилів, складених 
осадовими породами, головна увага має бути зосереджена на 
виявленні та прослідковуванні поверхонь і зон ослаблення і 
точному зображенні їх на геологічних розрізах. 

Стійкість схилів, складених напівскельними породами, 
поряд з їх неоднорідністю, обумовленою перешаруванням порід 
різного складу, стану і властивостей, і несприятливого їх 
орієнтуванням у просторі, в значній мірі визначається також їх 
тріщинуватістю і вивітрілістю. Тому просторове розташування 
поверхонь і зон ослаблення в межах схилів, складених такими 
породами, може бути складнішим. Це звичайно вимагає 
постановки детальніших досліджень. 

Порушення стійкості схилів, складених скельними і 
міцними напівскельними породами, зазвичай буває пов'язано з 
утворенням обвалів і зсувів внаслідок відділення та зміщення 
порід по окремих небезпечних тріщинах або їх 
співвідношеннями, в системах тріщин і зонах тектонічних 
порушень. Виділення в межах таких схилів найімовірніших 
поверхонь і зон ослаблення, за якими можливе обвалення або 
зсув мас гірських порід, часто пов'язано з великими 
труднощами. Тому вивченню тріщинуватості, тріщинної 
тектоніки таких схилів треба приділяти головну увагу, а при 
оцінці їх стійкості застосовувати імовірнісний метод, відповідно 
за яким намічають кілька ймовірних поверхонь і по кожній з них 
перевіряють рівновагу мас гірських порід на схилі. 
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Поліпшення властивостей гірських порід у основі споруд 

та на ділянках примикань гребель. Для забезпечення стійкості 
і нормальних умов експлуатації гідротехнічних споруд постійно 
доводиться застосовувати ті чи інші інженерні заходи щодо 
поліпшення властивостей гірських порід в їх основі і 
примиканнях до схилів долин. 

Одним з головних і майже обов’язкових заходів, що 
здійснюються при будівництві споруд на будь-яких 
водопроникливих породах, є влаштування протифільтраційних 
завіс. З цією метою уздовж певної зони під греблею і на 
ділянках її примикань роблять ущільнення і зміцнення корінних 
порід за допомогою цементації або іншими способами на 
визначену глибину або до практично водонепроникних порід. 
Протифільтраційна завіса перегороджує шлях підземним водам, 
в результаті чого знижуються їх витрати, швидкості руху і 
напори. 

У скельних і напівскельних породах протифільтраційні 
завіси влаштовують головним чином шляхом цементації порід 
цементним розчином різної концентрації залежно від ступеня їх 
тріщинуватості або закарстованості, ширини тріщин або 
розмірів пустот. Концентрація цементного розчину, тобто 
відношення маси цементу до маси води, може змінюватися від 
1:1 до 1:10-12 і навіть 1:20-25. Чим тонше тріщини і менше 
порожнечі, тим більше рідким повинен бути розчин і, навпаки, 
відкриті (зяючі) тріщини і великі пустоти цементують густішим 
розчином. В останньому випадку для його приготування 
використовують різні інертні добавки - пісок, гравій, щебінь, 
гальку та ін. 

Вибір цементного розчину, режиму цементації (значення 
тиску, тривалості) і способу цементації (зонами знизу нагору 
або зверху вниз) у кожному конкретному випадку повинен 
обґрунтованим даними дослідної цементації. Радіус 
розповсюдження цементного розчину в породах, а отже, і 
відстані між цементаційними свердловинами залежать від 
розмірів тріщин, характеру тріщинуватості або закарстованості 
порід, концентрації цементного розчину, тиску, при якому його 
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нагнітають в свердловини, і тривалості цементації. Всі ці 
параметри також визначають за даними дослідно-
фільтраційційних робіт і дослідної цементації . 

Як показує практика, відстань між цементаційними 
свердловинами вимірюється першими метрами (від 1,5–2,0 до 3–
4 м), а тиск від часток кілограм-сили, до десятків кілограм-сил. 
Глибина завіс може досягати 100 м і більше. Якщо врахувати, 
що довжина цементаційних завіс вимірюється сотнями метрів і 
деколи  їх приходиться створювати з двох рядів свердловин, то 
можна уявити, який об’єм роботи з ущільнення і укріплення 
гірських порід приходиться виконувати під час будівництва 
споруд і настільки геологічно достовірно необхідно 
обґрунтовувати проект влаштування протифільтраційних завіс. 

На рис. 12 і 13 наведено схеми влаштування 
протифільтраційних завіс, з яких видно, що вони можуть бути 
висячими, тобто перекривати підземний потік частково на 
визначену непроникливі породи. В окремих випадках 
протифільтраційні завіси влаштовують у вигляді бетонних 
стінок, зведених в траншеях або шляхом буріння суцільного 
ряду свердловин великого діаметру, які перекриваються. 
. 
Рис. 12. Схема влаштування протифільтраційних завіс в основі 
бетонних гребель: а – завіса з одного ряду свердловин; б – завіса з 

трьох рядів с свердловин; 
в – завіса з одного ряду 
свердловин у поєднанні з 
понуром і площадною 
цементацією основи; г –
проти-фільтраційний зуб і 
площадна цементація 
основи; 1 – завіса; 2 – 
вертикальний дренаж 
основи; 3 – понур; 4 – 
площадна цементація; 5 – 
протифільтраційний зуб. 
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Рис. 13. Схема влаштування протифільтраційних завіс в основі 
гребель з місцевих матеріалів. а – цементаційна завіса з одного ряду 
свердловин;  б – протифільтраційна завіса – бетонна стінка; 1 – завіса; 
2 – зуб, спряжений з завісою; 3 – дренажна призма; 4 – проти-
фільтраційна стінка; 5 – екран. 
 

 
Лекція 5. Інженерно-геологічні вишукування пов’язані 

з проектуванням водосховищ. Загальні положення. Задачі і 
організація проектно-вишукувальних робіт. Гідротехнічні 

захисні заходи в зоні впливу водосховища. 
 

Загальні положення 
 
Для розробки проекту каменнонакидної або кам’яно-

земляної греблі необхідно виявити низку чинників, без яких 
неможливо вирішити основні питання проектування – вибір 
створу греблі, схеми компонування споруд вузла, вибір типу і 
конструкції греблі та методів її зведення. До таких чинників 
належать: 
• інженерно-геодезична, інженерно-геологічна, гідрогеологічна 
та інженерно-гідрологічна вивченість ділянки будівництва; 
• вивченість кар'єрів будівельних матеріалів щодо запасів, так і 
їх якості; 
• кліматична і сейсмічна характеристика району; 
• значимість греблі та об’єкта будівництва в цілому в народному 
господарстві країни і умови пуску його по чергах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

• віддаленість греблі від нижче розташованих населених 
пунктів, а також умови цивільної оборони. 

Починаючи проектування греблі, необхідно організувати 
проведення вишукувань, а також приступити до вивчення 
основних питань організації виробництва робіт на основі 
рекогносцировок (виконаних групою у складі вишукувачів і 
проектувальників) і загальних міркувань, широко 
використовуючи багатий досвід вітчизняного та зарубіжного 
гребле будування. 

Вивченню кар’єрів слід приділити належну увагу, так як 
недостатня їх вивченість іноді призводить до помилкових 
висновків про їх придатність і достатності запасів матеріалів для 
спорудження греблі, що є причиною для відмови в подальшому 
від запроектованого типу або корінного перегляду проекту і 
вартості не тільки греблі, але і вузла в цілому. Для уникнення 
цього до пошуків та розвідки кар'єрів місцевих матеріалів 
повинні бути пред'явлені вимоги відповідно до діючої 
«Інструкції з складом і обсягом вишукувань для 
гідроенергетичного будівництва». Пошуки і розвідку кар'єрів 
будівельних матеріалів проводять з різною глибиною залежно 
від стадії проектування. 

Наприклад, на стадії техніко-економічного обґрунтування 
проекту (ТЕО), попередньої стадії технічного проекту, пошуки і 
розвідку кар'єрів виконують в обсязі, достатньому для 
встановлення їх місця розташування і запасу придатних 
матеріалів, фізико-механічних і фільтраційних властивостей, 
шляхів підвезення і інших даних, необхідних для вибору створу 
і принципового рішення щодо типу греблі. 

На стадії технічного проекту вишукувальні роботи по 
кар'єрах ґрунтів повинні дати більш докладний і повністю 
обґрунтований матеріал стосовно вже по вибраному варіанту 
створу греблі для остаточного встановлення типу та конструкції 
греблі. На цій стадії проводять детальну розвідку намічених до 
використання кар'єрів і встановлюють найефективніші методи їх 
експлуатації, а також виконують докладні дослідження якості 
одержуваних матеріалів. Встановлені в результаті розвідки 
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запаси будівельних матеріалів повинні на 20-30% перевищувати 
заявлену проектом потребу. 

На цій же стадії повинні бути уточнені обсяги ґрунтових 
матеріалів, що використовують в тілі греблі з корисних виїмок 
(котлованів, тунелів). 

На стадії робочих креслень можуть уточнюватися окремі 
технічні рішення, що виникли після розкривання кар’єра, а 
також можуть знадобитися досвідчені роботи і спеціальні 
дослідження. До вишукувальних матеріалів з обґрунтування 
проекту в частині інженерної геодезії, геології, гідрогеології на 
різних стадіях проектування пред'являють різні вимоги; останні 
детально викладено у відповідних посібниках. 

З інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань, 
наприклад, ще на етапі ТЕО повинно бути проведено 
розвідувальні роботи в обсязі, достатньому для складання 
інженерно-геологічної карти та інженерно-геологічних розрізів, 
що характеризують конкуруючі ділянки створів. На цих розрізах 
повинно бути освітлено будова всіх основних геоморфологічних 
елементів долини або ущелини і елементів геологічної 
структури, максимальна глибина ерозії і обрис корінного ложа, 
літологічний склад порід, потужність цих порід, зони 
вивітрювання та ін. Крім того, повинні бути освітлені фізико-
механічні і фільтраційні властивості порід, глибина залягання 
ґрунтових вод, рівень напірних вод, карстові, зсувні, тектонічні 
та інші явища. 

На стадії технічного проекту інженерно-геологічні 
вишукування повинні проводитись в обсязі, необхідному для 
обґрунтування вибраного створу греблі ( та інших споруд вузла) 
шляхом більш детального висвітлення всіх перерахованих вище 
питань, а також виявлення умов виконання робіт (розробка 
будівельних котлованів, цементація основи та ін.). 

Для розвідки скельних основ надвисоких гребель поряд з 
буровими свердловинами повинні бути пройдені штольні, шахти 
і оглядові свердловини для вирішення найвідповідальніших 
інженерно-геологічних завдань при обґрунтуванні типу греблі і 
сполучення її з основою. 
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Ґрунти досліджують як в лабораторних, так і польових 
умовах. Випробування природного стану проводять шляхом 
зондування, а також буріння. 

На стадії складання робочих креслень отримують свій 
подальший розвиток дослідно-фільтраційні та інші спеціальні 
дослідження, в тому числі дослідно-будівельні роботи з 
відсипання тіла і ядра греблі, на підставі яких уточнюються 
проектні рішення і деякі умови виконання робіт. Дослідні 
роботи необхідно проводити також з влаштування 
протифільтраційних завіс. Проведення зазначених робіт може 
знадобитися і на стадії технічного проекту, якщо можливість 
використання прийнятих для ядра ґрунтів або влаштування 
завіси стають сумнівними. 

У частині гідрогеології необхідно проведення спеціальних 
досліджень, що виявляють дані для визначення втрат на 
фільтрацію, величини фільтраційного тиску, можливості 
механічної та хімічної суфозії, припливу води в котлован, тиску 
на дно котловану напірних вод, підпору підземних вод, 
агресивних властивостей води та вміст у ній шкідливих для 
дренажних споруд домішок. 

Усі матеріали по вищеперелічених інженерних 
вишукуванням, оформлені у вигляді звіту, є невід’ємною 
частиною проекту греблі, без якої проектування її не може бути 
закінчено. Значимість греблі в народному господарстві країни 
відіграє роль при призначенні класу наслідків (відповідальності) 
споруди, визначального значення коефіцієнтів запасу міцності, 
розрахункових навантажень, паводкових витрат, а також 
відмітки гребеня греблі і відміток інших споруд. 

При складанні проекту греблі повинна бути врахована 
черговість введення греблі в експлуатацію внаслідок пуску 
гідроелектростанції на проміжних рівнях водосховища. Ділення 
греблі по висоті на черги вимагає влаштування додаткових 
скидних споруд на проміжних відмітках і вносить ряд змін до 
проекту виробництва робіт. Якщо в нижньому б'єфі де 
споруджують греблю розташовано великий населений пункт або 
є об’єкти великого народногосподарського значення, то в 
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проекті греблі слід передбачити додаткові заходи обережності, 
що підвищать ступінь її надійності й виключать пошкодження 
греблі навіть у надзвичайних умовах шляхом збільшення запасу 
статичної стійкості, розмірів водоскидних отворів і т . д. 

На основі вище перерахованих даних у проекті греблі 
повинні бути обґрунтовані такі основні питання: 

• створ греблі, розташування її в плані і компоновка споруд 
вузла; 

• вибір кар'єрних матеріалів, придатних для греблі; 
• тип , конструкція і розміри греблі та її елементів; 
• тип , конструкція і розміри тимчасових і постійних 

скидних споруд; 
• конструкція сполучення греблі з основою і бортами і 

вибір типу протифільтраційних пристроїв в основі греблі ; 
• схема відведення річки і осушення котловану греблі; 
• методи розробки кар’єрів і способи транспортування 

матеріалів; 
• методи укладання і ущільнення ґрунтів тіла греблі, 

фільтрів і ядра або екрана греблі; 
•  терміни будівництва греблі в цілому і першої черги; 
• одиничні розцінки і кошторисні вартості греблі і її 

елементів в цілому і по етапах будівництва; 
• техніко-економічні показники, в тому числі першої черги. 
Створ греблі слід вибирати за результатами техніко-

економічного порівняння ряду конкуруючих варіантів, 
опрацьованих на основі матеріалів проведених вишукувань і 
рекогносцировок. 

Зіставлення опрацьованих варіантів повинно проводитися 
з урахуванням топогеологічних особливостей створів, зручності 
розташування скидних споруд, перемичок трасування під'їзних 
доріг, а також зручності експлуатації. Для вибору кар'єрів слід 
обов’язково враховувати можливість використання ґрунтів і 
каменю з корисних виїмок. 

Основні задачі заходів, які планують проводити в зв’язку з 
створенням водосховища полягають в підготовці водосховища 
до використання з максимальним обмеженням, або повним 
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знешкодженням, негативних і небажаних наслідків, що 
виникають при його створенні. 

Заходи можуть бути розбиті на такі три групи: 
Заходи з запобігання порушень, які вносять водосховища в 

господарське життя і природні умови району створення 
водосховища. 

Заходи з підготовки до раціонального використання 
водосховища і зарегульованої річки нижче гідровузла. 

Супутні заходи. 
Перша група заходів обумовлюється тими небажаними 

наслідками впливу на природні умови і народне господарство, 
про які говорилось при розгляді попередніх тем. 

До складу цих заходів входять: 
- інженерний захист різних об’єктів; 
- відновлення загубленої сільськогосподарської продукції і 

землегосподарське влаштування землекористувачів в нових 
умовах; 

- переселення жителів, інженерна підготовка і благоустрій 
нових населених пунктів; 

- перенесення, або нове будівництво, жилих, комунально-
побутових і інших будівель і споруд; 

- перевлаштування, перенос і нове будівництво 
промислових об’єктів; 

- перевлаштування існуючих, або будівництво нових 
ділянок доріг, мостових переходів, паромних переправ, газо і 
нафтопроводів, ліній зв’язку і електропередач; 

- заходи із збереження, або відновлення корисних копалин; 
- заходи із збереження історичних і архітектурних 

пам’ятників; 
- заходи з відновлення рибних запасів, із збереження якості 

води, з охорони природи і т.п. 
Заходи із запобігання і ліквідації негативних наслідків 

створення водосховища проектують з урахуванням загальної 
народногосподарської ефективності розвитку кожного об’єкта із 
залученням, у випадку необхідності, додаткових засобів із 
фонду розвитку відповідних галузей господарства. 
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Використання водосховищ в якості нових водойм різними 
галузями народного господарства потребує проведення ряду 
заходів. Деякі з них необхідні для багатьох галузей, інші 
проводять в інтересах тільки однієї. В інтересах багатьох 
галузей народного господарства і охорони здоров’я здійснюють 
санітарну очистку ложа водосховища, протималярійні заходи, 
санітарну лісоочистку і охорону якості води. 

В інтересах окремих галузей проводять: 
- воднотранспортні заходи на водосховищах і в нижніх 

б’єфах; 
- рибогосподарське освоєння водосховищ і заходи з 

рибного господарства в нижньому б’єфі. 
- будівництво водозабірних споруд для іригаційних систем 

і сільськогосподарське використання мілини; 
- будівництво водозабірних споруд і організація зон 

санітарної охорони для комунального і промислового 
водопостачання; 

- будівництво різних об’єктів для використання 
водосховищ в культурно-побутових і спортивно-оздоровчих 
цілях. 

До супутніх заходів можна віднести: знешкодження 
ліквідної деревини; вивчення археологічних, палеонтологічних і 
інших пам’ятників. 

Отже, створення водосховищ являє собою комплекс 
різного роду гідротехнічних, загально-будівельних і спеціальних 
робіт, організаційних заходів і наукових досліджень, які 
охоплюють велику територію дна (ложа) самого водосховища і 
прилеглу до нього територію. 

 
 

Задачі і організація проектно-вишукувальних робіт, 
пов’язаних зі створенням водосховища 

 
В зв’язку із створенням водосховищ виникає необхідність 

в проведенні великого комплексу вишукувальних і проектних 
робіт. 
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Наразі немає обов’язкових положень про склад і об’єм 
проектних і вишукувальних робіт, які проводять на кожній 
стадії проектування ГЕС, в тому числі з таких специфічних 
заходів, як перенос будівель, переселення населення і санітарна 
підготовка ложа водосховища. 

Послідовність розробки проектно-кошторисної 
документації, її склад і об’єм встановлюють діючими 
загальними положеннями і вказівками з складання проектів і 
кошторисів. При встановленні складу і об’єму вишукувальних і 
проектних робіт з підготовки ложа водосховища в кожній стадії 
проектування ГЕС необхідно враховувати вимоги, які 
пред’являють до різних стадій проектування, терміни 
проектування і практичного здійснення окремих заходів з 
підготовки ложа, технологію виконання проектних робіт, 
питому вагу капіталовкладень в окремі заходи в загальній 
вартості робіт з будівництва гідровузла. 

Проектування гідровузлів і окремих заходів проходить 
позастадійний і стадійний етапи проектування. 

При позастадійному проектуванні, в залежності від 
поставлених задач, наявності і якості вихідних даних для 
проектування, розробляються такі матеріали: 

- оглядова записка (гіпотеза) водогосподарського 
використання річки, яка складається за даними 
рекогносцировки, топографічних і літературних матеріалів; 

- схема комплексного використання і охорони водних 
ресурсів річки чи її басейну, яка виконується з мінімальним 
об’ємом геологічних, гідрологічних, топографічних і інших 
вишукувань і обстежень. 

Основними задачами вказаної схеми є визначення 
оптимального варіанту народногосподарського використання 
водних ресурсів, вибір першочергових об’єктів 
водогосподарського будівництва на річці, з урахуванням 
охорони природи, визначення перспективи розвитку народного 
господарства і комплексного використання водних ресурсів. 

При стадійному проектуванні розробляють: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 

- техніко-економічне обґрунтування (ТЕО). Це проектна 
стадія, в якій обґрунтовують цільові задачі, основні енергетичні 
і будівельні параметри, кошторисну вартість і техніко-
економічні показники гідровузла і водосховища, економічну 
доцільність створення гідровузла, склад і об’єм робіт зі 
створення водосховища і водоохоронні та природоохоронних 
зон; 

- технічний проект організації водосховища. Це основна 
стадія проектування, на якій встановлюють і економічно 
обґрунтовуються вирішення за всіма наміченими заходами 
(вибирають типи і конструкції споруд, визначають повні і 
компенсаційні затрати між зацікавленими галузями народного 
господарства); 

- робочі креслення. Це детальна розробка заходів за 
затвердженим технічним проектом. 

Проектно-вишукувальні роботи з підготовки водосховища 
при складанні ТЕО тісно пов’язані з проектно-вишукувальними 
роботами з проектування і створення всього гідровузла. На 
основі аналізу різноманітних даних проводять вибір відмітки 
НПР і місце розташування гідровузла. 

Після вибору в ТЕО, або на першому етапі технічного 
проекту, створу гідровузла і НПР водосховища і після 
встановлення кошторисного ліміту на влаштування 
водосховища, проект з підготовки водосховища набуває 
самостійного значення. З цього моменту основна задача 
проектувальників полягає в забезпеченні високоякісною 
проектно-кошторисною документацією (технічними проектами, 
робочими кресленнями) будівельних і інших організацій, які 
будуть виконувати роботи в зоні водосховища. Це дає 
можливість своєчасно завершити всі роботи з перевлаштування 
об’єктів народного господарства і підготовки ложа водосховища 
до затоплення. 

Перевлаштування окремих об’єктів народного 
господарства не можна вирішувати, як окрему задачу. Навіть 
заходи з підготовки ложа водосховища до затоплення не можуть 
розглядатись ізольовано. Для складання проекту лісоочистки 
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необхідно мати проекти рибогосподарського і транспортного 
освоєння водосховища, дані про розташування на майбутньому 
березі водосховища населених пунктів і т.п. Отже, перш ніж 
доручати спеціальним проектним організаціям виконання 
окремих проектів, генеральному проектувальнику необхідно 
скласти схему заходів з підготовки водосховища. 

 
Склад і об’єми проектно-вишукувальних робіт для 

водосховища 
 

Склад і об’єм проектно-вишукувальних робіт включає: 
1. Схему комплексного використання і охорони водних 

ресурсів. Тут основна задача в частині водосховища зводиться 
до виявлення найбільш доцільних створів і відміток НПР 
водосховища з точки зору оптимального вирішення основних 
водогосподарських задач і зменшення негативних наслідків їх 
створення для природи і господарства басейну річки. При 
складанні схем комплексного використання великих річок, як 
правило, розглядаються десятки створів можливого 
розташування гідровузла і декілька відміток НПР кожного 
водосховища. Найважливішою вимогою при розгляді різних 
варіантів використання річки є їх повна відповідність один 
одному. Найважливіші питання схеми комплексного 
використання водотоку вирішуються з залученням  
спеціалізованих організацій. Терміни проведення проектних 
робіт для водосховищ повинні повністю підпорядковуватись 
загальним термінам складання схеми. 

2. В ТЕО уточнюють відмітку НПР водосховища, місце 
розташування створу гідровузла, склад і вартість заходів і 
споруд. 

3. Технічний проект. Задачі технічного проекту полягають 
в наступному: 

а) в складанні взаємопов’язаних заходів з охорони водних 
ресурсів і природних комплексів, з перевлаштування об’єктів 
народного господарства, в підготовці водосховища до 
затоплення і експлуатації. Генеральний проектувальник, окрім 
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розробки розділів технічного проекту, складає попередню 
генеральну схему заходів і зведений проект, який поєднує і 
зв’язує всі проекти спеціалізованих проектних організацій; 

б) у визначенні на основі кошторисно-фінансових 
розрахунків загальної суми затрат на створення водосховища з 
розбивкою її за заходами, міністерствами, відомствами і 
розподіленням її на компенсаційні (направлені на охорону 
природи, відновлення господарства в існуючих розмірах і 
ліквідацію інших порушень). Сума компенсаційних і суміжних 
затрат дає повну кошторисну вартість водосховища; 

в) у визначенні щорічних експлуатаційних затрат за всіма 
об’єктами в нових умовах. 

4. Робочі креслення. Основна задача цієї стадії 
проектування полягає в забезпеченні робочими кресленнями 
всіх організацій, які ведуть роботи з здійснення заходів в районі 
водосховища. Склад і об’єм робіт цієї стадії проектування 
визначають існуючими інструкціями відповідних міністерств і 
відомств. 

Склад і об’єм проектно-вишукувальних робіт в нижньому 
б’єфі відповідає складу робіт при створенні водосховища. 

 
 Гідротехнічні захисні заходи в зоні впливу 

водосховища  
 

Інженерний захист являє собою систему гідротехнічних 
заходів, мета яких, захистити території або окремі об’єкти від 
впливу водосховища. Основними видами інженерного заходу є: 

- обвалування території з одночасним здійсненням заходів 
з відводу з неї поверхневих вод і заходів із запобігання  
підвищення рівня ґрунтових вод; 

- закріплення берегів і укосів існуючих земляних споруд; 
- підсипка берегів з укріпленням укосів і дренажем; 
- дренаж території, на яких згідно з прогнозами, може 

проходити небажане підвищення рівня ґрунтових вод; 
- планування прибережної зони дна і берегів водосховища; 
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- гідроізоляційні і інші роботи з локального захисту і 
пристосуванню об’єктів до нових гідрогеологічних і 
гідрологічних умов. 

Інженерний захист застосовують і на річках в природних 
умовах. Він окупається отриманим від нього додатковим 
народногосподарським ефектом, в багатьох випадках досить 
значним. Інженерний захист в умовах підпору,як правило, нових 
цінностей не створює. Він направлений на запобігання 
порушень, які виникають при створенні водосховищ, з 
найменшим перевлаштуванням існуючого господарства. 

Проте, в ряді випадків, інженерний захист, позбавляючи 
об’єкти від раніше діючих на них (наприклад, повеневих 
затоплень, обвалів берегів і т.п.), підвищує можливість 
використання об’єктів, які захищаються, завдяки чому, його 
ефективність значно підвищується. Інженерний захист добре 
влаштовує водосховище ландшафтно, ліквідовуючи мілководдя, 
збільшуючи стійкість берегів і тощо. Застосування інженерного 
захисту іноді дозволяє підвищувати НПР водосховища 
порівняно з тим рівнем, який можливий без інженерного 
захисту, а це створює нові цінності – додаткову потужність і 
виробку ГЕС, більші судноплавні глибини і т.п. 

Найчастіше інженерні заходи проводяться для захисту міст 
і окремо розташованих промислових підприємств, оскільки в 
них на порівняно невеликій площі сконцентровані великі 
матеріальні цінності. 

На ряді водосховищ можуть застосовуватись захист 
сільськогосподарських земель і сільських населених пунктів. 

Інженерний захист застосовують для збереження родовищ 
корисних копалин, цінних транспортних споруд, історичних і 
архітектурних пам’ятників, а також для створення рибних 
господарств на мілководдях, для покращання санітарних умов і 
боротьби з малярією. 

Інженерний захист останнім часом застосовують і у 
відношенні рекреаційних об’єктів. Його здійснюють також і в 
нижньому б’єфі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

Інженерний захист при створенні водосховищ 
використовують ще недостатньо із-за великої вартості 
будівельних робіт і значних щорічних затрат на експлуатацію і 
ремонт захисних споруд. Заходи з інженерного захисту іноді 
зустрічають заперечення в зв’язку з тим, що захищені території 
використовують не так інтенсивно, як передбачали, тому 
фактична економічна ефективність захисту значно нижча 
планової. Практично ні на одному із масивів, захищеного від 
затоплення, не завершенио комплекс захисту, необхідний для їх 
інтенсивного сільськогосподарського використання. В 
результаті цього продуктивність обвалованих земель не досягає 
запланованого рівня. 

Інженерні захисні заходи мають ряд переваг порівняно з 
виносом об’єктів: 

- вони вимагають менших капіталовкладень; 
- тут не буває втрат продукції, що пов’язане з перервою в 

роботі підприємств; 
- населення не відволікається на роботи з переносу 

будівель. 
Інколи інженерний захист є практично єдиним можливим 

заходом. Разом з тим, він вимагає великих щорічних 
експлуатаційних затрат. Встановлено, що населення не проявляє 
бажання лишатись на території, яка захищена від затоплення 
високими дамбами. 

Єдиної методики економічного обґрунтування 
інженерного захисту наразі немає, не дивлячись на проведення в 
останні роки ряду науково-методичних досліджень. 
Обґрунтування інженерного захисту міст, підприємств, 
транспортних об’єктів і т.п. здійснюють в більшості проектів 
шляхом економічного порівняння вартості їх захисту і переносу, 
а обґрунтування інженерного захисту сільськогосподарських 
земель – шляхом оцінки абсолютної ефективності. Оптимальним 
вважають варіант, який забезпечує мінімум сумарних затрат. 
При економічному обґрунтуванні інженерного захисту 
необхідно враховувати специфіку об’єктів, але кінцево, 
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економічна ефективність визначається ефективністю ГЕС чи 
комплексного гідровузла. 

В перспективі інженерний захист будуть застосовувати 
інтенсивніше із-за росту цінності землі, скорочення фонду 
земель, підвищення рівня забудови і благоустрою населених 
пунктів, необхідності обвалування мілководь і т.п. 

Найбільша кількість об’єктів і найбільші площі земель 
захищають від впливу водосховища обвалуванням, тобто 
будівництвом дамб. Якщо по захищеній території протікає річка 
чи струмок, то необхідно будівництво потужних насосних 
станцій для перекачки всього їхнього стоку через дамби у 
водосховище. 

Як правило, напір на дамбах обвалування не перебільшує 
декількох метрів, але іноді сягає 7.10 м. На більшості систем 
застосовують дамби обтиснутого профілю з кріпленням укосів. 
Дамби розпластаного профілю, більш дешеві і легші під час 
влаштування, не отримали розповсюдження, оскільки вони 
займають великі площі. 

Залежно від параметрів вітрової хвилі і інших умов 
застосовують різного роду кріплення укосів: монолітним 
бетоном, залізобетонними плитами, каменем, посадкою дерев чи 
кущів, посівом трав. 

Вартість кріплення укосів дамб складає значну частину 
загальних затрат на інженерний захист. 

Вздовж берега також влаштовують підпірні стінки. 
Найскладнішим і дорогим є укріплення селевих берегів, 

оскільки воно потребує закладки глибокого дренажу для 
перехвату потоку ґрунтових вод і влаштування упорів в основі 
берега. 

З метою захисту від хвильового впливу створюють 
паралельно берегу хвилеломи і бетонні блоки різноманітного 
типу. 

Дуже перспективними методами захисту від розмивів 
пляжів, берегових укосів і дамб є спорудження бун, які, на жаль, 
не знайшли широкого застосування. 
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З метою пристосування об’єктів до нових гідрологічних 
умов виконуються роботи з підсилення опорів мостів, підйому і 
укріпленні підходів до мостів, укріплення і реконструкції 
набережних, портових і водозабірних споруд. Для самоплинного 
відводу води за межі обвалованої території з вищої частини 
водозбору прокладають нагірні канали. Для збору місцевого 
стоку в зоні обвалування влаштовують осушувальну мережу, яка 
відводить воду до насосних станцій. Влаштування дренажної 
мережі має і іншу задачу – запобігання недопустимого 
підвищення рівня ґрунтових вод. 

Вертикальне планування території під час підготовки 
водосховища проводять з різною метою. На багатьох 
водосховищах застосовують підсипку чи намив території до 
незатоплених відміток. Підсипка (намив) є одним із ефективних 
видів інженерного захисту території. 

В окремих випадках проводять роботи з поглиблення дна 
для ліквідації мілководь і створення портових акваторій. 

Різноманітні інженерні роботи виконують з метою 
пристосування об’єктів до нових гідрологічних умов 
(гідроізоляція фундаментів і підвальних приміщень, 
влаштування неглибоких льохів, овочесховищ і т.п.). 

До захисних заходів необхідно віднести і заходи з 
боротьби з фільтрацією в береги і дно водосховища. 

До інженерних захисних споруд пред’являють різні вимоги 
у відношенні їх надійності і капітальності. Клас наслідків 
відповідальності визначають економічною значимістю об’єкта і 
тими наслідками, які приводять до руйнування дамб, насосних 
станцій і інші. Виділяють чотири класи наслідків 
(відповідальності). 

- Захист великих міст, з населенням більше 50 тис. чол., в 
яких може затоплюватись більше 50% території. 

- Захист великих міст з затопленням 10...15 % території і 
малих міст (25...50 тис. чол.), з затоплення більше 25 % 
території. 

- Захист середніх міст з затопленням до 25 % території і 
малих – більше 50 % території. 
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При меншому затопленні малих міст. 
Для надійної і ефективної роботи споруд інженерного 

захисту велике значення має своєчасне виконання всього 
комплексу заходів і якісне виконання будівельних робіт. 
 
Лекція № 6.  Інженерно-гідрометеорологічні вишукування, 

загальні положення.  Вишукування  для обґрунтування 
схеми розміщення ГЕС І ГАЕС. Вишукування для техніко-

економічного обґрунтування будівництва ГЕС і ГАЕС. 
Вишукування  для обґрунтування проекту ГЕС і ГАЕС. 

Інші види інженерних вишукувань 
 

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування, загальні 
положення  

 
 Інженерно-гідрометеорологічні вишукування здійснюють 

з метою комплексного вивчення природних умов навколишньої 
території та локальних умов проектованого об’єкта, визначення 
розрахункових гідрометеорологічних (кліматичних і 
гідрологічних) характеристик, складання прогнозу зміни 
гідрометеорологічних умов – у обсягах, необхідних для вибору 
майданчика будівництва та прийняття проектних рішень. При 
визначенні складу цих видів вишукувань необхідно враховувати 
регіональний характер поширення небезпечних явищ і процесів.  

Склад робіт і методи отримання гідрометеорологічних 
характеристик встановлюють в залежності від ступеня 
вивченості території та класу наслідків (відповідальності) 
об’єктів, що проектуються. Замовник забезпечує розробку 
завдання на виконання інженерно-гідрометеорологічних 
вишукувань, склад якого наведено у додатку Ф. Це завдання 
затверджується генеральним проектувальником.  

Програму вишукувань складаєть виконавець робіт з 
урахуванням переліку необхідних для визначення 
розрахункових гідрометеорологічних характеристик, вивченості 
гідрологічних і кліматичних умов об’єкта. У програмі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

вишукувань необхідно включати окремі види робіт для 
вивчення небезпечних гідрометеорологічних процесів.  

В якості критерію при визначенні величини розрахункової 
характеристики приймають щорічну ймовірність перевищення 
(забезпеченість) цієї величини, при оцінці ризиків – показник 
можливої шкоди, а для процесів – прогнозований розвиток до 
кінця розрахункового періоду. Значення розрахункових 
характеристик належить визначати з ймовірністю, яку 
встановлено нормативними документами для окремих видів 
споруд з урахуванням класу наслідків (відповідальності) та 
стадії проектування.  

Особливу увагу слід приділяти виявленню екстремальних 
значень гідрометеорологічних характеристик (рівнів річок і 
озер, витрат води річок, параметрів вітру, опадів, ожеледиці 
тощо) за можливо більший період.  

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування поділяють на 
наступні види:  

- інженерно-метеорологічні вишукування, які виконують 
для визначення метеорологічного режиму та кліматичних 
характеристик території, мікрокліматичних особливостей 
майданчика об’єкта будівництва, наявності та ступеня впливу 
небезпечних метеорологічних явищ і процесів;  

-  інженерно-гідрологічні вишукування, які виконують для 
визначення гідрологічного режиму території суходолу, 
прилеглого до майданчика будівництва, режиму водних 
об’єктів, у зоні впливу яких перебуває майданчик, визначення 
розрахункових гідрологічних характеристик, ступеня впливу 
небезпечних гідрологічних явищ і процесів;  

- морські інженерно-гідрологічні вишукування, які 
виконують для визначення водного режиму акваторій морів, 
великих озер і водоймищ, у зоні впливу яких перебуває 
майданчик будівництва, визначення розрахункових 
характеристик, ступеня впливу небезпечних явищ і процесів, 
пов’язаних із цими акваторіями.  
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Інженерно-гідрометеорологічні вишукування виконують у 
комплексі з іншими видами вишукувань (або передують їм), 
для:  

-  складання прогнозу розвитку небезпечних 
гідрометеорологічних явищ та геологічних процесів; 

- вибору місця майданчика будівництва;  
- розроблення генеральних планів населених пунктів;  
- прийняття проектних рішень та проектування об’єкта;  
- забезпечення вихідними даними при розробленні 

матеріалів оцінки впливу об’єкта будівництва на навколишнє 
середовище (ОВНС).  

  До складу інженерно- гідрометеорологічних вишукувань 
входять такі види робіт:  

- збір, аналіз і узагальнення матеріалів систематичних 
(режимних) спостережень і вишукувальних робіт минулих років;  

- рекогносцирувальне обстеження району інженерних 
вишукувань;  

- спостереження за характеристиками метеорологічного та 
гідрологічного режимів;  

- вивчення небезпечних явищ і процесів;  
-  камеральне оброблення  матеріалів вишукувань;  
- визначення розрахункових метеорологічних, кліматичних 

і гідрологічних характеристик; 
- прогноз зміни розрахункових характеристик і можливої 

активізації небезпечних явищ під впливом планованої  
діяльності;  
- визначення розрахункового ризику впливу небезпечних 
явищ і процесів;  складання звіту.  
Інженерно-метеорологічні вишукування містять:  
- визначення кліматичних характеристик території 
(екстремальні та середні значення температури й вологості 
повітря, дати переходу середньої добової температури повітря 
через задані значення, тривалість періодів з температурою 
повітря вище й нижче заданих значень, кількість та 
інтенсивність атмосферних опадів, добовий максимум і 
максимальні інтенсивності опадів, найбільша висота снігового 
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покриву і глибина промерзання ґрунту, розподіл швидкостей, 
напрямків вітру та швидкості вітру на рівні земної поверхні й на 
висотах, максимальна товщина стінки ожеледі, тривалість 
теплого і холодного періодів, дати появи, встановлення, 
руйнування та сходження снігового покриву, атмосферні явища 
тощо);  

- оцінювання ймовірності проявів на цій території 
небезпечних метеорологічних явищ і процесів (морози, посухи, 
зливи, снігопади, сильні вітри, смерчі, грози, пилові бурі, 
вітрова ерозія та переніс тощо), прогнозування небезпечних 
явищ і оцінювання очікуваних для об’єкта ризиків;  

- оцінювання на майданчику проектованого об’єкта: 
мікрокліматичних умов, випарів у атмосферу, особливостей 
розсіювання шкідливих домішок і забруднення атмосферного 
повітря тощо.  

Результати інженерно-метеорологічних вишукувань 
повинні характеризувати весь період спостережень на 
відповідних метеостанціях, доповнювати або заміняти 
відсутність метеоспостережень. Матеріали спостережень 
повинні бути репрезентативними для довколишньої до об’єкта 
території, з урахуванням географічної зональності. Крім того, 
обов’язковим є виявлення мікрокліматичних особливостей 
місцевості безпосередньо на майданчику об’єкта – з 
урахуванням впливу рельєфу, водойм, міської забудови, 
промислових підприємств тощо. 

Інженерно-гідрологічні вишукування містять:  
- визначення гідрологічного режиму прилеглої до 

майданчика будівництва території (наявність постійних і 
тимчасових водотоків, озер, боліт; види та режим поверхневого 
або підповерхневого схилового стоку; наявність поверхневої 
ерозії й руслових процесів; належність до зон затоплення, 
поширення селевих потоків, снігових лавин, льодових явищ 
тощо) та визначення розрахункових гідрологічних 
характеристик прилеглих водозборів (площа і морфологічні 
характеристики, середні та максимальні модулі поверхневого 
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стоку, модулі змиву поверхневого шару ґрунту, характеристики 
водного балансу тощо);  

- визначення гідрологічного режиму водних об’єктів у 
районі будівництва (тимчасових водотоків, рік, озер, водоймищ: 
режим рівнів і витрат води, швидкості течії, відмітки високих 
вод, режим наносів, розмивання берегів і руслові процеси, 
температурний, льодовий і гідрохімічний режими), визначення 
розрахункових гідрологічних характеристик водних об’єктів 
(середні й екстремальні рівні, швидкості течії та витрати води, 
розрахункові зони затоплення, характеристики руслових 
процесів);  

- дослідження селевих потоків і снігових лавин (траси, 
межі поширення, об’єми, щільність відкладень; розрахункова 
частота селів і лавин, межі їх впливу та навантаження тощо);  

- оцінювання ймовірності впливу на територію об’єкта 
небезпечних гідрологічних явищ і процесів (інтенсивного 
схилового стоку й ерозії, високих паводків і повеней на ріках, 
розмивів берегів і льодових явищ, селів, лавин тощо), 
прогнозування небезпечних явищ і оцінювання очікуваних для 
об’єкта ризиків;  

- оцінювання особливостей гідрологічного режиму 
території або безпосередньо на майданчику проектованого 
об’єкта: водного балансу (майданчика, водозбору та водойми), 
прогнозування і моделювання екстремальних паводків, розвитку 
руслових процесів, розмивів берегів тощо. Для визначення 
гідрологічного режиму території та водних об’єктів повинні 
бути використані матеріали спостережень найбільшої можливої 
кількості гідрологічних постів і станцій, а за їх відсутності – 
матеріали спостережень на водозборах-аналогах.  Результати 
вишукувань повинні заповнювати перерви в спостереженнях або 
відсутність спостережень на стаціонарних гідрологічних постах. 
При відсутності матеріалів спостережень районованих або 
картованих параметрів, для визначення розрахункових 
гідрологічних характеристик, їх застосування без обґрунтування 
даними спостережень на водозаборах-аналогах, дозволяється 
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лише для об’єктів найнижчого класу наслідків 
(відповідальності).  

Морські інженерно-гідрологічні вишукування містять:  
- визначення гідрологічного режиму прибережних зон 

морів, заток і лиманів, у зоні впливу яких знаходиться 
майданчик будівництва (найвищі рівні води, припливно 
відпливні коливання рівнів води, течії, спади та напливи, 
хвилювання, льодовий режим, абразія берегів), визначення 
розрахункових гідрологічних характеристик (середні та 
екстремальні рівні, швидкості течій, розрахункові зони 
затоплення при спадово-напливних явищах, висота хвилі й 
хвильові навантаження, характеристики абразивних процесів 
тощо);  

- оцінювання ймовірності впливу на територію об’єкта 
небезпечних гідрологічних явищ і процесів на морському 
узбережжі (катастрофічних напливів, високого хвилювання та 
цунамі, обвалів і зсувів берегів тощо), прогнозування 
небезпечних явищ та оцінювання очікуваних для об’єкта 
ризиків. Під час оцінювання гідрологічного режиму морського 
узбережжя мають бути використаними, за можливості, 
матеріали спостережень усіх морських гідрологічних станцій і 
постів, репрезентативних до умов і режиму ділянки узбережжя в 
районі розташування проектованого об’єкта. За відсутності 
репрезентативних станцій у районі використовують метод 
аналогії. 

Визначення розрахункових метеорологічних і 
гідрологічних характеристик, а також оцінювання ризиків 
впливу небезпечних явищ потрібно виконувати з використанням 
відомих у інженерній практиці розрахункових методів і 
програмного забезпечення відповідно до вимог нормативних 
документів.  

За результатами інженерно-гідрометеорологічних 
вишукувань складають науково-технічний звіт, склад і зміст 
якого наведено в дод. Х. 
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Вишукування  для обґрунтування схем розміщення  
ГЕС і ГАЕС 

 
Інженерно-гідрометеорологічні вишукування для 

будівництва ГЕС і ГАЕС повинні виконуватися відповідно до 
вимог діючих будівельних норм і правил Держбуду України, 
нормативно-технічних актів Державного комітету України по 
гідрометеорології (Держкомгідромет України), чинних ВСН, а 
також інших нормативних документів з інженерних вишу-
кувань, затверджених або погоджених Держбудом України. 

Здійснення стаціонарних і експлуатаційних робіт при 
інженерно-гідрометеорологічних вишукуваннях здійснюють з 
дозволу територіальних чи республіканських управлінь з 
гідрометеорології Держгідрокомітету України. Виконання 
стаціонарних і експлуатаційних робіт при інженерно-
гідрометеорологічних вишукуваннях здійснюють з дозволу 
територіальних чи республіканських управлінь з 
гідрометеорології Держгідрокомітету України. Виконання 
стандартних метеорологічних і гідрологічних спостережень і 
робіт при інженерних вишукуваннях здійснюється відповідно до 
методики, настановами та іншими керівними документами 
Госкомгідромета України. 

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування для 
будівництва ГЕС і ГАЕС виконують на підставі технічного 
завдання, програми робіт та кошторису. Технічне завдання на 
виробництво гідрометеорологічних вишукувань визначає 
завдання вишукувань і склад необхідних для їх вирішення 
гідрометеорологічних матеріалів. Воно повинно містити коротку 
характеристику проектованих споруд та їх розміщення, терміни 
проведення робіт і видачі матеріалів. Технічне завдання 
складається головним інженером проекту за участю куратора 
гідрологічних робіт об’єкта з урахуванням зауважень експертизи 
з попередньої стадії проектування. 

Склад, обсяг, терміни виконання та методика інженерно-
гідрометеорологічних вишукувань обґрунтовують у програмі 
робіт, що накопичується на підставі технічного завдання та цих 
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норм з урахуванням складу, компонування, умов будівництва і 
режиму експлуатації проектованих споруд, стадії проектування, 
відомостей про район робіт і гідрометеорологічної вивченості. 
До програми додаються схеми району проектованих споруд та 
ділянок намічуваних гідрометеорологічних робіт. Програма є 
основним документом для установи. Кошторисну вартість 
інженерно-гідрометеорологічних вишукувань визначають за 
Збірником цін на вишукувальні роботи для капітального 
будівництва, чинним прейскурантом цін відповідно до 
Інструкції про порядок складання кошторисів на проектування 
та вишукувальні роботи для будівництва. 

Основні гідрометеорологічні спостереження слід 
проводити безперервно, включаючи періоди між стадіями 
проектування. Інженерно-гідрометеорологічні вишукування 
виконують із застосуванням прогресивних методів робіт, 
сучасних приладів і обладнання, з дотриманням вимог 
державних стандартів, норм, правил та інструкцій з охорони 
праці та техніки безпеки. 

Контроль за повнотою і якістю матеріалів інженерно-
гідрометеорологічних вишукувань здійснюють гідрологічні 
служби відділень, філій, експедицій і партій Гідропроекту, а 
також службами відділень, філій, експедицій і партій 
Гідропроекту, а також органами Держкомгідромету України. За 
матеріалами гідрометеорологічних вишукувань складають 
щорічні технічні звіти і звіти про спеціальні дослідження: 
льодовотермічних, руслових, гідравлічних та ін.. Звіти 
підлягають здачі в територіальні відділи Державного фонду 
даних про стан природного середовища Держкомгідромету 
України. 

Склад і обсяг інженерно-гідрометеорологічних 
вишукувань для проектування лінійних споруд (залізниці та 
автомобільні дороги, лінії електропередачі та зв'язку, 
магістральні канали, водопроводи, нафтопродуктопроводи та 
ін..) в чинних ВБН не розглядаються і регламентуються діючими 
БНіП, інструкціями та відомчими будівельними нормами, 
узгодженими Держбудом України. 
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Схема розміщення ГЕС і ГАЕС має на меті визначити 
можливості використання видатків, встановити розбивку річки 
на ділянки, визначити техніко-економічні показники і черговість 
будівництва. Завданням інженерно-гідрометеорологічних 
вишукувань для складання схеми є отримання вихідних даних 
для обґрунтування гідрологічної частині схеми. У гідрологічної 
частини схеми повинні бути освітлені: гідрографія річки та її 
басейну з додатком поздовжнього профілю і графіка наростання 
площі водозбору; кліматична характеристика; рівень режим і 
похили водної поверхні; стік води; середньорічні витрати; 
обсяги водопілля та паводків; максимальні і мінімальні витрати. 
При розгляді каскаду ГЕС визначається бічна припливність між 
гідровузлами; характеристика твердого стоку; відомості про 
льодовий і термічний режими; водний баланс великих озер, які 
входять у річкову систему (для випадків, коли вони мають 
істотний вплив на гідрологічний режим). 

Під час складання гідрологічного обґрунтування схеми 
використовуються, в основному, результати виконаних раніше 
спостережень на мережі Держкомгідромету та іншими 
відомствами, а також проведені раніше проектні опрацювання. 
Для уточнення наявних матеріалів проводять 
рекогносцирувальне обстеження і виконують мінімальний обсяг 
гідрометеорологічних вишукувань, склад яких визначають 
особливостями режиму річки і вивченістю, а також типом 
намічуваних споруд. 

 
Вишукування для техніко-економічного обґрунтування 

будівництва ГЕС і ГАЕС 
 

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) або техніко-
економічні розрахунки (ТЕР) будівництва ГЕС і ГАЕС, як 
правило, розробляють на основі “Схеми розвитку” і розміщення 
галузі “Електроенергетика”, затвердженої Міненерго за 
погодженням з Держпланом. В ТЕО (або в ПЕР) повинна бути 
обґрунтована економічна доцільність будівництва ГЕС і ГАЕС і 
визначена розрахункова вартість будівництва. Оскільки склад 
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інженерно-гідрометеорологічних вишукувань , проведених для 
ПЕР будівництва ГЕС і ГАЕС , ідентичний складу робіт. 

У розділі “Гідрологічні умови і клімат” (розділ 2.1 
частини А, ТЕО) підлягають висвітленню: загальні відомості 
про річку – характеристики річки та її басейну, орографія, 
гідрографія, особливості, що впливають на метеорологічні 
явища, величину і режим стоку, наявність гідротехнічних 
споруд, що впливають на стік, клімат (характеристики клімату, 
середньобагаторічні, середньомісячні і екстремальні значення 
метеорологічних характеристик). Гідрологічні характеристики- 
гідрологічна вивченість, висотне обґрунтування водомірних 
постів. Зміна рівня води в річці протягом року, час проходження 
повеней і паводків, фактори, що обумовлюють їх формування, 
максимальні і мінімальні рівні. Криві зв'язку витрат води з 
рівнями в опорних гідрометричних створах, створах споруд, в 
зоні поширення підпору і в нижньому б’єфі. 

Стік в створах споруд, бічна припливність, ув’язка стоку 
по довжині річки, внутрішньорічні розподілу стоку, параметри 
річного та сезонного стоку, криві розподілу ймовірностей 
річних і сезонних величин стоку. Максимальний стік повеней і 
паводків. Параметри кривих розподілу ймовірностей 
максимального стоку. Розрахункові гідрографи, поєднання 
гідрографів в каскаді. Мінімальні витрати літнього та зимового 
періодів. Параметри мінімальних витрат. ВБН 34.3-
89/Міненерго. Твердий стік. Зважені та донні наноси, їх 
гранулометричний і мінералогічний склад, обсяг твердого стоку. 
Відомості про будову русла і руслові процеси. 
Характеристика ґрунтів, що складають русло. 

Зимовий режим: термічний режим, дати появи льодових 
утворень, встановлення крижаного покриву, розкриття річки, 
товщина льоду, розміри і стік льоду і шуги при осінніх 
льодоходах - шугоходах і весняного льодоходу, зажори і затори, 
причини їх утворення, зажорні (заторні) рівні, зимові 
коефіцієнти. 

З метою отримання вихідних даних для висвітлення 
перелічених питань гідрометеорологічного обґрунтування ТЕО 
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виконуються гідрометеорологічні вишукувальні роботи: 
організація метеостанцій і спостереження на них (за відсутності 
станцій Держкомгідромету); встановлення водпостів і 
спостереження на них; організація гідрометричних станцій з 
комплексом робіт з вивчення рідкого і твердого стоку, зимового 
режиму, хімічного і бактеріологічного складу води, руслових 
процесів і т.д. У випадках, коли це має істотне значення, при 
проектуванні гідровузла вивчаються: забір і скиди води на 
зрошення; згінно-нагінні явища; припливи-відпливи. Склад і 
обсяг спостережень визначають типом і компонуванням 
проектованих споруд, намічуваним режимом роботи гідровузла, 
природними умовами і режимом річки . 
 У районі розміщення основних споруд гідровузла 
виконують: спостереження за ходом рівнів і похилами водної 
поверхні; виміри витрат води для побудови кривої Q = f (H) в 
створі ГЕС і підрахунки стоку води; спостереження за 
каламутністю потоку, вимірювання витрат зважених наносів, 
визначення гранулометричного і мінералогічного складу 
наносів; періодичні проміри русла і зйомка берегів до 
незатоплюваних позначок. При інтенсивних руслових процесах 
проміри виконують 3 рази на рік - перед початком водопілля, 
після повені і перед встановленням крижаного покриву. Для 
русла, що мало змінюється, проміри виконують 1 раз на рік. При 
промірах відбирають проби ґрунту з дна русла в межах бровок 
через 1/10 ширини річки. Всі проби описуються візуально, а для 
30 % проб виконують гранулометричний і мінералогічний 
аналізи: вивчення термічного режиму: щоденні вимірювання 
температури води з підвищеною точністю проводяться в створі 
проектованої ГЕС в осінньо-зимовий і зимово-весняний 
перехідні періоди; побудова температурних розрізів в створі 
проектованої ГЕС - 3 розрізи в осінній перехідний період, 
щомісяця при льодоставі і у весняний перехідний період; 
вивчення льодового режиму: спостереження за осіннім і 
весняним льодоходом; спостереження за зажорами і заторами; 
вимірювання витрат льоду і шуги з подальшим підрахунком 
стоку льоду і шуги; маршрутні обстеження льодової обстановки 
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(з обстеження протягом льодоставного періоду); льодомірні 
зйомки ділянки річки в районі створу ГЕС або виміри зажорного 
ділянки (зйомки в період льодоставу); (ВСН 34.3-89/Міненерго) 
визначення міцності льоду - 5 серій: 1 серія - після встановлення 
крижаного покриву , 2 серії - при максимальній товщині льоду і 
2 серії - перед розкриттям; вивчення хімічного режиму води 
шляхом відбору проб з подальшим їх аналізом. Проби води 
відбирають в характерні фази гідрологічного режиму, але не 
менше 10 проб на рік; вивчення бактеріологічного складу води 
шляхом відбору проб води з подальшим виконанням аналізів 
державної санітарно-епідеміологічною службою .  

Проби відбирають щомісячно; спостереження за 
метеорологічними елементами – за відсутності в районі 
проектованих основних споруд ГЕС станції Держкомгідромету; 
вивчення розподілу витрат води між основним руслом, 
протоками і заплавою з побудовою планів турбоструй з метою 
встановлення умов пропуску будівельних витрат води, льоду і 
шуги, судноплавства і виконання робіт, а також для отримання 
вихідних даних для гідравлічного моделювання ділянки 
розміщення основних споруд; за необхідності виконують 
комплекс гідрологічних робіт на малому водотоці - аналогу 
малих річок в районі гідровузла, що проектують. 

У верхньому б’єфі майбутнього гідровузла виконують: 
спостереження за рівнями води на водомірних постах, що 
знаходяться на основний річці і притоках, в тому числі і на 
ділянках проектованих захисних споруд. Кількість водомірних 
постів встановлюють з урахуванням наявної мережі водомірних 
постів Держкомгідромету розмірами водосховища, кількістю 
приток; вивчення припливних у водосховищі на вхідних створах 
головної річки і приток (з урахуванням мережі 
Держкомгідромету).  

Кількість вимірів витрат води визначають особливістю 
гідрологічного режиму, гідравлічних і льодотермічних умов, 
зарегульованості водотоків, наявністю змінного підпору; 
вимірювання витрат зважених наносів на вхідних створах 
головної річки і приток і визначення гранулометричного і 
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мінералогічного складу наносів; зйомки русла з відбором проб 
ґрунту з дна русла для механічного аналізу в районі 
виклинювання підпору від проектованої ГЕС; спостереження за 
осіннім і весняним льодоходом, вимірювання витрат льоду і 
шуги, фіксуванням зажорів і заторів в районі виклинювання 
підпору; вимірювання витрат зважених наносів на вхідних 
створах головної річки і приток і визначення гранулометричного 
і мінералогічного складу наносів; зимові маршрутні обстеження 
льодової обстановки в районі виклинювання підпору. Довжина 
обстежуваного ділянки призначають з урахуванням необхідності 
визначення льодових умов на кінцевій ділянці майбутнього 
водосховища та на прилеглій до нього ділянці річки, де потік 
знаходиться в побутових умовах. 

У нижньому б’єфі проектованого гідровузла виконують:  
спостереження на водомірних постах, на ділянці, де в результаті 
спорудження ГЕС буде змінено рівневий режим; щорічні 
проміри і зйомки русла з відбором проб ґрунтів дна на 
механічний аналіз на ділянці виходу відвідного каналу, виходу 
судноплавного каналу і на тій ділянці нижнього б’єфу, на якому 
відбуваються інтенсивні деформації русла; зйомка русла на 
ділянці передбачуваного випрямлення русла; спостереження за 
осіннім і весняним льодоходом; 
спостереження за рухом кромки льоду; спостереження за 
утворенням зажорів і заторів в зоні можливого їх утворення в 
умовах експлуатації ГЕС; вимірювання витрат льоду і шуги в 
цій же зоні; зимові маршрутні обстеження зони, де в умовах 
регулювання формуватиметься стійкий крижаний покрив; 
льодомірні зйомки або обміри зажорних ділянок в зоні, що 
знаходиться нижче профілю стабілізації кромки крижаного 
покриву; вивчення припливів-явищ у разі, коли вони впливають 
на режим нижнього б’єфу . 

Для складання ТЕО гідроакумулюючої станції на 
водотоках, на яких будуть розміщені басейни ГАЕС, виконують: 
спостереження за рівнями води у водотоці, на якому буде 
розміщено нижній басейн. Якщо нижній басейн знаходиться на 
річці, то спостереження проводяться на вхідному створі в 
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нижній басейн. Якщо нижнім басейном буде служити 
водосховище ГЕС, спостереження проводять в районі 
можливого водозабору ГАЕС; спостереження зa рівнями води на 
вхідному створі в верхній басейн при розташуванні останнього 
на якому-небудь водотоці; вимірювання витрат води на ділянках 
вхідних створів в нижній і верхній басейни, якщо вони 
розташовані на водотоках; зйомка ділянки нижнього водоймища 
у районі можливого водозабору ГАЕС; відбір проб води на 
каламутність і вимірювання витрат зважених наносів на вхідних 
створах в нижній і верхній басейни ГАЕС, якщо ці басейни 
створюються на річках; визначення гранулометричного і 
мінералогічного складу зважених наносів, що надходять в 
басейни ГАЕС. Відбір проб проводить на вхідних створах у 
характерні фази гідрологічного режиму. Щорічно відбирають 6 
проб; щомісячний відбір проб та виконання аналізу хімічного 
складу води водотоків, на яких будуть розміщені басейни ГАЕС; 
щоденні спостереження за температурою води водотоків, на 
яких будуть розміщені басейни ГАЕС; 
спостереження за осіннім і весняним льодоходом на водотоках, 
де будуть розміщені басейни ГАЕС; вимірювання товщини 
льоду на водотоках і водоймах, на яких будуть розміщені 
басейни ГАЕС. Метеорологічні спостереження за відсутності 
метеостанцій Держкомгідромету. 
 

Вишукування  для обґрунтування проекту ГЕС і ГАЕС 
 

На стадії проекту завданням інженерно-
гідрометеорологічних вишукувань є обґрунтування та уточнення 
створу підпірних споруд, відмітки НПР, типу і компонування 
основних споруд, допоміжних споруд, водозабезпечення, 
заходів по водосховищу і нижнього б’єфу, способів виконання 
будівельних робіт (у т.ч. перекриттів русел річок ) та ін.. 

У районі створу гідровузла виконують: спостереження за 
режимом рівнів і похилів водної поверхні. На річках з добовим 
ходом рівня спостереження виконують самописами рівня води; 
вимірювання витрат води в створі підпірних споруд для 
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побудови кривих Q = f (H) , w = f (H) , Jcp = f (H) , i = f (H) і 
підрахунку стоку води; вивчення гідравлічних характеристик 
потоку на ділянці основних споруд гідровузла. 

Вимірювання швидкості течії і витрат води виконують 
вертушками на 5 створах, розташованих по осі греблі, вище і 
нижче її. Щорічно виконують 5 серій вимірювань в різних фазах 
гідрологічного режиму; вивчення твердого стоку: відбір 
щоденних проб води на каламутність, вимір витрат зважених 
наносів на ділянці розміщення основних споруд. Вимірами 
забезпечують охоплення амплітуди коливань рівня води. 
Визначення гранулометричного складу наносів в усі фази 
гідрологічного режиму. Визначення петрографічного складу 
наносів (2-3 проби в період паводків); вивчення деформацій 
русла і берегів. Проводять проміри русла і зйомка берегів до 
бровок з фіксацією їх положення. Частоту промірів визначають 
інтенсивністю деформацій русла. При інтенсивних деформаціях 
проміри проводяться 3-4 рази і рік - перед повінню, на його 
підйомі, спаді і в межень. Додаткові проміри русла можуть бути 
призначені після великих літньо-осінніх паводків. Для мало 
деформованого русла проміри виконуються 1 раз на рік. При 
промірах відбирають проби ґрунту, які візуально описують. Для 
30 % проб виконують механічні аналізи; вивчення термічного і 
льодового режимів: щоденні спостереження підвищеної 
точності на постійній термічної вертикалі, поперечні термічні 
розрізи - 1 раз на місяць, поздовжні термічні розрізи на ділянці 
протяжністю 30 км - 15 км вгору від створу ГЕС і 15 км вниз від 
створу ГЕС, спостереження за осіннім і весняним льодоходом, 
спостереження за утворенням внутрішньоводного льоду, вимір 
витрат льоду - шуги з подальшим підрахунком їх стоку 
(сплавних обсягів), спостереження за формуванням зажорів і 
заторів, зимові маршрутні обстеження (3 обстеження в період 
льодоставу). 

Вибір місця та схеми розміщення мікро ГЕС 
визначаються природними умовами, можливостями і бажаннями 
замовника. Всі ці питання мають комплексний характер і 
включають в себе, як гідрологічні параметри, так і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 
 

електротехнічні, будівельні та економічні питання. Необхідно 
враховувати основні питання будівництва мікро гідроелектро-
станцій, лінії електропередач. Будівництво мікро ГЕС бажано 
здійснювати ближче до житла, до споживача, оскільки із 
збільшенням відстані і відповідної протяжності ліній 
електропередач, зростають, як витрати на будівництво, монтаж і 
обслуговування цих ліній, так і втрати електроенергії за рахунок 
опору в лінії електропередач (ЛЕП). 
  Електричний опір - це фізична величина (виражається в 
ом), характеризує протидію провідника електричному струму 
(проводи ЛЕП). Ця величина змінюється залежно від матеріалу, 
перерізу і довжини провідника. Розрахунки показують, що 
зниження напруги в ЛЕП протяжністю 3 км склали 68 %, в той 
час як в ЛЕП 200 метрів - тільки 5 %. 
На досить великих ГЕС ( або потужних малих ГЕС) ця проблема 
вирішується за рахунок передачі електроенергії на підстанцію, 
де її напруга підвищують до сотень кіловольт, що дозволяє 
передавати велику потужність по ЛЕП з мінімальним перетином 
проведення і з мінімальними втратами. Технічно систему 
трансформаторів (для підвищення з наступним зниженням 
напруги) можна поставити і для мікро ГЕС, але це підвищить 
загальну вартість мікро ГЕС. 

Другим фактором зниження показників напруги 
потужності, що доходять до споживача, є матеріал і перетин 
проводів ЛЕП. Навіщо потрібно розраховувати проводи та 
кабелі на тривало допустимий струм? У першу чергу розрахунки 
виконуються для безпечного і надійного електропостачання. Не 
менш важливим фактором є економічна частина. Було б просто 
взяти грубезний мідний дріт і, нічого не розраховуючи, бути 
впевненим, що електричний струм пройде по такому проводу 
без втрат. Але вартість такої ЛЕП буде не виправдана 
економічно недоцільною. 
Мається на увазі, що при однаковому струмі в ЛЕП і при 
збільшенні напруги можна передавати більше потужності. Це 
означає, що при незмінному перерізі проводу ЛЕП можна 
передати великі потужності на великі відстані. Отже, для 
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технічно та економічно ефективної мікро ГЕС необхідно 
вибирати місце для її будівництва максимально близько до 
споживачів і використовувати відповідні матеріали для ЛЕП. 

Оцінка гідрологічних параметрів. Потенційну 
потужність мікро ГЕС розраховують на основі двох головних 
показників:  напір води в метрах і витрата води в літрах (або 
кубічних метрах) в секунду. Ці показники використовують в 
такій формулі розрахунку продуктивної потужності вибраної 
ділянки:  

Р = Q · H· q · ž;                              (8) 
 

де: Р – електрична потужність , кВт; Q – витрата, м3/с;  H –
величина напору, м; q – прискорення вільного падіння (9.81 
м/с2) ; η = загальний ККД (використовувати 70 %). 

Як видно, для обчислення необхідно ввести у формулу 
значення напору і витрати води. Для отримання цих даних існує 
безліч способів, придатних для розрахунку потужності - простих 
і складних, точних і приблизних. 

Значення напору і витрати води є головними 
показниками для вибору місця будівництва ГЕС. На практиці, 
зустрічаються місця, привабливі для будівництва мікро ГЕС, де 
досить легко зробити попередню оцінку напору і витрати. Однак 
також часто зустрічаються місці, де параметри водотоку не так 
ясно видно. Цьому може заважати малий похил водотоку або 
неорганізований потік води (коли річка або струмок складається 
з декількох русел або багато впадають і випливають потоків). 
Для того, щоб не виробляти кожен раз детальні виміри напору і 
витрати води в різних місцях доцільно зробити попередню 
оцінку в декількох місцях, де візуально здійснено будівництво 
мікро ГЕС. Це необхідно для вибору найкращого місця для 
проведення вже детальних пошуків. Для цього 
використовуються різні методи. Наприклад, можна 
використовувати: картографічні дані, де вказані позначки висот 
на місцевості. Такі карти є у геологів, місцевих органах 
Держреєстру, МСУ або органів, відповідальних за іригацію. На 
таких картах вказано всі істотні зміни висот на місцевості і урізи 
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води (береги річок). З їх допомогою можна попередньо оцінити 
різницю висот і відповідно – потенційний напір. Також можна 
приблизно оцінити необхідну довжину дериваційного каналу (у 
випадку врахування  дериваційної мікро ГЕС). При цьому 
виконуються і враховуються: 

- нівелювання на місцевості; 
-  оцінка висот на місцевості і урізів води за допомогою 

приладу GPS, як спеціального, так і наявного в деяких моделях 
мобільних телефонів: 

- оцінка середньобагаторічних витрат води за даними гідро 
постів; 

-  дані по витратах води від органів, відповідальних за 
іригацію. 

Така оцінка дозволить відсіяти менш привабливі місця і 
почати більш детальніші дослідження в одному або двох місцях. 

Для будівництва досить потужної мікро-ГЕС (наприклад, 
більше 10 кВт ) переважно проведення вишукувань за 
допомогою фахівців та їх обладнання. Якщо ж такої можливості 
немає або ж планують будівництво невеликої мікро-ГЕС, то 
можна провести і власні дослідження за допомогою відносно 
простих засобів. 

Цей спосіб використовує прозору трубку (наприклад, 
поливної шланг), наповнений водою і принцип сполучених 
посудин. Рівень води в одному кінці трубки повинен 
знаходитися на рівні верхньої позначки; при цьому необхідно 
заміряти відстань від рівня води в іншому кінці трубки до землі 
(нижньої позначки). При наступному вимірі рівень верхньої 
позначки повинен бути там, де при попередньому вимірі 
перебувала нижня відмітка. Сума цих висот дасть загальну 
висоту між верхнім і нижнім б’єфами (тобто напір). Вибір місця 
та схеми розміщення мікро-ГЕС визначають природними 
умовами, можливостями і бажаннями майбутнього користувача. 
Всі ці питання мають комплексний характер і включають в себе, 
як гідрологічні параметри, так і електротехнічні, будівельні та 
економічні питання. Необхідно враховувати основні питання 
будівництва мікро-ГЕС. 
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Також як і у випадку з оцінкою напору води, при оцінці витрати 
можна використовувати два підходи – з допомогою фахівців та 
їх обладнання або ж – самостійно, за допомогою підручних 
способів: а) більше призначений для малих водотоків (струмок, 
арик) і використовує домашні ємності (відро, бочка). Необхідно 
засікти час наповнення ємності (точний обсяг якої відомий) і 
визначити витрату води; для великих обсягів доцільно 
використовувати спосіб б). Для вимірювання витрати води цим 
способом, необхідно вибрати місце на руслі річки, довжиною 5-
10 м, найбільш рівне по глибині і ширині і зі спокійним 
перебігом. Необхідно заміряти глибину і ширину потоку на 
ділянці в декількох місцях і визначити середнє значення. 
Другим кроком необхідно визначити швидкість потоку. Для 
цього, в початок вибраної ділянки кидають поплавок (будь-який 
легкий плавучий предмет, наприклад – папір, пінопласт тощо) і 
вимірюють час, за який він пропливе цю ділянку річки. 
Показник витрати води визначається за формулою 
 

Q = h · b · v · f,                                   (9) 
 

де Q – витрата води, м
3
/с; h – глибина потоку, м; b – ширина 

потоку, м; v – швидкість потоку, метр/сек; f – коефіцієнт потоку. 
Для цієї формули необхідно застосовувати показник коефіцієнта 
потоку (f = 0,5 ... 0,8). Чим більше шорсткість берега, кам'янисте 
дно, невелика глибина і велика ширина русла, тим менше 
значення f необхідно застосовувати у формулі, приклад:  
глибина потоку h дорівнює 0,4 м; ширина потоку b – 1,0 м;  
швидкість потоку v – 0,5 м / с; коефіцієнт потоку f приймається 
як 0,6. 

Витрата води (Q) буде дорівнює: Q = 0,4 · 1 · 0,5 · 0,6 = 0,12 
м3 / с. 

Лінії електропередач. Будівництво мікро-ГЕС бажано 
здійснювати ближче до житла, до споживача, оскільки із 
збільшенням відстані і відповідної протяжністю ліній 
електропередач, зростають, як витрати на будівництво, монтаж і 
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обслуговування цих ліній, так і втрати електроенергії за рахунок 
опору в лінії електропередач (ЛЕП) . 

 Електричний опір – це фізична величина (виражається в 
ом), характеризує протидію провідника електричному струму 
(проводи ЛЕП). Ця величина змінюється залежно від матеріалу, 
перерізу і довжини провідника. 

Оцінка потреб в електроенергії. Правильна оцінка потреб 
в електроенергії дуже важлива для того, щоб визначити чи 
достатня буде потужність вашої мікро-ГЕС для забезпечення 
потреб в електриці. У першу чергу, для визначення обсягу 
споживання електрики необхідно врахувати в якій системі воно 
будуть використовувати - в електричних мережах загального 
користування або у власній мережі споживання. При передачі в 
центральну систему, будь-яка потужність, вироблена мікро-ГЕС, 
буде йти в мережі загального користування і, в цьому випадку, 
немає необхідності вести розрахунки за співвідношенням 
споживання і виробництва електрики. 

У разі ж роботи мікро-ГЕС у власній мережі, необхідно 
провести розрахунки щодо споживання та виробництва 
електроенергії. Це потрібно для виключення, як недовироблення 
електроенергії, так і для його перевиробництва. Якщо 
недовиробництво можна компенсувати паралельним 
споживанням електрики з мереж загального споживання (РЕЗ), 
то будівництво потужності більшої, ніж потрібно призведе до 
невиправданого подорожчання будівництва мікро-ГЕС. Крім 
того, як описано в розділі "Система управління мікро-ГЕС", 
зайва електроенергія повинна споживатися баластним 
навантаженням (наприклад – ТЕНи для підігріву води), щоб 
забезпечити нормальну експлуатацію гідроагрегату. Це також 
веде до подорожчання будівництва, так як установка баластного 
навантаження вимагає додаткових робіт і матеріалів. 

Потенційна потужність мікро ГЕС (виробництво 
електроенергії) вираховують з урахуванням вже відомої 
формули розрахунку потужності. 
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Наприклад, можна використовувати для розрахунків дані 
наведеної нижче таблиці. Цю таблицю можна доповнювати 
даними по споживанню інших електроприлад. 

Разом з тим, якщо передбачається, що електроенергія буде 
використана великою кількістю споживачів, то дуже складно 
визначити яка потужність і в який час буде споживатися. У 
цьому випадку необхідно узгодити з споживачами механізм 
споживання. Наприклад в години найбільшого навантаження (у 
ранковий і вечірній час) споживачі повинні відключати (або не 
включати) деякі електроприлади, такі як: праски, пилососи, 
обігрівачі, електроплити та ін.. 

Особливу увагу варто звернути на електродвигуни та 
побутові електричні механізми на основі електродвигунів 
(циркулярна пила, швейні машинки, насоси, компресори і т.д.). 
При запуску електродвигуна пусковий струм може збільшитися 
в 3-5 разів у порівнянні з номінальною потужністю, яка вказана 
на електродвигуні. Одночасне включення декількох 
електродвигунів може призвести до того, що на короткий період 
часу навантаження на МГЕС збільшиться до понад допустимого 
рівня, що негативно може позначитися на її роботі. Наприклад, 
можна використовувати для розрахунків дані наведеної нижче 
таблиці про споживання електрики різними споживачами. Цю 
таблицю можна доповнювати даними по споживанню інших 
електроприладів. 

Інформація про двигун вказується в його паспорті (у 
документації та на металевій табличці, прикріпленою до 
корпусу). Тут наводяться номінальні величини, тобто такі, на які 
двигун розрахований при своїй нормальній роботі при 
найбільшій допустимої навантаженні. 

Наприклад , на табличці зазначено: Р = 1,1 кВт; U = 220 В; 
I = 4,3 A ; f = 50 Гц; = 2810 об / хв; ККД = 77,5 %; cos f = 0,87 . 
Це означає: 

-  Р = 1,1 кВт номінальна корисна потужність на валу 
двигуна складає 1,1 кВт , або 1100 Вт; 

-  U = 220 В лінійна напруга мережі дорівнює 220 В; 
-  I = 4,3 A лінійний струм дорівнює 4,3 А; 
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-  f = 50 Гц частота мережі повинна бути рівною 50 Гц; 
- n = 2810 об / хв номінальна швидкість обертання, тобто 

швидкість двигуна при номінальному навантаженні становить 
2810 об / хв.; 

- ККД = 77,5 % номінальний ККД ( відношення корисної 
потужності на валу до витраченої потужності електроенергії, 
одержуваної з мережі, оплачуваною за лічильником ) дорівнює 
77,5 %; 

-  cos f = 0,87 коефіцієнт потужності (званий також 
"косинус фі") складає 0,87 (коефіцієнт потужності – це 
відношення активної потужності електроенергії, тобто тієї, яка 
може бути перетворена в інший вид, в даному випадку – в 
механічну, до повної потужності електроенергії). 

Таким чином, з урахуванням зазначених коефіцієнтів, 
споживання електричної потужності електродвигуном в процесі 
роботи буде близько 1,5 кВт . 
 

Вишукування для раціонального використання 
навколишнього середовища  

 
Вишукування для раціонального використання 

навколишнього середовища виконують за спеціальним 
технічним завданням з метою забезпечення:  
- вихідних даних для прийняття оптимальних рішень щодо 

розміщення, реконструкції, технічного переоснащення або 
ліквідації об’єктів будівництва та створення нормативних умов 
для життєдіяльності населення;  

- вихідних даних для розробки розділів проектів «Оцінка впливу 
на навколишнє середовище»;  

- оцінки фактичних впливів на навколишнє середовище та 
ведення моніторингу.  

 Склад та об’єми вишукувальних робіт визначають 
цільовим призначенням та технічним завданням.  При розробці 
програми робіт враховуєть наступне:  а) результати збору та 
аналізу інформації щодо: газоподібних, рідких і твердих 
відходів об’єкту планованого будівництва, його акустичних, 
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електромагнітних, іонізуючих і теплових характеристик, даних 
про наявність і планове розташування у районі планованого 
будівництва об’єктів природно-заповідного фонду, пам’яток 
природи, археології, історії та архітектури, родовищ і об’єктів 
видобування корисних копалин (підземних питних водозаборів 
тощо); офіційних довідок-характеристик про кліматичні умови 
району розміщення об’єкту планованого будівництва на 
поточний рік (середньорічні швидкості вітру по румбах восьми 
румбової рози вітрів тощо) і про фоновий вміст забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі району розміщення об’єкту на 
поточний рік; б) результати польового рекогносцирувального 
дослідження району і ділянки планованого будівництва, 
існуючих промислових підприємств, місць видалення відходів з 
урахуванням транспортних об’єктів і магістралей, житлових і 
рекреаційних зон, учбових і лікувальних закладів, поверхневих 
водних об’єктів, наземних і підземних водозаборів, характеру, 
масштабів й інтенсивності небезпечних природно-техногенних 
процесів; ґрунтові вишукування на ділянці; г) подеревна зйомка 
і таксація зелених насаджень; д) хімічні і біологічні дослідження 
ґрунтово-рослинного покриву, а також товщі ґрунтів, 
підлягаючих вилученню при будівництві (перелік показників, 
які визначаються, складається за ГОСТ 17.4.2.01 з урахуванням 
номенклатури викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря джерелами існуючих об’єктів навколишнього 
територіально-виробничого комплексу, а також специфіки 
попереднього господарського використання земельної ділянки); 
е) гідрологічні, гідродинамічні, хімічні і біологічні дослідження 
підземних і поверхневих вод на ділянці, а також територіях, 
прилеглих до неї з боку потрапляння і подальшого просування 
підземного і поверхневого потоків (перелік гідрохімічних і 
гідробіологічних показників, які визначаються складається по 
СанПіН 4630 з урахуванням скидів забруднюючих речовин зі 
стоками об’єктів навколишнього територіально-виробничого 
комплексу у водне середовище, а також номенклатури 
показників, прийнятих до визначення у ґрунтах ділянки);            
ж) оцінка природної захищеності підземних вод ділянки;                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 
 

з) визначення гама-фону на ділянці і щільності потоку радону у 
плямах забудови будівлями, у яких передбачають тривале 
перебування людей; и) оцінка сучасного стану природних 
компонентів за ступенем відхилення фактичного вмісту 
забруднюючих речовин, шкідливих мікробів і бактерій, а також 
фактичних рівнів фізичних факторів від фонових показників і 
нормативних значень, встановлених нормативними 
документами, які наведені у додатку Ц; к) оцінка умов ділянки 
відносно критеріїв, встановлених «Державними санітарними 
правилами планування і забудови населених пунктів».  

На ділянках планованого будівництва об’єктів 
невиробничого призначення визначаються: а) параметри шуму; 
б) параметри електромагнітних випромінювань; в) час інсоляції. 

На межах нормативних санітарно-захисних зон об'єктів 
виробничого призначення визначають: а) параметри хімічного і 
біологічного забруднення ґрунтово-рослинного покриву 
(відповідно номенклатурі планованого викиду забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря джерелами об’єкту); б) параметри 
шуму (якщо на об’єкті передбачають установку обладнання, що 
шумить і вібрує); в) параметри електромагнітних 
випромінювань (якщо на об’єкті передбачається установка 
обладнання, яке створює електромагнітні поля промислової 
частоти).  

Методи вишукувальних робіт визначаються під час 
складання програми вишукувань за нормативно-методичними 
документами, наведеними у додатку Ц.  

Вишукування повинні забезпечити: 
- характеристику небезпеки планованої господарської 

діяльності для існуючих будівель і споруд; господарської і 
життєвої діяльності людини; природних ресурсів;  

- можливість прийняття проектних рішень, які забезпечують 
допустимі показники стану природних компонентів для 
господарської діяльності, здоров'я та духовного розвитку 
населення (розробка адекватних заходів щодо підготовки, 
захисту від несприятливих процесів, меліорації, реабілітації і 
рекультивації території; безпечного поводження з відходами 
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та раціонального використання вторинних ресурсів; 
визначення необхідного складу і потужності середовища 
захисного обладнання тощо);  

- можливість здійснення покомпонентної і комплексної оцінки 
наслідків планованої діяльності при ОВНС;  

- прогнозування і оцінка ризику, змін стану природних 
компонентів при збереженні існуючого становища і при 
здійсненні планованої діяльності;  

- складання науково-технічного звіту.  
Зміст науково-технічного звіту визначається технічним 

завданням замовника і програмою виконання робіт.  
 

Спеціалізовані вишукування 
 

Спеціалізовані вишукування (умовно вишукувальні 
роботи) виконують з метою забезпечення органів управління, 
юридичних і фізичних осіб продукцією, що може бути отримана 
за допомогою технічного та інтелектуального потенціалу 
вишукувальних організацій.  

До спеціалізованих вишукувань відносять:  
-  моніторинг навколишнього середовища в межах населених 

пунктів (об’єктів); 
-  контроль стану об’єкта (інжиніринг);  
-  інвентаризацію земель і кадастрові роботи;  
- геодезичне забезпечення в процесі будівництва;  
-  пошук і розвідку підземних вод;  
-  проектування та буріння розвідувально-експлуатаційних 

свердловин для питного й технічного водопостачання;  
- розвідування ґрунтових будівельних матеріалів;  
-  обстеження ділянок для розроблення проектів локальної 

реконструкції ландшафтів; 
- бурові та гірничопрохідницькі роботи в процесі будівництва 

й реконструкції; 
-  дослідження забруднення ґрунтів і підземних вод;  
-  роботи з санації територій, забруднених нафтопродуктами та 

іншими хімічними речовинами; 
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- створення штучних геотехнічних масивів (основ);  
- випробування натурних паль.  

Технічне завдання на спеціалізовані вишукування 
складають у довільній формі з обов’язковим зазначенням 
конкретної цілі робіт і вимог до кінцевих результатів.  

Програма виконання спеціалізованих вишукувань повинна 
містити дані про цілі, обсяги, методи виконання робіт і вимоги 
до результатів цих робіт.  

Звіт про виконані роботи складають за формою, 
обумовленою в технічному завданні або в договорі на виконання 
робіт. 

 Регламентовані види спеціалізованих робіт, слід 
виконувати згідно з діючими нормативними документами. 
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