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Анотація 
В роботі за допомогою рівнянь рівноваги збіжної системи сил визначено необхідну товщину стіни, яка

потрібна для того щоб витримати тиск земляного насипу.
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Abstract 
In this work, the required thickness of the wall, which is necessary in order to withstand the pressure of earth

embankment is determined, using equilibrium equations convergent system of forces. 
Keywords: the pressure of earth embankment, equilibrium equations, convergent system of forces. 

Метою роботи є визначення необхідної товщини стіни, яка потрібна для того, щоб витримати тиск
земляного насипу, взявши до уваги те, що стіна повинна бути розрахована на перекидання навколо
ребра А (рис. 1). 

Рисунок 1 – Кам’яна стіна з прикладеними до неї силами 

Земляний  насип  підпирається  вертикальною  кам’яною стіною АВ.  Знайти  необхідну товщину
стіни а, припускаючи, що тиск землі на стіну направлений горизонтально, та прикладений на 1/3 її
висоти і рівний 6 тон на метр довжини стіни; питома вага кладки 2 Т/м3 (рис. 1).

Для того щоб розв’язати  цю задачу нам необхідно розглянути рівновагу кам’яної  стіни АВ і всі
сили, які до неї прикладені.

1) Вага  G стіни,  прикладена  в  її  центрі  ваги,  направлена  вертикально  донизу і  рівна  добутку
об’єму  стіни на питому вагу кладки.  Позначимо висоту, довжину і  ширину стіни в метрах
відповідно h, l і а. Питома вага кладки 2 Т/м3, відповідно:

G=2h la .
2) Тиск  P земляного насипу, прикладено на 1/3 висоти стіни та направлено горизонтально  від

насипу до стіни, і дорівнює в тонах:

P=6 l .
3) Реакція R опори. При розв’язанні  подібних задач, які називаються задачами на  перекидання 

[1  –  3],  потрібно  мати  на  увазі,  що  реакція  в’язі  буває  тільки  в  тій  опорі,  навколо  якої
перекидається тіло, реакції ж в’язей в опорах, в яких зв'язок порушиться при перекиданні тіла,
дорівнюють нулю.

Визначивши точку прикладення реакції опори, знайдемо напрямок реакції. Стіна знаходиться в 
рівновазі під дією трьох сил, а відповідно, лінії дії всіх трьох сил повинні перетинатися в одній точці, 



тому реакція опори направлена під кутом α  до горизонтальної осі, причому:

tan α=h
3
:
a
2
=2h
3a
.

Проектуючи  всі  прикладені  до  стіни  сили  на  горизонтальну  та  вертикальну  вісі  (рис.  1)  і
прирівнюючи до нуля суми проекцій, знайдемо:

∑ Fx=0 ; Rcos (α )−6 l=0 ; Rcos (α )=6 l ;                                  (1)

∑ Fy=0 ; Rsin (α )−2h la=0 ; Rsin (α )=2hla .                                 (2)

Із формули (2) виражаємо а:

a=
Rsin(α)
2hl

.                                                              (3)

Із формулы (1) виражаємо R:

R= 6 l
cos (α )

.                                                              (4)

Підставивши формулу (4) в формулу (3) ми отримаємо:

a=
6 l sin(α)
2h l cos(α)

=
3 tg(α)
h

.                                                  (5)

Оскільки,                                            tan α=
h
3
:
a
2
=2h
3a  ,

тоді

a=3 ·2h
3ah

=2
a
.                                                                    (6)

a=√2=1,41  м.

Отже, найменша товщина стіни має бути 1,4 м. Чим товще стіна, тим стійкіше її рівновага. При
значені  а,  меншому від  знайденого нами,  сили не  перетнуться  в  одній  точці  і  рівновага  буде  не
можливою, стіна перекинеться.
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