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За допомогою програмного забезпечення складено математичну модель взаємодії нашарувань техногенного 

ґрунту в умовах консолідації, а також осідання ґрунту при навантажені на умовно стабілізованої основи. Для 

порівняння вибрано три райони м. Києва, в яких відома геологічна ситуація за 2006 та 2016 роки. За відправну 

точку взято геологічні умови території на момент 2006 року, на далі були нашаровані пластами поетапно, тех-

ногенні ґрунти до товщі верхніх ґрунтів на момент 2016 року. В результаті розрахунку та детальному розгляду 

поведінки ґрунту в часі - отримано залежність деформації ґрунту, та можливість спрогнозувати поведінку ґрун-

тів на наступні проміжки часу. При навантаженні умовно стабілізованої основи в усіх випадках отримуємо 

різкий стрибок деформацій, завдяки чому можемо стверджувати що даний грунт не є стабільним, і будівництво 

в даних ґрунтах не можливе без застосування додаткових інженерних  заходів. 
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С помощью программного обеспечения составлена математическая модель взаимодействия наслоений тех-

ногенного грунта в условиях консолидации, а также осадки грунта при нагрузке на условно стабилизированные 

основания. Для сравнения выбраны три района г. Киева, в которых известна геологическая ситуация за 2006 и 

2016 годы. Отправной точкой взяты геологические условия территории на момент 2006 года, которые в даль-

нейшем были наслоенные пластами поэтапно, техногенные грунты до уровня на момент 2016 года. В результа-

те расчета и детальном рассмотрению поведения грунта во времени - получили зависимость деформации грунта 

и возможность спрогнозировать поведение грунтов на следующие промежутки времени. При нагрузке условно 

стабилизированной основы во всех случаях получаем резкий скачок деформаций, благодаря чему можем ут-

верждать, что данный грунт не является стабильным, и строительство на данных почвах невозможно без при-

менения дополнительных инженерных мероприятий. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Техногенний вплив 

на перетворення природного середовища в тому 

числі ґрунтів в агломерації міста Києва має вираже-

ний характер. В сучасному світі динамічних геогр-

афічних процесів цей вплив є одним із найвпливо-

віших чинників, що змінює, деформує та порушує 

природний ландшафт. Останнім часом, під час осво-

єння вільних міських територій, техногенні ґрунти 

все частіше залучаються до сфери інженерного 

впливу, а, отже, вимагають вивчення, що обмежене 

в часі під час проведення інженерно-геологічних 

досліджень. Техногенні ґрунти змінюються в широ-

кому діапазоні – від різновидів близьких до природ-

них ґрунтів і до ґрунтів, що не мають аналогів серед 

природних утворень. Площинне поширення, потуж-

ність та особливості їх складу обумовлено ступенем 

і видом освоєння території та історією розвитку 

міського поселення. Техногенні ґрунти досить часто 

використовуються і як основи споруд (особливо при 

дефіциті території для можливої забудови – як у 

багатьох великих містах світу), і як матеріали зем-

ляних споруд. Збільшення об’ємів наземного та 

підземного будівництва в районах міста відіграє не 

малу роль у зміні геологічної будови.  

Питання зміни деформаційних властивостей тех-

ногенних ґрунтів порушеної структури присвячено 

значну кількість робіт [1–7]. Вивчення умов форму-

вання та закономірностей поширення техно-генних 

процесів у геологічному середовищі за [3] варто 

розглядати, як частину важливої наукової проблеми 

взаємодії людини та природи. Закономірності зміни 

деформаційних характеристик у ґрунтових середо-

вищах за наявності різної кількості домішок дозво-

ляють спрогнозувати їх поведінку в умовах щільної 

міської забудови [8–9]. 

В [10] досліджено наслідки розвитку будівельного 

виробництва в місті Києві та техногенні зміни геоло-

гічної будови майбутніх будівельних майданчиків, 

кількість яких за останні роки зросла на 40 %. Порів-

няння геологічної будови м. Києва виявило, що по-

тужності шарів техногенних ґрунтів за період з 2006 

року по 2016 рік зросли в середньому на 98 %. 

Для порівняння змін геологічної будови м. Києва 

з урахуванням техногенного впливу на грунт було 

обрано три району: Солом’янський, Голосіївський 

та Печерський. Основну увагу було звернено на 

збільшення товщі верхнього шару (техногенного 

ґрунту) на протязі 10 років, а також на їхні  механіч-

ні властивості [10]. Основні результати виконаних 

досліджень вказують на пряму залежність розвитку 

будівельного виробництва в місті Києві та зміни 

геологічної будови майбутніх будівельних майдан-

чиків, кількість яких за останні роки зросла на 40 %. 

При порівнянні геологічної будови вище наведених 

районів, можна зробити висновки, що потужності 

шарів техногенного ґрунту зросли в середньому на 

98 %. Також прослідковується зміна деяких фізич-

них характеристик, а саме:  зменшення питомої ваги 
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шарів протягом десяти років , можна припустити що 

це за рахунок зміни процентного відношення орга-

нічних домішок в верхньому шарі ґрунту. Показник 

текучості що характеризує консистенцію ґрунту, а 

саме якщо станом на 2006 рік ґрунт являв собою 

супісок твердий, то на 2016 рік він змінився на плас-

тичний. За рахунок зміни фізичних характеристик 

змінився опір ґрунту , що призвело до непридатнос-

ті ґрунту до забудови.  

Метою роботи є визначення залежності осідання 

техногенного ґрунту в умовах консолідації на про-

тязі 10 років. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 

наглядного порівняння змін в геології верхніх ґрун-

тових шарів м. Києва було виконано моделювання в 

програмі PLAXIS.  

У програмному комплексі PLAXIS грунт моде-

люється як багатокомпонентний матеріал, в якому 

може виникати тиск в поровій воді (гідростатичний і 

надлишковий). Так як за допомогою даної програми 

можна виконати розрахунки фільтрації та консолі-

дації грунтів, було змодельовано ситуацію взаємодії 

верхніх шарів нашарування ґрунту із будівлею, для 

чого були виконанні наступні дії:  

- геологію району на стан 2006 року з відпо-

відними товщинами та характеристиками (табл. 1–3) 

задано як початковий стан, від якого розпочинається 

розрахунок; 

- поетапно нашарування певної товщини те-

хногенного грунту з новими фізико-механічними 

даними, та  консолідуємо; 

- після розрахунку осідання грунту в режимі кон-

солідації навантаження ділянки, яке дорівнює серед-

ньому навантаженню від 16-ти поверхового будинку; 

- результати поетапного осідання грунту виво-

димо у вигляді кольорової діаграми ситуацію при 

моделюванні навантаження від будинку (рис. 1–6).  

При моделюванні стану геології даного району 

було прийнято пласт нашарування за два роки - 1 м 

техногено порушеного грунту. Техногенні ґрунти - 

представлені супісками з домішкам будівельного 

сміття до 10 %. Фізичні характеристики ґрунтів за 

результатами досліджень 2006 та 2016 р.р. наведені 

в табл. 1. Порівняння основних фізичних характери-

стик ґрунтів дає можливість виділити основні пока-

зники, що змінилися в період з 2006 до 2016 роках, 

відповідно до яких і змінилася номенклатура ґрунту. 

У 2006 році техногенний ґрунт являв собою супісок 

твердий маловологий, а у 2016 році – супісок плас-

тичний маловологий.  

 

Таблиця 1 – Основні характеристики міцності  

ґрунтів Печерського району м. Києва 

№ Фізичні характеристики ґрунту 
Рік дослідження 

2006 2016 

 Товща шару, м 4 9 

1 Питома вага, кН/м3 17,29 16,2 

2 Питома вага частинок ґрунту, кН/м3 21,8 26,8 

3 Модуль Юнга кН/м2 4910 3820 

4 Питоме зчеплення, кПа 4,3 51 

5 Кут внутрішнього тертя, град 22,7 30 

При консолідації на пртязі 10-ти років ми 

спостерігаємо тенденцію в пеші 4 роки зростання 

осідання грунту, а за наступний період поступове 

затухання (рис. 1). При навантажені умовно стабілі-

зованої основи отримуємо різкий скачок деформації 

грунту, а саме осідання в розмірі 1 метра (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Залежність осідання техногенно  

порушеного ґрунту в часі (Печерській район) 

 
Рисунок 2 – Геологічна модель Печерського р-ну  

з нашаруванням техногенного грунту на протязі  

10-ти років. Загальні переміщення ґрунту 

 

В Голосіївському районі за період 2006–2016 ро-

ків усереднена товща техногенного ґрунту зміни-

лися з 4 м до 7,5 м, відповідно. Техногенний ґрунт 

представлений супіском з неорганічними домішка-

ми до 15 %. Порівняння фізичних характеристик 

ґрунтів, які наведенні в табл. 2, виявляє зміну осно-

вних характеристик в період 2006–2016 років. У 

2006 році техногенний ґрунт являє собою супісок 

твердий вологий, а у 2016 році – супісок пластичний 

мало вологий. При моделюванні стану геології 

даного району було прийнято пласт нашарування за 

два роки – 0,7 метр техногено порушеного грунту. 

Як і при дослідженні Печерського району при 
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консолідації на протязі 10 років перші 4 роки спос-

терігається зростання осідання грунту а на протязі 

іншого періоду затухання (рис. 3). При навантажені 

умовно стабілізованої основи отримуємо різкий 

скачок деформації грунту, а саме осідання в розмірі 

1,3 метра (рис. 4). 
 

Таблиця 2 – Основні характеристики міцності 

 ґрунтів Голосіївського району м. Києва 

№ Фізичні характеристики ґрунта 
Рік дослідження 

2006 2016 

 Товща шару 4 7,5 

1 Питома вага, кН/м3 17,29 16,6 

2 Питома вага частинок ґрунту, кН/м3 27,26 26,6 

3 Модуль Юнга кН/м2 4330 3820 

4 Питоме зчеплення, кПа 8,2 51 

5 Кут внутрішнього тертя, град 25,2 30 
 

 
Рисунок 3 – Залежність осідання техногенно  

порушеного ґрунту в часі (Голосіївський район) 

 

 
Рисунок 4 – Геологічна модель Голосіївського р-ну  

з нашаруванням техногенного грунту на протязі  

10-ти років. Загальні переміщення ґрунту 

Під час розглядання Солом’янського району та-

кож спостерігається збільшення товщі техногенного 

ґрунту. На 2006 рік усереднена товща верхнього 

шару становила 2,5 м, а на 2016 рік 4,5 м . Фізичні 

характеристики ґрунтів за результатами досліджень 

2006 та 2016 років наведені в табл. 3.  

 

Таблиця 3 – Основні характеристики міцності  

ґрунтів Солом’янського району м. Києва 

№ Фізичні характеристики ґрунту 
Рік дослідження 

2006 2016 

 Товща шару  2,5 4,5 

1 Питома вага, кН/м3 17,5 16,8 

2 Питома вага частинок ґрунту, кН/м3 27,18 22,6 

3 Модуль Юнга кН/м2 5200 3820 

4 Питоме зчеплення, кПа 7,2 48 

5 Кут внутрішнього тертя, град 24 27 

 

Порівняння основних характеристик ґрунтів ви-

діляє основні показники, що змінилися в період 

2006 до 2016 років, відповідно до яких змінилася 

номенклатура ґрунту. У 2006 році техногенний 

ґрунт 1, являє собою супісок пластичний, маловоло-

гий, а у 2016 році ґрунт 1а – супісок пластичний ма-

ловологий домішками будівельного сміття до 15 %. 

При моделюванні стану геології даного району 

було прийнято пласт нашарування за два роки – 0,4 

метр техногено порушеного грунту. В  перших 4 

роки спостерігається зростання осідання грунту а на 

пртязі іншого періоду (6-ти років) затухання (рис. 6). 

При навантажені умовно стабілізованої основи 

отримуємо  різкий скачок деформації грунту, а саме  

осідання в розмірі  0,95 метра (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 5 – Залежність  осідання  техногенно  

порушеного грунту в часі (Солом’янський район) 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1/2018 (108) 
98 

 
Рисунок 6 – Геологічна модель Солом’янського  

р-ну з нашаруванням техногенного грунту  

на протязі 10-ти років. Загальні переміщення ґрунту 

 

ВИСНОВКИ. В результаті досліджень за допо-

могою моделювання геологічного середовища верх-

ніх шарів на протязі 10 років , та більш детальному 

розгляді осідання грунту поетапно, видно, що осі-

дання техногенного грунту досягає максимального 

значення на протязі 4 років, а на далі затухають і 

стають не значними. При навантаженні  умовно 

стабілізованої основи в усіх випадках отримуємо 

різкий скачок осідання який досягає в середньому 

до одного метра, що дає нам змого сказати що даний 

грунт не є стабільним, і будівництво в даних грун-

тах не можливе без застосування  додаткових інже-

нерних  заходів. 

На основі даних результатів ми можемо продо-

вжити досліди , щоб спрогнозувати розвиток осідань 

верхніх шарів будівельних майданчиків, які явля-

ються техногенно порушеними грунтами, та попе-

редити можливість руйнування будівель.    
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SETTLEMENT OF TECHNOGENIC-DISTURBED SOIL DURING A LONG PERIOD OF TIME 
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Purpose. To study and investigate the deformations of technogenic soils. Methodology. The following complex re-

search methods have been used in the work: simulation was performed in the PLAXIS program for a clear comparison 

of changes in the geology of the upper soil layers in Kyiv; laboratory research by compression devices; static analysis of 

the data obtained. Originality. The direct dependence of development of construction production and changes in the 

geological structure of soil bases, namely, the change of some physical characteristics, which leads to unsuitability of 

the ground for development, has been created. The dependence of the sedimentation of technogenic soil in the condi-

tions of consolidation for 10 years has been determined. Practical value. Based on these results, we can continue exper-
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iments to predict the development of sedimentation of the upper layers of construction sites that are technogenically 

soils and to prevent the destruction of buildings. Conclusions. As a result of studies with the simulation of the geologi-

cal environment of the upper layers over 10 years, and more detailed consideration of soil segmentation in stages, it is 

evident that the precipitation of the technogenic soil reaches its maximum value for 4 years, and then fades away and 

becomes insignificant. When loading a conditionally stabilized base in all cases, we get a sharp jump of precipitation 

which reaches an average of one meter, which allows us to say that this soil is not stable, and construction in these soils 

is impossible without the use of additional engineering activities. Based on these results, we can continue experiments 

to predict the development of sedimentation of the upper layers of construction sites that are technogenically impacted 

soils and to prevent the destruction of buildings. References 10, tables 3, figures 3. 

Key words: technogenic soils, consideration, deformations , sedimentation. 
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