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ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА
ВОДОВІДВЕДЕННЯ

КУРС ЛЕКЦІЙ

ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ ТА ЇХ
КЛАСИФІКАЦІЯ

Гідротехнічними називають споруди, призначені для використання природних
водних ресурсів (річок, озер, морів, грунтових вод) або запобігання (зменшення)

шкідливої дії води на навколишнє середовище (боротьба з повенями,

розмивами берегів, захист від селевих потоків та ін.).

За допомогою гідротехнічних споруд здійснюються ті чи інші водогосподарські
заходи, створюються водосховища, регулюються витрати і рівні води,

здійснюється пропуск льоду і наносів тощо.



27.01.2018

2

Гідротехнічні споруди бувають різного призначення і будуються в різноманітних
природних умовах.

За родом водотоку або водоймища, на якому вони побудовані, гідротехнічні
споруди поділяють на річкові, морські, озерні або ставкові, внутрішньосистемні
або мережеві (на гідротехнічних системах) і підземні.

Мережеві гідротехнічн споруди поділяють на регулюючі (регулятори або шлюзи-

регулятори, водовипуски, що перегороджують і стічні вододелітелі), водопровідні
(дюкери, труби, акведуки, ливнепроводи та ін.) і сполучуючі (перепади,

швидкотоки та ін.).

За умовами взаємодії з водотоком або водоймою і за характером виконуваних
функцій розрізняють гідротехнічні споруди:

водопідпірні (греблі, дамби та ін.), які перегороджують водотік або захищають
водосховище (наприклад, наливне), ставок і сприймають натиск води. Ділянка
водотоку (водойми) вище водонодпорного споруди називається верхнім бьефом,

нижче - нижнім бьефом; різниця рівнів води у верхньому і нижньому б'єфі
безпосередньо біля споруди називається напором на спорудженні;

водопровідні (канали, трубопроводи, гідротехнічні тунелі, лотки та ін.), призначені
для подачі води до місць споживання, наприклад з річки на зрошувані землі;

водозабірні, призначені для забору води з водотоків і водойм;

водоскидні (водозливи, глибинні водоскиди, водоспуски та ін.) - для скидання
надлишків води (паводків) і корисних «попусків» в нижній б'єф, для підтримки
необхідних санітарних умов в нижньому б'єфі, глибин для судноплавства та ін .;

регуляційні (струмененапрямлені дамби, берегоукріплювальні споруди і ін.),

призначені для регулювання взаємодії потоку з руслом (боротьба з розмивами і
відкладеннями наносів), захисту берегів від впливу хвиль і течій.
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За цільовим призначенням гідротехнічні споруди поділяють на спорудження
загального призначення і спеціальні.

До споруд загального призначення відносяться водопідпірні, водопровідні,
водоскидні і регуляційні споруди, що використовуються для різних галузей
народного господарства і призначені для забезпечення необхідного підпору і
ємності водосховища, пропуску передбачуваного паводкового витрати і т. і.

До спеціальних належать споруди, призначені для потреб однієї галузі водного
господарства.

Спеціальні споруди бувають:
меліоративні (канали, насосні станції та ін., призначені для осушення, зрошення та
обводнення земель);
водноенергетичні (будівлі гідростанцій і ГАЕС, дериваційні канали та тунелі,
зрівняльні резервуари та інші споруди, призначені для використання водної
енергії);
воднотранспортні (канали, судноплавні шлюзи, причали, хвилеломи та ін.);

лісосплавні (колодоспуски, щільно-ходи та ін.);

рибогосподарські (рибоходи, рибопідйомники, ставки рибоводів і ін.);

для водопостачання і водовідведення (водозабори та насосні станції, канали,

колектори, очисні станції і ін.);

для боротьби з повенями, селями, ерозією грунту (захисні дамби, зливостоки та
ін.):

для використання грунтових вод (підземні водозабори та ін.);

для створення хвостосховищ, шламонакопичувачів (дамби, трубопроводи та ін.).



27.01.2018

4

У ряді випадків застосовують суміщені споруди, які одночасно виконують
кілька функцій, наприклад суміщені будівлі ГЕС (з водоскидними отворами), 

судноплавні шлюзи - водоскиди, водоскиди, суміщені з водозаборами.

За умовами використання річкові гідротехнічні споруди поділяються на
постійні, які використовуються при постійній експлуатації, і тимчасові. При
цьому до тимчасових відносяться споруди, що використовуються тільки в
період будівництва або ремонту постійних споруд.

Постійні гідротехнічні споруди поділяються на основні та другорядні.
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До основних відносяться гідротехнічні споруди (греблі, дамби, водоскиди,

канали; тунелі, трубопроводи, водозабірні споруди, платформи резервуари,

будівлі ГЕС, ГАЕС і насосних станцій; судноплавні шлюзи і суднопідіймачі,
рибопропускні і рибозахисні споруди і ін.), руйнування яких призводить до
порушення нормальної роботи електростанцій, припинення або зменшення
подачі води в зрошувальні системи, підтоплення території що осушують і
затоплення обвалованої території, припинення або скорочення судноплавства,

лісосплаву.

До другорядних відносяться гідротехнічні споруди (ремонтні затвори,

струмененапрямлені і роздільні стінки і дамби, пали судноплавних шлюзів,

берегоукріплювальні і льодозахисних споруди та ін.), руйнування яких не
тягне за собою зазначених вище наслідків

ПРИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ
(ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) СПОРУДИ

Класи відповідальності будівель і споруд визначаються рівнем можливих

матеріальних збитків і/або соціальних втрат, пов'язаних із припиненням

експлуатації або із втратою цілісності об'єкта. Класифікація будівель і споруд

виконується відповідно до ДБН В.1.2 – 14 –2009 «загальні принципи

забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд,

будівельних конструкцій та основ»
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Класи наслідків (відповідальності) гідротехнічних

споруд за їх технічними параметрами

Тип rрунтів основи Висота споруд, м, при класі наслідків (відповіда-

льності)

СС3 СС2 СС1

СС2-1 СС2-2

І >80 50…80 20…50 <20

ІІ >65 36…65 15…35 <15

ІІІ >50 25…50 15…25 <15

Примітка. rрунти: І – скельні; ІІ – піщані, великоуламкові і глинисті у
твердому і напівтвердому стані; ІІІ – глинисті водонасичені в
пластичному стані.

Таблиця 1

Класи наслідків (відповідальності) основних ГТС в
залежності від їх соціально–економічної відповідальності

та умов експлуатації

Об’єкти гідротехнічного будівництва
Клас наслідків

(відповідальності)

1. Підпірні споруди гідровузлів при об’ємі водо- сховища, млн.м3:

>1000

200…1000

50…200

<50

СС3

СС2-1

СС2-2

СС1

2. ГТС гідравлічних, гідроакумулюючих і теплових електростанцій 

потужністю, млн. кВт:

>1000

300…1000

10…300

<10

СС3

СС2-1

СС2-2

СС1

3. ГТС атомних електростанцій незалежно від потужності СС3

4. ГТС і судноплавні канали на внутрішніх водних шляхах (крім споруд

річкових портів) 

надмагістральних 

магістральних і місцевого призначення
СС2-1

СС2-2

5. ГТС меліоративних систем при площі зрошення і

осушення, що обслуговується спорудами, тис. га:

> 300

100 … 300

50 … 100

<50

СС3

СС2-1

СС2-2

СС1

Таблиця 2



27.01.2018

7

Рис. 1 Основні елементи греблі:

1 – тіло греблі, 2 – гребінь, 3 - верховий укіс, 4 – низовий укіс, 5 – берма, 6 – дре-

нажна призма, 7 – зворотний фільтр, 8 – підошва, 9 – поверхня водоупору, 10 –

замок, 11 – кріплення верхового укосу, 12– водопроникний шар основи, 13– шар
rрунту, що знімається; 

основні рівні та розміри: НПР – нормальний підпірний рівень, ФПР – форсований
підпірний рівень,   РМО – рівень мертвого об'єму,   РНБ – рівень нижнього б'єфу, bгр
– ширина гребеня греблі, Bгр – ширина греблі по підошві, ГрГ– відмітка гребеня
греблі; hгр – висота греблі, Н1 – глибина води в верхньому б'єфі, Н2 – глибина води в
нижньому б'єфі

БЕТОННА ГРЕБЛЯ НА СКЕЛЬНІЙ
ОСНОВІ

РОЗДІЛ І
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1.1 АНАЛІЗ ПРИРОДНИХ УМОВ

1.1.1 Характеристика долини річки, гідрологічні дані і клімат району
будівництва

За планом ділянки річки оцінюється загальний напрямок течії річки і її особливості.
За кривою витрат і рівнів води в річці Q=П(СНБ) визначають глибини і відмітки
рівнів води в річці, які відповідають наступним заданим витратам:

- Qmax –максимальна розрахункова витрата, м3/с;
- Q ГЕС – витрата гідроелектростанції, м3/с;
- Qmin – мінімальна санітарна витрата, м3/с.
За середньою багаторічною температурою повітря Т оцінюється суворість
кліматичних умов:

- при Т вище +10°С – сприятливі кліматичні умови;

- при Т від +10°С до +3°С – середні;
- при Т від +3°С до -3°С – суворі;

- при Т нижче -3°С – особливо суворі кліматичні умови.

1.1.2 Топографічна характеристика району будівництва гідровузла

Топографічна характеристика складається за планом району будівництва
гідровузла. При цьому необхідно відмітити такі особливості:

• планове окреслення русла і долини річки (опис берегів в створі: круті,
пологі тощо) для встановлення раціонального розміщення бетонних
споруд;

• середній уклон берегів;

• наявність/відсутність островів, наявність/відсутність заплави і
надзаплавних терас, ярів, балок;

• наявність зручної ділянки для розташування будівельного майданчика;

• ширина русла річки без заплави та із заплавою при різних рівнях води: 

обмеженному (при Qбуд min ), НПР (при Qосн max), при проходженні
розрахункових повеневих витрат - Qпер max

• площі живих перерізів в створі греблі при характерних рівнях води для
визначення середніх швидкостей течії води;

• перевищення заплави і корінних берегів при характерних рівнях води
для визначення необхідної висоти та довжини глухих частин греблі, які
спрягають її водозливну частину з берегами та іншими спорудами;

• кут підходу води до водозливної греблі (при косому підході льоду до
водоскидного фронту пропуск його через прогони греблі
ускладнюється).
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1.1.3 Інженерно-геологічні умови створу гідровузла

Використовуючи план в горизонталях, для вибраного створу гідровузла будують
геологічний профіль (М 1:1000...1:5000), на який наносять границі геологічних
шарів основи та лінії урізів води при НЛ та при пропуску мінімальної будівельної
витрати Qбуд н. На профілі також показують границю вивітреної скелі.
На основі даних про фізико-механічні характеристики скельної основи (тимчасовий
опір стисненню Rω, коефіцієнт вивітрілості kВС, коефіцієнт розм’якшення kрз, модуль
тріщинуватості МТ, питоме водопоглинання qВП, модуль деформації Е) класифікують
скельні rрунти у відповідності до [СНиП 2.02.02 – 85. «Основания гидротехнических
сооружений» , додаток 1, 11, с. 44]. Всі дані про скельні rрунти в основі гідровузла, 

що проектується, зводять у таблицю.

За результатами аналізу інженерно-геологічних умов роблять висновок про
придатність створу для будівництва.

1.2 ВИБІР СТВОРУ І КОМПОНОВКА
СПОРУД ГІДРОВУЗЛА

1.2.1 Обґрунтування прийнятого створу гідровузла

При виборі створу гідровузла керуються наступними міркуваннями:

1. Лінія створу повинна бути прямою; для прийняття криволінійної чи ламаної лінії
створу необхідне спеціальне обrрунтування.

2. Створ приймається в найвужчому місці долини річки для зменшення об'єму
робіт.
3. Створ гідровузла повинен бути по можливості перпендикулярним до загального
напрямку течії річки для попередження виникнення несприятливих течій і
нерівномірного підходу води до водопропускних споруд.

4. Створ повинен бути зручним для розміщення всіх споруд гідровузла.

5. Місцезнаходження створу повинно забезпечувати пропуск будівельних витрат.
6. Поблизу створу повинен знаходитись зручний будівельний майданчик для
розміщення будівельного господарства і селища робітників.
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1.2.2 Визначення складу споруд гідровузла

До складу високонапірного гідровузла з бетонною гравітаційною греблею
зазвичай входить
• пригреблева будівля ГЕС, 

• водозливна гребля, 

• правобережна і лівобережна глухі греблі (рис. 1.1). 

Інколи влаштовується глуха руслова гребля, яка розділяє станційну частину
гідровузла і водозливну греблю, для покращання умов роботи ГЕС.

Для вибору компоновочного рішення гідровузла, що проектується, необхідно
визначити основні габаритні розміри споруд, які входять до складу гідровузла.

Рис. 1.1 Вид з нижнього

б'єфу і план гідровузла
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1.2.3 Попереднє визначення основних габаритних розмірів споруд гідровузла

Довжина водозливної греблі LВ встановлюється гідравлічним розрахунком. 

Довжини правобережної Lпгг і лівобережної Lлгг глухих гребель визначаються
конструктивно, виходячи із довжини вибраного створу.
Основні габаритні розміри пригреблевої ГЕС приблизно можуть бути визначені
наступним чином (рис. 1):

1) Визначають потужність ГЕС NГЕС, кВт,
NГЕС=8,5 QГЕСНГЕС,

де QГЕС – витрата через усі турбіни ГЕС, м3/с;
НГЕС – розрахунковий напір ГЕС, м,

НГЕС=↓НПР -↓ РНБГЕС;
↓ РНБГЕС – відмітка рівня води у нижньому б'єфі при витраті QГЕС, м.

↓ НПР – нормальний підпірний рівень

2) Приймається кількість агрегатів ГЕС nаг не менше трьох та з умови, щоб
потужність одного агрегату не перевищувала 200 МВт.

3) Визначається витрата однієї турбіни QТ , м3/с,

4) Визначається діаметр робочого колеса турбіни DРK , м

де Q1 – приведена витрата турбіни (витрата турбіни діаметром 1 м при напорі
1 м), при розрахунковому напорі від 40 до 100м може бути прийнята 1,1...1,3 

м3/с відповідно. Отримане значення DРK заокруглюється в більшу сторону до
0,1 м
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5) Визначаються наступні основні габаритні розміри пригреблевої будівлі ГЕС:

а) ширина блока Вбл, м,

Вбл=(4...4,5) DРK;

б) довжина будівлі ГЕС по напірному фронту LГЕС , м,

LГЕС= Вбл nаг ;

в) відстань від напірної грані греблі до осі агрегатів ГЕС δОС
LОС=(0,7...0,75)[↓ НПР - ↓ РНБГЕС+(2,5...3,0)DРK] ; 

г) відстань від осі агрегату до кінця відсмоктуючої труби LВС, м,

LВС=(3,5...4,5) DРK;

д) відмітка заглиблення низу відсмоктуючої труби під рівень нижнього б'єфу
↓ ГЕСmin, м,

↓ ГЕСmin =↓ РНБГЕС-(2,5...3,0) DРK

1.2.4 Вибір компоновки гідровузла

Для високонапірних гідровузлів при наявності бетонного напірного фронту
найбільш виправданою є руслова компоновка споруд із скиданням
повеневого потоку не по всій ширині русла, що дозволяє станційному потоку
вільно виходити в нижній б'єф.
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1.2.5 Пропуск будівельних витрат води

При будівництві високонапірних гідровузлів з бетонними греблями, як
правило, застосовується перемичковий метод будівництва. При його
використанні будують перемички, які огороджують котлован споруд І черги
(водозливна гребля, частина глухої греблі). Ці споруди зводять під захистом
перемичок, а будівельна витрата в цей час пропускається через стиснене
русло річки. Потім розбирають перемички І черги і будівельна витрата
пропускається через донні отвори в недобудованих спорудах І черги. Тоді
будують перемички ІІ черги і під їх захистом зводять решту споруд, які вхо-

дять в напірний фронт. Після закінчення будівництва донні отвори
перекриваються затворами і бетонуються.

Крім перемичкового методу, пропуск будівельних витрат можна
здійснювати методом гребінки і комбінованим методом.

Клас наслідків (відповідальності) бетонної греблі на скельній основі за її
технічними параметрами призначають за даними таблиці
Максимальна висота греблі в першому наближенні

де ↓ФПР – відмітка форсованого підпірного рівня, м;

↓дно – відмітка дна річки, м;

– висота хвилі 1% забезпеченості при середньо багаторічній швидкості вітру, м; 

– висота нагону хвилі при тій же швидкості вітру, м; 

а – запас, приймається рівним 0,8м.

Класи наслідків (відповідальності) гідротехнічних
споруд за їх технічними параметрами

Тип rрунтів основи

Висота споруд, м, при класі наслідків
(відповідальності)

СС3
СС2

СС1
СС2-1 СС2-2

І (скельні грунти) >100 60-100 25-60 <25

Таблиця 3
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1.3 ГЛУХА БЕТОННА ГРЕБЛЯ

1.3.1 Визначення основних розмірів поперечного профілю глухої греблі

При проектуванні профілю масивної бетонної гравітаційної греблі на скельній
основі виходять із теоретичного трикутного профілю. Вершина цього профілю
знаходиться на відмітці НПР, а закладання верхової і низової граней
призначається з міркувань міцності і стійкості споруди (рис. 2, а). Як правило, 

верхова грань греблі приймається вертикальною, інколи - злегка нахиленою з
коефіцієнтом закладання т, тu = 0,1. Уклон низової грані греблі зазвичай
приймають тt=0,7, в районах з сейсмічністю 9 балів – до тt=0,8. Реальний
профіль греблі відрізняється від теоретичного наявністю гребеня, галерей, 

інших особливостей

Рис. 1.2. Перетворення теоретичного профілю греблі в реальний:

а) теоретичний профіль; б) реальний профіль
1 – гребінь; 2 – закріплювальна цементація; 3 – дренажна завіса; 4 –

цементаційна завіса; 5 – зв’язуюча цементація; 6 – галереї; 7 – дренаж
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1.3.2 Гребінь глухої греблі

Верхня частина глухої греблі оформлюється у вигляді гребеня масивної конструкції, 
що запобігає переливу води і перетіканню хвиль через споруду. Крім цього, 

гребінь виконує ряд технологічних функцій (дорога, сховища затворів тощо). На
рис. 3. показано приклади конструкції гребеня глухих гребель.

Рис. 1.3, а. Приклад
конструкції гребня глухої
греблі з автодорогою, 

розміщеною на відмітці
гребеня
Розміри вказано в метрах
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Рис. 1.3, б. Приклад
конструкції гребня глухої
греблі з затворосховищем і
автодорогою, яка проходить
за гребенем.

Розміри вказано в метрах

Ширина гребеня приймається в
залежності від його призначення,

але не менше 2м. При встановленні
ширини гребеня враховують
габарити проїжджих мостів. Ширина
тротуарів приймається кратною
0,75м, висота бордюру - 0,3м.

Відмітка гребеня глухої бетонної греблі визначається з умов

де ηx1% – підняття вершини хвилі
1%-ї забезпеченості, яка підходить
до споруди, над розрахунковим
рівнем води

kmax, kcp  – хвильове число при, 

відповідно, максимальній і середній
швидкостях вітру

– середня довжина хвилі відповідно при максимальній і середній
швидкостях вітру, м;

– висота хвилі 1%-ї забезпеченості відповідно при максимальній і
середній швидкостях вітру, м;

– висота вітрового нагону, відповідно, при максимальній і середній
швидкостях вітру, м;

α - запас,  який приймається в залежності від класу наслідків (відповідальності) 
(СС3 – 0,8 м, СС2-1 – 0,6 м, СС2-2 і СС1 – 0,4 м).
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В районах із сейсмічністю більше 7 балів необхідно перевірити
перевищення гребеня греблі над НПР з урахуванням виникнення гравітаційної
хвилі. 
Перевірка перевищення гребеня глухої греблі над НПР з урахуванням висоти
сейсмічної хвилі зводиться до перевірки виконання нерівності

де ηxc– підняття вершини сейсмічної хвилі, яка підходить до споруди, над НПР.

З отриманих трьох відміток за остаточну приймається найбільша.

1.3.3 Конструктивні постійні шви і їх ущільнення

Для попередження виникнення вертикальних тріщин під впливом сезонних
коливань температури оточуючого середовища, а також в результаті
нерівномірного осідання основи, бетонні греблі розрізають по довжині
постійними температурними і осадочними швами на окремі секції (рис. 4). 

Часто ці шви поєднують в один. В сучасних греблях відстань між
конструктивними швами коливається в межах 7...10м для гребель, які
будуються в суворих кліматичних умовах та при суттєвих нерівномірних
осіданнях основи, до 15-22м - для гребель, які будуються в м’яких
кліматичних умовах при рівномірному стисканні основи. 

Рис. 4. Розміщення
постійних температурних
швів в греблі:
1 – температурні шви; 

2 – осадочні шви
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При проектуванні постійних конструктивних швів в тілі бетонної водозливної греблі на
скельній основі найбільш широкого застосування отримала схема розрізки, показана на
рис. 5, а, коли конструктивні шви розрізають водозливні прогони навпіл. У випадку
значної довжини водозливних прогонів, які приймають для суворих кліматичних умов, 

переходять до схеми, показаної на рис. 5, б, коли гребля розрізається конструктивними
швами як по прогонах, так і по биках.

Рис. 5. Схеми розрізки гребель на скельній основі постійними
конструктивними швами:

а) по водозливних прогонах; б) по водозливних прогонах і биках

Ширина постійних конструктивних швів бетонних гребель на скельній основі
приймається рівною 0,5...1см на відстані не більше 5м від лицьових граней і
гребеня та 0,1...0,8 см - всередині тіла греблі.
Конструктивні шви частіше виконуються плоскими, інколи – штрабними.

Водонепроникність конструктивних швів досягається влаштуванням
спеціальних ущільнень (рис. 6). Крім того, у шві передбачається дренаж для
відводу води, профільтрованої через ущільнення або в обхід його. Для
спостереження за станом швів і ремонтом ущільнення передбачається оглядовий
колодязь, який при необхідності може бути перетворений в бітумну шпонку.
Стінки порожнини шва покриваються гарячим або розрідженим бітумом, в зоні
значних коливань температури поблизу граней греблі - асфальтовою
штукатуркою, бітумними матами, т.п.
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Рис. 1.6. Приклади ущільнень
конструктивних швів бетонних гребель
а) конструкції основних внутрішніх
ущільнень; б) конструкції контурних

ущільнень; в) ущільнення швів
Братського гідровузла.

1 – шов; 2 – залізобетонне корито; 3 –

асфальтова мастика; 4 – електрообігрів; 

5 –металевий лист; 6 – залізобетонний
брус; 7 – асфальтова штукатурка; 8–

асфальтова шпонка; 9 – електроди для
обігріву; 10 – латунні діафрагми; 11 –

оглядова шахта.

Розміри вказані в сантиметрах

Розрізняють основне і контурне ущільнення. Основне ущільнення призначене для
сприйняття напору води, яка проникла в шов зі сторони верхнього б'єфу. Його
розміщують на відстані 1,5...2 м від напірної грані і виконують у вигляді діафрагми із
металу (латуні, сталі, міді), гуми і пластмас, шпонок і прокладок із асфальтових
матеріалів, а також у вигляді бетонних, залізобетонних брусів.

Контурне ущільнення швів зі сторони верхнього б'єфу призначене для захисту шва
від засмічення, а також для забезпечення водонепроникності шва у випадку виходу
з ладу основного ущільнення. Таке ущільнення може виконуватись у вигляді
дерев'яного, бетонного або залізобетонного брусу, з профільної гуми тощо.

Контурне ущільнення зі сторони низової грані, яке виконується у вигляді металевого
або гумового листа, призначене для захисту шва від засмічення і попадання в
нього атмосферної води. Внутрішнє контурне ущільнення призначене для
огородження галерей і інших приміщень, які перетинають шви.
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1.3.4 Дренаж тіла греблі

Дренаж тіла греблі призначений для перехоплення і відведення води, що
профільтрувала через будівельні шви і бетон напірної грані. Дренаж
представляє собою систему вертикальних свердловин круглого перерізу, 
розміщених поблизу напірної грані споруди. Дренаж також може бути
виконаний із збірних блоків пористого бетону.
Діаметр дренажних свердловин приймається рівним 15-30 см. Відстань між
осями дрен - 2...3 м. Відстань від напірної грані до осі дренажу bд приймається
не менше 2м і у відповідності з умовою

де Hd – напір над розрахунковим перерізом, м, Hd =↓НПР - ↓ Пер ;

Ідоп – допустимий градієнт напору для бетону греблі, для гравітаційних гребель
можна приймати Ідоп=25;

γn – коефіцієнт надійності за відповідальністю споруди

Свердловини дренажу влаштовують одним із способів:

- встановленням збірних блоків із пористого бетону із циліндричними
отворами; 

- встановленням перед бетонуванням сталевих труб, змащених мастильним
матеріалом, які демонтують після початку тужавлення бетону; 

- бурінням свердловин в бетоні.
Вода, яка проникла в дрени, збирається оглядовими поздовжніми
галереями і по лотоках, влаштованих на долівці, направляється до дренажних
колекторів, звідки відводиться в нижній б'єф самопливом або з допомогою
насосів. Спрягання дренажних труб з галереями конструктивно оформлюється в
залежності від взаємного розміщення галереї і дрен, а також умов роботи
галереї. На рис. 7,а показано тип спряження дрен з галереями при їх близькому
розміщенні, на рис. 7, б – при віддаленому.
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Рис. 3.7. Типи спряжень дренажних труб з галереями:

а) при близькому розміщенні дренажних труб і галерей; б) при віддаленому
розміщенні дренажних труб і галерей; 1 – збірний лоток; 2 – дренажна труба; 3 

– металеві патрубки; 4 – відстійник.  Розміри вказані в метрах

1.3.5 Оглядові галереї

В тілі греблі влаштовують поздовжні і поперечні галереї. По висоті греблі галереї
розміщують через 20...40 м. Поздовжні оглядові галереї розміщуються
паралельно напірній грані греблі. Відстань від напірної грані до поздовжньої
галереї визначається аналогічно відстані до осі дренажу тіла греблі. Вода,

зібрана поздовжніми галереями, відводиться в нижній б’єф поперечними
галереями. Поперечні галереї виконують перпендикулярно до поздовжніх
посередині секцій греблі. Галереї сполучаються ліфтами і маршовими
драбинами.
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Розміри оглядових галерей встановлюються у відповідності до їх
призначення (розміщення КВА, цементація, відвід фільтраційних вод,

транспортне використання, комунікації). Розміри приймаються із умов
зручності проходу людей, провезення механізмів і роботи необхідного
обладнання.

Мінімальні розміри: ширина 1...2 м, висота – 2 м.

При необхідності виконання робіт в галереї (розміщення бурових станків,

розчинонасосів, т.п.) ширина галереї приймається рівною 2...3 м, висота –

3,5...4,0 м.

Розміри нижніх галерей, призначених для влаштування цементаційної завіси
і дренажу в основі: ширина – 3...3,5 м, висота – 4...5 м.

Підлога галереї, призначеної для збору і відведення профільтрованої води,

проектується з уклоном ≤1:40 в бік водозливного лотока.

Галереї, що розташовуються нижче рівня води нижнього б’єфу, повинні
забезпечуватись примусовою відкачкою води. Відкачку води
рекомендується проводити за допомогою ежекторів, що живляться водою з
верхнього б’єфа.

1.3.6 Облицювання граней греблі

Зазвичай при будівництві бетонних гребель немає необхідності у влаштуванні
спеціальних облицювань граней споруд, оскільки поблизу напірної грані
вкладається міцний водонепроникний бетон, а на низовій грані - морозостійкий
бетон.

Однак, в деяких випадках (агресивність води, особливо суворі кліматичні умови) 

виникає необхідність влаштування особливого покриття граней греблі у вигляді
спеціальних опалубочних блоків, асфальтової штукатурки, теплогідроізоляційних
матеріалів.
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1.3.7 Спрягання греблі з основою і берегами

Врізка греблі в основу і береги.  Перед початком будівництва греблі
виконуються роботи по розкриттю котловану до заданих відміток підошви
споруди. Підошву греблі розміщують в “здоровій” скелі, яка може витримати
значні навантаження, що передаються спорудою.

Врізка греблі в береги виконується уступами (рис. 8, а) з різними відмітками
підошви сусідніх секцій. При цьому закладання укосів котловану приймається в
межах від 0,1 до 0,25.

В котловані виконуються роботи по розчищенню і обробці поверхні скелі,  її
захисту від температурних і інших впливів.

Закріплювальна цементація в основі греблі. Для забезпечення надійного
зв’язку бетонної греблі зі скельними породами після бетонування першого
шару фундаментної частини товщиною 2...5м через нього, як через бетонну
подушку, виконується площинна цементація основи. Причому поблизу
напірної грані (де можлива поява розтягуючих напружень) виконується
площинна зв'язуюча цементація основи, а в середній частині і поблизу низової
грані (значна концентрація стискаючих напружень) – закріплювальна
цементація (рис. 8, б).

Площинна цементація виконується через свердловини діаметром
45-76мм, які проходять в основі в шаховому порядку, або по квадратній сітці з
відстанню між свердловинами 2...4 м. При цьому глибина свердловин
зв'язуючої цементації приймається 3...5 м,  закріплювальної – 7...15 м.
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Рис. 3.8. Спряження греблі з
основою і берегами:

а) врізка греблі; б) площинна
цементація в основі греблі, 
цементаційні завіси;

в) похила дренажна завіса

Завіси в основі греблі.   
Для регулювання фільтрації води в основі греблі проектуються протифільтраційна
цементаційна і дренажна завіси.

Протифільтраційна завіса виконується шляхом нагнітання розчину (частіше
цементного) в спеціальні свердловини. При цьому розчин заповнює тріщини в
скельних породах і утворює маловодопроникну перепону в основі споруди.

Зазвичай глибина протифільтраційної завіси складає (0,5...0,8)Н, де Н –

максимальний напір на греблю, м. Відстань від напірної грані до осі
цементаційної завіси приймається рівною bз=(0,10...0,25)В, де В – ширина греблі
по підошві.
Нагнітання розчину проводиться через свердловини діаметром 45...76 мм, які
розміщуються в шаховому порядку у 2...3 ряди. Відстань між рядами повинна
бути більша радіуса цементації і не менше 4 м. Такою ж приймається і відстань
між свердловинами в ряду.
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Розрахункова товщина протифільтраційної завіси, яка визначається кількістю рядів
свердловин, може бути знайдена в залежності від значення допустимого градієнту
напору на цій завісі.
Допустимий градієнт напору на завісі Ідоп приймається в залежності від висоти
греблі:

- при Нг >100 м Ідоп=30;

- при 60 м≤ Нг ≤10 м Ідоп=20;

- при Нг <10 м Ідоп=15.

Значення градієнта напору на завісі Із наближено визначається за формулою

де δз – товщина завіси, яка приймається рівною відстані між рядами свердловин, 

помноженій на число рядів, м;

ΔН – різниця напорів до і після завіси, м.

Для масивних гравітаційних гребель можна приймати: ΔН=0,8Н
для споруд класу СС3; ΔН=0,85Н для класу СС2-1; ΔН=Н для класів
СС2-2, СС1, де Н=↓НПР -↓ РНБmin.

Дренаж основи і берегових примикань греблі виконується з метою зниження
фільтраційного тиску на підошву споруди, а також для організованого відводу
фільтраційних вод. Найчастіше дренаж під греблею представляє собою ряд
вертикальних свердловин в основі діаметром 20...25 см, які влаштовуються через
2...5 м. Дренажна завіса розміщується за цементаційною на відстані не менше 2lсв
та не ближче 4м, де lсв – відстань між свердловинами в протифільтраційній завісі. 
Глибина дренажних свердловин приймається рівною (0,5...0,7) глибини
цементаційних свердловин.

Дренажні свердловини частіше виконуються з окремої галереї, з якої профільтрована
вода відводиться в нижній б'єф. В деяких випадках свердловини дренажу
виконуються з тієї ж галереї, що й цементаційні. Тоді вони влаштовуються похилими
(рис. 8, в)
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1.4 ВОДОЗЛИВНА БЕТОННА ГРЕБЛЯ
При проектуванні поперечного перерізу водозливної греблі виходять з
теоретичного трикутного профілю (рис. 2). Реальний профіль водозливної
греблі відрізняється від теоретичного наявністю водозливного оголовка, носка-

трампліна та іншими деталями.

Багато конструктивних елементів водозливної греблі аналогічні відповідним
деталям глухої греблі (конструктивні шви і їх ущільнення, дренаж тіла греблі, 
галереї, облицювання граней, спряження з основою). Однак є і особливості. 

Так, конструкція гребеня водозливної греблі суттєво відрізняється від гребеня
глухої греблі. На водозливній греблі влаштовуються бики. Поблизу водозливної
грані греблі вкладається бетон не тільки морозостійкий, а й стійкий проти
стирання.

Попередньо вибрані основні розміри водозливної греблі перевіряються
детальними гідравлічними розрахунками, а також розрахунками на міцність і
стійкість.

Побудову профілю водозливної греблі починають з побудови контуру
водозливного оголовка, який, зазвичай, окреслюють за координатами Крігера-

Офіцерова для так званого безвакуумного профілю.

Приведені координати контуру водозливного оголовка для напору Н=1,0 м
наведено в табл. 4. При необхідності розміщення на гребені водозливу робочих і
ремонтних затворів може бути запроектований оголовок з горизонтальною
вставкою на відмітці гребеня водозливу для зручності їх розміщення (рис. 4, б).

1.4.1 Побудова профілю водозливної греблі
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х/Нп ф у/Нп ф х/Нп ф у/Нп ф х/Нп ф у/Нп ф х/Нп ф у/Нп ф

0,0 0,126 1,0 0,256 2,0 1,235 3,0 2,824

0,1 0,036 1,1 0,321 2,1 1,396 3,1 3,013

0,2 0,007 1,2 0,394 2,2 1,508 3,2 3,207

0,3 0,000 1,3 0,475 2,3 1,653 3,3 3,405

0,4 0,006 1,4 0,564 2,4 1,804 3,4 3,609

0,5 0,025 1,5 0,661 2,5 1,960 3,5 3,818

0,6 0,060 1,6 0,764 2,6 2,122 3,6 4,031

0,7 0,100 1,7 0,873 2,7 2,289 3,7 4,249

0,8 0,146 1,8 0,987 2,8 2,462 3,8 4,471

0,9 0,198 1,9 1,108 2,9 2,640 3,9 4,698

4,0 4,930

4,5 6,220

Таблиця 4

Приведені координати контуру безвакуумного
водозливу (для Нпрф =1,0м)

Для отримання координат точок проектного профілю приведені координати
множать на значення профілюючого напору. Профілюючим може бути напір, 

що має місце при НПР або ФПР . Враховуючи, що рівні води у водосховищі
рідко перевищують НПР , частіше профілюючим приймається напір при НПР

Відмітка гребеня водозливу ↓ ГВ встановлюється гідравлічним розрахунком.

Водозливний оголовок може мати верхову консоль (заштрихована ділянка
профілю на рис. 9). Висота такої консолі приймається рівною декільком
метрам із конструктивних міркувань.
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Рис. 1.9. Схема до побудови профілю водозливної греблі. Розміри вказані
в метрах

В нижній частині профілю (точка В на рис. 9) плоска зливна грань переходить в
криволінійний носок-трамплін, який призначений для відкидання
струмини від споруди. Відмітка носка- трампліна НТ приймається вище
відмітки максимального рівня нижнього б'єфу РНБmax не менше, ніж на 1,0м,

з умов гарантованого підводу повітря під струмину для уникнення
підтоплення її зі сторони нижнього б'єфу.

Радіус носка-трампліна приймається кратним 0,5 м. Вписування носка-

трампліна в профіль греблі виконується таким чином, щоб ширина греблі біля
основи не збільшувалась у порівнянні з теоретичним трикутним профілем.

Однак, при великих значеннях RH виконання цієї умови приводить до
значного підвищення ↓НТ і, відповідно, збільшення об'єму тіла греблі. В
такому випадку ↓НТ понижують, а ширину водозливної греблі по підошві
збільшують (рис. 10).
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Рис. 1.10. Профіль водозливної греблі при великих значеннях RH

1.4.2 Бики

Водозливний фронт греблі поділяється на окремі отвори биками, які
призначені для закріплення опорних частин затворів, а також служать
опорами прогінних службових і транзитних мостових конструкцій. Крім того, 

на биках можуть розміщуватись стаціонарні підйомні механізми або
підкранові балки пересувних підйомних механізмів.

Бики можуть влаштовуватись нерозрізними і розрізними в залежності від
схеми розрізки водозливної греблі конструктивними швами.
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При проектуванні водозливних гребель, як правило, приймається
напівциркульна або криволінійно-загострена форма оголовків биків (рис. 11). 

При можливості льодоходу оголовок бика необхідно приймати загостреної
форми.

Товщина бика Нб приймається в залежності від ширини водозливного отвору
bпр (визначається гідравлічним розрахунком)

при bпр= 10 м dб = (0,20...0,25)bпр

при bпр= 20 м dб = (0,12...0,16) bпр

при bпр= 30 м dб = (0,10...0,13) bпр

Товщина здвоєних (розрізних) биків збільшується приблизно на 30-40%.  В биках
влаштовуються пази (ніші) для плоского робочого затвора і ремонтних
загороджень.

При ескізному проектуванні розміри пазів можуть бути прийняті
наступними (рис. 11) 
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Рис. 1.11. Схеми биків в плані:
а) нерозрізний бик з оголовком криволінійно-загостреної форми; б) те ж, 

розрізний;  в) нерозрізний бик з напівциркульним оголовком.

1 – паз аварійного, ремонтного затворів; 2 – аварійний, ремонтний затвор;

3 – паз робочого затвора; 4 – робочий затвор. Розміри вказані в метрах

Відстані між затворами l1 і lβ повинні забезпечувати зручні умови для
проведення робіт по ремонту робочого затвору.

l1 ≈ l2 ≥ 1,0...1,5 м.

Сегментні затвори не потребують влаштування пазів. Товщина биків може
бути зменшена до 1,5…2,0м.

Відмітка верха биків зі сторони верхнього б’єфу призначається
не менше відмітки гребня глухої греблі з урахуванням типів затворів, 

розташування підйомних і транспортних механізмів, умов маневрування, 

наявності мостового переходу і його габаритів. 

Орієнтовно перевищення відмітки гребеня биків над відміткою ФПР не-

обхідно приймати наступними:

- для класу наслідків (відповідальності) СС3 – 1,5м;

- для класів наслідків СС2, СС1 – 1,0м.

Гбика =  ФПР + (1,0...1,5) м.
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1.4.3 Гребінь водозливної греблі

Гребінь водозливної греблі відрізняється від гребеня глухої греблі наявністю
робочих і ремонтних затворів.

На водозливних греблях найчастіше використовуються плоскі і сегментні
робочі затвори. Приклади конструкцій гребенів водозливної греблі з плоским і
сегментним затворами наведено на рис. 12.

Для маневрування затворами, як правило, використовуються крани. Колії
кранів закріплюють на підкранових балках, які опираються на бики. Відстань
між осями підкранових колій приймається кратною 1,0 м і вибирається з
міркувань зручності обслуговування затворів водозливної греблі, інколи, також
і затворів ГЕС.

Рис. 12, а. Приклад конструкції гребеня водозливної греблі з
плоским затвором.

Розміри вказано в метрах
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Рис. 1.12, б. Приклад конструкції гребеня водозливної греблі з
сегментним затвором. 

Розміри вказано в метрах

1.5 РОЗРАХУНОК ГРЕБЛІ НА МІЦНІСТЬ
І СТІЙКІСТЬ

Гідротехнічні споруди, їх конструкції і основи необхідно розраховувати за
методом граничних станів.

Розрахунки загальної міцності і стійкості, а також місцевої міцності окремих
елементів виконують за першою групою граничних станів (повна непридатність
споруд, їх конструкцій та основ до експлуатації).
Статичний розрахунок гравітаційних гребель виконують для двох комбінацій
навантажень: основного і особливого. При цьому навантаження і впливи
приймаються у найбільш несприятливих, але можливих, поєднаннях. Крім
експлуатаційних розрахункових випадків, міцність і стійкість греблі оцінюють
також для будівельного та ремонтного випадків.



27.01.2018

34

Для експлуатаційного періоду при основній комбінації розглядається
випадок з максимальним напором на греблю: рівень води у верхньому
б’єфі - ↓ НПР , в нижньому б'єфі - ↓ РНБmin.

Для основного випадку розглядаються постійні, тимчасові довготривалі та
короткотривалі навантаження:

– власна вага споруди і постійного технологічного обладнання;

– гідростатичний тиск води зі сторони верхнього і нижнього б’єфів;
– зважуючий і фільтраційний тиск води на підошву греблі при нормальній

роботі дренажних і протифільтраційних пристроїв;

– тиск наносів;

– тиск вітрових хвиль, які відповідають середньо багаторічній швидкості
вітру;

– навантаження від підйомних і транспортних засобів.

Особливі поєднання включають постійні, тимчасові довготривалі і
короткотривалі навантаження та одне особливе навантаження, наприклад,

сейсмічне або фільтраційний тиск на підошву при порушенні нормальної
роботи протифільтраційних і дренажних пристроїв. Розрахунки виконують
методами опору матеріалів для умов плоскої задачі, тобто розглядається
окрема секція або 1 погонний метр довжини споруди. Розглядається не
менше 5-ти розрахункових перерізів (рис. 13).
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Рис. 1.13. Схема до визначення діючих навантажень

1.5.1 Визначення навантажень, що діють на греблю

Розрахункова схема для визначення діючих навантажень для
експлуатаційного періоду представлена на рис. 13.

Всі сили, що діють на греблю, розкладаються на горизонтальні і вертикальні
складові.

Влаcна вага споруди визначається на основі відомих розмірів споруди і питомої
ваги матеріалу за формулою

G = γ1 · V, (1.1)

де γ 1 – питома вага матеріалу (для бетону γ1=23,5 кН/м3, для залізобетону
γ1=24,5кН/м3);

V = S · zc – об’єм елементу споруди, м3;

zc – довжина секції греблі; при розгляді 1п.м споруди zc =1,0 м; 

S  – площа поперечного перерізу елементу споруди, м2. 

Навантаження від власної ваги визначається за найпростішими геометричними
фігурами, на які розбивається профіль споруди, і прикладається в їх центрі ваги.
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При визначенні ваги мостів можуть бути прийняті наступні орієнтовні
розміри основних конструктивних елементів мосту (рис. 14):

- висота головних балок hб = 1/12 · bпр ;

- ширина головних балок bб = 1/2 · hб ;

- відстань між головними балками 2…3 м;

- приведена товщина плити 0,25…0,4 м

Рис. 1.14. Схема до призначення розмірів елементів мосту.
Розміри вказано в метрах

Вага затворів орієнтовно може бути визначена за емпіричною формулою

де Нв – напір на гребені водозливу при НПР;

a, b – коефіцієнти, що визначаються в залежності від типу і конструкції затвору.

Вага плоского затвору і підйомного механізму прикладаються по лінії
водозливного порогу, сегментного затвору – на відстані 0,8r від осі обертання
затвору, де r – радіус напірної поверхні затвору.

Значення коефіцієнтів a, b

Тип затвору а b

Плоский поверхневий з опорами:

колісними
Ковзаючими

20

27

0,71

0,70

Сегментний поверхневий з “ногами”:

прямими
похилими

25

15

0,69

0,70

(3,60) (1.2)
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Вага підйoмних механізмів. Вага козлових кранів Pмех визначається за табл. в
залежності від ширини водозливного отвору (прогону), напору і ширини колії.
Врахування ваги кранів покращує умови стійкості тієї секції греблі, на якій він
знаходиться, у порівнянні з іншими. Тому часто при розрахунках міцності і
стійкості вага кранів не враховується.

Основні характеристики козлових кранів

Прогін, м Напір води, м Ширина колії, м Орієнтовна
вага, кНколісний

затвор
ковзаючий
затвор

12,0 8,0-10,0

11,0

12,0

13,0

11,0

11,0

11,5

12,0

9,0

9,5

10,0

10,0

1079,1

1373,4

1373,4

1373,4

14,0 8,0-9,0

10,0-11,0

12,0

13,0

11,0

11,0

11,5

12,0

11,0

11,0

11,5

12,0

1569,6

1962,0

1962,0

1962,0

16,0 8,0

9,0

10,0-11,0

12,0

13,0

11,5

12,0

12,5

13,0

14,0

11,5

12,0

12,5

13,0

14,0

2158,2

2158,2

2746,8

2746,8

2943,0

18,0 8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

11,5

12,0

12,5

12,5

13,0

14,0

11,5

12,0

12,5

12,5

13,0

14,0

2943,0

2943,0

3727,8

3727,8

3727,8

3727,8

20,0 8,0-9,0

10,0

11,0

12,0-13,0

12,0

13,0

13,0

14,5

12,0

13,0

13,0

14,5

3924,0

3924,0

4905,0

4905,0
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Гідростатичний тиск води.

Горизонтальні складов сил гідростатичного тиску з боку верхнього та нижнього
б’єфів W1 та W2 визначаються як добуток площі епюри на довжину секції Zc. 

Епюра гідростатичного тиску має форму трикутника. Ордината епюри в будь-якій
точці на глибині у дорівнює

(3.61) (1.3)

де ρ0 – густина води.

Вертикальні складові сили гідростатичного тиску W2, W4 дорівнюють вазі води
в об’ємі тіла тиску Vi , що обмежується гранями греблі, вертикальною площиною, 

проведеною через крайню їх твірну, і площинами биків (стоянів),

Точки прикладання сил гідростатичного тиску відповідають центрам ваги
відповідних епюр.

(3.62) (1.4)

Зважуючий тиск води.

Значення зважуючого тиску визначається як добуток площі епюри на довжину
секції Zc.

Ординати епюри зважуючого тиску визначаються за залежністю

де у – глибини занурення точки підошви споруди, в якій визначається ордината, 

під розрахунковий рівень води нижнього б’єфу, м;

α2 – коефіцієнт ефективної площі протитиску,  значення якого для скельних
rрунтів при попередніх розрахунках допускається приймати α2=0,5, для
нескельних rрунтів α2=1,0.

(3.63) (1.5)
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Фільтраційний тиск води

на підошву споруди визначається як добуток площі епюри на довжину секції
Zc. Для скельної основи при побудові епюри фільтраційного тиску значення
залишкового фільтраційного напору по осі цементаційної h3 і дренажної hд
завіс приймаються за табл. в залежності від класу греблі і розрахункової
комбінації навантажень.
Точки прикладання сил розміщені в центрі ваги епюр.

Клас наслідків

Комбінації навантажень на греблю
Основні і особливі при ФПР і
нормальній роботі протифі-
льтраційних і дренажних при-

строїв

Особливі у випадку пору-
шення нормальної роботи
протифільтраційних і дре-

нажних пристроїв
αз= hЗ/Н αд= hд/Н αз= hЗ/Н αд= hд/Н

СС3 0,40 0,20 0,50 0,30

СС2-1 0,40 0,15 0,50 0,20

СС2-2, СС1 0,30 0,05 0,35 0,10

Значення hЗ/Н і hд/Н

Тиск вітрових хвиль. 

В глибоководній зоні горизонтальне навантаження на вертикальну грань
споруди Wхв приймають по епюрі хвилевого тиску, яка при максимальному
значенні горизонтального хвилевого навантаження має форму трапеції (рис. 18) 

з ординатою pхв, МПа,

K – хвилеве число,

K = 2𝜋/  𝜆𝑐𝑝, 1/м;

𝜔 – кругова частота хвилі, 1/с;
𝜏 – розрахунковий момент часу, с;

ℎ1%
ср

– висота хвилі 1%-ї забезпеченості, м;

 𝜆𝑐𝑝 – розрахункова довжина хвилі, м
Н1 – глибина води перед спорудою, Н1=↓НПР -↓дна, м.

(3.64) (1.6)

(3.65) (1.7)
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Значення максимального горизонтального хвилевого навантаження Wхв, в
будь-якому горизонтальному перерізі, заглибленому під рівень верхнього
б’єфу на глибину h, (для спрощення епюра прийнята прямокутною)

визначається за формулою

Де 𝜂1%
ср

– підвищення вільної поверхні хвилі над розрахунковим рівнем води

біля вертикальної стінки,

Точка прикладання сили тиску вітрових хвиль розміщена на відстані yхв від
дна

У випадку похилої верхової грані сила тиску хвиль прикладається
перпендикулярно до грані. Вертикальна pzα і горизонтальна pxα складові
хвильового тиску в будь-якій точці напірної грані, нахиленої до горизонту під
кутом α і зануреної на глибину z під рівень верхнього б'єфу,

(3.66) (1.8)

(3.67) (1.9)

(3.68) (1.10)

(3.69) (1.11)

Тиск наносів.

Tпюра тиску наносів зі сторони верхнього б'єфу має вигляд трикутника
висотою, яка рівна висоті шару наносів hнан , і ординатою в основі pнан (рис.
18), значення якої обчислюється за формулою

де 𝜑Н – кут внутрішнього тертя наносів;

𝜌н
нас – щільність rрунту наносів, насичених водою, т/м3 .

Висота шару наносів може бути прийнята до відмітки РМО. 

Горизонтальна складова сили тиску наносів Ен, кН,

Вертикальна складова сили тиску наносівPН виникає у випадку похилої
верхової грані і дорівнює вазі наносів в об’ємі тіла тиску Vн

Точки прикладання сил тиску наносів відповідають центрам ваги відповідних
епюр.

(3.70) (1.12)

(3.71) (1.13)

(3.72) (1.14)
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Корисне тимчасове навантаження на міст приймається рівномірно розподіленим
по ширині мосту в межах секції греблі. Його значення може бути прийняте для всіх
класів споруд 5,9…7,8 кН/м2.

Сейсмічні впливи.

Врахування сейсмічних впливів обов’язкове при сейсмічності району будівництва
від 7 балів.

В загальному випадку на бетонні гравітаційні греблі діють як горизонтальні, так і
вертикальні сейсмічні навантаження. В якості розрахункового приймається
випадок, при якому стійкість споруди буде найменша, тому при розрахунках
міцності, як правило, враховується тільки горизонтальна складова, при
розрахунках стійкості – горизонтальна та вертикальна, що діють одночасно.
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Інерційні сейсмичні впливи. 

Для гребель класу наслідків (відповідальності) СС2-2 та СС1, а також на
попередній стадії проектування гребель класів СС3, СС2-1 допускається
проводити розрахунок лінійно-спектральним методом при врахуванні тільки
першого (основного) тону власних коливань.
Горизонтальне інерційне сейсмічне навантаження в точці k споруди з
урахуванням приєднаної маси води

де а0 – відносне прискорення rрунту, приймається рівним 0.1 , 0.2 та 0.4 відповідно
для районів із сейсмічністю 7, 8 та 9 балів;

Qk – вага елементу споруди, віднесена до точки Ф;

kf – коефіцієнт, що враховує ступінь допустимості пошкоджень та деформацій
споруди, для всіх гідротехнічних споруд kf=0,45;

k𝜓– коефіцієнт, що враховує ступінь розсіяння енергії, для бетонних споруд k𝜓=0,9;

𝛽i – спектральний коефіцієнт динамічності, який визначається за формулою

Т1 – період власних коливань греблі для першого тону, с

(3.73) (1.15)

(3.74) (1.16)

(3.75) (1.17)

Еб – модуль пружності бетону, кПа (табл. );

ηki – коефіцієнт, значення якого лінійно змінюється від 2,0 на гребені
споруди до нуля біля основи;

mв – приєднана маса води, при наявності води в обох б’єфах ця маса води
дорівнює сумі приєднаних мас з кожної із сторін елементу споруди. При
горизонтальному напрямку сейсмічного впливу приєднана маса води на
одиницю площі поверхні елементу споруди, зануреного у воду,

h – глибина води біля споруди;

𝜇 – коефіцієнт приєднаної маси води, для першого тону коливань 𝜇 = 0,238;

𝜓 – коефіцієнт, що враховує обмеженість довжини водосховища, при l/h ≥ 3 

приймається 𝜓 =1,0, де l – відстань від споруди до протилежного берега.

Для споруд класу СС3 силу Sk, збільшують на 20%.

(3.76) (1.18)
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Клас бетону В5 B7,5 B10 B12,5 B15 В20 B25 B30 B35

Еb∙10-3, МПа 23,0 28,0 31,0 33,5 35,5 38,5 40,5 42,5 44,5

Еb∙10-3, кгс/см2 235 285 316 342 362 394 414 434 455

Початкові модулі пружності бетону при стиску та розтягу

В таблиці наведено значення модуля пружності для бетону із максимальним розміром
крупного заповнювача 40мм та осадкою конуса суміші до 4 см.

Сейсмічний гідродинамічний тиск води.

Ордината епюри гідродинамічного тиску ps, віднесеного до одиниці площі
поверхні споруди, в точці, зануреній на глибину у під рівень води верхнього
б’єфа

де  𝑈0 - максимальне сейсмічне прискорення,

kА – коефіцієнт, що враховує ймовірність сейсмічної події на протязі строку
служби споруди, для споруд класу наслідків СС3, СС2-1 kА =1,0;

RS – коефіцієнт, що приймається за табл. в залежності від занурення точки у, 
що розглядається, під рівень верхнього б’єфу

в/H1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

RS 0,23 0,36 0,47 0,55 0,61 0,66 0,70 0,72 0,74 0,74

Значення коефіцієнта RS

(3.77) (1.19)

(3.78) (1.20)
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Тиск сейсмічних хвиль.

Висоту сейсмічної хвилі при інтенсивності землетрусу J від 6 до 9 балів
визначають за формулою

Довжина сейсмічної хвилі може бути прийнята рівною

Тиск сейсмічної хвилі хв та значення максимального горизонтального
хвилевого навантаження Wхв визначаються за формулами аналогічно
випадку вітрових хвиль.

(3.80) (1.22)

(3.79) (1.21)

Сейсмічний тиск наносів. 

Питомий сейсмічний тиск наносів визначається за формулою

де pнан – статичний тиск наносів, що визначається за формулою (1.12).

Сила сейсмічного тиску наносів Енs визначається за формулою, 

аналогічною (1.13)

(3.81) (1.23)
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1.5.2 Розрахунок міцності греблі

Крайові напруження в гравітаційних греблях всіх класів висотою до 60м та на
початковій стадії проектування гребель висотою понад 60м визначаються
методами опору матеріалів.

Напруження на верховій і низовій гранях греблі, які визначають міцність
споруди, обчислюються за формулами:

на верховій грані

Рис. 20. Схема до розрахунку масивної
греблі на міцність методами опору

матеріалів

(3.82) (1.24)

(3.83) (1.25)

(3.84) (1.26)

(3.85) (1.27)

(3.86) (1.28)

на низовій грані

де 𝜎𝑏
𝑢, 𝜎𝑏

𝑡– нормальні напруження по горизонтальних ділянках
відповідно на верховій і низовій гранях, МПа;

(3.87) (1.29)

(3.88) (1.30)

(3.89) (1.31)

(3.90) (1.32)

(3.91) (1.33)
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𝜎𝑥
𝑢, 𝜎𝑥

𝑡– нормальні напруження по вертикальних ділянках відповідно на верховій і
низовій гранях, МПа;

𝜏𝑥𝑦
𝑢 , 𝜏𝑥𝑦

𝑡 - дотичні напруження відповідно на верховій і низовій гранях, МПа;

𝜎1
𝑢 , 𝜎3

𝑢 – максимальні розтягуючі та максимальні стискаючі головні напруження на
верховій грані, МПа;

𝜎1
𝑡 , 𝜎3

𝑡– максимальні розтягуючі та максимальні стискаючі головні напруження на
низовій грані, МПа;

N – нормальна сила, яка дорівнює сумі проекцій на нормаль до розрахункового
перерізу всіх сил, що діють на греблю вище розрахункового перерізу, кН;

М – момент сил, прикладених до греблі вище розрахункового перерізу, відносно
центра ваги цього перерізу, кНм;

bd – ширина розрахункового перерізу, м;

тu і тt – коефіцієнти закладання, відповідно, верхової і низової граней на рівні
розрахункового перерізу;
ℎ𝑑
𝑢 і ℎ𝑑

𝑡 – напір над розрахунковим перерізом, відповідно, зі сторони верхнього і
нижнього б’єфів, м.

При визначенні 𝜎𝑏
𝑢 та 𝜎𝑡 необхідно дотримуватись наступних правил знаків.

Розтягуючі напруження 𝜎𝑏
𝑢 та 𝜎𝑡вважають додатними, стискаючі – від’ємними. 

Направлену вниз нормальну силу σ вважають додатною,   вверх –

від’ємною. Момент діючих сил М, направлений за годинниковою стрілкою, 

вважають від’ємним, проти годинникової стрілки – додатним.

При визначенні σ та М враховують всі діючі на греблю навантаження, 

розташовані вище розрахункового перерізу. Для контактного перерізу (на
контакті споруди з основою) додатково враховують протитиск по підошві греблі.
Якщо підошва греблі нахилена до горизонту під кутом 8 (рис.3.20), для
розрахунку міцності необхідно знайти нормальні напруження, що діють по
площадках контактного перерізу біля верхової 𝜎𝑐

𝑢 та низової 𝜎𝑐
𝑡 граней греблі.

Ці напруження знаходять за аналогічними формулами. При цьому сила N 

повинна бути нормальною до контактного перерізу, а момент М всіх сил, що
діють вище контактного перерізу (в тому числі протитиск), відносно центру ваги
перерізу.
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При розрахунку міцності масивних бетонних гравітаційних гребель без
спеціальної гідроізоляції напірної грані повинні виконуватись наступні
умови міцності:

1) в усіх точках греблі

2) в точках напірної грані

де 𝛾lс – коефіцієнт сполучення навантажень, який приймається для основної
комбінації навантажень – 1,0; для комбінації навантажень періоду будівництва і
ремонту – 0,95; для особливої комбінації навантажень – 0,9;

𝛾с – коефіцієнт умов роботи; для основної комбінації навантажень – 0,9; для
особливої комбінації навантажень без урахування сейсмічних – 1,0; для особливої
комбінації навантажень з урахуванням сейсмічних– 1,1;

𝛾n – коефіцієнт надійності, який приймається для споруд класу наслідків
(відповідальності) СС3 – 1,25; СС2-1 – 1,20; СС2-2 – 1,15; СС1 – 1,1;

Rb – розрахунковий опір бетону стисненню, МПа, значення якого приймається за
табл. 9.

(3.92) (1.34)

(3.93) (1.35)

(3.94) (1.36)

Клас бетону В5 В7,5 В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40

Rb, МПа 2,8 4,5 6,0 7,5 8,5 11,5 14,5 17,0 19,5 22,0

Rb, кгс/см
2 28,6 45,9 61,2 76,5 86,7 117 148 173 199 224

Розрахунковий опір бетону осьовому стисненню
для граничних станів першої групи Rb

Таблиця 9

Якщо на деякій частині напірної грані не виконується умова (1.34), то на цій
ділянці верхової грані необхідно передбачати додаткові заходи по
гідроізоляції і запобіганню недопустимого розкриття будівельних швів.
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1.5.3 Розрахунок стійкості греблі проти зсуву

Перевірку стійкості бетонної гравітаційної греблі проти зсуву виконують для
основної і особливої комбінації навантажень. При розрахунках ГТС, їх
конструкцій і основ необхідно дотримання умови, що забезпечує
недопущення настання граничного стану

де F, R – відповідно, розрахункові значення узагальненої зсуваючої сили і
узагальненої сили граничного опору, кН;

(1.37)

У випадку зсуву незаглибленої в основу греблі за схемою поздовжнього зсуву при
плоскій або ламаній поверхні зсуву значення величин F і R приймаються

де Т – активна сила зсуву (проекція рівнодіючої розрахункового навантаження на
напрямок зсуву), кН;

P – сума проекцій на вертикаль усіх діючих на греблю сил, направлених вниз, кН;

Pп – значення сили протитиску на підошву, кН;

tg𝜑,   – розрахункові значення характеристик скельних rрунтів (табл.10);

Аg – розрахункове значення площі поверхні зсуву, м2, Аg =Zc∙b.

(3.96) (1.38)

(3.97) (1.39)
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№

п/п rрунти основи
tg𝜑I, 

tg𝜑II/𝛾g

cI, cII/𝛾g 

МПа
(кгс/см

2)

1.
Скельні слаботріщинуваті, невивітрелі із Rc*>50 Па
(500 кгс/см2)

0,95 0,4(4,0)

2.
Скельні середньотріщинуваті, слабовивітрелі із
Rc>50МПа (500 кгс/см2)

0,85 0,3(3,0)

3.

Скельні сильнотріщинуваті із Rc =15-50 МПа (150-

500 кгс/см) та слабовивітрелі слаботріщинуваті із
RМ=5-15МПа (50-150 кгс/см2)

0,80 0,2(2,0)

4.
Напівскельні сильнотріщинуваті із
RМ<5 МПа (50 кгс/см2);

0,75 0,15(1,5)

Таблиця 10

Розрахункові значення характеристик ґрунтів для розрахунків
стійкості по поверхнях зсуву, що не приурочені до тріщин в масиві

1. Бетонные плотины (на скальных основаниях)   /   Розанов Н.   Г., Белый
Л. Д., Васильев П. И. и др.; под ред. М. М. Гришина. – М. : Стройиздат, 1975. –

350 с.
2. Гидротехнические сооружения (в двух частях) / под ред. М. М. Гришина. – М. : 

Высшая школа, 1979. – Ч. 1. – 614 с.
3. Гидротехнические сооружения (в двух частях) / под ред. М. М. Гришина. – М. : 

Высшая школа, 1979. – Ч. 2. – 336 с.
4. Розанов Н. П. Гидротехнические сооружения / Н. П. Розанов – М. : Стройиздат, 

1978. – 647 с.
5. Гідротехнічні споруди: підручник для студ. ВНЗ / Хлапук М. М., Шумінський В. Д., 

Вайнберг О. І. та ін.]; за ред. А. Ф. Дмитрієва. – Рівне, 1999. – 326 с.
6. Кириенко Игорь Иванович. Гидротехнические сооружения. Проектирование и

расчёт: учеб для студ. вузов. / И. И. Кириенко,  Ю. А. Химерик – К. : Вища школа, 

1987. – 253 с.
7. Кох П. И.   Козловые краны для гидроэлектростанций / П. И. Кох, П. М. 

Нещеретный, В. А. Чекулаев. – М. : Машиностроение, 1972.  –168 с.
8. Чугаев Р. Р. Гидротехнические сооружения. Ч. 1. Глухие плотины / Р. Р. Чугаев. –

М. :  Высшая школа, 1975. – 318 М.

9. Чугаев Р. Р. Гидротехнические сооружения. Ч. 2. Водосливные плотины / Р. Р. 

Чугаев. – М. : Высшая школа, 1985. – 304 с.

Література до розділу
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БЕТОННА ГРЕБЛЯ НА НЕСКЕЛЬНІЙ
ОСНОВІ

РОЗДІЛ ІІ

Аналіз природних умов, вибір створу і компоновки споруд гідровузла
виконують аналогічно бетоній греблі на скельній основі.

2.2.1 Схеми компоновок споруд гідровузла

На крупних річкових гідровузлах на нескельній основі застосовуються дві
основні схеми компоновки водопропускних споруд: 

• руслова,  

• заплавна, 

вибір між якими здійснюється за техніко- економічними та виробничими
умовами їх будівництва в даному створі.

2.1 – 2.2 АНАЛІЗ ПРИРОДНИХ УМОВ. 
ВИБІР СТВОРУ І КОМПОНОВКИ

СПОРУД ГІДРОВУЗЛА
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Руслова компоновка застосовується в основному на низьконапірних гідровузлах
(при напорах до 10 м). Руслова компоновка характерна тим, що бетонні
водоскидні споруди зводяться безпосередньо в руслі річки в дві (рідше - три) 

черги робіт, кожна з яких потребує влаштування котлованів, що огороджуються
окремими перемичками (рис. 1).

Рис. 2.1. Схема руслової
компоновки низьконапірного

гідровузла:
1 – водозливна бетонна гребля; 
2 – будівля ГЕС; 

3 – судноплавний шлюз;
4 – rрунтова гребля; 
5 – перемичка першої черги; 

6 – перемичка другої черги;

7 – роздільна стінка

Заплавна компоновка застосовується на рівнинних ріках з пологими берегами та
високими повенями (рис. 2). При такій компоновці бетонні споруди розташовують на
більш пологому і випуклому березі, що дає можливість зменшити глибину
будівельного котловану та розміри підвідного і відвідного каналів. Будівлю ГЕС
рекомендується примикати до водозливної греблі з берегової сторони для полегшення
будівельно-монтажних робіт, а також з умов зручності транспортування енергетичного
обладнання та забезпечення більш раннього початку його монтажу.

Рис. 2. Схема заплавної компоновки
середньонапірного гідровузла:

а) профіль по осі гідровузла; б) план
1, 4, 6 – rрунтові греблі; 
2 – будівля ГЕС; 

3 – водозливна бетонна гребля;
5 – судноплавний шлюз; 
7, 9 – підвідний і відвідний канали ГЕС; 

8, 10 – підхідні канали до шлюзу; 
11 – роздільна стінка
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Різновидом такої компоновки є напівзаплавна компоновка, при якій бетонні
споруди частково розміщуються в руслі.
У верхньому і нижньому б’єфах влаштовуються роздільні стінки для
перешкоджання взаємному впливові різних гідравлічних режимів роботи
споруд.

У випадку заплавної компоновки необхідно виконати орієнтовний розрахунок
розташування на заплаві бетонних споруд при відомій їх протяжності.

В розрахунку приймається, що підошва поздовжньої перемички котловану
розташовується на відстані l1≈30,0м (рис. 3) від бровки укосу меженного русла ріки. 

Відмітка гребеня поздовжньої перемички ↓ВЛ визначається відносно рівня води
при максимальній розрахунковій будівельній витраті із запасом ≥1,0м

Висота поздовжньої перемички визначається по відомій відмітці заплави в цьому
місці. Ширину гребеня перемички можна прийняти рівною l3≈5,0м з умови
можливості проїзду по ньому будівельних машин та механізмів. Ширина перемички
по підошві: l2+l3+l4, де l2, l4 - горизонтальні проекції укосів перемички. 

Рис. 2.3. Схема розташування водоскидних споруд гідровузла на заплаві річки
1 – водозливна гребля; 2 – будівля ГЕС; 3 – поздовжня перемичка; 4 – русло річки
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Коефіцієнти закладання укосів можуть бути прийняті: для суглинків – m=2,0м, для
пісків і супісків - m=2,25м. Відстань від підошви укосу поздовжньої перемички з
берегової сторони до бровки укосу котловану може бути прийнята l5=20,0…30,0м.

Відмітка дна котловану водозливної греблі приймається рівною відмітці її підошви.

Горизонтальне прокладання укосу котловану l6 може бути розраховано за відомим
коефіцієнтом закладання. Відстань від підошви укосу до берегового стояна греблі -

l7=40,0…50,0м. Далі розташовуються бетонні споруди гідровузла, протяжність яких
встановлюється розрахунками.

2.2.2 Пропуск будівельних витрат

Існує три основних методи пропуску річкових вод в період будівництва: 
1) без відведення води із побутового русла, в якому розташовуються

основні бетонні споруди; 
2) з відведенням води та пропуском її по каналах, тунелях, трубах; 
3) комбінований, коли частина основних споруд зводиться без відведення

річкових вод, решта – з їх відведенням. 

При вирішенні питання компоновки споруд гідровузла одночасно
необхідно передбачити порядок пропуску будівельних витрат і льоду.

При русловій компоновці застосовують пропуск будівельних витрат з
перемичками (рис. 1) та без перемичок (з проведенням робіт мокрим
способом або з відведенням річки із її русла). 

При заплавній компоновці, як правило, будівництво водозливної греблі
ведуть методом гребінки, при якому будівельні витрати пропускаються
через недобудовані отвори греблі.
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2.3 Призначення класу наслідків (відповідальності)

Клас наслідків (відповідальності) бетонної греблі на нескельній основі за її
технічними параметрами призначають за табл. 1, 

Таблиця 1.1

Класи наслідків (відповідальності) гідротехнічних споруд за їх
технічними параметрами

Тип rрунтів
основи

Висота споруд, м, при класі
наслідків (відповідальності)

СС3
СС2

СС1
СС2-1 СС2-2

ІІ >50 25-50 10-25 <10

ІІІ >25 20-25 10-20 <10

Примітка. rрунти: ІІ – піщані, великоуламкові і глинисті у твердому і
напівтвердому стані; ІІІ – глинисті водонасичені в пластичному стані.

2.4 КОНСТРУЮВАННЯ ВОДОЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ

2.4.1 Побудова профілю водозливної греблі

При побудові профілю водозливної поверхні за основу приймають найпростіший
безвакуумний профіль з αв=90° (рис. 4.4, а). Основним елементом профілю є
крива СD, яка будується за приведеними координатами Крігера – Офіцерова, які
множать на значення профілюючого напору Нпрф.

З низової сторони проводиться дотична DЕ із закладанням mt=0,65…0,85,

яка також є дотичною до дуги EF, що спрягає водозливну поверхню з водобоєм.

Для гребель на нескельній основі при великих напорах радіус дуги

де Zmax – максимальна різниця рівнів верхнього і нижнього б’єфів.

(2.1)
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Рис. 4.4. Приклади практичних
профілів без вакуумної водозливної
стінки
а) з вертикальною гранню;

б) з горизонтальною вставкою;

в) збільшеного перерізу з похилою
вставкою;

г) з консоллю фундаментної плити;

д) при поєднанні прийомів в, г;
е) при влаштуванні тимчасового
будівельного порогу

Якщо в результаті перевірочного статичного розрахунку виявиться, що
водозливна стінка, побудована за координатами Крігера-Офіцерова, нестійка
проти зсуву по основі, її профіль можна відкоригувати за рахунок додавання
частин А або Б, показаних на рис. 4.в,г штрихуванням.

В останньому випадку стійкість греблі збільшується не лише за рахунок
додаткової ваги бетону, але і за рахунок ваги води G0. Буває доцільно
використати обидва прийоми одночасно (рис. 4, д).
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Якщо гребля суцільного профілю має надлишкову стійкість, може бути використана
пустотіла конструкція водозливної греблі. Конструкція пустотілого водозливу
потребує на 20% менше бетону, ніж монолітна. Порожнини в тілі виконуються одно-

або двохярусними (рис. 5). Останні влаштовують у випадку пропуску будівельних
витрат через недобудоване тіло греблі. Повінь в період будівництва пропускається
по перекриттю нижньої порожнини.

Рис. 5. Приклад водозливної полегшеного
профілю:

1 – плити–оболонки; 

2 – дренажний колодязь; 
3 – труба Ø219; 

4 – водозабір ежектора; 
5 – ежектор; 

6 – відвідний трубопровід ежектора; 
7 – водоскидна труба дренажу; 
8 – труба Ø100; 

9 –труба Ø300; 

10 – те ж Ø600; 

11 – паз будівельного затвора; 
12 – збірні з/б елементи

В першому наближенні ширина греблі по підошві bгр (рис. 4) може бути прийнята
в залежності від максимальної різниці рівнів верхнього і нижнього б’єфів Zmax та
типу rрунтів основи:

• галькові та гравійні (2, 00...2, 25) ∙ Zmax

• супіщані та піщані (2,25...2,50) ∙ Zmax

• Суглинисті (2,50...2,75) ∙ Zmax

• Глинисті (2,75...3,00) ∙ Zmax
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2.4.2 Конструктивні постійні шви та їх ущільнення

Призначення та види ущільнень конструктивних швів описано в п.3.4.3.

Греблі напором більше 5…10 м на нескельних основах, як правило, розрізають на
секції, в яких водозлив та бики об’єднані в одну конструкцію на спільній
фундаментній плиті.
В залежності від міцнісних характеристик та однорідності основи розрізка греблі по
биках може призначатися через один (рис. 6, а), два (рис. 6, б) або три (рис. 6, в)

прогони. Відстань між наскрізними швами може бути до 50…60м. В цьому випадку
для попередження значних температурних напружень в тілі греблі біля биків
влаштовують не наскрізні шви-надрізи (рис. 6, б, в), які доходять тільки до
фундаментної плити.

Рис. 6. Секції водозливної греблі при розрізці: а) однопрогінній; б) двопрогінній; в) 

трьохпрогінній; г) з биками, відрізаними від водозливу
1 – шви-надрізи; 2 – поріг водозливу; 3 – бик; 4 – фундаментна плита; 5 – шви між

секціями

Для прийнятої схеми розрізки довжина секції греблі

де n1 – кількість водозливних отворів (прогонів) в секції греблі;
dб – товщина нерозрізного бика;

dрб – товщина розрізного бика.

Ширину шва в бичках біля гребеня споруди рекомендується приймати 4…5

см, в межах фундаментної плити – 1,0…1,5 см. Ширина температурних швів-

надрізів – 1…2 см.

(2.2)
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Розміщення елементів протифільтраційних ущільнень швів в биках наведено на рис.
7.

Вертикальні та контурні ущільнення виконуються аналогічно ущільненням
гребель на скельній основі. Особливістю ущільнення швів в греблях на нескельній
основі є влаштування горизонтальних ущільнень (шпонок) по контуру підошви
споруди (рис. 8, а) та в місці розширення шва (рис. 8, б).

Рис. 7. Влаштування шва в бику
водозливної греблі

1 – головне вертикальне ущільнення; 
2 – дренажна шахта; 

3 – оглядова галерея;

4 – контурне ущільнення оглядової
галерея; 

5 – головне горизонтальне ущільнення;

6 – донне горизонтальне ущільнення
(шпонка);    

7 – контурне ущільнення

Рис. 8. Конструкції горизонтальних шпонок а) по підошві греблі; б) в місці
розширення шва

1 – анкери; 2 – дошка 2х20 см; 3 – сталевий лист товщиною 4 мм; 4 –

бітумні мати; 5 – залізобетонний блок; 6 – асфальтова мастика; 7 –

шлаковата, просякнута бітумним розчином; 8 – холодна асфальтова
штукатурка. 

Розміри вказано в мм
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2.4.3 Оглядові галереї та дренаж тіла греблі

Оглядові галереї та дренаж тіла греблі виконуються аналогічно греблям на
скельній основі

2.4.4 Елементи підземного контуру греблі

Понур. Коефіцієнт фільтрації матеріалу водонепроникної частини понуру повинен
бути приблизно в 100 разів меншим за коефіцієнт фільтрації основи. В зв’язку з
цим гнучкі понури з глинистих матеріалів (рис. 9, а) застосовуються при
водопроникних rрунтах основи: піщаних, піщано-гравійних тощо. На глинистих
основах виконуються жорсткі понури з таких водонепроникних матеріалів, як
бетонні, бітумні суміші та асфальти. Часто вони виконуються анкерними (рис. 10).

При будь-якій конструкції понуру він має бути захищений від підмиву з верхової
сторони. Тому перед ним необхідно влаштовувати початкове кріплення у вигляді
запобіжного ковша, завантаженого камінням (рис. 10).

Попередньо призначена довжина понуру може бути уточнена в ході фільтраційного
та статичного розрахунків.
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Рис. 4.9. Приклади гнучких глиняних понурів
1 – одиночна кам’яна мостова на шарі піщано–гравійної підготовки
товщиною 0,15 м; 2 – подвійна мостова (на цементному розчині) на шарі
підготовки; 3 – глиняний понур; 4 – бетонні плити 3,0х3,0х0,5 на гравійній
підготовці товщиною 0,15 м; 5 – бітумний мат; 6 – анкерний болт. 
Розміри вказано в м

Рис. 4.10. Анкерний понур
1 – анкерний понур; 2 – бетонна підготовка товщиною 5 см; 3 – глина; 4 – бе-

тонні плити розміром 3,0х3,0х0,5 на гравійній підготовці товщиною 0,15 м; 5 –

захисний ківш; 6 – металевий лист; 7 – асфальтова мастика; 8 – асфальтові мати;

9 – цементний розчин; 10 – шпунт. 
Розміри вказані в м
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Глиняний понур. Попередні розміри понура з глинистих матеріалів (рис. 9, а):

• мінімальна товщина понуру в верховій частині – tmіn=0,5…0,75 м;

• товщина понуру в примиканні до греблі - 1,0…2,0 м;

• коефіцієнти закладання будівельних укосів m1 і m2 призначають у відповідності
до властивостей rрунтів основи;

• товщина понуру в проміжних вертикальних перерізах

де hn – втрата напору від початку підземного контуру до вертикального перерізу, що
розглядається;

- довжина понуру lпон=(1,0…3,0)·Zmax

Шов (або його частину) в місці спряження глиняного понуру і тіла греблі зазвичай
роблять похилим для того, щоб він не розкривався при осіданні понуру та греблі. У
відповідальних випадках цей шов спеціально ущільнюється (рис. 9, б).

Аналогічно здійснюється спряження такого понуру зі стінкою верхового відкрилку
берегового стояна.

Зверху водонепроникний матеріал понуру покривається захисним шаром з будь-
якого місцевого rрунту товщиною не менше глибини промерзання tп для
запобігання утворення тріщин глиняного матеріалу в період до затоплення понуру
та можливих пошкоджень в період експлуатації. По верху захисного шару
відсипається зворотний фільтр товщиною 0,15…0,20 м. Безпосередньо на глиняну
частину понуру зворотний фільтр відсипається лише на мало відповідальних
греблях. По верху зворотного фільтра влаштовується кріплення у вигляді кам’яної
мостової (рис. 9, б), або (частіше) у вигляді бетонних збірних або монолітних плит
товщиною 0,20…0,50 м (рис. 9, а).
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Анкерний понур (рис. 10) складається із залізобетонних плит товщиною 0,40…0,70 

м, арматура яких з’єднана з арматурою нижньої сітки фундаментної плити. Для
створення гнучкого шва між греблею і понуром в місці їх з’єднання цементний бетон
замінюється на армований асфальтобетон. Для забезпечення необхідної
водонепроникності понуру залізобетонні плити покривають зверху двома шарами
бітумних матів та шаром суглинку або глини. Для привантаження понура та захисту
його від пошкоджень по верху відсипається місцевий rрунт (пісок) товщиною не
менше глибини промерзання, по верху якого вкладається зворотний фільтр та
захисне кріплення.

Довжина анкерного понуру попередньо призначається за аналогією з понуром із
глинистих матеріалів. Розміри решти елементів понуру можна приймати за
аналогами існуючих споруд.

Шпунти. Вертикальні протифільтраційні пристрої в греблях влаштовують із
шпунтових рядів, для яких найчастіше використовують стальні шпунтини плоского
або коритоподібного профілю. Верховий (корольовий) шпунт подовжує шлях
фільтрації та служить гасителем напору. Низовий (водобійний) шпунт
перешкоджає фільтраційному випору rрунту. Верховий понурний шпунт (або зуб)

влаштовують тільки у випадку анкерного понуру.
При наявності водотривких порід на глибині до 15-20 м шпунт забивається до
них. При глибокому заляганні водоупору влаштовують “висячі” шпунтові ряди. При
неоднорідній основі, що має водонепроникні прошарки, шпунтові ряди повинні їх
перетинати.
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В першому наближенні довжина понурного шпунта може бути прийнята від
2,0…3,0м до 0,5 Zmax; “висячого” корольового – в межах (0,5…1,5) Zmax; 

низового – 2…4м. Менші значення відповідають глинистим і суглинистим
основам та високим греблям. Відстань між шпунтовими рядами повинна бути
не менше 75% їх сумарної довжини.

З’єднання голови шпунта з фундаментом греблі виконується за допомогою
спеціальних гідроізоляційних шпонок, розміщених в бетоні фундаменту (рис. 
11).

Рис. 11. З’єднання шпунта з фундаментною плитою
за допомогою шпонки

1 – шпунт; 2 – повсть; 3 – кілки з дошок; 4 – дошки; 

5 – стійки через 1м; 6 – бітумно– мінеральна суміш; 

7 – резервні колодязі через 4 м; 8 – рівень суміші в
колодязі.
Розміри вказані в см

Бетонні зуб’я. Неглибокі бетонні зуб’я влаштовують для попередження
контактної фільтрації та кращого спряження бетону з основою. Як правило, 

влаштовують верховий та низовий підгреблеві зуб’я. В схемах гребель з
горизонтальним дренажем низовий бетонний зуб влаштовують, щоб ізолювати
дренаж від нижнього б’єфа.

При наявності шпунтових рядів бетонні зуб’я роблять неглибокими -

≤2,0…3,0м, шириною по низу ≥3,0м. Коефіцієнт закладання будівельних укосів
може бути прийнятий m=1,0.
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Дренаж основи. Під тілом греблі у більшості випадків доцільно
влаштовувати горизонтальний дренаж із крупнозернистого матеріалу із
зворотним фільтром, оскільки в цьому випадку фільтраційний тиск на
тіло греблі практично повністю знімається. Кількість шарів та крупність
фракцій такого дренажу підбираються в залежності від типу rрунту
основи і його гранулометричного складу. Для гребель на rрунтах, що
легко вимиваються, дренажі влаштовуються трьохшаровими. Загальна
товщина всіх шарів дренажного фільтру приймається в межах 0,8…1,0м.

Відведення води із горизонтального дренажу під тілом греблі
здійснюється через систему труб в низовому зубі греблі з виведенням її в
дренаж під водобійною плитою, або через систему труб в тілі бетонної
греблі з виведенням їх нижче мінімального рівня води нижнього б’єфу
(рис. 5). При цьому вихідні отвори таких труб розташовують в низових
оголовках бичків та стоянах.

2.4.5 Пристрої нижнього б’єфу

Водобій безпосередньо сприймає динамічну дію потоку води, яка
скидається через водозливну греблю. В межах водобою гаситься
надлишкова енергія потоку. Для гасіння енергії води та скорочення
довжини кріплення русла на водобійній частині застосовують гасителі
енергії: суцільну або прорізну стінки, гаситель–розтікач тощо. Розміри і
розташування гасителів енергії на водобої, а також тип та протяжність
окремих частин кріплення нижнього б’єфу встановлюються гідравлічними
розрахунками.

Попередньо товщина плит водобою може бути визначена за залежністю

де lв – довжина водобою; може бути прийнята lв=5(h2- h1) ;

h2, h1 – спряжені глибини гідравлічного стрибка.

Остаточно товщина водобійних плит обrрунтовується статичним розрахунком.

(2.3)
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Плити водобою відокремлюються деформаційними швами від тіла греблі по
всій ширині водобою. В напрямку течії плити, як правило, виконуються
суцільними, але при значній довжині водобою можуть розрізатися на дві частини.

Зазвичай вони також розрізаються поздовжніми швами по продовженню осей
биків. При відстані між швами більше 15…20 м влаштовуються додаткові
поздовжні шви водобою по осях прогонів греблі. Всі вказані шви повинні бути
водопроникними, тому вони не ущільнюються.

Під водобійною плитою влаштовується дренаж, захищений зворотним
фільтром (одно- або двошаровим). Відведення води з дренажу здійснюється:

• через фільтраційні (розвантажувальні) отвори в водобійній плиті, які
також знижують небажаний дефіцит тиску під нею;

• в горизонтальному напрямку - в область водопроникної рисберми.

Влаштування розвантажувальних колодязів є небажаним лише у випадку
дрібнопіщаних основ. В цьому випадку є небезпека винесення через них
часток основи в результаті ежекційного впливу поверхневого потоку.
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Товщина дренажного шару під плитами водобою може бути змінною і призначатися
в межах: на початковій ділянці 0,7…0,9 м, кінцевій – 0,4…0,6 м. Розвантажувальні
отвори роблять розміром від 0,25×0,25 м до 1,0×1,0 м та заповнюють кам’яним
матеріалом; зверху перекривають металевими решітками. Ці отвори розташовуються
в шаховому порядку через 5…10 м в ряду один від одного. Ряди отворів
розташовують не менше, ніж через 5 м. При цьому площа розвантажувальних
отворів повинна складати не менше 1,5% від площі всього кріплення. Схему
раціонального розташування дренажних отворів при наявності на водобої суцільної
водобійної стінки показано на рис. 12.

Рис. 12. Схема раціонального
розташування дренажних отворів при

наявності на водобої суцільної
водобійної стінки

а) при двохрядному розміщенні
колодязів;
б) при трьохрядному розміщенні
колодязів
1 – плита водобою; 2 – суцільна
водобійна стінка

Рисберма. Безпосередньо за водобоєм розташовується більш потужна жорстка
частина рисберми, яка найчастіше виконується з бетонних та армобетонних плит
(рис. 13). На початковій ділянці рисберми товщину плит приймають до 1,0…2,5 м, 

на кінцевій – 0,5…0,8 м.

Зміну товщини плит по довжині рисберми здійснюють уступами. Плити можуть бути
квадратними або прямокутними в плані довжиною від 2 до 20 м. При заданих
планових розмірах плити її товщину dn можна орієнтовно визначати із умов:

для неармованих плит

для армованих плит

де ln – довжина плити в напрямку течії.

(2.4)

(2.5)
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Поздовжні шви між плитами рекомендується влаштовувати “в перев'язку”. 
Якщо плити прямокутні, їх необхідно вкладати довгою стороною вздовж течії. 
Під плитами вкладається двох- або трьох- шаровий зворотний фільтр
товщиною 0,4…0,6 м. На поверхню зворотного фільтра при бетонуванні на
місці вкладають шар жорсткої бетонної суміші у якості підготовки товщиною
0,10…0,15 м.

В плитах рисберми, як і водобою, влаштовують розвантажувальні отвори у
відповідності до вищенаведених рекомендацій для водобійних плит. 
Влаштування кріплення дна в нижньому б’єфі показано на прикладі
Волгоградської греблі на р. Волга (рис. 13). З метою зменшення питомих витрат
в кінці кріплення дна в нижньому б’єфі русло рекомендується розширювати в
плані під кутом 𝛽, значення якого приймається із умови

(2.6)

Рис. 13. Волгоградська гребля на р. Волга
1 – залізобетонний анкерний понур; 2 – піщане привантаження; 3 – покриття
бетонними плитами; 4 – сталевий шпунт; 5 – розвантажувальні свердловини; 6 –

водобій; 7 – жорстка рисберма; 8 – гнучке залізобетонне кріплення
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Частина русла за рисбермою може розмиватися, тому конструкція кінцевої ділянки
рисберми повинна мати здатність деформуватися у відповідності до деформацій
русла та бути проникною для фільтраційного потоку через основу. Гнучку
рисберму виконують у вигляді окремих шарнірно зв’язаних бетонних або
залізобетонних плит, кам’яного накиду тощо.

При великих питомих витратах води та rрунтах, які легко розмиваються, в кінці
гнучкої рисберми влаштовується запобіжний ківш. Розміри ковшового кінцевого
кріплення рисберми встановлюються гідравлічним розрахунком.

В межах водобою і рисберми виконують кріплення берегів. Вздовж водобою
берег зазвичай укріплюється вертикальною підпірною стінкою низового
відкрилку берегового стояну, вздовж рисберми – вертикальним або укісним
кріпленням з того ж матеріалу, що і рисберма.

2.4.6 Бики

Розміри і окреслення биків приймаються аналогічно греблям на скельній основі.
При зведенні греблі методом гребінки в биках з боку верхнього б’єфу необхідно
також влаштовувати пази для будівельних затворів, які рекомендується
виконувати як продовження пазів ремонтних затворів (рис. 5 і 13). Якщо
виникає необхідність огородження гребінки також і зі сторони нижнього б’єфу, то
на низових ділянках биків також влаштовуються пази для будівельних затворів.

Для скорочення термінів будівництва бики і стояни можуть бетонуватися з
використанням плит-оболонок або армоплит, які виконують функції опалубки.
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2.4.7 Спрягаючі споруди

Спрягаючі споруди влаштовують в місцях примикання греблі до інших споруд
гідровузла.

Спряження з будівлею ГЕС (рис. 14) виконується за допомогою роздільних стінок
(роздільних стоянів), які виступають в бік верхнього б’єфа на довжину не більше
довжини понуру, в бік нижнього б’єфа - не менше, ніж на довжину водобою, а
іноді – і на довжину рисберми.

Роздільна стінка по своїй конструкції - напівбик. Верхня грань стінки повинна
бути вище максимального рівня води не менше, ніж на 1,0…1,5 м.

Спряження водозливної греблі із земляною або берегом виконується за
допомогою берегових стоянів і їх відкрилків, які мають форму підпірних стінок. В
греблях на нескельних основах стоян і водозли- вна частина греблі зазвичай
об’єднуються в єдину докову конструкцію.

Частина земляної греблі або берега, що примикає до водозливної греблі, 
виконується у вигляді розширеного майданчика (монтажного) для монтажу кранів
і затворів, виїзду кранів з греблі, виконання ремонту затворів і розміщення
затворосховищ (рис. 14). Довжина майданчика приймається (1,5…2,5)bпр.
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Довжина верхових спрягаючих відкрилків зазвичай приймається рівною довжині
понура. В тому випадку, якщо цієї довжини недостатньо для плавного підведення
річкового потоку до греблі, влаштовують спеціальні струмененапрямні дамби.

Необхідність в них та їх розміри встановлюються лабораторними дослідженнями.

Відмітку гребеня верхових спрягаючих відкрилків приймають постійною, рівною
відмітці гребеня стояну. Рідше їх роблять пірнаючими, із змінною відміткою
гребеня відкрилка у відповідності до верхового укосу глухої греблі або берега.

В плані верховий і низовий відкрилки роблять або в одній площині із стояном
(рис. 14, а) або під кутом 6…12° до площини стояну (рис. 14, б) для зменшення
питомої витрати води і розмиву дна в кінці рисберми.

Довжина низової спрягаючої стінки може бути рівною довжині водобою або, на
відповідальних об’єктах, доходити до кінця рисберми. При необхідності, в
нижньому б’єфі також можуть бути влаштовані струмененапрямні дамби.

Гребінь низового відкрилка виконується із змінною відміткою у відповідності до
зниження від- мітки укосу земляної греблі або rрунту насипу планування берегів.

Рис. 14. Приклади компоновки
спрягаючих споруд

а) верховий і низовий відкрилки
розміщені в одній площині із стояном;

б) верховий і низовий відкрилки
розміщені під кутом до площини стояну

1 – водозливна гребля; 2 – будівля ГЕС; 

3, 4 – верхова, низова роздільні стінки;

5 – стоян; 6, 7 – верховий та низовий
спрягаючі відкрилки стояну; 8 – дренаж
за стояном; 9 – протифільтраційна
діафрагма (шпора)
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Для перешкоджання місцевого фільтраційного випору в низовій частині стояну
за ним влаштовують дренаж, який є продовженням дренажу земляної греблі.
Дренаж захищають зворотним фільтром (рис. 14). З цією ж метою в деяких
випадках додатково влаштовують протифільтраційні шпори або діафрагми, які в
плані розташовують вище за течією від лінії затворів греблі. Довжина
діафрагми та місцеположення дренажу встановлюються розрахунком
фільтраційної міцності засипки пазух стояну.
Діафрагми можуть мати вигляд бетонної або залізобетонної стінки, ядра з
суглинистого rрунту, пальового шпунтового ряду. В останньому випадку, якщо
під греблею є шпунт, то його спрягають із шпунтом діафрагми. З’єднання греблі
з діафрагмою виконується у вигляді гнучкої шпонки (рис. 15).

Рис. 15. Спряження
діафрагми (шпори) із
стояном

При незв’язних rрунтах основи найбільш ефективним є застосування
кутникових стінок. Кутникова підпірна стінка (рис. 16, а) виконується із
монолітного залізобетону і складається із вертикальної і горизонтальної
плит.

Рис. 4.16. Підпірні стінки
спрягаючих споруд а) 

кутникового типу; б) 

контрфорсного типу

Ширину горизонтальної фундаментної
плити можна прийняти рівною

де Нn – висота стінки.

Довжину консольної частини фундаментної
плити з лицьової сторони призначають в
межах

- з тилової сторони

(2.7)

(2.8)

(2.9)
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Товщину вертикальної плити приймають:
- по верху

- по низу

Товщина горизонтальної плити в місці спряження з вертикальною – b4, по краях –

дещо менше.

На зв’язних rрунтах доцільно застосовувати підпірні стінки контрфорсного типу
(рис. 16, б). Розміри фундаментної плити призначають, як для кутникової. Відстань
між контрфорсами (ребрами) приймають 2..3,5 м, товщину ребра – 0,25 м,

товщина вертикальної плити b3 – від 1/9 до 1/15 відстані між контрфорсами.

(2.10)

(2.11)

Загальні положення розрахунків греблі на міцність і стійкість аналогічні
випадку греблі на скельній основі.
При розрахунку гребель на нескельній основі на основну комбінацію
навантажень, крім вказаних в розділі 1.5 (слайд 59) навантажень, також
враховують:
• горизонтальний гідростатичний тиск на ділянці примикання понуру;
• сили активного і пасивного тиску rрунту.

2.5 РОЗРАХУНОК ГРЕБЛІ НА МІЦНІСТЬ
І СТІЙКІСТЬ
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Розрахункова схема для визначення діючих навантажень представлена
на рис. 32.

2.5.1 Визначення навантажень, що діють на греблю

Рис. 2.32. Схема силових дій на греблю з rрунтовим понуром

Власна вага споруди, вага постійного технологічного обладнання, гідростатичний
тиск води зі сторони верхнього і нижнього б’єфів, вертикальний і
горизонтальний тиск наносів, зважуючий тиск води, тиск вітрових хвиль,
навантаження від підйомних і транспортних засобів визначаються за формулами
аналогічні випадку греблі на скельній основі.
Фільтраційний тиск на підошву споруди визначається як об’єм епюри
фільтраційного тиску, яку отримують в ході фільтраційного розрахунку.
Сили фільтраційного і зважуючого тисків W1ф, W1зв , що діють на підошву греблі,
та W2ф , W2зв , що діють на понур (враховуються у випадку анкерного понуру),
розглядають окремо.
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Гідростатичний тиск на ділянці примикання понуру. Епюра горизонтальної
складової сили гідростатичного тиску W3 з боку верхнього б’єфу на ділянці
примикання понуру має форму трапеції.
У випадку глиняного понуру нижня ордината епюри (1-2) (рис. 32), що відповідає
низовому ребру напірної грані греблі, дорівнює сумі ординат епюр сил
зважуючого і фільтраційного тисків в цій точці (3-5 та 5-6);

у випадку анкерного понуру (рис. 33)

• ордината епюри горизонтальної сили гідростатичного тиску (7-8) дорівнює
сумі ординат епюр сил зважуючого і фільтраційного тисків в точці верхової
грані греблі безпосередньо під понуром (3-4 та 5-6);

• ордината (9-10) дорівнює сумі ординат тих самих епюр в точці низового
ребра верхової грані греблі (3-5 та 5-6).

В проміжних перерізах ординати приймають з припущення лінійного закону
розподілу сили.

Сили тиску ґрунту. Сила активного тиску Ea,hw ґрунту товщиною

на верхову грань греблі
- у випадку глиняного пону у це - сила тиску rрунту захисного шару і самого

понуру;
- у випадку анкерного понуру це – сила тиску rрунту під понуром.

Епюри цих сил мають вигляд трапецій.

Верхня ордината епюри

нижня ордината епюри

де hнан – товщина шару наносів;

𝜌н
нас – щільність наносів в насиченому водою стані.

𝜑гр – кут внутрішнього тертя rрунту в насиченому водою стані;
𝛾н.зв =(𝜌н

нас- 𝜌0)·g – питома вага наносів у зваженому стані;
𝛾гр
нас =(𝜌гр

нас- 𝜌0)·g – питома вага rрунту у зваженому стані;

𝜌гр
нас– щільність rрунту в насиченому водою стані.

(2.63)

(2.64)
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Значення активної сили тиску rрунту, що діє на секцію греблі, дорівнює площі
епюри, помноженій на довжину секції,

Верхня ордината сили пасивного тиску Ep,tа rрунту товщиною hНБ на низову грань
греблі обчислюється за формулою

де gб.зв = 13,7кН /м3 – питома вага бетону водобою у зваженому стані.

Нижня ордината епюри пасивного тиску грунту

(2.65)

(2.66)

(2.67)

2.5.2 Визначення контактних напружень

Нормальні крайові контактні напруження, що діють по підошві греблі, 
визначають за формулами позацентрового стиснення (1.24) (1.29) , в яких
приймається:

N – сума вертикальних сил, що діють по підошві секції греблі;
bd = bгр – ширина греблі по підошві, м;

М – сума моментів всіх сил відносно центру ваги проекції підошви греблі
(точка О).

Розподіл навантажень, які діють на фундаментну плиту зверху, вважається
прийнятним, якщо коефіцієнт нерівномірності навантажень на основу kн.р

знаходиться в допустимих межах

де [kн.р] – допустиме значення коефіцієнту нерівномірності, для глинистих основ
[kн.р] =1,5…2,0; для піщаних основ [kн.р] =2,0…3,0; 𝜎max = 𝜎𝑦

𝑢 ; 𝜎min = 𝜎𝑦
𝑡 .

(2.68)
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2.5.3 Розрахунок стійкості греблі

Розрахунок стійкості виконується для секції греблі за методом граничних
станів. Критерієм забезпечення стійкості споруди є умова (1.37).

При розрахунках стійкості споруд на нескельних основах розглядають
можливості втрати стійкості за схемами плоского, змішаного або глибинного
зсувів.

Розрахунок тільки за схемою плоского зсуву проводять при виконанні умови

де Nσ – число моделювання;

N0 – безрозмірний критерій; для щільних пісків N0 =1, для решти rрунтів N0 =3.

(2.69)
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При розрахунку стійкості споруд за схемою плоского зсуву при горизонтальній
площині зсуву розрахункові значення узагальненої зсуваючої сили F і
узагальненої сили граничного опору R = Rpl в формулі (1.37)

де Rpl – розрахункове значення граничного зсуву;
N – сума вертикальних складових розрахункових сил (включаючи протитиск);
φгр - кут внутрішнього тертя rрунту основи у водонасиченому стані;
γc
1– коефіцієнт умов роботи, приймається рівним 0,7;

сгр– питоме зчеплення бетону з rрунтом основи (для зв’язних rрунтів);

Ep,tw, Ea,hw – відповідно, розрахункові значення горизонтальних сил пасивного
та активного тиску rрунту, які діють відповідно з боку верхової і низової граней
секції греблі, за виключенням активного тиску rрунту;
Thw ,Ttw – суми горизонтальних складових розрахункових активних сил, які
діють відповідно з боку верхової і низової граней споруди, за виключенням
активного тиску rрунту;
Ag – площа горизонтальної проекції підошви споруди, в межах якої
враховується зчеплення.

(2.70)

(2.71)

Стійкість греблі на зсув забезпечується, якщо виконується умова
(1.37), яка також може бути записана у вигляді

де ks – коефіцієнт стійкості,

[ks] – допустиме значення коефіцієнта стійкості

glc , gc , gn – коефіцієнти, значення яких наведено в п. 3.7.2.

(2.72)

(2.73)

(2.74)
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Якщо значення коефіцієнта стійкості менше за допустиме, забезпечити стійкість
греблі можна за допомогою наступних заходів або сумісного їх застосування:

• влаштування плоского дренажу під греблею (що дозволяє зменшити
фільтраційний протитиск);

• збільшення ширини греблі по підошві (що дозволяє збільшити вагу греблі та
значення сили зчеплення з rрунтом основи);

• влаштування анкерного понуру.
У випадку, якщо умова (1.69), не виконується, має місце змішаний або
глибинний зсув, при яких розрахунок стійкості греблі виконується за
спеціальними методиками.

У випадку анкерного понуру величина Rгр визначається за формулою

де Qа – сила зсуву, що сприймається анкерним понуром,

Wn ,Wnm – відповідно, сили вертикального гідростатичного тиску на понур
зверху (рис. 33) і повного протитиску (рис. 32) знизу в межах площі понуру
перед секцією греблі,

Gan – вага анкерного понура перед секцією греблі і його rрунтового
привантаження (рис. 2.33);

fпон – коефіцієнт тертя понуру по основі (для гравійно-галькових
rрунтів – 0,5-0,6; для піщаних rрунтів – 0,4-0,5; для супісків – 0,35-0,4; для
суглинків – 0,25-0,35; для глин – 0,2-0,3);

An – площа підошви понуру в межах секції греблі;
kз – коефіцієнт запасу, рівний 1,1…1,25.

(2.75)

(2.76)

(2.77)
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Товщина водобійної плити для плоскої задачі визначається за умовами стійкості
проти спливання, зсуву і перекидання.

Умови стійкості проти спливання, у відповідності до методу граничних станів, 

виражається формулою (3.95), в якій
F = Nв – розрахункова узагальнена сила зважування;

R = Rв – розрахунковий узагальнений опір зважуванню.

2.6 ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ
ВОДОБІЙНОЇ ПЛИТИ

У відповідності до розрахункової схеми на рис. 4.34, мінімальна товщина
водобійної плити за умовами стійкості проти спливання наближено
визначається за формулою

де ∆W – сила дефіциту тиску,

𝛾0 – питома вага води;

∆h, l – сторони трикутника епюри дефіциту тиску;

h2 , h1 – спряжені глибини гідравлічного стрибка;

l ≈7h2 – при відсутності гасителів енергії; при наявності гасителів енергії і
розвантажувальних отворів ця величина дорівнює відстані від початку
водобою до другого ряду розвантажувальних отворів (рис. 2.34);

∆Wф – залишкова сила фільтраційного тиску на водобійну плиту, при
наявності дренажу під тілом греблі дорівнює нулю;

lв – довжина водобою.

(2.79)

(2.80)

(2.81)
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Рис. 34. Схема до визначення товщини водобійної плити

За умовами стійкості проти перекидання навколо точки А низової грані
водобою його мінімальна товщина визначається наближено за формулою

де ∆М – перекидаючий момент сили дефіциту тиску;
∆Мф – перекидаючий момент сили залишкового фільтраційного тиску;
М – перекидаючий момент гідродинамічної сили, що діє на гаситель енергії.
Моменти сил визначаються за формулами

де l1 – плече сили ∆Mф;

Fг – гідродинамічна сила, визначається за залежністю

ξ – коефіцієнт опору, при обтіканні гасителя ξ =0,6…0,8;

𝜔 – площа проекції гасителя на нормаль до потоку на 1погонний метр
ширини водобою; 

V – середня швидкість течії перед гасителем

(2.82)

(2.83)

(2.84)

(2.85)

(2.86)
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За умовами стійкості проти зсуву мінімальна товщина водобою
визначається наближено за формулою

де f – коефіцієнт тертя бетону по rрунту основи.

Остаточно приймається більше із трьох обчислених значень товщини
водобійної плити.

(2.87)
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