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РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ 

ГЛИБОКОГО ЗАКЛАДАННЯ ТИПУ «БАРЕТ» 

 

При будівництві підземних споруд та будівель для спорудження 

фундаментів використовуються відомі технології такі як «палеві фундаменти» 

та конструкції типу «стіна в ґрунті», що складають близько 90 % від загальної 

кількості конструктивних рішень фундаментів глибокого закладання. 

На сьогоднішній день одним із перспективним конструктивним рішенням 

є влаштування барет, що набуває все більшого поширення у світовій 

будівельній практиці. При будівництві висотних будинків в Азії і Європі, 

особливо у Франції, цей вид фундаменту застосовується досить часто. Останнім 

часом ця технологія влаштування фундаментів знайшла широке застосування 

на будівельних майданчиках України. Часто проектуються комбіновані 

"баретно-плитні" фундаменти, коли в роботу залучається фундаментна плита. 

Барети – вид паль, що влаштовуються у траншеях, викопаних за 

допомогою грейфера в зв'язано-дисперсних ґрунтах або фрезою в скельних та 

напівскельних ґрунтах. Для цього під захистом суспензії відривається траншея, 

в яку опускається арматурний каркас при влаштуванні армованих барет, та 

виконується бетонування (рис.1, 2.). Технологія влаштування барет подібна до 

технології влаштування однієї захватки "стіни в ґрунті". 

 

  
Рис. 1 – Влаштування траншеї 

грейфером 

Рис. 2 – Встановлення арматурного 

каркасу 

 

Баретні фундаменти застосовуються при великих навантаженнях, 

зокрема, у висотному будівництві, і можуть служити альтернативою 
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буронабивним палям. Барети за рахунок порівняно великих розмірів можуть 

сприймати більш високі навантаження щодо матеріалу і ґрунту. 

Барети виконуються у формі чотирикутників і різних комбінацій із них 

(рис. 3). При виборі геометричних параметрів барет необхідно виходити з 

принципу осьової передачі навантаження від вертикальних елементів верхньої 

конструкції (стін, колон, пілонів тощо) на елементи фундаменту. При 

визначенні розмірів барет необхідно враховувати можливі розміри грейфера 

або фрези та виробничі особливості при з'єднанні декількох барет у єдиний 

елемент (рис. 4).  

 

  
Рис. 3 – Формування барети Рис. 4 – Влаштування хрестоподібних 

барет 

 

При проектуванні барет потрібно виходити з аналогічних принципів, що і 

при проектуванні буронабивних паль згідно зі ДСТУ 2.6-65. Барети можуть 

проектуватися як палі-стояки і як висячі палі. Також можливе проектування 

свайно-плитного фундаменту з використанням барет. При влаштуванні 

хрестоподібних або барет з аналогічною конфігурацією, необхідно передбачити 

зниження тертя по боковій поверхні в областях перетинання двох 

чотирикутників. У залежності від виду навантажень можна влаштовувати 

армовані й неармовані барети. Неармовані барети працюють винятково на 

стиск. У випадку, якщо передбачаються армовані барети, їх арматура повинна 

з'єднуватись з фундаментною плитою. 

Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки. 

Результати проведених теоретичних досліджень вказують на можливість 

широкого застосування технології формування фундаментів із армованих і 

неармованих берет різної конфігурації.  

В порівнянні із добре відомими технологіями вони мають ряд переваг, які 

полягають у наступному: 

- можуть застосуватися в різних інженерно-геологічних умовах, не мають 

обмеження за міцністю основ будівництва та глибиною закладання; 
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- мають несучу здатність у 2,5 рази більше ніж буронабивні палі в результаті 

змінних геометричних розмірів поперечного перерізу; 

- застосовуються як для підземного, цивільного так і житлового будівництва. 
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