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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ 
РОБІТ З РОЗРАХУНКУ ФУНДАМЕНТУ НА ПРИРОДНІЙ 

ОСНОВІ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «МОНОМАХ» 

 

У даних методичних вказівках надані методики для розрахунку і 

проектування фундаментів неглибокого закладання з використанням 

програмного комплексу «МОНОМАХ» у рамках виконання практичних 

робіт з курсу “Основи та фундаменти”, “Підвалини, фундаменти і механіка 

ґрунтів” для студентів спеціальності 6.092100. 

На першому занятті студенти одержують від викладача індивідуальне 

завдання для визначення розрахункових фізико-механічних характеристик 

ґрунтової основи [1]. 

Отримавши індивідуальне завдання, студенти повинні усвідомити 

поставлене перед ними завдання, ретельно ознайомившись з методичними 

вказівками. В цьому їм допоможуть лекції з курсу і практичні заняття, 

проведені керівником практичних робіт. 

Почавши виконання практичних робіт, студенти зобов'язані: 

• дотримуватись графіку поетапного виконання робіт, яки обумовлені 

керівником; 

• самостійно працювати з літературою, рекомендованою для вивчення в 

методичних вказівках; 

• пред'являти на вимогу керівника виконану частину практичних робіт. 
 

2. МЕТА ТА СОСТАВ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 
 

Метою є: 
Проектування фундаментів неглибокого закладання (на природній 

основі) в програмі „ФУНДАМЕНТ” програмного комплексу „МОНОМАХ”, у 

тому числі: 

• виконання розрахунку і конструювання варіантів фундаменту 

неглибокого закладання (на природній основі); 

• оформлення результатів розрахунку в пояснювальній записці; 

• формування креслень фундаментів неглибокого закладання за 

допомогою підпрограми КРЕСЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ. 
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Данні практичні роботи можуть входити як складова частина в курсовий 

проект, що виконує студент згідно з методичними вказівками [2], складаються з 

розрахунково-пояснювальної записки і двох аркушів креслень (формат А-2). 

 

3. ВИХІДНІ ДАНІ 
 

• Дані про конструкції колон (переріз колони, матеріал колони, 

використовують відповідно до варіанту з індивідуального завдання [1]). 

• Розміри підколоника (для колон 0,4×0,4 м і  0,4×0,5 м – розмір 

підколоника – 0,9×0,9 м;  для колон  іншого перетину – згідно [2]). 

• Матеріал фундаменту (бетон класу В20). 

• Відносна відмітка верха підколоника (-0,150). 

• Відносна відмітка глибини закладання підошви фундаменту 

(використовують згідно з варіантом індивідуального завдання [1]). 

• Постійні розрахункові навантаження на переріз колони – N, Mx, My, Qx, 

Qy  (використовують згідно варіантом індивідуального завдання [1]). 

• Властивості ґрунтів використовують згідно з варіантом 

індивідуального завдання [1] відповідно до геологічного розрізу. 

 

4. РОЗРАХУНОК ФУНДАМЕНТУ НА ПРИРОДНІЙ ОСНОВІ ЗГІДНО 
З ПРОГРАМОЮ „ФУНДАМЕНТ” 

 

 4.1. Створення задачі 

Для того щоб почати роботу з програмою „ФУНДАМЕНТ”  

програмного комплексу „МОНОМАХ” , виконайте наступну команду 

Windows: 

Пуск ⇒⇒⇒⇒ Программы ⇒⇒⇒⇒ Мономах 4.0 ⇒⇒⇒⇒ 4. Фундамент. 

При запуску програма „ФУНДАМЕНТ” автоматично створює новий 

документ, тому ніяких додаткових дій для створення задачі виконувати не потрібно. 

Для того щоб створити нову задачу, виконайте пункт меню Файл ⇒⇒⇒⇒ 

Создать (кнопка                на панелі інструментів). 
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Збереження інформації про модель 

Для збереження інформації про модель виконайте пункт меню Файл ⇒⇒⇒⇒ 

Сохранить (кнопка              на панелі інструментів). 

У вікні діалогу, що відкрилось  Сохранить как  задайте: 
 

• ім'я файлу Фундамент 1; 

• оберіть папку Monomakh 4.0, в якій буде міститися цей файл (за 

умовчанням обирається папка Monomakh 4.0). 
Після цього натисніть кнопку Сохранить. 

На диску в каталозі програмного комплексу „МОНОМАХ” буде 

створений файл задачі  Фундамент 1.fok. 

Наступні відкривання цього файлу виконують наступним чином: 

Файл ⇒⇒⇒⇒Открыть⇒⇒⇒⇒Monomakh 4.0⇒⇒⇒⇒Фундамент 1.fok 

Згодом, для продовження роботи над моделлю потрібно відкривати 

збережений файл моделі Фундамент 1.fok за допомогою меню Файл ⇒⇒⇒⇒ 

Открыть (кнопка                на панелі інструментів). 

 

  4.2. Коректування даних 

Новий документ містить деякі дані, які прийняті за умовчанням і 

підлягають коректуванню. 

 

  4.2.1. Задання характеристик матеріалів 

Змінити матеріал фундаменту за допомогою меню 

Данные ⇒⇒⇒⇒ Материалы (кнопка                  на панелі інструментів). 

У вікні діалогу, що відкрилось Фундамент – Характеристики 

материалов (рис. 1, рис. 2) виконайте наступні дії: 

• оберіть із списку клас бетону плитної частини В20 (за умовчанням 
активна закладка Бетон); 

• оберіть із списку клас бетону підколоника В20; 
• натисніть кнопку Применить. 
• ознайомтеся з даними, які прийняті за умовчанням, натисніть  інші 

закладки цього вікна діалогу; 
 Після цього натисніть на кнопку ОК. 
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Рис. 1 – Вікно діалогу Фундамент – Характеристика материалов  

(закладка Бетон) 

 

 

 

Рис. 2 – Вікно діалогу Фундамент – Характеристика материалов  

(закладка Арматура) 
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  4.2.2. Задання характеристик грунтів 

Задайте характеристики грунтів за допомогою меню Данные ⇒⇒⇒⇒ Грунты 

(кнопка                   на панелі інструментів). 
 

У віконці діалогу, що відкрилось Фундамент – Характеристики 

грунтов для расчета по деформациям (рис. 3) виконайте наступні дії: 

• задайте товщину першого шару (м); 

• розрахунковий кут внутрішнього тертя (град); 

• питому вагу грунту (тс/м3); 

• розрахункове питоме зчеплення (тс/м2); 

• модуль деформації (тс/м2); 

• коефіцієнт Пуассона; 

• коефіцієнт пористості 0,67; 

• множник Yc1 * Yc2/k = 1.1. 
 

 

 

 

Рис. 3 – Вікно діалогу Фундамент - Характеристики грунтов для расчета 

 по деформациям (шар №1) 
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Для задання характеристик другого шару натисніть на кнопку лічильника 

номерів             (рис. 4), виконайте наступні дії: 

 
• задайте товщину другого шару (м); 

• розрахунковий кут внутрішнього тертя (град); 

• питому вагу грунту (тс/м3); 

• розрахункове питоме зчеплення (тс/м2); 

• модуль деформації (тс/м2); 

• коефіцієнт Пуассона; 

• коефіцієнт пористості 0,67; 

• множник Yc1 * Yc2/k = 1.1. 
 

 
 

Рис. 4 – Вікно діалогу Фундамент - Характеристики грунтов для расчета 
 по деформациям (шар №2) 

 

Для задання характеристик наступних шарів натисніть на кнопку 

лічильника номерів шарів і повторіть вищевказані операції для кожного шару. 

Після цього натисніть кнопку ОК. 

Завжди контролюйте сумарну товщину заданих шарів грунту. Вона 

повинна бути достатня для визначення глибини товщі, що стискають. 
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4.2.3. Задання геометрії 

Змініть розміри колони і відмітки фундаменту за допомогою меню 

Данные ⇒⇒⇒⇒ Геометрия (кнопка                 на панелі інструментів). 
 

У віконці діалогу, що відкрилось Фундамент— Геометрия (рис. 5) 

виконайте наступні дії: 

• задайте габарит колони b 1 (за умовчанням активна закладка 

Подколонник, колонны); 

• інші параметри залишіть за умовчанням; 

• натисніть кнопку Применить; 
 

 

 

Рис. 5 – Вікно діалогу Фундамент - Геометрия  
(закладка Подколонник, колони) 
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• натисніть закладку   Относительные отметки  (рис. 6); 

• задайте відмітку підошви фундаменту; 

• відмітку верху підколоника – (0,15 м); 

• відмітку грунтових вод; 

• відмітку водотривкого шару; 

• натисніть кнопку Применить. 

Після чого натисніть на кнопку ОК. 
 

 

 

Рис. 6 – Вікно діалогу Фундамент - Геометрия  

(закладка Относительные отметки) 

 

Задайте випуски в колону за допомогою меню Данные ⇒⇒⇒⇒ Выпуски 

(кнопка                  на панелі інструментів). 
 

У віконці діалогу, що відкрилось Фундамент - Выпуски (рис. 7) 

виконайте наступні дії: 
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• виберіть зі списку клас бетону колони В3О; 

• перетин колони; 

• клас арматурних випусків; 
• задайте величину захисного шару бетону  (а); 
• кількість стрижнів арматурних випусків по кожній грані колони. 
Після цього натисніть на кнопку ОК. 
 

 
 

Рис. 7 – Вікно діалогу Фундамент - Выпуски 
 

4.2.4. Задання навантажень 
Задайте навантаження від колони за допомогою Данные ⇒⇒⇒⇒ Нагрузки ⇒⇒⇒⇒ 

Нагрузки от колонн (кнопка                  на панелі інструментів). 
 

У віконці діалогу, що відкрилось Фундамент – Комбинации нагрузок от 

колонн (рис. 8) задайте наступні параметри: 

• N (т) (за умовчанням активна закладка Основные сочетания); 
• Мх (тс м); 
• My (тс м); 
• Ох (тс); 
• Оу (тс); 
• натисніть кнопку Применить. 
Після чого натисніть на кнопку ОК. 
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Рис. 8 – Вікно діалогу Фундамент - Комбинации нагрузок от колонн  

(закладка Основные сочетания) 
 

У програмі „ФУНДАМЕНТ” прийнято задавати розрахункові значення 

навантажень с коефіцієнтом надійності за навантаженням відмінним від одиниці. 

Задайте навантаження на грунті за допомогою меню Данные ⇒⇒⇒⇒ 

Нагрузки ⇒⇒⇒⇒ Дополнительные нагрузки (кнопка           на панелі 

інструментів). 

У віконці діалогу, що відкрилось Фундамент - Дополнительные 

нагрузки (рис. 9) виповніть наступні дії: 

• натисніть на закладку Нагрузки на грунте; 

• задайте навантаження в квадраті 1 ( наприклад 0,5 тс/м2); 

• задайте навантаження в квадраті 2 

• задайте навантаження в квадраті 3; 

• задайте навантаження в квадраті 4; 

• натисніть кнопку Применить. 

Після чого натисніть на кнопку ОК. 
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Рис. 9 – Вікно діалогу Фундамент - Дополнительные нагрузки  
(закладка Нагрузки на грунте) 

 

  4.2.5. Обмеження при проектуванні 
Ознайомлюйтесь з обмеженнями при проектуванні, прийнятими за 

умовчанням за допомогою меню Данные ⇒⇒⇒⇒ Ограничения  (кнопка     

на панелі інструментів). 

У віконці діалогу, що відкрилось Фундамент - Ограничения при 

проектировании (рис. 10) всі параметри залишіть по умовчанню. 

Після чого натисніть на кнопку ОК. 

 
 

Рис. 10 – Вікно діалогу Фундамент – Ограничения при проектировании 
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4.3. Розрахунок фундаменту 

Виконати розрахунок фундаменту за допомогою Расчет ⇒⇒⇒⇒ Расчет 

(кнопка             на панелі інструментів). Після розрахунку схема повинна 

мати вигляд, представлений на рис. 11. 

 

4.3.1. Конструювання фундаменту 

Конструювання монолітного фундаменту здійснюють автоматично 

відповідно до „Керівництва з конструювання бетонних і залізобетонних 

конструкцій з тяжкого бетону (без передчасного напруження)”. Принципові 

схеми конструювання арматури прийняті згідно зі                   СНиП 2.03.01-84. 

 

4.3.2. Формування і перегляд розрахункової записки 

Створіть розрахункову записку за допомогою меню Результаты ⇒⇒⇒⇒ 

Расчетная записка  ⇒⇒⇒⇒  Сохранить txt-файл  и  открыть (кнопка              на   

панелі інструментів). 

На диску в каталозі програмного комплексу „МОНОМАХ” буде створено 

файл з ім’ям задачі Фундамент 1.txt. Текстовий файл розрахункової записки 

буде відкрито в Блокноті (див. Додаток 1). 

Після перегляду і друкування розрахункової записки ви повинні закрити 

файл у Блокноті.  

 

4.3.3. Збереження результатів розрахунку 

У програмі „ФУНДАМЕНТ” результати розрахунку зберігають у 

службових файлах. При необхідності їх можливо відновити, перерахував 

задачу. 
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Рис. 11 – Результати розрахунків 

Клас бетону В15, В15 
Клас арматури АІІІ, АІІІ, АІ 

Розрахунковий тиск під підошвою  23,22 тс/м2 
Max напруга під підошвою  27,21 тс/м2 
Середня напруга під підошвою 22,52 тс/м2 
Min напруга під підошвою  17,63 тс/м2 
Осадка + просадка   0,052 м 
Глибина стискаємої товщини  8,06 м 
Об’єм бетону    10,61 м

3 
Вага арматури    0,58 т 

1
6
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4.4. Креслення фундаменту 

4.4.1. Основне креслення фундаменту 

Виконайте креслення фундаменту (рис. 12) за допомогою меню 

Результаты ⇒⇒⇒⇒ Чертеж (кнопка                на панелі інструментів). 

Буде запущено програму „ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА”. 

Припускається, що креслення складається з відокремлених фрагментів: 

схем армування, специфікацій, основної написи та інших. Для кожного з 

фрагментів на аркуші креслення відводиться певна область, в котрій рисують 

фрагмент. Масштаб зображення фрагмента, виключно фрагментів з 

таблицями або текстами, визначається розмірами тієї області. Можливо 

змінювати розміри областей фрагментів, можливо переміщати, віддаляти і 

добавляти нові фрагменти з існуючого переліку фрагментів. Також можливо 

змінювати формат аркуша, колір і розміри окремих елементів креслення 

(наприклад, висоту символів), змінювати положення виносок і т. ін. 
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Рис.12 – Креслення фундаменту

1
8
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4.4.2. Креслення сіток 

Покажіть креслення сітки за допомогою меню  Вид  ⇒⇒⇒⇒  Сетки  (кнопка       

 на панелі інструментів) див. рис. 13. 

Поверніться до зображення креслення фундаменту за допомогою меню 

Вид ⇒⇒⇒⇒ Сетки (кнопка          інструментів повинна бути віджата). 

 

 

Рис. 13 – Креслення сітки по підошві фундаменту 
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