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малоэтажных зданий и их фундаментов в условиях экваториальной
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1.Стан питання та мета. В сучасних умовах в країнах екваторіальної
Африки переходять активно на будівництво сучасного житла. Це
стосується і Республіки Конго (місто Браззавіль) при проектуванні
використовуються нормативні вимоги Франції. Проте різні ґрунтові умови
на території Республіки застосовують місцеві матеріали, які
використовують в будівництві вимагають поглибленого аналізу
конструктивних рішень. Технологічний підхід в будівництві та
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інженерному захисті ділянок побудованих за таким досвідом не
відповідають умовам будівництва, як в Європі так і во Франції зокрема.
Ці питання в Республіці Конго мало досліджені і описанні їх
особливості майже не викладенні в науково-практичних виданнях.
Метою проведення досліджень було співставлення традицій
конструктивних рішень житлових будівель в кліматичних умовах
Республіці Конго з сучасними конструктивними рішеннями та
матеріальними, які сьогодні почали використовувати на практиці.
Умовою, що аналіз може бути використаний при врахуванні впливу
розрахункових підходів і конструктивних рішень. В першу чергу це
стосується підготовки основи і розрахунку фундаменту за граничними
умовами. Дана робота виконана як попередня у загальну чергу з
підкріплення зроблено висновки прикладними з реального будівництва.
2.Аналіз історичного розвитку будівництва малоповерхових.
Аналіз розвитку житлових будівель включають фундаменти за період з
1960-х років. Місцеве населення раніше будувалося самостійно,
використовуючи місцевий досвід, як це мало місце в 19 столітті. На
Україні в міській місцевості ці будівлі використовували дерева, фактично
фундаменти мали дерев’яні заглиблені в ґрунт елементи у вигляді
дерев’яних балок.

а)
б)
в)
Рис. 1. Старовинні форми житлових будівель в Республіці Конго з
місцевих матеріалів будівель, що зводились: а) будівля циліндрична з
дерев’яним каркасом та огороджуючими стінами з глинистих блоків;
б) будівля прямокутна з вертикальних і горизонтальних дерев’яних
елементів; в) будівлі квадратні з використанням листя дерев при
влаштуванні огороджуючих стін
Такі житлові будівлі були одноповерховими їх планувальне рішення
було примітивним, а розміри плани неперевіреними. Розміри до 3…4,5 м.
Як негнучкі конструкції так і фундаменти швидко зношувалися тому через
10…20 років потребували їх заміну. Таким чином це були тимчасові
будівлі з обмеженим терміном експлуатації. Ці недоліки, як і відсутність
комфорту для проживання людей поступово вимагали переходу до
кам’яних а пізніше і до залізобетонних конструкцій. З іншого боку при
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розробці системи Єврокодів було визнано, що на оцінку ґрунтових умов та
проектування фундаментів реальних будівель дуже впливають місцеві
умови в кожній країні Європи [1]. Тому потрібно використовуючи світові
досягнення в геотехнічному проектуванні вносити відповідні зміни, які
будуть враховувати місцевий досвід будівництва. Зрозуміло, що
впровадження нових конструктивних рішень і методів розрахунку
фундаментів покрокового наближення до максимального забезпечення
якості проектування, будівництві і експлуатації будівель.
Розглянемо ці особливості формування нових підкодів в будівництві
фундаментів малоповерхових будівель, які найчастіше в Конго
використовували в житловому будівництві. При цьому не наголосили, що
сьогодні в цій державі стараються максимально використовувати
французькі норми для геотехнічного проектування [2] у вигляді Єврокодів
-7. Послідовно зупинимося на класифікації фундаментів в будівництві та
їх конструктивних рішеннях, що сьогодні впроваджуються в будівництві
різного типу будівельних об’єктів в Конго[3].
Фундамент є складовою частиною будівлі, яка передає на
фундамент та грунтову основу, як правило, вертикальні навантаження, а
тому дуже часто використовують для малоповерхових будівель
фундаменти неглибокого закладанні (розподільні в світовій практиці).
2. Сучасній конструктивній решення фундаменти та їх
матеріалів. Якщо через D позначити глибину закладання фундаменту, B ширину і L – довжину, то можна так класифікувати можливі типи
фундаментів: •Розподільчих фундамент: / ≤4-5; •Глибокий фундамент:
/ ≥10; •Напівглибокий фундамент: 4≤ / ≤10 [4].
Cхематично конструктивні типи розподільних фундаментів
представлені на рис. 2. В більшості випадків в Конго для житлових
будівель використовують фундаменти неглибокого накладання. Можна
стверджувати , що наші фундаменти мають класичне відображення , але в
практиці будівництва за конструкцією та технологією влаштування свої
традиції.

Рис.2. Типи розподільчих фундаментів
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4. Класс бетонів та клас арматури. Сьогодні в будівництві
використовується клас бетону для споруд на С40/50 (як і на території
України) але для фундаментів малої забудови використовують С8/10 і С12
(при будівництві рекомендації відсутні).[5] підтверджує що на свій метод
розрахунку як правило не використовують а спираються на досвід.
5. Потенцій рішення фундаментів неглибокого закладання
малоповерхових будівель: Особлисті деформації грунтів основи, що
враховуються
при
проектуванні
розподільчих
фундаментів.
Випробування статичним навантаженням фундаментів за пластичного
схемою підтверджує, що на початковому стані завантаження стовичатого
чи стрічкового фундаменті деформації основи наростають лінійно, тобто
спостерігається пружна робота ґрунту несучого шару основи. І мільки при
збільшенні
навантаження
приріст
деформацій
відбувається
а
параболічного залежністю . Статико пластичні деформації приводить до
втрати несучої здатності основи , що в кожному конкретному випадку
обмежується величиною граничного навантаження
. Цей граничний
стан ґрунтової основи звичайно в світовій практиці розглядається як
проявлення пластичної течії, яка робить пепридаткого основу до
сприйнятися більших навантажень. Проте з точни зору розрахункового
осідання основи її надійна величина може бути прогнозована тільки на
стадії кружної роботи основи. Однак на практиці можна до пустити деяка
збільшення навантаження , при якому лінійний закон залежності
деформацій від напружень може з нивкою точністю бути використаній
при розрахунках осідання основи , а значить фундаменти і конструкції
будівлі. За французькими нормами та практичного проектувальників
будівельних об’єктів це підтверджується як розрахунковою схемою (а), так
і залежністю
[6]. Від прийнятих в Україні позначень тут є
незначна відмінність (на приклад (б)) D = d , B = b, але навантаження
звичайно замиється величиною тиску по підошві фундаменту . Отже при
проектуванні за різними нормами класична схема взаємодії фундаменту з
гуртовою
основою залишається рівноцінною . Різниця починає
проявлятись при реалізації схеми рустування ґрунтової основи при
,а
значить і має серемий вилив на величину допустимого навантаження на
основу
. Якраз це сторона глибоко в грантових умовах території
Республіці Конго ще не досліджена , а тому покажено на приклад реальних
будівельних об’єктів, як це може виливати не тільки на визначення
основних геометричних розмірів фундаментів, а і на їх конструкцію та
оптимальне рішення з підтвердження прийнятою рівня надійності в гасі ,
що визначений в цілому в державі . Для цього розглянемо послідовно , як
методи оцінки фізико-механічних властивостей ґрунтів так і особливості
визначення для них необхідного тику фундаментів та їх розрахунок ,
починаючи з місцевого.
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Армування використовується як окремими стержнями так і сітками
та каркасами при чому використовується арматура що виго до товляється
на заводі в Браззавілі для фундаментів малої забудови класу НА 8 до НА
25. Це
досвіду.

Рис. 2. Механизм руйпування грунтової основи під підошвою
фундаменту: а) розрахункова схема фундаменту; б) залежність
6. Потенційні методи визначення розрахункових параметрів. В
той час як в Україні розрахунок фундаментів ведеться за деформаціями
основи , французькі норми , які норми більшості краін світу(вилогяючи і
Республіку Конго) предбагають розрахунок за несучою здатністю основи ,
для чого використовуються різні значення параметрів міцності . В Україні
це питоме зчеплення
, кПа і кут внутрішнього тертя
, що
визначаються за результатами лабораторних визначень на зсування (
приклад одно площинною зрізу ) ,В той час як за французькими нормами
ці параметри визначаються як величини при ефективному напруженні для
розрахунків за міцністю
і
,які в порівняння з методами в Україні
відповідають
і
, але повинні визначатися з врахування норового
тиску u. Для визначення і , використовують звичайно стабілометри.
7.Особлисвості розрахунку фундаментів за різними підходами. За
ДБН [8],потрібна площа фундаменту визначається за величиною
розрахункового опору ґрунту , який визначається за стандартного
формулою як
і залежисть від виду та стану грунту
несучого шару та умов роботи, що враховується додатковими
коефіцієнійми
,
. При цьому навантаження на фундаменти
визначенються при коефіцієнті надійності
. В розрахунках
фундаментів неглибокого закладення в Республіці Конго використовують
формулу несучої здатності ґрунту основи Терцагі, в якій і
використовуються параметри міцності
і
,.Проте як показує аналіз
проектної документації малоповерхових будівель інженерно-геологічні
вишукування виконуються не завжди, а їх рівень світовими вимогами
низький: буріння свердловин на глибину до 3…5 м доповнюється
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визначенням основних параметрів фізичних властивостей і рідко
доповнюється даними про вличину с, і Е, а інколи навіть і с і (ефективні
значення). Встановлено, що за різними оцінками при невеликій глибині
закладання фундаментів від 0,3 м до 1,0 м для поверхневих алювіальних,
делювіальних і елювіальних глинистих і піщаних грунтів з використанням
французьких норм [1], Єврокодів та ДБН України величина
розрахункового опору змінюється в широких межах: 40…200 кПа, в той
час як розміри фундаментів незначного закладання приймаються
найчастіше за досвідом. Тому оцінку можна дати і залізобетонним
фундаментам: клас бетону і армування їх приймається за досвідом. Це
можна пояснити як наявністю поверхневих шарів слабких грунтів (вони в
цілому на рівні узагальнень в Республіці Конго не досліджені) та впливом
потужних спезонних дощів, наявністю поверхневої ерозії та поверхневих
зсувних процесів. Отже позитивні зміни, що відбуваються сьогодні в
Конго, при зведенні малоповерхових житлових будівель супроводжуються
новими конструктивними рішеннями і комфортністю проживання, проте
оптимальність конструкцій, вимагаючи і фундаменти та їх надійність
приймаються на рівні досвідних даних, а не за інженерними розрахунками.

щільність ґрунту під фундаментом;
: щільність ґрунту з боків
фундаменту;
: вертикальне бокове привантаження фундаменту; :
зчеплення ґрунту під фундаментом; : ширина фундаменту; : глибина
закладання фундаменту (глибина, на якій розташована основа
фундаменту).
,
та
є коефіцієнтами, які залежать тільки
від внутрішнього тертя ґрунту під фундаментом [7].
Приклади конструювання та виконання робіт при влаштуванні
фундаментів малоповерхових будівель в сучасних умовах подані на рис.
3…5.

Рис.3. Армування плитній фундаменти
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Рис.4. Конструктивне рішення стрічкових фундаментів

Рис.5. Влаштування опалубки при зведенні стрічкових фундаментів
Висновки. Перехід на сучасні архітектурно-планувальні і
конструктивні рішення при зведенні малоповерхових будівель в
Республіці Конго (Браззавіль) супроводжуються значними труднощами,
оскільки грунтові умови на території держави достатньо не досліджен, як і
відсутні місцеві нормативні вимоги до їх проектування, зведення і
експлуатації. Тому ці недоліки повинні бути усунуті з проведенням
широких наукових досліджень, що є на сьогодні важливим державним
завданням.
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