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ПІД БУДІВНИЦТВО ЕЛЕВАТОРА 
Актуальність проблеми. Тема надзвичайно актуальна, тому що інженерно-геологічні вишукування (до-

слідження) під будівництво будь-якої будівлі чи споруди є обов’язкові. Без них не повинно починатися будівництво. 
Вони містять рекомендації для будівельників. 

Постановка проблеми. Четвертинні відклади покривають майже всю територію Чернігівщини. На них бу-
дується переважна більшість будівель і споруд. Проте вони вивчені недостатньо, що є будівельною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На ділянці, яка розглядається, інженерно-геологічні дослідження не 
проводилися, тому публікації відсутні. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Невирішеною частиною проблеми була від-
сутність результатів інженерно-геологічних вишукувань на ділянці під будівництво елеватора. 

Постановка завдання. Цільовим завданням робіт було вивчення інженерно-геологічних умов ділянки під будів-
ництво на ній трьох силосів для зберігання зерна. 

Викладення основного матеріалу. Ділянка досліджень є складовою частиною Яготинської слабо розчленованої 
рівнини, що відповідає IV надзаплавній моренній терасі ріки Дніпра. Геологічна будова ділянки за результатами 
буріння і статичного зондування вивчена до глибини 27 м. Розкритий розріз складений сучасними техногенними 
утвореннями, верхньочетвертинними, середньочетвертинними і середньо-нижньочетвертинними відкладами. 
Витриманий горизонт ґрунтових вод залягає на глибині 6,35–6,50 м. За хімічним складом ґрунтові води за всіма 
показниками не агресивні до конструкцій з бетону всіх марок, азбестоцементних конструкцій та цементних роз-
чинів. За номенклатурою, складом, станом та фізико-механічними властивостями виділено 19 верств і стільки ж 
інженерно-геологічних елементів (ІГЕ). 

Висновки. Район розвідування знаходиться на IV надзаплавній моренній терасі р. Дніпра. Товща розкритих 
ґрунтів неоднорідна. Ґрунтові води живляться інфільтраційними атмосферними опадами. Коливання рівня ґрунто-
вих вод у багаторічному режимі складає 3,5 м. За сукупністю факторів територія вишукувань належить до ІІІ 
(складної) категорії інженерно-геологічних умов.  
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Постановка проблеми. Четвертинні відклади покривають майже всю територію 
Чернігівщини. На них будується переважна більшість будівель і споруд. Проте вони 
вивчені недостатньо, що є будівельною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На ділянці, яка розглядається, інженер-
но-геологічні дослідження не проводилися, тому публікації відсутні. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Невирішеною ча-
стиною проблеми була відсутність результатів інженерно-геологічних вишукувань на 
ділянці під будівництво елеватора. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є оприлюднення важливих результатів ін-
женерно-геологічних вишукувань на одній з недосліджених ділянок Чернігівської області.  

Виклад основного матеріалу. Інженерно-геологічні вишукування під будівництво 
другої черги елеватора на 50 тисяч тонн зерна в с. Велика Доч Борзнянського району 
Чернігівської області товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Чернігівбудроз-
відування виконало на підставі технічного завдання та договору від 12 липня 2013 ро-
ку, згідно з програмою робіт. 

Цільовим призначенням робіт було вивчення інженерно-геологічних умов ділянки 
під будівництво на ній трьох силосів для зберігання зерна. 

Під час проведення робіт були вивчені архівні матеріали, виконано рекогносци-
рувальне обстеження ділянки під заплановане будівництво, пробурено три свердловини 
глибиною 25–27 метрів, проведено зондування ґрунтів у трьох точках, пройдено шур-
фи-дудки. З лесових та лесоподібних ґрунтів були відібрані моноліти для визначення 
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їхніх механічних властивостей. Моноліти відібрані також з підлесової товщі для визна-
чення їхніх фізичних властивостей. Хімічний склад та корозійні властивості води вив-
чено у трьох пробах ґрунтових вод. 

Ділянка досліджень є складовою частиною Яготинської слабо розчленованої рівни-
ни, що відповідає IV надзаплавній (моренній) терасі р. Дніпра. Гідрографічна мережа 
району вишукувань створена р. Доч з притоками, озерами, ставами в басейні р. Десни. 
Клімат району помірно континентальний, з нетривалою помірно м’якою зимою і трива-
лим літом (середня температура в січні -7 оС, в липні +19 оС). Відносна середня во-
логість повітря за рік становить близько 79 %, середньорічна швидкість вітру – 
2,7 м/сек. Опадів випадає 550-660 мм. Випаровування з поверхні землі досягає 450–
520 мм/рік. Вітрове навантаження становить 410 Па, снігове – 1720 Па. Нормативна 
глибина промерзання ґрунтів становить 1,1 м.  

Кліматичні, гідрологічні і геолого-геоморфологічні умови району сприяють місце-
вому формуванню ґрунтових вод. Глибина залягання їх змінюється від 1 до 3 м на тера-
сах, від 5 до 9 м на вододілах. 

За тектонічними районуванням територія досліджень знаходиться в північно-
західній частині Дніпровсько-Донецької западини, де товщина осадових порід стано-
вить понад 2000 м.  

Геологія ділянки за результатами наших вишукувань розвідана до глибини 27 м. 
Розкритий свердловинами розріз (рис. 1, 2, 3) складений сучасними техногенними 
утвореннями, верхньочетвертинними подовими, верхньочетвертинними еолово-
делювіальними, середньочетвертинними флювіогляціальними та середньо-нижньо-
четвертинними відкладами. 

Сучасні техногенні утворення (насипаний шар – tІV) поширені скрізь і складені 
супісками з включенням щебеню та щебенем з супіщаним наповненням. Товщина шару 
змінюється від 0,3 до 0,9 м. 

Верхньочетвертинні подові відклади (p III) мають обмежене поширення у пони-
женій південно-східній частині ділянки. Вони складені важкими пилуватими суглинка-
ми товщиною до 2,1 м. 

Верхньочетвертинні еолово-делювіальні відклади бузького горизонту (vdIII) bq по-
ширені скрізь. У їх складі виділені лесові пилуваті супіски та суглинки, що розділені на 
три шари загальною товщиною до 4,5 м. 

Середньочетвертинні флювіогляціальні відклади (fII) поширені скрізь. Це легкі 
піщанисті суглинки та супіски з прошарками пилуватих пісків. Загальна їх товщина до-
сягає 4,5–5,0 м. 

Середньо-нижньочетвертинні відклади (аІ-ІІ) поширені скрізь і складені легкими та 
важкими пилуватими суглинками, подекуди пилуватими глинами, легкими супісками 
та пилуватими пісками. У верхній частині відкладів знаходяться ґрунти з включенням 
органічних речовин. 
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Рис. 1. Розріз розкритий св. 25, вертикальний масштаб 1:100 
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Рис. 2. Розріз розкритий св. 26, вертикальний масштаб 1:100 
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Рис. 3. Розріз розкритий св. 27, вертикальний масштаб 1:100 
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Гідрогеологічні умови ділянки вишукувань характеризуються поширенням витримано-
го горизонту ґрунтових вод, рівень яких встановлений на глибині 6,35–6,50м від денної 
поверхні, що відповідає умовним позначкам 90,8-91,3м. Джерелом живлення ґрунтових 
вод є атмосферні опади. Вмістилищами води є флювіогляціальні легкі піщанисті суглинки 
з прошарками супісків та легкі піщанисті алювіальні суглинки і супіски, а місцевими водо-
тривами – важкі алювіальні суглинки і глини. Амплітуда коливань рівня ґрунтових вод у 
багаторічному режимі складає до 3,5 м. Характер нашарувань, фільтраційна неодно-
рідність та іноді пластичний стан ґрунтів у верхній частині розрізу свідчить про мож-
ливість утворення тимчасових локальних горизонтів ґрунтових вод типу «верховодки» над 
покрівлею подових важких суглинків у часи рясних дощів та інтенсивного сніготанення.  

За хімічним складом ґрунтові води, за всіма показниками, не агресивні до кон-
струкцій з бетону всіх марок, азбестоцементних конструкцій та цементно-кладочних 
розчинів. До арматури залізобетонних конструкцій підземні води слабоагресивні за 
вмістом хлоридів при періодичному змочуванні, до металевих конструкцій – середньо-
агресивні за сумарною концентрацією сульфатів, хлоридів та водневим показником рН. 

Фізико-механічні властивості ґрунтів (таблиця) визначалися у лабораторіях на заса-
дах непорушеної (моноліти) та порушеної структури згідно з діючими державними 
стандартами [1–16]. 

На зразках з непорушеною структурою в лабораторіях визначалися такі фізичні вла-
стивості ґрунтів, як природна вологість, щільність, пористість, деформація, а на зразках 
з порушеною – консистенція глинистих ґрунтів, втрата маси їх при прожарюванні та 
гранулометричний склад піщаних ґрунтів. 

Отримані показники властивостей ґрунтів за результатами та даних статичного зон-
дування використовувалися для поділу товщі ґрунтів на інженерно – геологічні елемен-
ти (ІГЕ) за ДСГУ Б.В.2.1-5-96 (Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів ви-
пробувань) [1]. 

У геоморфологічному розумінні ділянка вишукувань знаходиться, як зазначалося, на IV 
надзаплавній (моренній) терасі р. Дніпра. Рельєф ділянки технологічний (штучно спланова-
ний насипними ґрунтами). Для нього характерне коливання висотних відміток до 1,0 м. 
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Таблиця 
Зведена інженерно-геологічна колонка з таблицею нормативних  

та розрахункових значень показників властивостей ґрунтів 
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Закінчення табл. 
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За номенклатурою, складом, станом та фізико-механічними властивостями на тери-
торії вишукувань виділено 19 шарів і стільки ж інженерно-геологічних елементів. 
Останні мають таку характеристику: 

ІГЕ1. Насипний шар – щебінь з супіщаним наповнювачем. 
ІГЕ2. Ґрунтово-рослинний шар (деградований), похований під ґрунтами ІГЕ1. 
ІГЕ3. Суглинок важкий, пилуватий, оливово-жовто-сірий, твердий. 
ІГЕ4. Супісок пилуватий, лесоподібний, жовто-сірий, просідний, твердий. 
ІГЕ5. Супісок пилуватий, лесоподібний, темно-бурувато-сірий, просідний, твердий 

та пластичний з домішками органічних речовин. 
ІГЕ6. Суглинок пилуватий, лесоподібний, помаранчево-сірий, просідний, твердий. 
ІГЕ7. Суглинок легкий, піщанистий, жовтувато-сірий, напівтвердий та 

м’якопластичний. 
ІГЕ8. Супісок піщанистий, жовтувато-сірий та жовтувато-бурий, твердий та пла-

стичний. 
ІГЕ9. Пісок пилуватий, щільний, ясно-сірий, насичений водою. 
ІГЕ10. Супісок пилуватий, ясно-сірий, пластичний. 
ІГЕ11. Суглинок легкий, пилуватий, ясно-сірий, напівтвердий, м’яко- та тугопла-

стичний, з домішками органічних речовин. 
ІГЕ12. Глина легка, пилувата, зеленувато-сіра, на повітрі – темно-сіра, тверда та 

напівтверда з домішками органічних речовин. 
ІГЕ13. Суглинок важкий, пилуватий, напівтвердий та тугопластичний з домішками 

органічних решток. 
ІГЕ14. Суглинок легкий, пилуватий, напівтвердий та текучопластичний з вмістом 

органічних речовин. 
ІГЕ15. Супісок пилуватий, пластичний з вмістом органічних речовин. 
ІГЕ16. Пісок пилуватий, щільний, насичений водою. 
ІГЕ17. Суглинок легкий, напівтвердий. 
ІГЕ18. Суглинок важкий, пилуватий, з вмістом органічних речовин. 
ІГЕ19. Супісок легкий, пилуватий, текучий. 
Характер нашарувань та заміщення інженерно-геологічних елементів відображено 

на розрізах 1-1, 2-2 та 3-3 (рис. 4, 5, 6).  
Особливостями інженерно-геологічних умов ділянки є наявність у верхній частині 

розрізу лесових просідних ґрунтів у ІГЕ4-6, наявність у розрізі слабих ґрунтів (суглин-
ки з вмістом органічних речовин, текучі ґрунти), можливість утворення локальних го-
ризонтів ґрунтових вод типу «верховодки» у верхній частині розрізу. 

Ґрунтові умови за просіданням віднесені до типу ІІ (просідання при додаткових 
навантаженнях). 

Ґрунти, що складають товщу на ділянці вишукувань, згідно з ДБН В.1.1-12-2006 
[16] відносяться до ІІ та ІІІ категорій за сейсмічними властивостями. Сейсмічність рай-
ону становить 5 балів. 

Під час проведення вишукувань прояву негативних інженерно-геологічних процесів 
не встановлено. 
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Рис. 4. Геологічний розріз 1-1' 
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Рис. 4. Продовження – Умовні знаки (див. також с. 229) 

УМОВНІ ЗНАКИ 
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Рис. 5. Геологічний розріз 2-2' (умовні знаки див. рис.4) 
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Рис. 6. Геологічний розріз 3-3' (умовні знаки див. рис.4) 
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До негативних інженерно-геологічних процесів та явищ, які можуть з’явитися або 
активізуватися при будівництві або експлуатації споруд, що проектуються, потрібно 
віднести такі: 

 можливість накопичення поверхневих вод у будівельних котлованах виритих у 
ґрунтах ІГЕ 3-6; 

 можливість накопичення атмосферних та талих вод у пазухах котлованів після 
закладання фундаментів; 

 наявність у зоні можливої взаємодії споруд з геологічним середовищем просід-
них ґрунтів ІГЕ 4-6 та слабких пластичних ґрунтів. 

Горизонт ґрунтових вод розкритий свердловинами на глибині 6,35-6,50 м від денної 
поверхні. Амплітуда коливань цих глибин у багаторічному режимі становить 3,5 м. При 
вишукуваннях рівень ґрунтових вод був близький до середньорічного. Можливість 
підтоплення ділянки підземними водами мінімальна. 

При рясних дощах та інтенсивному таненні снігу або при значних втратах води з водо-
провідних комунікацій можливе утворення локальних тимчасових горизонтів тупу «верхо-
водки» над рівнем ґрунтових вод. У подових зниженнях застоюються поверхневі води. 

У цих інженерно-геологічних та гідрогеологічних умовах потрібно передбачити 
надійні конструкційні заходи з організації відведення поверхневих вод, заходи з за-
побігання витоків із водопровідних конструкцій, гідроізоляцію підземної частини спо-
руд та інші заходи, передбачені ДБН В.1.1-5-2000. 

Висновки та рекомендації.  
1. Район розвідування знаходиться на IV надзаплавній моренній терасі р. Дніпра.  
2. Товща ґрунтів на ділянці неоднорідна. В будові ділянки до розвіданої глибини 27 

м беруть участь верхньочетвертинні флювіогляціальні, середньо-нижньочетвертинні 
алювіальні глинисті відклади з прокладками пісків. Вони покриті насипними ґрунтами 
та деградованим ґрунтово-рослинним шаром.  

3. За результатами гідрогеологічних досліджень на ділянці розкрито витриманий 
горизонт ґрунтових вод на рівні 6,35-6,50 м. Він живиться інфільтрованими атмосфер-
ними опадами. Водовмісними ґрунтами є флювіогляціальні легкі піщанисті суглинки і 
супіски та пилуваті алювіальні суглинки, супіски та піски. Важкі алювіальні суглинки 
та глини є місцевими водотривами. Коливання рівня ґрунтових вод у багаторічному 
режимі становить до 3,5 м. Характер нашарувань, фільтраційна неоднорідність та іноді 
пластичний стан ґрунтів вгорі розрізу свідчать про можливість формування тимчасових 
локальних горизонтів ґрунтових вод типу «верховодки» під час рясних дощів та сніго-
танення подових важких суглинків.  

4. У цих інженерно-геологічних умовах для споруд з великим навантаженням на ос-
нову, враховуючи щільнісну неоднорідність ґрунтів вгорі розрізу та наявність у розрізі 
слабких пластичних ґрунтів, рекомендується пальовий фундамент, найдоцільніший з 
геологічного погляду.  

5. Для споруд з невеликим навантаженням на фундамент (до 20 т/м2) рекомендуєть-
ся плитний фундамент.  

6. За сукупністю факторів, що містяться в додатку ЖДБН А.2.1-1-2008 та ДБН 
В.2.1-10-2009 [4; 3] територія вишукувань належить до ІІІ (складної) категорії інженер-
но-геологічних умов. 
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Viktor Buhay, Volodymyr Ivanyshyn, Valentyn Dudko 
ENGINEERING-GEOLOGICAL RECONNAISSANCE OF SURFACE  

FOR AN ELEVATOR CONSTRUCTION 
Urgency of the research. The subject is very urgent because the engineering-geological reconnaissance for construc-

tion of any building or structure is obligatory. The construction does not start without it. It contains recommendations for the 
constructors. 

Target setting. Quaternary deposits cover almost all of the Chemihiv’s region territory. The majority of buildings and 
structures are constructed on them. However, they are understudied, which is a construction problem. 

Actual scientific researches and issues analysis. Engineering-geological reconnaissance was not performed on the sur-
face under consideration, therefore the issues are missing. 

Uninvestigated parts of general matters defining. The uninvestigated part is the absence of engineering-geological re-
connaissance of surface for an elevator construction. 

The research objective. The target figure of the works was the research of the surface for construction of three siloes for 
com storage. 

The statement of basic materials. The examined surface is a part of a Yahotyn poorly broken flat land, which belongs to 
a IV terrace above flood-plain of river Dnipro. According to the static penetration test and geological examination results, 
the geological structure of the surface is explored up to 27 meters depth. The discovered geological record is composed of 
present-day technogenic formations, Upper Quaternary deposits, Middle Quaternary deposits and Middle-Low Quaternary 
deposits. The sustained ground water surface is located at a depth of 6.35-6.50 meters. According to chemical composition, 
the ground waters are non-aggressive to constructions of all grades of concrete, asbestos-cement constructions and cement 
grouting. According to the nomenclature, composition, conditions and physical and mechanical properties 19 layers and the 
same amount of EGE (Engineering-geologic elements) are shredded out. 

Conclusion. The research area is located on a IV terrace above flood-plain of river Dnipro. The thickness of the discov-
ered soils is unequal. The ground waters are fed by infiltrated atmospheric precipitations. The groundwater level fluctuation 
in a longstanding mode is equal to 3,5m. According to the combination of factors, the research territory belongs to the 
III(complex) category of geological engineering conditions. 

Key words: soils; survey; EGE (Engineering-geologic elements); exploration; well; water; elevator. 

Виктор Бугай, Владимир Иванишин, Валентин Дудко 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ УЧАСТКА  

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕВАТОРОВ 
Тема чрезвычайно актуальна, так как инженерно-геологические изыскания (исследования) под строительство 

любого здания или сооружения обязательны. Без них не должно начинаться строительство. Они содержат реко-
мендации для строителей. Четвертичные отложения покрывают почти всю территорию Черниговщины. На них 
строится подавляющее большинство зданий и сооружений. Однако они изучены недостаточно, что является 
строительной проблемой. 

Ключевые слова: почвы; изыскания; инженерно-геологические элементы; зондирование; скважина; вода; элеватор. 
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