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ВСТУП 

 

Мета – вивчення сучасних інженерно-технічних заходів, спрямованих на 

забезпечення придатності територій для містобудування та їхній захист від не-

сприятливих природних явищ, а також оволодіння практичними прийомами їх-

нього проєктування.  

Основними завданнями, що будуть вирішені під час викладання дисцип-

ліни, є теоретична й практична підготовка магістра з таких питань: 

− засвоєння методів захисту міських територій від дії води; 

− засвоєння методів захисту міських територій від затоплення; 

− засвоєння методів захисту міських територій від підтоплення; 

− засвоєння методів будівництва на територіях, складених просадковими 

ґрунтами; 

− засвоєння інженерних заходів з рекультивації порушених територій; 

− засвоєння інженерних заходів з освоєння територій з гірничими вироб-

ками.  

 
Таблиця 1 – Розподіл навчального часу за лекціями 

 

Тема  Зміст (план) 

Кільк. 

ауд. 

годин 

1 2 3 

Змістовий модуль 1 Інженерний захист територій від шкідливої дії води 

Тема 1.1 

Проєктування водовід-

відних споруд  

1. Водовідвідні канави. 

2. Проєктування перепадів.  

3. Проєктування швидкостоків. 

4. Проєктування малих водовідвідних споруд  

4 

Тема 1.2  

Проєктування колекто-

ра зливової каналізації 

1. Гідрологічний розрахунок колектора.  

2. Гідравлічний розрахунок колектора.  

3. Проєктування поздовжнього профілю колектора 

зливової каналізації  

2 

Тема 1.3  

Інженерні споруди для 

захисту міських терито-

рій від затоплення 

1. Проєктування та розрахунок дамб обвалування. 

2. Проєктування суцільної підсипки міських тери-

торій, що затоплюються. 

3. Регулювання русел струмків і малих річок 

4. Регулювання великих рік 

5. Використання міських ставків як регулюючих 

басейнів водостічної мережі 

4 

Тема 1.4 

Розрахунки берегоук-

ріпних споруд 

 

1. Визначення висоти (позначки) набережної. 

2. Проєктування та розрахунок міських пляжів 
2 

Тема 1.5 

Особливості застосу-

вання та розрахунок 

дренажів 

1. Класифікація дренажів.  

2. Проєктування та розрахунок дренажних систем  
2 
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Продовження таблиці 1 
 

1 2 3 

Змістовий модуль 2 Інженерна підготовка територій із небезпечними  

фізико-геологічними явищами 

Тема 2.1  

Інженерна  підготовка 

заболочених територій 

1. Утворення та типи боліт.  

2. Заходи інженерної підготовки під час освоєння 

заболочених територій 

2 

Тема 2.2  

Інженерна підготовка у 

посушливих районах 

1. Особливості посушливих районів і значення зро-

шення для міста.  

2. Зрошувальні системи.  

3. Поливні й зрошувальні норми 

2 

Тема 2.3  

Боротьба з ярами та 

яроутворенням 

1. Процеси утворення та розвитку ярів.  

2. Класифікація ярів. 

3. Заходи боротьби з ярами. 

4. Використання ярів у міському будівництві 

2 

Тема 2.4  

Зсуви й заходи  

боротьби з ними 

1. Причини утворення зсувів.  

2. Класифікація зсувів. 

3. Основні заходи боротьби із зсувами 

2 

Тема 2.5  

Інженерна підготовка 

територій із карстами 

1. Причини виникнення карстових явищ та їхня 

класифікація. 

2. Методи усунення карстових явищ 

 

2 

Тема 2.6  

Інженерна підготовка 

територій з просадними 

явищами та пливунами 

1. Осідання й просадні явища. 

2. Заходи боротьби з осіданнями. 

3. Боротьба з пливунами. 

4. Розрахунок стійкості насипу на слабкій основі 

2 

Тема 2.7  

Особливості інженерної 

підготовки територій у 

гірській   місцевості 

 

1. Особливості гірських районів 

2. Особливості будівництва на ділянках осипів і об-

валів. 

3. Принципи освоєння територій із селевими яви-

щами 

4. Захист територій від лавин 

2 

Тема 2.8  

Особливості освоєння 

територій із сейсмічни-

ми явищами 

1. Загальні відомості про сейсмічні явища.  

2. Особливості інженерної підготовки у сейсмічних 

районах 

 

2 

Змістовий модуль 3 Інженерна підготовка порушених територій 

Тема 3.1 Рекультивація 

порушених територій 

для міського будівницт-

ва 

 

1. Загальні відомості про рекультивацію порушених 

земель.  

2. Класифікація порушених територій. 

3. Особливості інженерної підготовки під час ре-

культивації порушених територій. 

4. Практика реалізації проєктів відновлення пору-

шених територій для міського будівництва 

2 

Тема 3.2 

Інженерна підготовка 

територій із гірничими 

виробками 

1. Планування та забудова підроблюваних тери-

торій. 

2. Інженерні заходи під час будівництва та експлуа-

тації будівель і споруд на підроблюваних територіях 

2 

Разом  34 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ЗАХИСТ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ВІД ШКІДЛИВОЇ ДІЇ ВОДИ 

 

ТЕМА 1 ПРОЄКТУВАННЯ ВОДОВІДВІДНИХ СПОРУД 

 

1.1 Водовідвідні канави 

 

Розміри поперечних перерізів окремих елементів визначають розрахун-

ком. У водонепроникних ґрунтах канавам і кюветам надають частіше трапецої-

дний переріз глибиною не більше 0,8–1,2 м і мінімальною шириною по дну кю-

вету 0,4 м.  

Канави, кювети, лотки укріплюють по дну чи по всьому периметру. 

Укріплення виконують із обдернування, кам’яного мощення, бетонних плит, 

монолітного бетону і збірних залізобетонних елементів. 

У поздовжньому профілі найменші ухили водовідвідних споруд прийма-

ють залежно від типу покриття.  

 

Гідрологічний розрахунок водовідвідної канави 

 

Витрати зливового стоку визначають за формулою: 
 

,Fkа7,16Q tгодзл =                                            (1) 
 

де Qзл – витрати зливового стоку, м3/с;  

агод – розрахункова інтенсивність зливи тривалістю 1 годину, мм/хв для зли-

вового району, номер якого встановлюють за картою;  

kt – коефіцієнт переходу від інтенсивності зливи годинної тривалості до роз-

рахункової;  

F – площа водозбірного басейну, км2;  

 – коефіцієнт редукції, що враховує неповноту стоку; 
 

( ) .F10
14 −

=                                                  (2) 
 

Об’єм зливового стоку, м3, визначають за формулою:  
 

.
k

Fа60000
W

t

год 
=                                              (3) 

 

Гідравлічний розрахунок водовідвідної канави 

 

Гідравлічні елементи потоку визначають із залежностей: 
 

,
n

iR
RiCV

2/13/2

==                                          (4) 

,VQ =                                                        (5) 
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де V – швидкість води у канаві, м/с;  

С – коефіцієнт Шезі;  

i – гідравлічний ухил, тис. частки; 

n – коефіцієнт шорсткості;  

Q – витрати води у канаві, м3/с. 

Гідравлічний радіус: 
 

.R



=                                                     (6) 

 

Визначають площу живого перерізу: 
 

.h
2

mm
bh 221 +

+=                                         (7) 

 

Змочений периметр: 
 

( ).m1m1hb 2
2

2
1 ++++=                                  (8) 

 

У цих формулах:  – площа живого перерізу, м2;  

 – змочений периметр, м;  

R – гідравлічний радіус, м;  

b – ширина канави по дну, м;  

h – глибина води в канаві, м;  

m1, m2 – крутість укосів канави. 
 

,R
n

1
С y=                                                   (9) 

 

де R – гідравлічний радіус;  

n – коефіцієнт шорсткості, що характеризує поверхні русла, матеріал обли-

цювання, укріплення ложа русла. 

 

1.2 Проєктування перепадів 

 

На ділянках території, де ухили рельєфу більше тих, при яких виникають 

швидкості течії вище допустимих, проєктують спеціальні споруди – швидкос-

токи й східчасті перепади. 

Якщо визначене значення ухилу дна русла виявиться менше ухилу поверх-

ні землі, де прокладається русло, останнє влаштовується із перепадами.  

Під час гідравлічного розрахунку перепадів визначають витрати води Q, 

тип укріплення, ширину русла по дну b, коефіцієнт закладення укосів m, ухил 

дна русла i, нормальну чи побутову глибину протікання води h0.  

За висоти перепадів Р необхідну відстань між перепадами l визначають 

за формулою: 
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,
іi

P
l

0п −
=                                                 (10) 

 

де іп – ухил земної поверхні. 

 

1.3 Проєктування швидкостоків 

 

Швидкостоком називають штучну споруду (русло) з ухилом дна більше 

критичного. Швидкостоки можуть бути призматичні та непризматічні. 

Призматичні швидкотоки представляють собою природні або штучні рус-

ла, або лотки постійного перерізу (а також водопропускні труби), ухили яких 

більше критичного. 

Непризматічні швидкостоки влаштовуються як перехідні ділянки, за допо-

могою яких потік звужується перед входом до споруди або розширюється на 

виході з неї.  

Штучні швидкостоки споруджують залізобетонними, бетонними, 

кам’яними. 

Значення швидкісної характеристики, відповідної допустимої швидкості 

течії визначають за формулою: 
 

.
i

V
W доп=                                                    (11) 

 

Із формули 
an

R
W

3/2

=
 

 знаходять гідравлічний радіус R. 

Ширина швидкостоку: 
 

.
RV

Q
b

доп

p
=                                                 (12) 

 

За прямокутного перерізу глибину потоку визначають так: 

 

.
R2b

bR
h0

−
=

                                             (13) 

 

1.4 Проєктування малих водовідвідних споруд 

 

Водопропускні труби – це штучні споруди, призначені для пропуску під 

насипами доріг невеликих постійних або періодично діючих водотоків. 

За формою отвору труби поділяються на круглі, прямокутні, овоїдальні, 

трикутні, трапецоїдні, еліптічні тощо. 

За кількістю отворів труби бувають одно-, дво- і триочковими. 

За матеріалом труби поділяють на дерев’яні, кам’яні, бетонні, залізобе-

тонні, металеві, пластмасові та з інших матеріалів. 
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Труби можуть бути з оголовками і без них. Застосування оголовків підви-

щує водопропускну здатність труб. Розрізняють портальні, комірні, розтрубні 

та обтічні оголовки. 

За способом будівництва труби поділяються на споруджувані з матеріалів 

на місці та збірні з блоків, виготовлених на заводі. 

Залежно від режиму протікання води труби поділяють на безнапірні, що 

працюють неповним перетином; напівнапірні, що працюють повним перерізом 

на вході в трубу і не повним на решті довжини труби; напірні, що працюють 

повним перерізом на всій довжині труби. 

Величину отвору визначають гідравлічним розрахунком залежно від роз-

рахункових витрат водного потоку й допустимої швидкості течії води. Пропус-

кну здатність безнапірних труб визначають за формулою: 
 

( ),hHg2Q cсб −=                                            (14) 
 

– для напівнапірних труб:  
 

( ),hHg2Q cсп −= 
                                                          

 (15) 

 

– для напірних труб: 
 

( ),hHg2Q тртрн −=                                          (16) 

 

де б, п, н – коефіцієнти витрат;  

с – площа стисненого перерізу, м2, яку визначають за допомогою графіка;  

тр – площа поперечного перерізу труби, м2;  

Н – глибина води перед трубою, м;  

hс – глибина потоку в стиснутому перерізі, м;  

hтр – висота (діаметр) труби, м. 

Найменшу висоту насипу біля безнапірних труб визначають за форму-

лою: 
 

Hmin= hтр + hкон + hзас,                                        (17) 
 

де hтр – діаметр круглої або висота прямокутної труби, м;  

hкон  – товщина стінок труби, м;  

hзас – засипка над трубою, яка для автомобільних доріг має бути не меншою 

ніж 0,5 м. 

Найменшу висоту насипу біля напівнапірних і напірних труб визначають 

за формулою: 
 

Hmin = H + ,                                                (18) 
 

де Н – рівень підпертої води, м;  

 – запас над рівнем підпертої води, який приймають 1,0 м. 

Довжина труби залежить від висоти насипу Ннас  біля труби, яку прийма-
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ють за поздовжнім профілем після його проєктування, і має бути не менше 

найменшої висоти насипу біля труби Ннас  Нmin. 

За висоти насипу Ннас  6,0 м довжина труби без оголовків: 
 

( ) ( )
,

sin

1
n

mi1

hHmB5,0

mi1

hHmB5,0
L

0

трнас

0

трнас










+

−

−+
+

+

−+
=            (19) 

 

де В – ширина земляного полотна, м;  

m – коефіцієнт закладення укосів насипу, m = 1,5;  

Ннас – висота насипу біля труби, м;  

hтр – діаметр круглої труби, м;  

і0 – ухил труби, приймають рівним ухилу логу біля споруди іс;  

n – товщина стінок оголовка, приймають 0,35 м;  

 – кут між віссю дороги й труби. 

За висоти Ннас >6,0 м довжина труби: 
 

( ) ( )
.

sin

1
n

i75,11

hH75,15,1B5,0

i75,11

hH75,15,1B5,0
L

0

трнас

0

трнас










+

−

−+−
+

+

−+−
=    (20) 

 

Повна довжина труби: 
 

Lтр = L + 2М,                                                (21) 
 

де М – довжина оголовків. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Як визначають витрати зливового стоку водовідвідної канави? 

2. Як виконують гідравлічний розрахунок водовідвідної канави? 

3. Коли проєктують східчасті перепади і швидкостоки? 

4. Що таке швидкостік? 

5. Коли необхідно влаштовувати гасителі енергії після перепаду? 

6.  Як розраховують східчасті перепади? 

7. Як розраховують швидкостоки? 

8.  Що таке водопропускні труби? 

9.  Навести класифікацію водопропускних труб. 

10.  Як виконують гідравлічний розрахунок водопропускних труб залежно від режиму 

протікання води? 

 

ТЕМА 2 ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКТОРА ЗЛИВОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ 

 

2.1 Гідрологічний розрахунок колектора 

 

Гідрологічним розрахунком визначають розрахункові витрати на розраху-

нкових ділянках у розрахункових перерізах. 

Гідрологічний розрахунок виконують у такому порядку: намічають межі 
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басейну стоку, визначають ухили вулиць і траси колекторів, колектор розбива-

ють на окремі ділянки. Межі ділянок визначають місцями приєднання бічних 

колекторів і зміни ухилів. 

Витрати води, л/с, на ділянках дощової каналізації визначають за мето-

дом граничних інтенсивностей за формулою: 
 

m
t

FAz
q

1,0n2,1
r

2,1
mid

r 


=
−

 ,                                         (22) 

 

де zmid – середнє значення коефіцієнта покриву, що характеризує поверхню ба-

сейну стоку й залежить від виду поверхні покриття міської території; для водо-

непроникних покриттів (асфальтобетонних, бетонних, покрівель будинків і 

споруд) можна прийняти zmid ≈ 0,25;  

A, n – параметри, які потрібно визначати за результатами обробки багаторіч-

них записів самописних дощомірів, зареєстрованих у певному конкретному пу-

нкті, або за формулою (24); 

 F – розрахункова площа стоку, га;  

tr – розрахункова тривалість дощу, що дорівнює тривалості протікання води 

поверхнею, лотками та трубами до розрахункової ділянки, хв;  

β – коефіцієнт, що враховує збільшення пропускної здатності ділянок колек-

торів дощової каналізації, які працюють з підйомом рівня води в колодязях, і 

становить: β = 1,0, якщо ухил місцевості і більше 0,03; β = 0,6–0,8 – в інших ви-

падках;  

η – коефіцієнт, що враховує нерівномірність випадання дощу на площі стоку: 

η = 1,0 для F < 500 га; за F  500 га η визначають згідно з таблицею 1;  

m – коефіцієнт, що враховує тривалість дощу, і приймається: m = 1,0 для tr > 

10 хв; для tr = 2–10 хв, m визначають за формулою:  
 

34,0
rt457,0m = .                                                    (23) 

 

Таблиця 1 – Коефіцієнт  для врахування нерівномірності випадання дощу по площі 

басейна стоку 

 

Площа стоку F, га Значення коефіцієнта  

< 500 1,00 

500 0,95 

1 000 0,9 

2 000 0,85 

4 000 0,8 

6 000 0,7 

8 000 0,6 

10 000 0,55 
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За відсутності оброблених даних записів дощомірів параметр А розрахо-

вують за формулою: 










+=

r

n
20

mlg

Plg
120qA ,                                           (24) 

 

де q20 – інтенсивність дощу, л/на 1 га, тривалістю 20 хв для певної місцевості 

при P = 1 рік;  

mr – середня кількість дощів за рік;  

n і γ – показники ступеня, що залежать від географічного розташування регі-

ону;  

P – період одноразового перевищення розрахункової інтенсивності дощу, 

який можна визначати залежно від характеру об’єкта каналізування, умов роз-

ташування колектора (з урахуванням наслідків, які можуть статися під час до-

щів, що перевищують розрахункові). 

Розрахункову тривалість дощу tr приймають такою, що дорівнює сумі ча-

су протікання дощових вод від найвіддаленішої точки кварталу поверхнею та 

трубами до розрахункового перерізу трубопроводу: 
 

трcanconr tttt ++= ,                                              (25) 

 

де tcon – тривалість протікання дощових вод до вуличного лотка, а за наявності 

дощоприймачів у межах кварталу – до вуличного колектора (час поверхневої 

концентрації), яку можна визначати розрахунком або приймати від 5 до 10 хв у 

населених пунктах за відсутності внутрішньоквартальних закритих дощових 

мереж, а за їхньої наявності – 3–5 хв (під час розрахунків внутрішньокварталь-

ної каналізаційної мережі – 2–3 хв);  

tcаn – тривалість протікання дощових вод вуличними лотками до дощоприй-

мачів (за відсутності їх у межах кварталу), хв, яку можна визначати за форму-

лою (26);  

tтр – тривалість протікання дощових вод трубами до розрахункового перері-

зу, хв, яку можна визначати за формулою (27). 

Тривалість протікання дощових вод вуличними лотками tcаn, хв, визнача-

ють за формулою:  
 

=
і і.can

і.can
can ,

V

l
021,0t                                            (26) 

 

де lcan.і – довжина і-х ділянок лотків, м;  

Vcan.і – розрахункова швидкість течії води лотком проїзної частини, м/с. 

Тривалість протікання дощових вод трубами до розрахункового перерізу 

tтр, хв, визначають за формулою: 
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=
і і.тр

і.тр
тр

V

l
017,0t ,                                           (27) 

 

де lтр.і – довжина і-х ділянок трубопроводу, м;  

Vтр.і – розрахункова швидкість течії води в трубопроводі, м/с. 

Визначивши витрати зливової води, визначають діаметри колектора для 

кожної ділянки. 

 

2.2 Гідравлічний розрахунок колектора 

 

Гідравлічним розрахунком визначають швидкість течії води в трубах, гід-

равлічний ухил, гідравлічний радіус, пропускну здатність колекторів мережі. 

Умовами розрахунку є самопливний і безнапірний рух води в трубах; робота 

колекторів під час їхнього розрахункового наповнення; рух води в колекторах, 

як турбулентного потоку. 

Пропускну здатність трубопроводів визначають за формулою: 
 

Vq = ,                                               (28) 
 

де q – розрахункова витрата стічних вод, м3/с;  

ω – площа перерізу труби, м2;  

V – середня швидкість руху стічних вод, м/с.  

 

2.3 Проєктування поздовжнього профілю колектора зливової каналізації 

 

Проєктування в профілі колекторів має на меті встановити позначки лотків 

труб, ухили й глибину закладення. 

Поверхневі води в колектор надходять через дощоприймальні колодязі. Ві-

дстань між дощоприймальними колодязями залежить від ухилу вулиці: у разі 

ухилу вулиці 4 ‰ – 50 м; 4–6 ‰ – 60 м; 6–10 ‰ – 70 м; 10–30 ‰ – 80 м; більше 

30 ‰ – 90 м. 

Оглядові колодязі встановлюють у місцях повороту траси, зміни діаметрів 

чи ухилів, приєднання гілок від дощоприймальних колодязів або бічних колек-

торів, а також на прямих ділянках на відстані: у разі діаметра 0,40 м – 50–60 м; 

0,50–0,60 м – 60–70 м; 0,70–1.00 м – 60–80 м; більше 1,2 м – 70–100 м. 

Порядок побудови поздовжнього профілю колектора зливової каналіза-

ції та вимоги щодо його оформлення. 

Поздовжній профіль будують в масштабах: горизонтальний 1:2000, верти-

кальний 1:100: 

1. Спочатку будують чорний (існуючий) профіль, потім червоний (проєк-
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тний) за позначками, що розташовані над колектором. У графі «Відстані» вка-

зують відстані між перехрестями та іншими характерними точками згідно пла-

ну міста. У графі «Позначки поверхні існуючі» надписують позначки існуючої 

поверхні землі, а у графі «Позначки поверхні планувальні» – позначки, що за-

проєктовані (червоні). Існуючу лінію поверхні показують пунктиром, проєктну 

– суцільною лінією. 

2. У графі «План колектора» викреслюють схематично план проїзної час-

тини вулиці, на якій розміщено колектор, показують перехрещення з іншими 

вулицями. На проїзній частині розміщують дощоприймальні колодязі. Після 

цього розміщують оглядові колодязі. 

3. Будують поздовжній профіль колектора, на якому показують всі огля-

дові колодязі, з’єднані між собою трубою. Трубу закладають нижче від проєкт-

ної лінії поверхні залежно від розрахункової глибини промерзання ґрунту.  

4. У графі «№ колодязів» проставляють номери оглядових колодязів.  

5. У графі «Відстань між колодязями» надписують відстані між оглядо-

вими колодязями. 

6. У графі «Позначки труби – лотка» проставляють позначки лотка коло-

дязя чи труби. Позначка лотка – це найнижча точка на дні колодязя або труби. 

7. У графі «Позначки труби – шелиги» надписують позначки шелиги – 

найвищої точки усередині труби. Позначка шелиги – це позначка лотка плюс 

діаметр труби. 

8. У графі «Ухили/Відстані» зверху надписують ухили труби у промілях, 

знизу – довжину ділянки труби з цим ухилом у метрах і діаметр труби на цій 

ділянці в міліметрах.  

9. У графі «Витрати, швидкості» показують розрахункові витрати qr за гі-

дрологічним розрахунком, швидкість води у трубі V і пропускну здатність тру-

би q за гідравлічним розрахунком. 

10. У графі «Основа, матеріал» указують, на якій основі вкладають труби 

і яким матеріалом засипають.  

11. Розраховують робочі позначки, які надписують на профілі зверху над 

оглядовими колодязями.  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Як виконують гідрологічний розрахунок колектора зливової каналізації? 

2. Як визначають площу басейну стоку? 

3. Як визначають розрахункову тривалість дощу? 

4. Що визначають гідравлічним розрахунком зливової каналізації? 

5. Як розміщують дощоприймальні та оглядові колодязі на зливовій каналізації?  

6. Назвіть порядок побудови поздовжнього профілю колектора зливової каналізації. 
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ТЕМА 3 ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ  

ВІД ЗАТОПЛЕННЯ 

 

3.1 Проєктування та розрахунок дамб обвалування 

 

Огороджувальні дамби влаштовують уздовж меж території, яку захищають 

від затоплення.  

Траси дамб слід обирати в залежності від топографічних та інженерно-

геологічних умов будівництва, за умови мінімальної зміни гідрологічного ре-

жиму водотоку й максимального використання обвалованої території. 

Переріз дамби залежить від її містобудівного використання. На низовому 

укосі можна передбачати пішохідні алеї і доріжки або розміщувати забудову. 

Дамби обвалування влаштовують у вигляді насипу трапецоїдного перерізу. 

Ширину дамби по верху приймають у середньому 4,5–10 м.  

У підошві низового укосу водосховищних і морських дамб обов’язково 

проєктують дренаж.  

Висоту дамби визначають за формулою: 
 

H = Zp – Z0 + hн + a + ,                                     (29) 

де Н – висота дамби, м;  

Zp – позначка найвищого рівня з розрахунковою забезпеченістю р %, м;  

Z0 – позначка основи дамби, м;  

hн – підйом горизонту води від вітрового нагону, hн = 0,5–1,0 м;  

а – висота набігу хвилі на укіс дамби, а = 1,5 hхв, м;  

hхв – висота хвилі, м;  

 – запас у висоті гребеня над найвищою позначкою набігу хвилі на укіс,  

 = 0,5 м. 
 

,LW0208,0h 3/14/5

хв =                                      (30) 
 

де W – швидкість вітру, м/с;  

L – довжина розгону хвилі, м. 

Розрахунковий горизонт високої води (РГВВ) визначають імовірнісними 

розрахунками за рівнями, що спостерігаються на водомірних гідрометеопостах, 

де фіксують рівні паводків. Ймовірність спостереження рівня обчислюють за 

формулою: 
 

,
4,0n

3,0i
Pi

+

−
=                                               (31) 

 

де i – порядковий номер року;  

n – загальна кількість років спостереження. 

Розрахунковий горизонт високої води (РГВВ) визначають із залежності: 
 

РГВВ = ГМВ+Нр%,                                         (32) 
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де ГМВ – позначка горизонту меженної води;  

Нр%  – розрахунковий рівень заданої ймовірності р. 

Стійкість укосів насипу оцінюють зіставленням їхнього фактичного кое-

фіцієнта стійкості Кст з його нормативним значенням Кн. Стійкість вважають 

забезпеченою, якщо Кст > Кн. Кст визначають з основних рівнянь статики:  
 

( )
,

sinRQ

RclcostgQ

М

М
К

n

1i
ii

n

1i
sii

зр

ут

ст









=

=

+

==




                             (33) 

 

де  ,М ут   зрМ  – відповідно суми моментів утримуючих і зрушуючи сил;  

Qi – вага призми;  

і – кут нахилу поверхні сковзання у межах виділеної призми;  

li – довжина ділянки дуги сковзання у межах виділеного відсіку;  

с – зчеплення ґрунту;  

 – кут внутрішнього тертя ґрунту;  

R – радіус кривої сковзання. 

 

3.2 Проєктування суцільної підсипки міських територій,  

що затоплюються 

 

Під час виконання проєкту суцільної підсипки території встановлюють: 

основні параметри насипу, тобто межі і площу території, що підсипається, а та-

кож висоту насипу на окремих ділянках; обсяг робіт, спосіб проведення робіт; 

розрахунок механізмів. 

Під час визначення найменшої позначки території варто мати на увазі мо-

жливість підпору ґрунтових вод. За постійного затоплення величину підпору 

приблизно знаходять за формулою: 
 

( ) ,hZhhhZ п

2

pp

2

p

2

пп −++−=                                  (34) 

 

де Zп – величина підпору ґрунтових вод у конкретному перерізі, м;  

hп – підвищення побутового рівня ґрунтових вод над водотривким шаром у 

тому ж перерізі, м;  

hр – підвищення побутового рівня води у річці над водотривким шаром ґрун-

ту, м;  

Zр – підпір, створений у річці, м. 

Для захисту території від затоплення підсипанням відмітку брівки бере-

гового укосу території слід приймати не менш, ніж на 0,5 м вищою від розраху-

нкового рівня води у водному об'єкті з урахуванням розрахункової висоти хвилі 

та її накату.  

Для зведення насипу застосовують піщані й глинисті ґрунти.  
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3.3 Регулювання русел струмків і малих річок 

 

Струмки і малі річки на території міста можуть зберігатися у вигляді при-

родного русла, поліпшеного випрямленням, поглибленням, плануванням при-

лягаючої території та ін.: відкритого каналу (русла) з відповідним укріпленням 

дна й укосів; закритого каналу (колектора); у вигляді комбінованого русла, що 

складається з водостоку, призначеного для пропуску весняних і часто повтор-

них зливових витрат, і відкритого русла, що служить для пропуску витрат 

більш рідкої повторності. 

Гідравлічні розрахунки регульованого русла виконують за формулою Ше-

зі: 
 

,VQ

;RiCV п

=

=
                                             (35) 

 

де V – середня нормативна величина швидкості течії при рівномірному русі, 

м/с;  

іп – поздовжній ухил дна ділянки ріки;  

Q – витрати русла ріки, м3/с;  

R – гідравлічний радіус, м;  

 – площа живого перерізу, м2; 
 

R =  / p;                                                 (36) 

 = (b+mh)· h;                                             (37)  

                     ,m1h2bp 2++=                                        (38) 
 

де р – змочений периметр, м;  

h – глибина води у руслі, м;  

b – ширина русла по дну, м;  

m – коефіцієнт закладення укосу, що дорівнює ctg , де  – кут нахилу укосу 

до горизонту;  

С – швидкісний коефіцієнт, визначається для середньої шорсткості земляного 

русла. 

Коефіцієнт закладення укосу m при різних значеннях коефіцієнтів закла-

дення знаходять як середнє арифметичне цих коефіцієнтів: 

( ),mm
2

1
m 21 +=                                          (39) 

 

де m1, m2 – коефіцієнти закладення першого і другого укосів. 

Коефіцієнт С знаходять за формулою акад. М. М. Павловського: 
 

,R
n

1
С y=                                                  (40) 

 

де n – коефіцієнт шорсткості русла. 
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Поздовжній ухил дна русла ріки дорівнює: 
 

.
RC

V
i

2

2

=                                                 (41) 

 

3.4 Регулювання великих рік 

 

Приблизну ширину русла на ділянці, звуженій дамбами й напівзагатами, 

знаходять за формулою: 
 

,
i

HQ
B

2,0

5,0

=                                             (42) 

 

де В – ширина русла, м;  

Q – витрати води у ріці, м3/с;  

і – ухил дна русла ріки. 

 

3.5 Використання міських ставків як регулюючих басейнів 

водостічної мережі 

 

Розвантажувальний обвідний канал дозволяє перехопити частину витрат 

води перед територією, що захищається, відвести його за межі цієї території і 

скинути нижче за течією ріки. Канали розраховують на пропуск необхідних ви-

трат у період паводка. 

Необхідну площу дзеркала води визначають за формулою: 
 

,
bT100

Nnptm
S =                                                (42) 

 

де S – площа дзеркала води, м2;  

N – кількість жителів міста, чол.;  

n – норма дзеркала води на одного відвідувача в годину, (5 м2/год/чол.);  

р – % охоплення населення;  

m – кількість відвідувань у тиждень;  

Т – тривалість роботи басейну, пляжу на добу, год;  

t – тривалість перебування у воді, год (0,5 год);  

b – кількість днів роботи на тиждень. 

Утрати на випар визначають за формулою В. К. Давидова: 
 

,d)V12,01(55,0Z 8,0+=                                     (43) 
 

де Z – середня добова величина випару;  

d – середня добова величина дефіциту вологості, обчислена для висоти  2 м 

від землі;  

V – швидкість вітру, м/с. 

Якщо ложе водоймища складено з дрібнозернистих ґрунтів, розрахунок 
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фільтрації ведуть за формулою Дарсі: 
 

q = k  I = k S H / L,                                       (44) 
 

де q – витрати води, м3/добу;  

 – площа поперечного перерізу фільтруючого потоку, м2;  

Н – різниця напорів у двох точках, м;  

L – довжина фільтраційного шляху між цими точками, м;  

k – коефіцієнт фільтрації для даного ґрунту, м/добу. 

Проєктування регулюючих ставків включає: 

1) визначення габаритів і ємності ставка. 

2) установлення нормального і максимального горизонтів. 

3) визначення витрат обвідного колектора і розрахунок регулюючої ємнос-

ті ставка. 

4) визначення розрахункових витрат колектора нижче ставка. 

Рівняння балансу стоку має вигляд: 
 

W = Wст+Wоб,                                                 (45) 
 

де W – обсяг стоку, м3;  

Wст – обсяг води, що затримується ставком, м3;  

Wоб – обсяг води, що пропускається обвідним колектором, м3. 

Витрати води в обвідному колекторі: 
 

Qоб =  Qp;                                                    (46)           

 = 1-Wст / 0,7W,                                               (47) 
 

де Qоб – витрати води, що пропускаються обвідним колектором, м3/с;  

Qp – розрахункові витрати у місці водовипуску з колектора в ставок (незаре-

гульовані витрати), м3/с;  

W – обсяг стоку води за період паводка, м3;  

Wст – обсяг води у ставку, м3;  

 – коефіцієнт регулювання або відношення зарегульованих витрат до розра-

хункових, 0,33    0,80. 

Обсяг стоку води за період паводка можна визначити за формулою: 
 

W = Qp tp 60, м3,                                            (48) 
 

де tp – розрахунковий час стікання, хв. 

Регулюючу ємність ставка знаходять так: 
 

Wст = 60 K Qp tp, м3,                                        (49) 
 

де K – коефіцієнт, що залежить від коефіцієнта регулювання , K = f (). 

Розрахункові витрати в колекторі нижче ставка: 
 

Q =  Qоб + Qн + Qзв, л/с,                                   (50) 
 

де Qоб – розрахункові витрати, що пропускаються по обвідному колектору без 
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скидання у ставок, л/с;  

Qн – розрахункові витрати з площі, розташованої нижче ставка, л/с;  

Qзв – середні витрати при звільненні ставка, л/с. 
 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Основні принципи проєктування дамб обвалування. 

2.  В яких випадках проєктують суцільну підсипку територій? 

3. У чому полягає ідея регулюючих ставків?  

4. Як розраховують регулюючу ємність ставка? 

5. Назвати заходи щодо інженерного обладнання та благоустрою ставків. 

6. Як можна регулювати русла струмків і малих річок? 

7. Гідравлічний розрахунок регульованого русла ріки. 

 

ТЕМА 4 РОЗРАХУНКИ БЕРЕГОУКРІПНИХ СПОРУД 

 

4.1 Визначення висоти (позначки) набережної 

 

Найменшу позначку набережної встановлюють за формулою: 
 

Нmin = РГВВ+hнх+0,5,                                          (51) 
 

де РГВВ – розрахунковий горизонт високої води, м;  

hнх – висота набігу хвилі, її визначають із залежності: 
 

,
m

hК3,4
h

хвшу

нх =                                              (52) 

 

де Кшу – коефіцієнт шорсткості укріплення укосу (бетон, мостіння – 0,90);  

m – коефіцієнт закладення укосу;  

hхв – висота хвилі, яку визначають за формулою В. Г. Андріянова: 
 

,LW0208,0h 3/14/5
хв =                                        (53) 

 

де W – швидкість вітру для даного регіону (приблизно 20 м/с);  

L – розрахункова довжина розбігу хвилі (приблизно 1 км). 

 

4.2 Проєктування та розрахунок міських пляжів 

 

Пляжі влаштовують на території міста чи поблизу нього у зоні відпочинку, 

на безпечних ділянках ріки, що мають піщані обмілини, на освітленому сонцем 

березі з орієнтацією на південь чи південний захід. Загальна довжина пляжів 

має задовольняти вимогам: 
 

L = N·0,16/(kn), м,                                        (54) 
 

де N – чисельність населення, що обслуговується зоною відпочинку;  
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k – коефіцієнт неодночасності відвідування пляжів;  

n – число смуг пляжу, вважаючи ширину однієї смуги 5 м, при нормі викори-

стання площі пляжу на одну людину 5 м2;  

0,16 – коефіцієнт населення міста, що відпочиває біля води в годину «пік». 

Ширину безпечної підводної частини для купання приймають не менше 

чотирьох-п’яти смуг пляжу, що відповідає 20–25 м. 

Швидкість течії води у річці в районі пляжу не повинна перевищувати   

0,5–1 м/с.  
 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Як розраховують висоту набережної?. 

2. Як розраховують довжину пляжів?. 

3. Де влаштовують пляжі? 

 

ТЕМА 5 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК 

ДРЕНАЖІВ 

 

5.1 Класифікація дренажів 

 

Дренажі – це підземні споруди, призначені для штучного зниження рівня 

підземних вод протягом тривалого часу.  

Залежно від розміщення дренажів стосовно дренованої території і джерел 

надходження до неї підземних вод розрізняють такі системи дренажів: систе-

матичний, головний, кільцевий і береговий. 

Розрізняють дренажі досконалого і недосконалого типів.  

Залежно від застосованих пристроїв для захоплення ґрунтових вод виділя-

ють такі типи дренажів: горизонтальний, вертикальний і комбінований. 

Горизонтальні дренажі найбільш розповсюджені у міському будівництві. У 

конструктивному відношенні їх поділяють на відкриті, закриті, галерейні.  

Вертикальні дренажі складаються з груп трубчастих колодязів, об'єднаних 

в єдину систему за допомогою водопровідних пристроїв і насосної станції. 

Вертикальні дренажі класифікують: 

а) за водопровідними пристроями – вбирні колодязі, одиночні трубчасті 

колодязі, глухі колектори, вакуумні системи, ерліфтові; 

б) за типами фільтрів – дірчасті, шпаруваті, дротові, сітчасті, каркасно-

стрижневі, гравійні, з пористого бетону на основі клею БФ. 

Комбіновані дренажі складаються з трубчастих колодязів і горизонтальної 

дрени. 

Спеціальні способи дренування ґрунтів. Існують такі види спеціального 

дренажу: пластовий чи постільний, вентиляційний, біодренаж, електрод-

ренаж, термодренаж та інші. 
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5.2 Проєктування та розрахунок дренажних систем 

 

Трасування дренажів визначає: розміщення дренажної мережі в плані, ви-

бір глибини закладення мережі, сполучення дренажних ліній у плані й профілі, 

вибір проєктних ухилів дренажів. 

Розміщення дренажної мережі у плані визначають системою і типом дре-

нажу, а також характером забудови. 

Глибину закладення визначають величиною зниження рівня підземних вод, 

системою та типом дренажу, гідрогеологічними умовами дренованої території.  

Поздовжній дренаж проєктують із поздовжнім ухилом не менше 4 ‰. 

Мінімальний діаметр труб приймають 200 мм. Для прийому води в трубах 

роблять отвори діаметром 8–12 мм. 

Гідрологічний розрахунок дренажів включає визначення дебіту дренажу та 

положення зниженого рівня ґрунтових вод (РҐВ) (кривої депресії). 

Витрати води знаходять за формулою Дарсі: 
 

,kiQ =                                                        (55) 
 

де Q – витрати води, м3/добу;  

 – поперечний переріз водоносного шару, м2;  

k – коефіцієнт фільтрації, м/добу;  

i – гідравлічний градієнт (гідравлічний ухил). 

Гідравлічний розрахунок дренажів полягає у визначенні перерізів водоп-

ровідних систем, наповненні їх водою і швидкості течії в них води. 

Швидкість течії води у дренажах при повному наповненні труби знахо-

дять за формулою: 

,RiCV =                                               (56) 

чи  

,di
2

C
V =                                               (57) 

 

де R – гідравлічний радіус, м;  

і – гідравлічний ухил на трасі дренажу;  

d – діаметр труб, м;  

С – коефіцієнт Шезі, приймають із залежності: 
 

,

d

n2
1

70
С

+

=                                            (58) 

 

де n – коефіцієнт шорсткості внутрішньої поверхні труби.    

За неповного заповнення труб значення коефіцієнта С може бути прийнято 

за формулою: 
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.

d

n
1

70
С

+

=                                             (59) 

 

Значення ухилу, що відповідає мінімально чи максимально допустимим 

швидкостям у відкритих дренажах: 
 

,
RC

V
i

2

2

=                                                 (60) 

у трубчастих дренажах 

.
dC

V4
i

2

2

=                                                 (61) 

 

Пропускна здатність дрен: 
 

,VQ =  л/с,                                            (62) 
 

де  – площа живого перерізу дренажу, м2. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Що собою представляють дренажі? 

2. Які види дренажів Ви знаєте? 

3. Як розміщують у плані дренажні мережі? 

4. Основні принципи гідрологічного розрахунку дренажних систем. 

5. Основні принципи гідравлічного розрахунку дренажних систем. 

6. Як розраховують систематичний дренаж досконалого типу? 

7. Як розраховують систематичний дренаж недосконалого типу? 

8. Як розраховують пристінковий дренаж? 

9. Як розраховують вертикальний дренаж досконалого типу? 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЙ ІЗ НЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ФІЗИКО-ГЕОЛОГІЧНИМИ ЯВИЩАМИ 

 

ТЕМА 6 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ЗАБОЛОЧЕНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

6.1 Утворення та типи боліт 

 

Болотами називають перебільшено зволожені ділянки земної поверхні, на 

яких більшу частину року застоюється вода.  

За умовами розташування і живлення болота поділяють на верхівкові, ни-

зинні, перехідні. 

Ділянки, на яких застоюються поверхневі води чи відбувається система-

тичне перезволоження територій ґрунтовими водами, але торф’яний покрив 

відсутній чи має товщину менше 30 см, називають заболоченими. 
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6.2 Заходи інженерної підготовки під час освоєння заболочених територій 

 

Інженерна підготовка заболочених територій охоплює комплекс загальних 

і спеціальних заходів.  

Методи привантаження боліт аналогічні методам підсипання заплавних 

територій. 

Метод повного виторфовування полягає у вилученні торф’яного ґрунту з 

наступною його заміною мінеральним.  

На ділянках сельбищної зони застосовують метод привантаження з дре-

нуванням ґрунтів.  

На територіях промислових підприємств і комунально-складських зон ви-

користовують часткове чи повне виторфовування, осушення територій. 

Під час будівництва вулиць і доріг також застосовують не тільки метод 

привантаження, але й часткового чи повного виторфовування.  

Дороги нижчих категорій можна будувати безпосередньо на поверхні 

торф’яного шару, а у разі достатньої його товщині – на сплавині. Для розподілу 

ваги на велику площу поверхні болота і запобігання зосередженому тиску на-

сип відсипають на дерев’яні настили. 

Глибокі болота доцільно перетинати естакадами. 

Вертикальне планування територій та організація поверхневого водовідве-

дення на болотах мають такі саме особливості, як і у підсипаних заплавних те-

риторій. Поздовжній профіль вулиць і проїздів має вигляд пилкоподібного. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Що таке болота? 

2. Які типи боліт Ви знаєте? 

3. Основні способи будівництва на болотах. 

4. Які методи будівництва доріг на болотах Ви знаєте?  

 

ТЕМА 7 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА У ПОСУШЛИВИХ РАЙОНАХ 

 

7.1 Особливості посушливих районів і значення зрошення для міста 

 

Штучним зрошенням називають зволоження ґрунту за постійної чи пе-

ріодичної нестачі вологи.  

Штучне зрошення, утворюючи сприятливий режим вологості повітря і 

ґрунту, є одним із найважливіших гігієнічних умов мікроклімату міських жит-

лових районів. На зрошуваних ділянках температура приземного повітря нижче 

на 2–4°С порівняно з незрошуваними ділянками. Відносна вологість повітря 

збільшується на 10–20 %.  
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7.2 Зрошувальні системи 

 

До складу відкритої системи зрошення входять: джерело зрошення; магіс-

тральні канали, якими подають воду від джерел зрошення до поливних каналів; 

розподільні канали, що одержують воду з магістральних каналів і поділяють її 

між господарствами; поливальна мережа (зрошувальна мережа), за допомогою 

якої виконують поливання, і борозни – вивідні та поливні – для рівномірного 

розподілу води із зрошувачів на поливну ділянку; водовідвідна мережа, призна-

чена для скидання надлишкових поверхневих вод із зрошувальної мережі та 

поливних ділянок; споруди на мережі (затвори, греблі, водоскиди). 

Зрошувальні системи за способом набору і транспортування води поділя-

ють на самопливні, з механічним водопідйомом, підґрунтового зрошення, зро-

шення дощуванням, лиманного зрошення. 

У самопливних системах вода з джерела самопливом надходить до зрошу-

вальних каналів.  

У системах з механічним водопідйомом водозабір здійснюють за допомо-

гою насосних станцій з джерел із рівнем води нижче зрошуваної ділянки.  

При підґрунтовому зрошенні зволоження верхніх шарів ґрунту здійсню-

ють водою, яку подають дренами напірної мережі дрібного закладення.  

У дощувальних системах водозабір із джерел зрошення можна здійснюва-

ти самопливом чи з механічним водопідйомом. Воду до дощувальної машини 

подають через напірний трубопровід або відкриті канали.  

У районах, де використання паводкового стоку способом його зарегулю-

вання за місцевими умовами неможливе чи економічно недоцільне, застосову-

ють лиманне зрошення.  

Залежно від джерела лимани поділяють на схилові, що заповнюються пота-

лими водами з прилеглих водозборів; заплавні, що заповнюються паводковими 

водами рік; лимани, що заповнюються водою з обводнювальних і зрошувальних 

каналів у неполивний період. 

 

7.3 Поливні й зрошувальні норми 

 

Залежно від кліматичних особливостей, характеру ґрунту і виду рослинно-

сті встановлюють поливну й зрошувальну норми. 

Воду, подану на один полив одного гектару, називають поливною нормою 

і обчислюють у м3/га.  

Суму поливних норм за сезон називають зрошувальною нормою, тобто кі-

лькістю води (м3), потрібною для поливу одного гектару землі. Середня зрошу-

вальна норма для всієї зрошуваної площі дорівнює середньозваженій нормі для 

всіх типів зелених насаджень: 
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де N – середня зрошувальна норма для всієї зрошуваної площі, м3;  

Ni – зрошувальна норма для цих типів посадок, м3;  

Fi – площі певних типів посадок, га. 

Отримана зрошувальна норма є нормою «нетто». Зрошувальна норма 

«брутто» складається із зрошувальної норми «нетто» і втрат води у зрошуваль-

них каналах. Відношення норми «нетто» до норми «брутто» називається ко-

ефіцієнтом корисної дії (ККД) зрошувальних каналів:  
 

брутто

нетто

N

N
ККД = .                                             (64) 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Яке значення має зрошення для міста? 

2. Які Ви знаєте зрошувальні системи? 

3. Склад відкритої системи зрошення. 

4. Що називають поливною і зрошувальною нормами? 

5. Що таке ККД зрошувальних каналів? 

 

ТЕМА 8 БОРОТЬБА З ЯРАМИ ТА ЯРОУТВОРЕННЯМ 

 

8.1 Процеси утворення та розвитку ярів 

 

Яри – це глибокі вибої, що тягнуться від вищих точок вододілу до водой-

мища. Вони широко розповсюджені у степовій і лісостеповій зонах. 

Причиною утворення ярів є ерозія, розмивання ґрунту зливовими і талими 

водами. На яроутворення впливають крутість і форма схилів, кліматичні умови, 

атмосферні опади, характер ґрунтів, наявність ґрунтових вод, що виходять на 

схилах. Утворенню ярів сприяють тріщини у товщі ґрунту після промерзання 

його узимку, відсутність рослинності на схилах і вододілах, нерівності рельєфу 

схилів. Зародженню і розвитку нових ярів значною мірою сприяє неправильна 

господарська діяльність людини: знищення дерев і трав’яного покриву, непра-

вильне землекористування – оранка схилів балок, випас худоби на схилах, не-

правильно заплановані й неукріплені придорожні канави, розкопування та під-

копи, неорганізоване скидання промислових і господарських вод, витоки з во-

допровідних і каналізаційних мереж. 
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8.2 Класифікація ярів 

 

Розрізняють яри діючі, загаслі й засипані.  

Яри за формою в плані можуть бути: одиночними (прямими чи криволі-

нійними) або розгалуженими, що становлять систему ярів. 

 

8.3 Заходи боротьби з ярами 

 

Заходи боротьби з ярами поділяють на профілактичні й капітальні. Про-

філактичні заходи застосовують на першій стадії розвитку ярів – зарівнюван-

ня вимоїн, припинення вирубки дерев і чагарників. Для зменшення кількості 

води, що надходить у яр, влаштовують систему нагірних перехоплюючих і во-

довідвідних канав.  

Капітальними заходами передбачають комплексні роботи, що охоплю-

ють увесь водозбірний басейн яру. Крім відведення поверхневих і підземних 

вод планують схили яру, роблячи їх більш положистими. Якщо на схилах яру 

розміщують будівлі, тоді застосовують терасування території.  

На більш положистих ділянках у середній частині дна яру проєктують за-

гати і водобійне укріплення. Ці будівлі є малими гідротехнічними спорудами, 

що виконують протиерозійну роль: загати, горизонтальні та похилі вали-

тераси, водозатримувальні вали, водовідвідні вали-канави, розпилювачі сто-

ку. 

До капітальних заходів зараховують засипку яру завдяки надлишковим об-

сягам ґрунту.  

 

8.4 Використання ярів у міському будівництві 

 

У верхів’ях неглибоких ярів розташовують будинки, а також розміщують 

гаражі, автостоянки, склади та інше. У більш глибокій частині ярів влаштову-

ють парки, сади міського чи районного значення. Провівши відповідні заходи 

щодо укріплення укосів і дна, в ярах створюють штучні водоймища для купан-

ня, декоративного чи спортивного призначення. У ярах можна будувати спор-

тивні споруди з використанням схилів для трибун. 

На дні яру можна прокладати підземні комунікації.  

Яри можна використовувати для прокладання міських вулиць особливо 

магістральних безперервного руху з влаштуванням перехрещень і розв’язок у 

різних рівнях.  

Яри, розташовані поблизу міста, можуть бути використані під розплідни-

ки, фруктові сади, виноградники, парники та інше. 
 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Що називають ярами? Які причини утворення ярів? 

2. Стадії розвитку яру. 

3. Класифікація ярів. 
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4. Заходи боротьби з ярами. 

5. Як яри можуть використовуватись у містобудівництві? 

 

ТЕМА 9 ЗСУВИ Й ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ 

 

9.1 Причини утворення зсувів 

 

Зсув – маса гірських порід, що сповзла чи сповзає по схилу або укосу під 

впливом сил тяжіння, гідрогеодинамічних, сейсмічних та інших сил.  

Зсуви відбуваються, коли порушується задовольняюче умовам стійкості 

співвідношення між крутістю і висотою схилу, що задовольняє умовам стійкос-

ті, з одного боку, і міцністю порід – з іншого. 

Причини виникнення зсувних явищ розділяються на пасивні й активні. До 

пасивних зараховують геологічну будову місцевості, крутість і форму схилів. 

Найбільш піддані оповзанню круті схили, що мають опуклу чи нависаючу кон-

фігурацію, ділянки з похилим заляганням шарів порід. До активних причин 

належать діяльність підземних і поверхневих вод, атмосферні явища, сейсмічні 

явища, діяльність людини – підривні роботи; риття траншей; підрізування схи-

лів під час будівництва доріг; знищення рослинності на схилах; збільшення на-

вантажень на схили з побудовою будинків і споруд; тривалий струс схилів під 

час руху трамваїв, потягів, роботі механізмів; витоки з мереж; скидання снігу, 

вивезеного з міських територій; будівництво гідроелектростанцій і водосховищ, 

мостів, трамплінів. Пасивні причини тільки сприяють утворенню зсувів, а акти-

вні безпосередньо їх викликають.  

 

9.2 Класифікація зсувів 

 

Залежно від активності зсуви поділяють на діючі активні, ті, що тимча-

сово припинилися, загаслі. Діючі зсуви мають свіжі, добре виражені форми по-

верхні. Ті, що тимчасово припинилися, і загаслі зсуви зазвичай покриті рослин-

ністю і сліди останнього руху важко помітні. 

За глибиною захоплення схилу виділяють дрібні (поверхневі) і глибокі 

зсуви.  

За характером зміщення зсуви розрізняють: опливини; зсуви-потоки 

(глетчери); зсуви східчасті, що поділяються на зсуви сковзання, видавлюван-

ня та суфозійні; контактні; кам’яні й щебенево-глинисті потоки. 

 

9.3 Основні заходи боротьби із зсувами 

 

До основних засобiв iнженерного захисту об’єктiв зараховують затримува-

льнi та пiдтримувальнi споруди та фундаменти; фундаменти, якi обтiкаються 

зсувними масами; берегозахиснi споруди; дренажi глибокого закладання; змiну 

рельєфiв схилів. 
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До допомiжних засобiв зараховують регулювання стоку поверхневих вод, 

захист поверхонь схилів вiд iнфiльтрацiї зливових i талих вод у ґрунт та ерозій-

них процесiв; дренажi дрібного закладання, застiйнi дренажi та каптажi; агро-

лiсомелiорацiя; хiмiчне закрiплення грунтiв зсувної зони. 

Затримувальнi протизсувнi споруди повиннi забезпечувати можливiсть 

сприйняття зсувного тиску шляхом реактивного опору стiйкого грунту по пове-

рхнях опор глибокого закладання, а також не допускати продавлювання та пе-

реповзання через них ґрунту зсувного масиву.  

Пiдтримувальнi протизсувнi споруди повиннi забезпечувати самостiйно 

або разом з iншими засобами iнженерного захисту можливiсть сприйняття зсу-

вного тиску. Їх виконують у виглядi пiдпiрних стін, контрбанкетiв, контрфо-

рсiв, пальових конструкцій, буронабивних залізобетонних паль, анкерного і 

нагельного кріплення, металевих сіток, геоматів.  
 

Запитання для самоконтролю: 

 

1. Що собою являють зсуви? Причини утворення зсувів. 

2. Як класифікують зсуви? 

3. Назвіть основні заходи боротьби із зсувами. 

 

ТЕМА 10 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЙ ІЗ КАРСТАМИ 

 

10.1 Причини виникнення карстових явищ та їхня класифікація 

 

Карст – комплексний геологічний процес, пов’язаний із розчиненням повер-

хневими і (або) підземними водами гірських порід, з їхнім ослабленням, руйну-

ванням, утворенням порожнин, зміною напруженого стану порід, хімічного 

складу і режиму підземних вод, суфозією (механічною і хімічною), ерозією, осі-

данням, обваленням, провалами ґрунтів і земної поверхні.  

Карстові процеси відбуваються у результаті діяльності підземних і частко-

во поверхневих вод, які під час зустрічі з легкорозчинними гірськими породами 

розчиняють і вилуговують їх. У результаті в товщі земної поверхні утворюють-

ся пустоти, порожнини, каверни і великі печери. 

Карсти супроводжуються частими провалами й осіданнями покрівлі. Про-

вал покрівлі карстових печер призводить до утворення на поверхні землі за-

глиблень, вибоїв і борозен, що називаються каррами, воронкоподібних заглиб-

лень, що називаються карстовими воронками.  

Розрізняють активний (сучасний) карст, що перебуває у стані розвитку, і 

пасивний (древній) карст.  

Карсти поділяють на дрібні, що розвиваються у верхніх шарах землі, і гли-

бокі зрілі, що поширюються до водоупору. 
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10.2 Методи усунення карстових явищ 

 

Заходи боротьби з карстовими процесами складні, вимагають значних ви-

трат і недостатньо ефективні. Тому карстові території потрібно, якщо можливо, 

обходити. Їх використовують для озеленення і створення зон відпочинку.  

Забудова і використання підземного простору в зонах активного карсту не 

допускається.  

Боротьба з карстами може вестись за такими напрямками: ретельне регу-

лювання стоку поверхневих вод, щоб не допустити їхнього влучення у карст; 

відведення підземних вод, для цього влаштовують глибокий дренаж; створення 

фільтраційних завіс і водонепроникного покриття; укріплення русел водотоків і 

нагірних канав; ліквідація тріщин і пустот на поверхні землі й у товщі масиву. 

Незначні тріщини й пустоти ліквідують за допомогою засипання водонеп-

роникним ґрунтом з ретельним пошаровим ущільненням. Неглибокі карстові 

пустоти заповнюють цементним розчином, піском чи кам’яним накидом. 

Крім цих основних заходів, застосовують спеціальні: штучне обвалення 

вибухами покрівлі карстових пустот і заповнення їх глинистим ґрунтом; повні-

стю заміняють ґрунти основи споруд; печери і пустоти заповнюють бетоном, 

цегельною кладкою. 

Трасу доріг потрібно направляти в обхід закарстованої території, щоб уни-

кнути можливих провалів і осідань дороги. Карстові ділянки варто перетинати 

естакадами з опорами, закладеними нижче карстової товщі. 
 

Запитання для самоконтролю: 

 

1. Що таке карст? 

2. Назвіть причини виникнення карстів. 

3. Як класифікують карсти? 

4. Які Ви знаєте методи усунення карстових явищ? 

5. Як можна використовувати закарстовані території? 

 
ТЕМА 11 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЙ З ПРОСАДНИМИ 

ЯВИЩАМИ ТА ПЛИВУНАМИ 

 

11.1 Осідання й просадні явища 

 

До просадних ґрунтів належать леси, лесовидні супіски, суглинки і глини, 

відходи промислових підприємств (пил, зола тощо), попелові відкладення та 

інше.  

Під терміном «осідання» розуміють процес осідання від одного лише про-

мочування, без зовнішнього навантаження, що супроводжується різкою змі-

ною структури ґрунтів.  

На просадних ґрунтах можливе влаштування будинків і споруд, інженерної 

інфраструктури переважно на плитних фундаментах. Розміщення забудови по-
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винно здійснюватись з максимальним збереженням існуючих природних водос-

токів поверхневої води.  

 

11.2 Заходи боротьби з осіданнями 

 

Одним з основних заходів є організація стоку поверхневих вод із території 

просадних ґрунтів. Крім цього, застосовують: поверхневе чи глибинне механіч-

не ущільнення ґрунту; укріплення та ущільнення просадного ґрунту способом 

попереднього замочування; заміну просадних ґрунтів ущільненою ґрунтовою 

подушкою; ущільнення ґрунту ґрунтоцементними палями; армування ґрунту 

георешітками, геополотном; ін’єкційне закріплення ґрунту способом силікати-

зації, цементації, смолізації, глинізації, використанням різноманітних латексних 

розчинів; електрохімічне закріплення; термічний випал ґрунту тощо. 

 

11.3 Боротьба з пливунами 

 

Пливун – ґрунт, насичений водою, здатний розтікатися, сповзати по сті-

нках котлованів і переміщатися разом із водою у разі розроблення в ньому 

траншей, шахт, штолень, канав, каналів, які знаходяться нижче рівня підзем-

них вод. Під час висихання пливуна він переходить у зв’язну, доволі тверду, 

світлішу, ніж спочатку, породу, яка ламається, кришиться і ледь розтирається 

руками. 

Пливуни поділяють на несправжні (псевдопливуни) і справжні. Після ви-

сихання несправжні пливуни утворюють рихлу або слабо зцементовану масу, а 

справжні – сильно зцементовані маси. 

Застосовують такі способи боротьби з пливунами: штучне осушення пли-

вунів; закріплення охоронних зон, де недопустимі земляні роботи; прорізання 

пливунів; підсипання; улаштування гравелистих подушок; улаштування шпун-

тового огородження; улаштування пальових підстав. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Що означає термін «осідання»?  

2. У яких ґрунтах виникає осідання? 

3. Заходи боротьби з осіданнями. 

4. Як розраховується стійкість насипу на слабкій основі? 

5. Що таке пливуни? Класифікація пливунів. Заходи боротьби з пливунами. 

 

ТЕМА 12 ОСОБЛИВОСТІ ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЙ  
У ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 

 

12.1 Особливості гірських районів 

 

Гірські райони характеризуються складним рельєфом, глибокими звивис-

тими долинами рік, складною геологічною будовою місцевості. Сильно розчле-
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нований рельєф викликає необхідність влаштування великої кількості інженер-

них споруд на перетинах річок і ущелин. Долини гірських рік мають великі по-

здовжні ухили. Паводки раптово виникають і швидко проходять. У сухий час 

року багато водотоків пересихають. У весняний період під час танення снігу 

збільшується можливість сходу лавин. Гірські райони характеризуються підви-

щеною сейсмічністю. 

У зв’язку із складними природними умовами гірських районів вживають 

спеціальні заходи для захисту споруд.  

 

12.2 Особливості будівництва на ділянках осипів і обвалів 

 

Обвал – швидкий відрив і обвалення, що супроводжується перекиданням, 

дробленням і скочуванням гірської маси униз схилом. На відміну від обвалу, 

осип – це тривалий, безперервний і повільний рух накопичених на схилі уламко-

вих продуктів вивітрювання, що  містять щебінь і крупні кам’яні брили. 

Причиною обвалів є надмірна крутість схилів, на яких не можуть утриму-

ватися уламки, що втратили зв’язок з основним масивом. Обвали відбуваються 

через руйнування гірських порід процесами вивітрювання; підрізування похи-

лих пластів порід; тріщинуватість гірських порід, тектонічні порушення, штучні 

вибухи; розширення води під час замерзання у тріщинах гірських порід тощо. 

Ділянки обвалів завжди доцільніше обходити. Будівництво житлових ком-

плексів і окремих будівель у зоні обвалів не допускається.  

Затримувальнi протиобвальнi споруди та заходи потрібно передбачати з 

метою усунення можливого виникнення та розвитку гiрсько-обвальних явищ, 

для захисту вiд вивiтрювання укосiв та укрiплення гiрських порiд на косогорах:  

− облицювальнi стiни, торкретнi покриття, а також ін’єктування 

в’яжучими речовинами обвальних мас для збереження ґрунтiв вiд вивiтрювання 

та руйнування; 

− анкернi крiплення та пломби для з’єднання окремих скельних блокiв з 

мiцним масивом скельних порiд; 

− контрфорси для пiдпирання окремих скельних масивiв; 

− пiдтримувальнi та пiдпiрнi стiни для укрiплення навислих скельних ка-

рнизiв; 

− опояски – масивнi споруди для пiдтримання нестiйких укосiв. 

До складу уловлювальних споруд та пристроїв входять: 

− каменеуловлювачi глибинного типу (полицi, уловлювальні траншеї, ро-

ви); 

− загороджувальнi уловлювальнi споруди (сiтчастi загородження, метале-

ві ґратчасті щити, поля з надовбнями, загороджувальнi вали, баражнi стiни, 

уловлювальнi стiни); 

− живi захиснi перепони (штучнi  лiсонасадження  на  схилах гiр); 

− протиобвальнi галереї. 
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За ступенем рухливості осипи поділяють на рухливі (живі), слабко рухливі 

й відносно нерухомі.  

На діючому осипу перед дорогою зводять стінку для затримки уламків, що 

обсипаються. Установлюють також металеві ґратчасті щити на схилах або за-

вішують укоси сіткою з товстого дроту. 

 

12.3 Принципи освоєння територій із селевими явищами 

 

Селевий потік (сель) – короткочасний грязюкам’яний потік, що склада-

ється з суміші води та пухкоуламкової породи.  

Селеві потоки виникають через такі причини: падіння рельєфу гірських 

долин; наявність у межах водозбору пухких продуктів вивітрювання гірських 

порід; зливи, снігопади, танення льодовиків, прорив льодовикових озер, що 

створюють швидкі багатоводні потоки; активна ерозійна діяльність у гірському 

басейні за рідкої рослинності; зсувні процеси; виверження вулканів; сейсмічні 

явища.  

Площу, у межах якої виникає сель, називають селевим басейном. 

Селеві потоки поділяють на три типи залежно від загального об’єму вино-

су за один сель у млн м3: катастрофічні, потужні, середньої потужності, 

малої потужності. 

За динамічними властивостями, співвідношенням ґрунтової маси і води се-

лі поділяють на дві категорії: зв’язні й незв’язні.  

За відношенням об’єму твердої речовини до об’єму суміші селі поділяють 

на: грязьові, грязекам’яні, наносоводні. 

Селевий потік перехоплюють загатами (баражами) на конусі виносу.  

Селеві потоки припливів основного русла перехоплюють греблями; прояс-

нені потоки з притоків надходять у русло ріки.  

Селевий потік на конусі виносу відхиляють убік і коротким каналом ски-

дають у найближчий тальвег, ріку чи озеро.  

На всій площі водозбору насаджують дерева й чагарники з терасуван-

ням схилів і відведенням ґрунтових вод за допомогою дренажів, а атмосфер-

них вод – за допомогою нагірних канав. 

Регулювання поверхневого стоку в зоні зародження селевих потоків є най-

більш ефективним способом зміни режиму сніготанення, спуску льодовикових 

озер, перенесення центра зливи. Процес сніготанення регулюють, створюючи 

димові екрани чи зачорніння сніжного покриву.  

На дорогах з великою інтенсивністю руху проєктують селедуки, що пропу-

скають селеві потоки над дорогою. 

 

12.4 Захист територій від лавин 

 

Лавини – снігові маси, що рухаються на гірських схилах у вигляді суцільної 

зосередженої маси снігу або розпиленого снігу.  

Класифікація лавин: клас сухих (холодних) і мокрих (теплих) лавин. 
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Сухі лавини утворюються в періоди морозів, мокрі – навесні чи під час си-

льних відлиг. 

За характером руху сніжної маси розрізняють три типи лавин: осови, по-

токові та стрибаючі лавини. 

Для боротьби з лавинами передбачають низку заходів, спрямованих на 

зменшення накопичення снігу в лавинозбірних басейнах, підвищення стійкості 

снігу на схилах, уповільнення руху сніжних мас, відхилення лавини від забудо-

ви чи пропуск її над забудовою. Для затримання снігу на плато влаштовують 

кам’яні стіни, земляні вали і тераси, встановлюють у декілька рядів снігозбірні 

щити.  

У деяких випадках за сприятливого рельєфу місцевості лавину можна від-

хиляти за допомогою відбійних дамб.  

Для відвертання несподіваного сходу лавини виконують штучне обвалення 

сніжних мас за допомогою вибухів. 

Найбільш надійним способом захисту доріг від лавин є галереї.  

 
Запитання для самоконтролю 

 

1.  Що називають осипом, обвалом? Назвіть їхню класифікацію. 

2. Які особливості будівництва на ділянках осипів і обвалів. 

3.  Що таке лавина? Причини утворення і класифікація лавин. 

4.  Які заходи застосовують для боротьби з лавинами? 

5.  Що таке селі? Які причини утворення селів? 

6.  Як класифікують селі? 

7.  Які заходи застосовують для боротьби із селевими потоками. 

 
ТЕМА 13 ОСОБЛИВОСТІ ОСВОЄННЯ ТЕРИТОРІЙ  

ІЗ СЕЙСМІЧНИМИ ЯВИЩАМИ 

 

13.1 Загальні відомості про сейсмічні явища 

 

Землетруси – підземні поштовхи, коливання земної поверхні в результаті 

розриву й зміщення гірських порід на глибині. 

Сейсмічність проявляється у вигляді пружних коливань земної поверхні та 

може бути наслідком природних і штучних процесів. До природних процесів 

зараховують вулканічні виверження, гірські обвали, карстові провали, обвален-

ня підземних пустот і рудників, тектонічні процеси, падіння космічних тіл. 

Штучні процеси пов’язані з ядерними і промисловими вибухами великої по-

тужності, із створенням водосховищ та іншою діяльністю людини. 

Області, де часто виникають землетруси, називають сейсмічними.  

Область зародження землетрусів знаходиться на деякій глибині від повер-

хні землі, її називають осередком чи гіпоцентром. Над ним на поверхні землі 

розміщується зона, де землетруси виявляються дуже сильно. Її називають епі-

центром.  

Інтенсивність землетрусів виражають у балах.  
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Землетруси можуть супроводжувати виверження вулканів. Вулкан – це ге-

ологічне утворення, що виникає над тріщиною в земній корі, і пов’язане кана-

лом з магматичним осередком на глибині.  

Як наслідок землетрусів і виверження вулканів у морях і океанах можуть 

утворюватись великі припливні хвилі – цунамі. Цунамі – довгі й високі хвилі, 

що породжуються потужним впливом на всю товщу води в океані або іншому 

водоймищі.  

 

13.2 Особливості інженерної підготовки у сейсмічних районах 

 

Найнебезпечнішими ділянками для будівництва є зони із сильно розчлено-

ваним рельєфом, береги рік, схили ярів, ущелин, а також ділянки з вивітрилими 

породами, підземними водами, просадними ґрунтами, райони осипів, відвалів і 

гірських виробок. Такі ділянки намагаються обходити. 

Під час забудови територій в сейсмічних районах необхідно уникати буді-

вництва будівель, що мають велику довжину, складну конфігурацію в плані та 

високу поверховість. Конструкції будинків і споруд виконують з монолітного 

залізобетону, металу або дерева.  

Ширину вулиць намічають не менш трьох-, чотириразової висоти будин-

ків. На внутрішньоквартальних територіях залишають вільні від забудови прос-

тори біля дитячих установ і шкіл, що мають бути зручно пов’язані з вулицями 

для швидкої евакуації населення. 

Для забезпечення більшої надійності транспортних шляхів їх дублюють. 

Перехрестя магістральних вулиць виконують у вигляді невеликих майданів, 

щоб уникнути утворення завалів. Дороги трасують на невивітрилих скельних і 

напівскельних породах і щільних сухих великоуламкових ґрунтах. Майданчик 

під земляне полотно доріг, що проєктують на косогорі, повністю врізають у 

схил або проєктують на спеціальних балконах чи естакадах.  

Підземні комунікації укладають у загальний колектор для вільного конт-

ролю за станом інженерних мереж під час землетрусів. Елементи водовідвідних 

і дренажних систем виконують із гнучким з’єднанням стиків.  

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Що таке землетрус? Що таке гіпоцентр, епіцентр землетрусів? 

2. Причини виникнення землетрусів. 

3. Які явища можуть супроводжувати землетруси?  

4. Які особливості інженерної підготовки в сейсмічних районах?  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ПОРУШЕНИХ 

ТЕРИТОРІЙ 

 
ТЕМА 14 РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ  

ДЛЯ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА 

 

14.1 Загальні відомості про рекультивацію порушених земель 

 

Основні терміни та визначення у сфері рекультивації земель: 

− порушені землі – землі, що втратили первісну господарську цінність у 

зв'язку з їх порушенням, і є джерелом негативного впливу на навколишнє сере-

довище; 

− рекультивація земель – комплекс робіт, спрямованих на відновлення 

продуктивності та народногосподарської цінності порушених земель, а також 

на поліпшення умов навколишнього середовища відповідно до інтересів суспі-

льства; 

− відкрита розробка – спосіб видобутку корисних копалин, при якому 

процеси виїмки розкривних порід і корисної копалини здійснюються у відкри-

тих просторах на земній поверхні; 

− підземна розробка – спосіб видобутку корисних копалин, при якому ро-

зриття, підготовка родовищ і виїмка корисних копалин здійснюються під зем-

лею; 

− техногенний ландшафт – антропогенний ландшафт, особливість фор-

мування та структура якого обумовлені промисловою діяльністю; 

− техногенний рельєф – рельєф, створений в результаті промислової дія-

льності людини; 

− напрямок рекультивації земель – певне цільове використання поруше-

них земель у народному господарстві; 

− об’єкт рекультивації земель – порушена земельна ділянка, що підлягає 

рекультивації; 

− кар’єрна виїмка – сукупність гірських виробок, утворених у результаті 

відкритого видобутку твердих корисних копалин з внутрішніми відвалами або 

без них; 

− відвал – штучний насип з відвальних грунтів або некондиційних корис-

них копалин, промислових, комунально-побутових відходів; 

− шахтний відвал – відвал, утворений у результаті відсипання порожніх 

гірських порід, видобутих при підземній розробці; 

− мульда осідання – деформована земна поверхня, утворена внаслідок 

зрушення гірських порід після підземної розробки корисних копалин; 

− прогин – прогнута ділянка земної поверхні, утворена в результаті її опу-

скання без розриву суцільності, обумовленого впливом підземних гірничих ви-

робок або ущільненням насипних порід у відвалах; 

− провал –западина, утворена при розробці корисних копалин у результаті 
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опускання земної поверхні з розривом суцільності порід. 

 

14.2 Класифікація порушених територій 

 

Порушені землі за напрямками рекультивації класифікують: 

− землі сільськогосподарського напрямку рекультивації; 

− землі лісогосподарського напрямку рекультивації; 

− землі водогосподарського спрямування рекультивації; 

− землі рекреаційного напрямку рекультивації; 

− землі природоохоронного і санітарно-гігієнічного напрямків рекульти-

вації; 

− землі будівельного напрямку рекультивації. 

Порушені землі за техногенним рельєфом для рекультивації класифіку-

ють: 

а) землі, порушені при відкритих гірничих роботах: 

− виїмки кар’єрні; 

− відвали внутрішні; 

− відвали зовнішні. 

б) землі, порушені при підземних гірничих роботах: 

− провали; 

− прогини; 

− відвали. 

в) землі, порушені при складуванні промислових, будівельних і комуналь-

но-побутових відходів:  

– відвали. 

г) землі, порушені при будівництві лінійних споруд: 

− виїмки земляні; 

− насипи земляні; 

− виїмки кар’єрні й земляні; 

− відвали й насипи земляні. 

 

14.3 Особливості інженерної підготовки під час рекультивації  

порушених територій 

 

Рекультивація порушених земель повинна здійснюватись у два послідов-

них етапи: технічний і біологічний. Технічний етап рекультивації – це етап, 

що включає підготовку земель для подальшого цільового використання в наро-

дному господарстві. Біологічна рекультивація – це комплекс агротехнічних і 

фітомеліоративних заходів із відновлення родючості порушених земель. 

Під час проведення технічного етапу рекультивації виконують такі ос-

новні роботи: грубе і чисте планування поверхні відвалів, засипання нагірніх, 

водопідвідних, водовідвідних каналів; надання укосу пологого схилу або тера-

сування укосів; засипання й планування шахтних провалів;звільнення рекуль-



39 

 

тивованої поверхні від великогабаритних уламків порід, виробничих конструк-

цій і будівельного сміття з подальшим їх похованням або організованим скла-

дуванням; будівництво під’їзних шляхів до рекультивованих ділянок, побудова    

в’їздів і доріг на них з урахуванням проходу сільськогосподарської, лісогоспо-

дарської та іншої техніки; побудова, за необхідності, дренажної, водовідвідної, 

зрошувальної мережі та інших гідротехнічних споруд; облаштування дна і бор-

тів кар’єрів, оформлення залишкових траншей, укріплення укосів; ліквідація 

або використання гребель, дамб, насипів, засипання техногенних озер і проток, 

благоустрій русел річок; створення та поліпшення структури рекультивованого 

шару, меліорація токсичних порід і забруднених ґрунтів, якщо неможливе їхнє 

засипання шаром потенційно родючих порід; створення, за необхідності, екра-

нувального шару; покриття поверхні потенційно родючими і (або) родючими 

шарами ґрунту; протиерозійна організація території. 

Під час проведення біологічного етапу рекультивації мають бути врахо-

вані вимоги до рекультивації земель за напрямками їхнього використання. Біо-

логічний етап повинен здійснюватись після повного завершення технічного 

етапу.  

Містобудівне використання територій передбачає розміщення житло-

вого, культурно-побутового і промислового будівництва, облаштування водой-

мищ, садів і парків. У приміській зоні відновлені території використовують для 

організації місць відпочинку або сільськогосподарських угідь. 

Шахтні терикони і відвали розкривних порід ліквідують повністю і час-

тково.  

Відвали розкривних порід зазвичай розрівнюють або зрізують до певного 

рівня  

Кар’єри можуть бути повністю засипані до рівня земної поверхні. 

Провали, що розташовані на території ліквідованих шахт, можуть бути за-

сипані породою териконів або порожньою шахтною породою.  

Для розроблення заходів із рекультивації золошлаковідвалів та хвостос-

ховищ передусім необхідно вивчення їхніх мінералогічних, геометричних, аг-

рокліматичних та екологічних характеристик та умов. 

 

14.4 Практика реалізації проєктів відновлення порушених територій  

для міського будівництва 

 

У практиці містобудівного освоєння техногенних територій промислових 

підприємств України є ціла низка прикладів ефективного проведення інженер-

ної підготовки порушених територій і зведення об’єктів будівництва безпосере-

дньо на відвалах промислових відходів (будівельний напрямок рекультивації). 

У Донецьку є досвід зведення на спланованій шахтній породі двох 

дев’ятиповерхових житлових будинків, а також баштової градирні на металур-

гійному заводі. Під час реконструкції шахти ім. Ілліча в місті Стаханові (Луган-

ська область) будівлю вентиляційної установки зведено також на відвальних 

породах рекультивованого терикону. 
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Найбільш перспективним є озеленення відвалів і використання територій, 

займаних породними відвалами, під об’єкти, які не потребують високих капіта-

льних витрат і забезпечують швидку окупність вкладених коштів. До таких 

споруд належать: гаражі, оглядові майданчики, спортивні споруди відкритого 

типу, торговельні майданчики, склади різного призначення, рекреаційні зони. 

Цікаві пропозиції щодо будівництва на шахтних відвалах екологічно чис-

тих джерел електроенергії – вітроелектростанцій.  

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Що таке рекультивації порушених земель? 

2. Як класифікують порушені території? 

3. Перерахуйте основні роботи технічного та біологічного етапів рекультивації. 

4. Містобудівне освоєння територій провалів і прогинів. 

 

ТЕМА 15 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  
ІЗ ГІРНИЧИМИ ВИРОБКАМИ 

 

15.1 Планування та забудова підроблюваних територій 

 

У вугільних районах відпрацювання потужних, крутопадаючих вугільних 

пластів, що залягають близько від поверхні, викликає інтенсивний процес зру-

шення гірських порід, який призводить до руйнівних деформацій земної повер-

хні та розташованих на ній будівель і споруд. 

Величина і характер вертикального зміщення поверхні визначаються: по-

тужністю пласта корисної копалини; параметрами виїмкового простору; кутом 

зсуву гірських порід; ступенем заповнення виробки порожньою породою після 

завершення видобутку; геологічною структурою перекриваючих порід; швидкі-

стю виїмки; способами виконання робіт. 

Містобудівне використання підроблюваних територій залежить від спосо-

бу видобутку корисних копалин, планувальної структури міста або системи на-

селених місць, функціональних потреб у територіях, рівня розвитку інфрастру-

ктури. 

Вибір майданчика для будівництва будівель і споруд має проводитись із 

урахуванням очікуваних деформацій земної поверхні й результатів техніко-

економічного аналізу витрат на захисні заходи. 

При зонуванні підроблюваних територій для містобудівного освоєння не-

обхідно враховувати фактори природного і технологічного характеру, що впли-

вають на збереження будівель і споруд. 

Під забудову перш за все використовують території, під якими залягають 

непромислові корисні копалини або ж вироблені промислові корисні копалини і 

де процес деформації земної поверхні закінчився, а також території, де підробі-

ток корисних копалин очікується після закінчення терміну амортизації об’єктів, 

що проєктуються. Не допускається будівництво будівель і споруд на підроблю-
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ваних територіях, де за прогнозом можливе утворення провалів і зсувів або пе-

ревищення допустимих значень очікуваних деформацій земної поверхні. 

На підроблюваних територіях у місцях виходів робочих і відпрацьованих 

пластів та тектонічних порушень, а також у районах зі старими гірничими ви-

робками, пройденими на малих глибинах, будівництво будівель і споруд допус-

кається лише при наявності відповідного висновку організацій, спеціалізованих 

у цій області. 

Території, підроблювані виробками на глибинах, вище безпечних, можна 

забудовувати після закінчення процесу зрушення або після застосування захо-

дів, що виключають можливість утворення провалів (замулення виробок через 

свердловини, закладка виробок породою). На цих горизонтах гірничі роботи 

мають проводитись із застосуванням гірничих і конструктивних заходів захис-

ту.  

 

15.2 Інженерні заходи під час будівництва та експлуатації будівель  

і споруд на підроблюваних територіях 

 

До заходів, що забезпечують експлуатаційну придатність будівель і спо-

руд, що зводяться на підроблюваних територіях, відносяться: вертикальне пла-

нування; раціональна орієнтація будівель і споруд щодо до проведення виро-

бок, які передбачаються або існуючих; вибір оптимальних габаритів об’єктів 

будівництва; застосування будівельних і гірничо-технічних захисних засобів; 

використання раціональних конструкцій і ефективних будівельних матеріалів. 

Гірничі заходи захисту – спеціальні системи розробки пластів і способи 

управління гірським тиском, що сприяють зменшенню величин деформацій по-

верхні або їх швидкостей. 

Конструктивні заходи захисту – посилення конструкцій і вузлів для 

сприйняття додаткових зусиль у спорудах при підробці, а також зниження жор-

сткості конструкцій для зменшення додаткових зусиль у споруді; зниження до-

даткових силових впливів на споруди з боку основи; зменшення деформацій 

споруди способом підйому і виправлення споруди або її частини. 

Будинки і споруди на територіях з гірничими виробками проєктують за 

жорсткими, податливими або комбінованими конструктивними схемами.  

Згідно жорсткої схеми проєктують об'єкти порівняно невеликих розмірів у 

плані, а також об’єкти, в яких за умовами експлуатації не допускається взаємне 

зміщення конструкцій.  

Згідно податливої схеми проєктують об’єкти великих розмірів у плані, 

власна жорсткість яких незначна. Податливість будівель і споруд забезпечуєть-

ся улаштуванням швів ковзання, шарнірними з’єднаннями елементів рухомих 

опор, поділом будівель і споруд деформаційними швами на відсіки. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Які типи підземних гірничих виробок Ви знаєте? 

2. Від чого залежить величина і характер вертикального зсуву земної поверхні при під-
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робці? 

3. Навести схеми деформації земної поверхні та розташованих на ній будівель і спо-

руд. 

4. Вибір системи розселення у вугільних районах. 

5. Назвіть категорії територій забудови за гірничо-геологічними умовами. 

6. Перерахуйте фактори природного і технологічного характеру, що впливають на 

збереження будівель і споруд. 

7. Які заходи варто передбачити під час проєктування будинків і споруд для будівниц-

тва на підроблюваних територіях? 

8. У чому полягають конструктивні заходи захисту будівель і споруд від дії підробки?  

9. Назвіть гірничі заходи захисту будівель і споруд від дії підробки. 
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