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1 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ КОНСТРУКЦІЙ В ТЕОРІЇ ТА 

ПРАКТИЦІ БУДІВНИЦТВА 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК ХНУМГ 

ім. О. М. БЕКЕТОВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ - ПАМ’ЯТКИ 

АРХІТЕКТУРИ 

В. М. БАБАЄВ, д-р наук з держ. упр, проф., ректор  

В. С. ШМУКЛЕР, д. т. н., проф., завідувач кафедри будівельних конструкцій 

О. О. ПЕТРОВА, к. т. н.  

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: bk@kname.edu.ua 

Розглянута будівля зведена в 1912 році по замовленню земства архітектором 

Б. Корнієнко в стилі українського модерну й іменувалось «Селянським 

будинком». Вона слугувала готелем для приїжджих, мала їдальню, приміщення 

для занять та ін. На момент первинного обстеження в будівлі розташовувалось 

Харківське бюро технічної інвентаризації. Фасад будівлі прикрашав розміщений 

в ніші горельєф Т. Шевченко; інші деталі декоративного облицювання були 

втрачені. 

   
Рисунок 1 – Загальний вигляд будівлі до рконструкції (2015 р.) 

 

Основні конструктивні рішення можна охарактеризувати наступним чином. 

Будівля цегляна, складної конфігурації в плані. Умовно будівлю можна 

розділити на три об’єми: чотириповерховий – розташований вздовж майдану 

Павлівського, двоповерховий – вздовж вул. Університетської, Г-подібний об’єм, 

розташований в південно-західному кутку ділянки. 

Конструкція фундаментів являла собою цегляну кладку з керамічної 

повнотілої цегли, укладеної на вапняно-піщаному розчині. Ширина основини 

фундаменту складала 1,5-1,6м. Фундаменти будівлі частково слугували стінами 

підвалу. Зовнішні стіни виконані з червоної керамічної цегли, товщина стін 

змінюється по висоті в різних частинах будівлі і варіюється від 400мм до 1250мм. 

При обстеженні встановлено, що стіни підвальної частини мали місця сильного 

зволоження, часткового руйнування власне цегляної кладки та швів заповнення. 
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Також була встановлена значна кількість вертикальних тріщин, величина 

розкриття яких в деяких місцях досягала 20-25мм. Крім того, зовнішній кут 

будівлі зі сторони двору був стягнутий металевою обоймою.  

Фасади штукатурні, утеплення на фасадах було відсутнє. 

Перекриття будівлі були виконані в вигляді дерев’яного накату з колод та 

підшивки з дошок. Перекриття мали місця незначного розтріскування та 

обвалення штукатурки стель. Відмічалась значна хиткість перекриттів. Металеві 

балки бетонного перекриття над підвалом мали місця підвищеної корозії. 

Залізобетон перекриття підвальної частини був частково зруйнований, арматура 

була оголена та кородувала. 

Покриття будівлі до реконструкції було двоскатним, шатровим з горищем. 

Частина кроквяних ніг була підсилена додатковими стійками. На окремих 

ділянках покриття були наявні місця сильного загнивання кроквяних ніг, 

мауерлату, підкосів та дошок настилу. 

Проект реконструкції даного об’єкту передбачав відновлення аутентичного 

вигляду фасаду будівлі, що представляє собою пам’ятку архітектури місцевого 

значення (арх. Б. Корнієнко), та облаштування всередині сучасного центру 

надання адміністративних послуг на 1000 відвідувань в день. У зв’язку зі 

складними геологічними та гідрогеологічними умовами майданчику, при 

розробці проекту прийнятий цілий спектр принципових конструкторських 

рішень, направлених на зменшення власної ваги будівлі та забезпечення її 

надійності і довговічності. Зокрема: 

 для відновлення пошкоджених ділянок стін необхідно було виконати 

ін’єктування тріщин; 

 виконати монолітну плиту фундаменту з одночасною її 

гідроізоляцією та заведенням у внутрішні несучі стіни будівлі; 

 для підвищення просторової жорсткості будівлі необхідно всі 

перекриття виконати монолітними (рис. 2), що спираються на весь контур 

внутрішніх та зовнішніх стін, полегшеного типу системи «Монофант» [1, 2] для 

забезпечення зниження навантаження на фундаментну частину будівлі. 

Одночасно з влаштуванням таких перекриттів по контуру стін створюються 

двосторонні монолітні залізобетонні торкрет-обойми в підвалі та на першому 

поверсі, що підвищують жорсткість контуру будівлі (рис. 2); 

  

   
Рисунок 2 – Процедура трансформації будівлі 
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 залізобетонне перекриття над підвалом східної частини будівлі 

необхідно демонтувати та викоти нове монолітне залізобетонне; 

 виконати утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій до рівня, 

що відповідає нормативному значенню опору теплопередачі, окрім фасадів, що 

є предметом охорони, та відновлення декоративних елементів (рис. 3). 

 

  
Рисунок 3 – Відновлення горельєфу Т. Г. Шевченко 

 

На поточний момент, будівельно-монтажні роботи на об’єкті 

реконструкції завершені (рис. 4). Застосування запопронованих конструктивно-

технологічних рішень дозволило повністю відновити початковий облік будівлі, 

забезпечити її експлуатаційну придатність, стійкість та надійність, продовживши 

життєвий цикл будівлі на наступні 100 років.  

 

  
Рисунок 4 – Будинок нерухомості: візуалізація (зліва) та реалізація 2020р. 

(справа) 

 
1. Патент 89464 Україна, МПК Е04В 1/18. Каркасна будівля «Монофант» / 

В. С.Шмуклер, В. М. Бабаєв, С. О.Бугаєвський, К. В. Бережна, І. А. Карякін, В. І. Кондращенко, 

І. М. Сеірскі; заявник і патентовласник Шмуклер В.С. - №u201311919; заявл. 10.10.2013; публ. 

25.04.2014, Бюл. №8. 

2. Shmukler V., Babaev V. New constructive solutions for building of transport construction 

facilities. MATEC Web of conferences, 2017.Vol 116, p 02004. 19p. URL: 

https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602004 (last accessed: 18.10.2020). 
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БІОНІКО-ЕНЕРГЕТИЧНА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ СИСТЕМ 

 

В. С. ШМУКЛЕР, д. т. н., професор 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: valerii.shmukler@kname.edu.ua, bk@kname.edu.ua  

 

У роботі представлено концептуально ексклюзивне відображення проблеми 

комплексного раціонального проектування [1]. В його основі лежить 

розроблений BEO-метод (Bionic-Energy Optimization), що є пропонованою 

модифікацією нового напряму прямого (а не зворотного, перевірочного) 

проектування, який реалізує гармонізацію отримуваних рішень з об’єктами 

живої природи [2, 3, 4]. 

Зв’язок методу з відомими і посилання на програмні комплекси, які містять 

часткову чисельну реалізацію підходу, що обговорюється, представлені на 

рисунку 1. Там же наведена основна фундаментальна парадигма методу, що 

породжує ідеологією управління опору конструктивної системи на всьому 

протягу її життєвого циклу. 

 

 
Рисунок 1 – Структурна схема підходу 

 

Комплексна суть позначеного підходу полягає в змісті його складу, а саме: 

розроблених теоретичних і експериментальних методах, які надають можливість 

формування образу конструктиву (форма і зміст), при цьому, з урахуванням 

багатозначності завантажень і обпирань, а також оцінці та прогнозу віртуальних 

деградацій отримуваних (як правило, тонкостінних) конструкцій і їх вузлів 

(рис. 2). Невід’ємною частиною є розроблені малобюджетні методи 

експериментального тестування раціоналізованих систем, які розглядаються. 

 

mailto:valerii.shmukler@kname.edu.ua
mailto:bk@kname.edu.ua
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Рисунок 2 – Складові частини BEO-методу 

 

Резюме: Презентована філософія проектування зумовлює новий якісний 

рівень результатів, які представлені у вигляді, в основному, інноваційних рішень, 

що задають топологію і фізико-механічні атрибути конструкції. 

Репрезентативність отриманих позитивних результатів підтверджена значним 

обсягом зведених і експлуатованих принципово нових об’єктів із залізобетону, 

сталезалізобетону і металу. 

 
1.  Rational Design of Structural Building Systems. (2019), V. Babaev, I. Ievzerov, S. Evel, 

A. Lantoukh-Liashchenko, V. Shevetovsky, O. Shimanovskyi, V. Shmukler, M. Sukhonos, 2019, 

DOM publishers, Berlin/Germany, 384 р., ISBN 978-3-86922-733-7, www.dom-publishers.com. 
2.  Васильков Г. В. Эволюционная теория жизненного цикла механических систем. Теория 

сооружений. – М.: Издательство ЛКИ, 2008, 320 с. 

3.  Zuo Z. N. Combining genetic algorithms with BESO for topology optimization /Y.M Xie, 

X. Huang // Structural and Multidisciplinary Optimization. – 2009. – Vol. 38(5). – p. 511-523. 

4.  Tcherniak D. Topology optimization of resonating structures using SIMP method / D. Tcherniak 

// International Journal of Numerical Methods Engineering. – 2002. – Vol. 54(11). – H. 1605-1622.

http://www.dom-publishers.com/
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A NEW OVERFILLED PRECAST CONCRETE CLOSED SPANDREL ARCH 

BRIDGE SYSTEM WITH TRAPEZOIDAL SECTION 

CHONG YONG ONG, Ph.D., P.Tech. 

KOK KEONG CHOONG, Ph.D., P.E. 

School of Civil Engineering, Engineering Campus, Universiti Sains Malaysia, 14300, Nibong Tebal, 

Penang, Malaysia. 

Email: tonyong88@hotmail.com 

Email: cekkc@usm.my 
 

Various precast concrete arch systems have been introduced since 1960’s for the 

con- struction of short and medium span bridges. Overfilled closed spandrel arch 

bridge systems with either single, double or triple-leaf precast segments have been 

built with proprietary jointing systems. Simple solid rectangular reinforced concrete 

sections are adopted to form the specific arch profiles. Although moulding and 

manufacturing of precast panels are easier, these solid sections are heavy, bulky and 

costly to handle. Their current applications are thus limited to only less than 26m span 

due to logistic and economic factors. 

This paper presents the concept and development of a new precast arch segment 

using folded plate section in “trapezoidal” geometry. The present invention employs 

a plu- rality or series of such precast elements of certain arch profile assembled side 

by side to form an arch bridge, with ancillary spandrel walls, wingwalls and soil 

overfills in stages as illustrated in Figure 1. 

 

 
Figure 1 – Schematic overview of precast concrete closed spandrel arch bridge 

system 

Capitalizing on soil-concrete interactions with granular overfills, thin RC form 

with structurally efficient folded plate section are designed to provide a cost 

competitive concrete arch bridge solution. The structural elements are subjected to 

predominantly bending and axial compression, with lateral elastic supports from side 

soil fillings. Substantial weight reductions of 40% to 50% (Figure 2) are estimated for 

the assumed sections  designed  for  arch  bridge span  range of 12  m to  40 m. An  

actual  project covering planning, design and construction of this arch bridge over a 

river was pre- sented (Figure 3). The challenges of mould fabrication, product 

manufacturing, han- dling, transporting and installation are highlighted. The folded 

plate section offers a practical alternative with unique aesthetic value. This special 

trapezoidal profile with high stiffness to self-weight ratio has proven to be a viable 

mailto:tonyong88@hotmail.com
mailto:cekkc@usm.my
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option with cost saving. Being lighter substantially, the new system will provide a 

more flexible option to span beyond the current limit of 26 m to possibly 40 m for most 

of the short to medium span bridge requirements. 

 

Figure 2 – Weight reduction of folded plate section vs solid section 
 

 

Figure 3 – Installation of the new precast arch segment with folded plate section 

The new arch system can be further exploited in new applications such as buried 

utility vaults, military bunkers, and aircraft shelters. Further research and development 

works will be focused on the development of moulding and standardization with a 

view to industrialize arch bridge construction. In line with advancement in high 

performance concrete, thinner profiles can be designed using this folded plate 

concepts for longer span with lighter weight and at cheaper cost. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АРМУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬО-НАПРУЖЕНИХ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОБНИЦТВА 

 

В. С. ШМУКЛЕР, д. т. н., професор  

Н. О. ПСУРЦЕВА, к. т.  н., доцент  

П. А. РЕЗНІК, к. т. н.  

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

6100, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: Petro.Reznik@kname.edu.ua 

 

Сучасні темпи будівництва і нові економічні реалії формують досить 

жорсткі вимоги до будівельних конструкцій. Так збірні залізобетонні конструкції 

повинні мати різноманітну номенклатуру при високій несучій здатності. 

Дана робота присвячена можливості удосконалення армування сучасних 

збірних пустотних попередньо напружених плит, які виконуються на лінії 

RESIMART для виробництва напружених бетонних виробів на підприємстві 

ТОВ «Новобаварській бетон». 

 Виробничі лінії RESIMART можливі різних масштабів: від 4 доріжок по 

100 м до 20 доріжок по 200 м, що дає виробникам надзвичайну гнучкість в 

можливості виробництва плит різної довжини, але при цьому актуальним стає 

питання розрахунку і конструювання номенклатури плит, які при найбільш 

економічно вигідних рішеннях повинні задовольняти вимогам 1 і 2 груп 

граничних станів. Технологія вібропресування забезпечує більшу 

універсальність, що дозволяє виробляти великий асортимент виробів, змінюючи 

форму менше ніж за 5 хвилин. Армування може проводитися із застосуванням 

дроту або каната. Крім того, дана технологія відмінна від застосовуваної раніше 

і іншими втратами напружень арматури. Так в даній лінії були відсутні 

температурні втрати попередньо напруженої арматури. Тому врахування 

особливостей технології було вкрай важливе при аналізі можливості 

удосконалення армування плит. На малюнку 1 показана лінія для виробництва 

плит. 

Аналіз можливості удосконалення армування проводився для плит 

прольотом від 2.4 до 12 м для 4 рівнів навантаження (6, 8, 10, 12 кН/м2). 

Армування виконується високоміцного дроту Вр1500 тільки одного діаметру - 

5 мм. Варто окремо зазначити, що рівень навантаження 12 кН/м2 є нетиповим 

для такого роду конструкцій. А розрахунок і конструювання плит під 12 кН/м2 є 

нетривіальним завданням з огляду на те, що можлива максимальна кількість 

стрижнів 5Вр1500 обмежена розмірами ребра. Пустоти мають неправильну 

геометричну форму, тому обчислення геометричних характеристик з 

урахуванням заданого розташування стрижнів проводилося конструкторі 

перетинів Ліра-Сапр [1]. Розглядалися плити висотою перетину 220мм і 300 мм, 

а також в якості одного з варійованих параметрів був клас бетону (С25/30, 

С30/35, С32/40, С35/45). 

mailto:Petro.Reznik@kname.edu.ua
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Рисунок 1 – Лінія RESIMART для виробництва напружених бетонних виробів 

За результатами аналізу отримано 110 варіантів пустотних плит (в тому 

числі і плита прольотом 12 м під навантаження 12 кН/м2) з пропонованим 

оптимальним варіантом армування за умови недопущення розкриття навіть 

короткочасних тріщин (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Варіанти розташування попередньо напруженої арматури для плит 

прольотом до 9 м. 

 

Проведено аналіз зміщення нейтральної осі при використанні білінейної і 

нелінійної діаграм σ-ε [2]. А також порівняння деформацій за ДБН В.2.6-98-2009, 
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Eurocode 2 і СНиП 2.03.01-84 оскільки підходи до оцінки втрат попереднього 

напруження в цих нормативах відрізняються. І незважаючи на відмінності в 

підходах різниця між ними склала не більше ніж 10%. 

 
 1. LIRA LAND: Розрахунок та проектування конструкцій. URL: http://www.liraland.ua/ (дата 

звернення: 18.09.2020). 

2. В. Н. Бабаев, А. М. Бамбура, В. С. Шмуклер, Е. Г. Стоянов, О.М. Пустовойтова, П. А. Резнік. 

Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій за ДБН В.2.6-98:2009 в 

порівнянні з розрахунками за СНиП 2.03.01-84* і EN 1992-1-1 (Eurocode 2) // Довідково-

учбовий посібник під загальною редакцією В.С. Шмуклера. Х.: Золотые страницы, 2015. — 

240 с.  

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ АВАРІЙ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ РІЗНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

С. Ф. ПІЧУГІН, д. т. н., професор 

Л. А. КЛОЧКО, аспірантка 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

36011, Україна, м. Полтава, Першотравневий проспект 24 

E-mail: vstup@nupp.edu.ua 

 

Проблема аварій у будівельній галузі, руйнування будівель та споруд, 

виникла водночас із початком будівництва в цілому. Якщо стародавнє  

будівництво намагалося опиратися на трагічний попередній досвід, виправляючи 

допущені помилки, то сучасний стан будівельної індустрії, його швидкий 

технологічний та масштабний розвиток, повинен виключати можливість 

виникнення аварії взагалі. 

Проблема постає у тому, що із стрімким напливом найновітніших 

будівельних технологій починають створюватися об’єкти, аналогів яких ще не 

існує, а отже немає можливості звернутися до методу спроб та помилок, 

звертаючись до досвіду минулих поколінь. Будівельні об’єкти набувають нових 

форм, використовують новітню матеріально-технічну базу, при цьому 

вимагаючи максимальної економічності, енергоефективності та водночас 

надійності. Перед інженерами-будівельниками в наш час стоїть не проста задача 

об’єднати усі вище наведені вимоги, задовольнити встановлені стандарти якості 

і створити новітню форму будівництва. 

Для успішного виконання всіх перелічених умов перед науковим сектором 

розвитку будівельної галузі постає задача створення єдиного алгоритму 

усунення можливого випадку аварії будівлі або споруди. 

Найбільш імовірний та дієвий спосіб вирішення поставленої проблеми –це 

розв’язання задачі від протилежного. Тобто при інженерному розрахунку будівлі 

необхідно вміти моделювати різні варіанти руйнування будівельної конструкції, 

виключення з роботи несучих елементів для подальшого визначення найбільш 

уразливих ділянок конструктивної схеми, що дасть змогу підсилити необхідні 

http://www.liraland.ua/
mailto:vstup@nupp.edu.ua


 

19  

конструкції. Проведена робота дасть змогу знизити імовірність виникнення 

аварії в цілому. 

На основі вивчення досвіду виникнення аварій по всьому світу за проміжок 

із 2000 по 2020 роки створений приклад класифікації будівельних аварій та 

проведені спроби розрахунку та моделювання руйнування конструкції будівлі 

промислового призначення. Розглянемо більш детально створену статистику 

аварій та їх подальший аналіз. При пошуку аварій використовувалися наукові 

праці попередніх років, інтернет-ресурси, інформаційні джерела новин, 

статистичні дані відповідних центрів України, Росії та ЄС.  

Виділимо аварії будівель різного типу, попередньо поділивши їх на: 

багатоповерхові житлові будинки, одноповерхові житлові будинки, громадські 

будівлі, промислові будівлі та споруди (під поняття споруди відносимо всі інші 

будівельні об’єкти: силоси, резервуари, склади тощо). 

Із рис. 1 видно, що найбільший відсоток аварій припадає на руйнування 

житлових багатоповерхових будівель – 54%, що становить половину всіх аварій 

у цілому. 5% займають аварії одноповерхових житлових будівель. Але необхідно 

брати до уваги той фактор, що рівень відповідальності багатоповерхових 

будівель набагато вище одноповерхових, наслідки таких аварій в рази 

перевищують значення руйнування одноповерхових будівель. Тому здебільшого 

висвітленню підлягають саме аварії в багатоповерхових будівлях. Одночасно 

маловагомі аварії у будівництві найчастіше зовсім не розголошуються та не 

приділяються увагою СМІ та інших інформаційних джерел. Виходячи із цього, 

потребує певного коректування діаграма статистики аварій в залежності від типу 

будівель та значення аварії, що виникла. 

 

 
Рисунок 1 – Статистика аварій в залежності від типу будівельного об’єкту 

 

Досить великий відсоток припадає на аварії громадських будівель – 29%. 

Даний показник свідчить про халатну експлуатацію, несвоєчасне проведення 

ремонтних робіт та необґрунтовану економію матеріалів. За діаграмою рис. 1 

бачимо, що 10% належить аваріям промислових будівель, і лише 2% – це аварії 

різних споруд. Тут доцільно ввести поправку такого типу: хоча аварії споруд 
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складають незначний відсоток, але вони відносяться найчастіше до об’єктів 

підвищеної небезпеки. Тому аварії в даному секторі спричинюють найбільші 

економічні та неекономічні наслідки у будівництві. 

Із вищенаведеного можна зробити висновок, що питання статистики аварій, 

її обробки та аналізу необхідне для подальшого вдосконалення розрахункового 

апарату при проектуванні будівель та споруд різного типу призначення. Такий 

алгоритм дасть змогу проектувати безпечніші будівлі із усуненням можливості 

аварійної ситуації на різних етапах роботи конструкції, і, у свою чергу, збереже 

людські життя та виключить економічні втрати. 

 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ   КОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ПІЛОНУ ВЕО-

МЕТОДОМ 

О. І. ЛУГЧЕНКО, к. т. н., доцент 

А. Х. НАЖЕМ, аспірант 

М. ШАБАН, магістрант 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,  

61002, Україна,  м. Харків, вул. М. Бажанова, 17,  

E-mail: ОlenaLugchenko@kname.edu.ua 

 

При розв’язку маємо наступну послідовність дій: вивчення природного 

об’єкта – аналіз і вибір тих елементів, які можна використовувати в якості 

несучих  – пошук раціональної топології  конструкції.      

Конструкція у даному випадку буде вважатися раціональною, якщо 

виконуються два принципи. Перший –  міцність матеріалу конструкції 

використовується щонайкраще, якщо він відчуває простий вид деформації [1]. 

Другий - вибір раціональної конструкції з безлічі введених в розгляд варіантів 

реалізується з використанням критерія мінімуму потенційної енергії деформації:  

 ,...2,1),(inf kUU k


,     (1) 

де U – потенційна енергія деформації; k – номер варіанту порівняння; М

; М – безліч допустимих значень зовнішніх геометричних параметрів. 

Уведений підхід  фундується новим напрямком прямого проектування [2,3]. 

У даному разі він приймається у вигляді запропонованого  

В. С. Шмуклером ВЕО-методу (Bionic Energy Optimization), який  є 

ексклюзивною модифікацією методу топологічної (біонічної) оптимізації. У 

його основі лежать нові енергетичні принципи й алгоритми послідовної 

побудови геометричного й/або фізико-механічного «образу» конструкції. 

Принциповим елементом підходу є використання нового критерію граничного 

стану матеріалу (критерій Г.В. Василькова – В.С. Шмуклера), що забезпечує 

оцінку напруженості елемента [4].  

nshntncn eeee )1(])1()1[(5,0 2

  
           (2) 

На першому етапі визначаємо обсяг матеріалу енергетично рівноміцного 

східчастого елементу, а на другому етапі визначаємо структуру еквівалентного 

mailto:ОlenaLugchenko@kname.edu.ua
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порожнистого конструктиву з порожниною, отриманою розрахунковим шляхом. 

Його обсяг буде рівним: 
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1

1

1
maxmax

K

j
j
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i
iie HhbHhbV ,                                 (3) 

де 
jii Hhb   – обсяг скінцевого елементу.  

В роботі розглянуто формування структури вертикальних залізобетонних 

конструкцій системи «Монофант» [4]. До них ставляться колони і пілони (пласкі 

діафрагми й стіни ядер жорсткості). Із метою чисельної верифікації 

запропонованого методу вирішена задача встановлення розрахунковим шляхом 

внутрішньої геометрії залізобетонного пілону. Стартовий переріз bхh 

визначається з використанням традиційного методу зворотнього проектування. 

При цьому, consth  , а ширина b(x) – підлягає визначенню в ході розв’язку 

задачі з умови енергетичної рівноміцності. Крок розбивки перерізу пілону по 

довжині рівний 0,05м. ( рис.1). 

 

 

 

а. б. 

Рисунок 1 – Розрахункова модель елемента: maxmax ,hb - розміри поперечного 

перетину; Н – висота елемента; Р – поздовжнє зосереджене навантаження на 

елемент; Q – власна вага конструкції; z1,2 – аплікати претинів;  
0а  – ексцентриситет;  А, В – точки перетину з екстремальними напруженнями, 

при цьому 0А та 0В ; Ni –  кількість скінцевих елементів. 

 

Конфігурація порожнини будується пошарово для кожного zi  з наступним  

з'єднанням відповідних точок криволінійними поверхнями. При зосередженому 

навантаженні прикладеному в центрі ваги пілона отримуємо перетин, наведений 

на рисунку 2. 
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а. б. 

Рисунок 2 –  Завантаження №1. Перетин пілону, визначений з умови енергетичної  

рівноміцності (а) та внутрішня структура перетину пілону з простою зовнішньою й складною 

внутрішньою геометрією (б).  

 

Висновки. Отримані в роботі  дані констатують значну економію 

матеріалу (21%–58% залежно від виду завантаження) при проектуванні 

конструкції як енергетично рівноміцного елемента. Перехід до порожнистого 

конструктиву, дає додаткову економію матеріалу (56%–62%) за рахунок 

розвитку висоти перетину, що в свою чергу призводить до збільшення його 

геометричних параметрів (моменту опору, моменту інерції, крутильного 

моменту жорсткості, радіусів інерції тощо). Крім того, слід зазначити, що 

отримане рішення  є фізично прозорим, а його конструктивне відображення – 

результат розрахунку, а не інтуїтивного підбору.  
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У зв’язку з тим, що значна кількість клейових з’єднань будівельних 

конструкцій сприймають динамічні навантаження, авторами були проведені 
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експерименти із визначення втомної міцності акрилових клеїв. 

Експерименти проводилися за впливу стискальних зусиль на зразки 

акрилових клеїв, які виготовлялися розміром 40 мм  40 мм  160 мм. Міцність 

акрилових клеїв при стисненні склала 98,6 МПа. 

Як показали численні дослідження міцності та  напружено-деформованого 

стану з’єднання елементів будівельних конструкцій на акрилових клеях у момент 

руйнування цих сполук напруги в клеї досягають близько 80 % їх міцності. Тому 

під час випробувань на міцність від втоми верхня межа коливань для кожного 

зразка випробуваної серії приймалася 80 % від межі міцності на стиск, 

визначений при короткочасному його навантаженні. 

Випробування зразків клею проводилися за повторно-змінного осьового 

стискального навантаження з частотою 600 циклів у хвилину на базі випробувань 
6106 п  циклів за різних значень коефіцієнта асиметрії циклу напружень на 

гідропульсаторній втомній машині зі спеціальним пристроєм, що дозволяє 

відчувати одночасно три зразки. 

Коливальний процес зміни напруг за повторно-змінних навантажень 

характеризується переважно коефіцієнтом асиметрії циклів напружень, що 

визначає співвідношення між вібраційною частиною напруг і постійним 

довготривалим напруженням за повторно-змінних навантажень. Зі зміною 

коефіцієнта асиметрії циклу напружень можна отримати все різноманіття 

міцності матеріалу під час випробувань повторно-змінними навантаженнями (за 

її осьової дії). Тому під час проведення випробувань з урахуванням можливих 

випадків навантаження клейових з’єднань динамічним навантаженням 

коефіцієнт асиметрії циклу приймається таким, що  

дорівнює  = 0; 0,15; 0,6 і 1,1. 

Крива втоми будувалася в координатах напруги – кількість циклів до 

руйнування зразка. Крім того, вона дає залежність між довговічністю клею 

(кількість циклів до руйнування) і його міцністю за повторно-змінних 

навантаженнях. 

З метою отримання кривої втомної міцності за заданих коефіцієнтів 

асиметрії циклу напружень для кожного зразка була прийнята верхня межа 

коливань повторно-змінної напруги і вона становила для досліджуваних зразків 

клеїв 80 МПа, а нижня межа коливань визначалася заданим  і відповідно 

дорівнювала 0; 12; 48 і 88 МПа. 

Аналіз результатів експериментів показав, що за значеннями максимального 

max
 і min

 мінімального напружень, що діють на конструкції з’єднані 

акриловим клеєм при динамічних навантаженнях, і величинах меж витривалості 

клеїв, можна отримати коефіцієнт запасу міцності, враховуючи значення 

коефіцієнта , меж витривалості та тривалої міцності, а також факторів, що 

впливають на міцність від втоми. До них можна зарахувати не тільки модуль 

пружності клею, але і відмінності в коефіцієнтах термічного розширення клею і 

склеюються. Наприклад, при склеюванні матеріалів, що значно різняться за 

коефіцієнтом термічного розширення, доцільно вибрати клей з відносно низьким 
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модулем пружності. Разом із тим варто враховувати, що дефекти поверхні, що 

сприяють утворенню бульбашок повітря в з’єднаннях на кордоні розділу клей-

метал або клей-цемент, призводять до появи високих локальних напружень, 

подальшого зародженню «нових» дефектів і прискоренню їх розвитку, що 

загалом знижує стійкість клейових з’єднань до динамічних впливів. 
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Хімічний анкер – це двокомпонентний найпотужніший клей, здатний 

максимально надійно зафіксувати металевий елемент у будь-якій мінеральній 

основі. Згідно європейської організації технічних стандартів субстанцію можна 

іменувати «вклеюючий анкер».  

Як клейову масу використовують акрилову композицію, склади якої були 

розроблені в Харківському національному університеті міського господарства 

імені О. М. Бекетова інноваційний будівельний матеріал з вираженими 

властивостями універсальності, високими конструктивними і технологічними 

показниками, також він має необхідні для облаштування анкерних болтів 

адгезійними і когезійними властивостями [1]. 

Хімічні анкери широко використовуються для фіксація кріпильний елемент 

в основному з цеглина, бетон, дерево, камінь, метал, затребуваний у будівництві 

несучих конструкцій (козирків будівель, балконів або мостів). Фіксація хімічним 

анкером набагато міцніше, ніж звичайним (механічним) : застигла інжекційна 

маса витримує в два з половиною рази більше навантаження [1, 3]. 
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Основні переваги хімічних анкерів : 

 – поширеність використання і здатність створювати надійні кріплення 

навіть в низко міцних  основах, таких як газо- і пінобетон, деякі види саману;  

– підвищена міцність, в рази що перевершує механічні анкери; 

 – стійкість до агресивної і руйнівної дії води або лугів, що дає можливість 

використати інноваційний матеріал у вологому середовищі; 

 – абсолютна герметичність швів;  

– внутрішня поверхня отворів не піддається тиску (в порівнянні з анкерними 

кріпленнями розпорів), за рахунок чого хімічний анкер застосовний для фіксації 

парапетів, перил; 

 – довговічність кріплень (термін служби – більше за півстоліття). Фіксація 

хімічним анкером набагато міцніше, ніж звичайним (механічним): застигла 

інжекційна маса витримує в два з половиною рази велике навантаження.  

– хімічні анкери економічно цікавіше в порівнянні з металевими анкерами з 

нержавіючої сталі. 

Найбільший обсяг анкероустановлювальних робіт виконують на 

підприємствах машинобудівної, металургійної, хімічної та інших галузей 

промисловості. Щорічно для цих цілей застосовують десятки тисяч анкерів [1,2]. 

Так само хімічні анкери економічно цікавіше  порівняно з металевими 

анкерами з нержавіючої сталі. Розробка і впровадження прогресивних 

конструкцій анкерних болтових з'єднань для кріплення обладнання є важливим 

резервом підвищення міцності, зниження трудомісткості, матеріаломісткості, 

тривалості і вартості як будівельно-монтажних робіт, так і робіт з реконструкції 

промислових підприємства. Вони мають значну перевагу перед традиційними, 

так як дозволяють спрощувати і прискорювати проектування фундаментів під 

обладнання, скорочувати трудомісткість, вартість, а також терміни 

анкероустановлювальних робіт, монтажу обладнання, і в короткий термін 

зводити фундаменти до надходження обладнання на об’єкт [2, 3]. 

 
1. Акрилова композиція для кріплення анкерних болтів / Л. М. Шутенко,  

С. В. Волювач, С. М. Золотов, В. С Волювач., Н. М. Золотова. Пат. No88250 Україна, опубл. 

25.09.2009, Бюл. No 18. 

2. Zolotova N. Technological parameters definition influencing of anchorscrew-bolts 

application on acrylic adhesives  / N. Zolotova, O. Suprun //Scientific Letters of Academic Society 

of Michal Baludansky. ‒ Košice, Slovakia: ASMB, 2015. ‒ Volume 3. ‒ № 4. ‒ Pp. 148‒150. 

3. Анкерні болти: конструкція, розрахунок, проектування, технологія влаштування: навч. 

посіб. / Л. М. Шутенко, М. С. Золотов, В.О. Скляров, Н. М. Золотова; Харк. нац. акад. міськ. 
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Сучасна теорія сейсмостійкості пропонує два основні методи розрахунку: 

спектральний метод (інженерний) і прямий динамічний. Існує ще один метод, 

званий нелінійним статичним (Pushover analysis) [1], який, з одного боку є 

інженерним, з іншого, дозволяє в тій чи іншій мірі врахувати нелінійні 

властивості конструкцій не в вигляді коефіцієнта до інерційним силам (як це 

зроблено в спектральному методі), а безпосередньо із запасів споруди. Дана 

методика дозволяє оцінити поведінку конструкції при сейсмічних впливах за 

межею пружності. Цей метод пов'язує несучу здатність, представлену як 

залежність переміщення верхи церкви від сили зсуву в підставі, з сейсмічним 

вимогою, представленим у вигляді спектра реакції. Обчислюється точка 

перетину кривих несучої здатності і спектра реакції – динамічної рівноваги, за 

якою визначається очікуване поведінка конструкції.  

Метою роботи є порівняння різних підходів до розрахунку наслідків 

сейсмічного впливу на будівлі і споруди. Розглядаються три основні групи: 

методи, засновані на спектральному аналізі, наближені методи обліку фізичної 

нелінійності, «Pushover Analysis», методи прямого інтегрування рівнянь руху. 

Вивчення поведінки будівель і споруд, в яких при сильних землетрусах 

розвиваються значні непружні деформації і динамічні характеристики 

змінюються в часі, можна робити за допомогою нелінійного динамічного методу 

(прямого інтегрування) із застосуванням записів акселерограми. Зазначений 

метод є найбільш точним для визначення необхідних сил і деформацій в різних 

елементах конструкцій, але його застосування обмежене через особливої 

чутливості до математичного моделювання. Час, який потрібен для підготовки 

моделі, її розрахунку і правильної інтерпретації отриманих результатів, робить 

такий розрахунок непрактичним. 

Якщо звернутися до методів рішення задачі сейсмостійкості, рекомендовані 

нормативними документами, то це будуть: лінійний статичний метод (метод 

поперечних сил); модальний аналіз спектра реакції; нелінійний статичний аналіз 

(Pushover Analysis); нелінійний динамічний аналіз з урахуванням всіх відомих 

нелинейностей (Non-linear Time History (Dynamic) Analysis). 

Основним інструментом для виконання аналізу обрано ПК Ліра-Сапр [2-3]. 

Триангуляція і завдання перерізів виконувалося в ПК «Сапфір», а завдання 

навантажень, формування сполучень, розрахунок і конструювання в ПК «Ліра-

Сапр». Максимальний розмір для плитних і оболонкових скінченних елементів 

(СЕ) 0.4-0.6м. Аналітичне порівняння виконано на базі комплексного 

дослідження конструкцій 3-х секційного 11-поверхового багатоквартирного 
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будинку з підземним паркінгом та моделюванням для цього будинку всіх 

сейсмічних впливів. На рисунку 1 зображена СЕ модель будівлі. 

 

Рисунок 1 – СЕ модель будівель 

У роботі наведені результати порівняльних розрахунків за виникаючими 

зусиллями, переміщеннями та за 5 першими формами. У якості висновку можна 

зазначити, що, незважаючи на трохи завищені порівняно з іншими методами 

значення переміщень та зусиль,. для оцінки поведінки конструкцій при 

сейсмічній дії за межами пружності в даний час краще використовувати 

нелінійний статичний метод PUSHOVER через його простоту. 
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Забезпечення конструктивної безпеки і живучості споруд є вкрай важливою 

задачею, оскільки спостерігається неухильне зростання числа аварій, внаслідок 
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пожеж, терористичних актів, вибухів побутового газу і просто видалення опор 

при наїзді автотранспорту, які не були передбачені на стадії проектування, але 

викликали обвалення окремих конструкцій, а в деяких випадках – і всієї будівлі. 

Для абсолютної більшості будівельних об'єктів сприйняття таких «особливих 

впливів» не передбачалося, оскільки вони належать до аварійних ситуацій, 

врахування яких суттєво збільшило би вартість проектних робіт. Загальновідомо, 

що на попередження аварій необхідно значно менше коштів, ніж на їх ліквідацію. 

Так, за даними іноземних дослідників, середньостатистичний розмір збитку від 

руйнування будівлі оцінюється в 6-7 разів більше за його кошторисну вартість. 

У зв’язку зі збільшенням в останній час кількості аварій будівель і споруд в 

результаті помилок проектування та зведення, порушення правил експлуатації і 

високого ступеню зносу експлуатованих об’єктів капітального будівництва, 

сьогодні вимагають розробки принципово нові концепції захисту будівельних 

об'єктів від прогресуючого обвалення. 

Аналіз теоретичних і експериментальних досліджень в області 

прогресуючого обвалення каркасних залізобетонних будівель свідчить про 

недостатню вивченість проблеми. Більш того, практично відсутні рекомендації з 

проектування сценаріїв надзвичайних ситуацій, зокрема, пожеж. А в діючих 

вітчизняних нормативних документах взагалі відсутні рекомендації щодо 

розрахунку на можливість прогресуючого обвалення. 

 Метою роботи є верифікація алгоритму виявлення відповідального 

елемента будівель і споруд для якісної оцінки прогресуючого обвалення під час 

пожежі, розробленого на кафедрі будівельних конструкцій ХНУМГ 

 імені О. М. Бекетова на базі енергетичного критерію міцності [1]. Об’єкт 

дослідження – вогнестійкість безригельної каркасної монолітної залізобетонної 

будівлі при розгляді багатьох варіантів пожежі. Предмет дослідження – процеси 

поширення температури і формування напружено-деформованого стану в 

залізобетонних будівлях, що можуть викликати прогресуюче обвалення. 

Верифікація виконана на прикладі комплексного дослідження несучої 

здатності та деформативності конструкцій 12-поверхового багатоквартирного 

будинку з підземним двоповерховим. Розрахунок і моделювання виконано в ПК 

«Сапфір» і ПК «Ліра-Сапр», фундованих методом скінченних елементів (МСЕ). 

Триангуляція і завдання перерізів виконувалося в ПК «Сапфір», а завдання 

навантажень, формування сполучень, розрахунок і конструювання в ПК «Ліра-

Сапр». Максимальний розмір для плитних і оболонкових СЕ прийнятий 0.5м [2]. 

Перевірка конструктивних рішень виконана за вимогами українських 

нормативних документів ДБН та ДСТУ гармонізованих із Єврокод 2 [3].   

Центральним аспектом в запропонованому алгоритмі є критерій вибору 

відповідальних елементів. За яким визначалися значення щільності потенційної 

енергії деформації для кожного скінченного елемента (ЩПЕД) та потенційної 

енергії деформації всієї системи (ПЕД) на базі критерію Василькова-Шмуклера 

[3].  

За результатами верифікації перевірена стійкість до прогресуючого 

обвалення: за запропонованою методикою визначено найнебезпечніше 
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сполучення навантажень.  Розрахунками підтверджено неможливість 

виникнення прогресуючого обвалення у наслідок дії пожежі (поточні значення 

ЩПЕД не перевищували граничні значення у найнебезпечнішому сполученні). 

 

Рисунок 1 – СЕ модель будівель 
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Сучасні темпи розвитку будівельної галузі, зокрема методів обстеження 

будівель і споруд, а також інноваційні методи тривимірного проектування 
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зумовлюють впровадження новітніх технологій виконання інженерно-

вишукувальних робіт, що відповідають концепції визначення достовірної та 

оперативної тривимірної геометричної інформації. Аналіз методики лазерного 

сканування об’єктів будівництва [1] дозволяє говорити про придатність її 

застосування для вирішення інженерно-вимірювальних задач та виконання 

польових і камеральних робіт із суттєвою економією часу та підвищеною 

коректністю отриманих даних. 

Прикладом сказаного є практика застосування лазерного сканування при 

обстеженні Балашовського шляхопроводу у м. Харкові (рис. 1). Зазначений 

об’єкт виконано через залізничні колії в горловині станції  Харків-Балашовський 

на міській дорозі вул. Плеханівській. Прольотна будова шляхопроводу 

складається з двох спарених сталевих рам з підмостовим габаритом 6.2 м та 

прольотом 41 м. В рамках обстеження споруди виникла необхідність виявлення 

її фактичних розмірів задля подальшої оцінки напружено-деформованого стану 

(НДС). Задачу ускладнювало розташування діючих залізничних шляхів, які 

проходять під спорудою. Отже, задля виявлені фактичної геометрії прольотної 

будови було виконано її лазерне сканування (рис. 2). 

 

  

Рисунок 1 – Загальний вигляд шляхопроводу Рисунок 2 – 3D сканер Leicа  

 

Сканування виконувалось приладом Leica RTC360 – портативний наземний 

лазерний 3D сканер з вбудованою інерційною системою і функцією 

автоматичного зшивання хмари точок, призначений для внутрішнього і 

зовнішнього сканування (рис. 2). Діапазон роботи: 130 м. Швидкість сканування: 

2000000 точок /c. Точність вимірювання – 1.5 мм. Сканування виконувалось з 14 

характерних точок поблизу об’єкта.  

За результатами сканування отримано хмару точок поверхні споруди 

(рис. 3), на базі якої побудовано її 3D модель (рис. 4). Обробку результатів 

сканування виконано в середовищі Revit 2018. 

В результаті отримано фактичну геометрію конструкції, яка співпадає з 

наявними фрагментами її проектної документації. Отримана інформація являла 

собою вихідні дані для аналізу НДС конструктиву. Виявлення фактичних 

геометричних параметрів споруди, завдяки використанню методики лазерного 

сканування, було виконано упродовж двох днів, а результатом вишукування 

стала 3D модель підвищеної точності. 
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Рисунок 3 – Загальний вигляд хмари точок за результатами сканування 

 

Рисунок 4 – Оброблені результати сканування 
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Конструктивні елементи будівель і споруд, що сприймають бічне 

навантаження від сипучого середовища, відносяться до таких систем, в яких 

величина і характер навантаження безпосередньо залежать від конфігурації 

елемента, що сприймає це навантаження. Тут можна провести аналогію з такими 

динамічними системами аеро- і гідродинаміки, як крило літака або корпус 

плавального судна. Форма згаданих елементів задає характер потоків, що 

впливають на них та при розрахунках задають навантаження. Якщо ж поверхні 
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конструкції, що сприймає бічний тиск від сипучого середовища, надати 

відмінний від площини обрис, характер і величина бокового тиску зміняться [1]. 

В результаті аналізу спрощеної теорії тиску ґрунтів на круті підпірні стіни 

виявлено відсутність чіткої математичної залежності між кривизною поверхні і 

характером епюри бічного тиску. Розглянуто задачу про зв'язок рівняння, що 

описує поверхню підпірної стіни, яка сприймає навантаження, з рівнянням, що 

задає функцію бічного тиску сипучого на цю поверхню. При цьому, пропонована 

постановка задачі базується на гіпотезах і припущеннях, відповідних теорії 

Кулона, згідно з якою тиск сипучого на бічну поверхню знаходиться в прямій 

залежності від коефіцієнта бічного тиску λ, який, в свою чергу, знаходиться в 

тригонометричної залежності від кута α нахилу до вертикалі поверхні, що 

сприймає цей тиск [2]. 

Перераховане є приводом для розгляду проблеми, що полягає в пошуку 

топології (зовнішньої геометрії) оболонки, яка задає найбільш прийнятний 

розподіл бічного тиску сипучого. 

З огляду на складність вираження рівнянь внутрішніх зусиль, а саме 

згинального моменту, в загальному вигляді, в пропонованому підході 

передбачається диференціація досліджуваної криволінійної поверхні на n 

лінійних елементів. При цьому, поверхня має задані зовнішні геометричні 

параметри – горизонтальну (B) і вертикальну (Н) проекції. 

Величина вертикальної проекції кожної з ділянок визначається як 

відношення висоти конструкції до загальної кількості ділянок і дорівнює h. 

Нумерація ділянок i починається біля основи: нижня ділянка i=1, верхня – i=n. 

Кожна ділянка має властивий тільки йому кут нахилу αi, який лежить в 

діапазоні αi ∈ [φ; 90 °]. Таким чином горизонтальна проекція і довжина кожної з 

ділянок виражається через h і αi (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1 – Апроксимація криволінійної твірної 

 

Розподілений тиск сипучого біля основи і вершини кожної з ділянок q1,2 

відповідно визначаються виразами: 

𝑞𝑖,1 = (𝐻 − ℎ × 𝑖)𝛾𝜆     (1) 

𝑞𝑖,2 = [𝐻 − ℎ(𝑖 − 1)]𝛾𝜆     (2) 
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𝜆 = [𝑡𝑔 (45 −
𝜑+𝛼𝑖+270°

2
) + 𝑡𝑔(𝛼𝑖 + 270°)]

2
𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑖 + 270°)   (3) 

У зоні дії ділянки тиск засипки приводиться до зосередженої сили Qi. У 

загальному вигляді визначається плече сили по відношенню до вершин нижніх 

ділянок і від кожної з сил будується епюра згинальних моментів. Величина 

згинального моменту Мi,j в основі i-ої ділянки (точка Di) від дії j-ої сили 

визначається як: 

𝑀𝑖,𝑗 = 𝑄𝑗 × 𝐷𝑖𝐶𝑖,𝑗,      (4) 

де DiCi,j – нормаль від основи i-ї ділянки (Di) до вектора j-ой сили (рис.1), яка 

визначається виразом: 

𝐷𝑖𝐶𝑖,𝑗 = [
(𝑏𝑜,𝑗+∑ 𝑏𝑖

𝑗−1
𝑖

)

𝑡𝑔(𝛼𝑖)
+ ℎ × (𝑗 − 𝑖) + ℎ𝑜,𝑗] × 𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑖)  (5) 

Для пошуку раціональної конфігурації поверхні, сприймаючої бічний тиск 

сипучого, застосований енергетичний підхід, запропонований в роботах проф. 

Шмуклера В. С. [3]. Вважається, що серед усієї множини конфігурацій 

досліджуваного типу поверхонь раціональною буде та, у якої потенційна енергія 

деформації (ПЕД), в рамках заданих обмежень, займе мінімальне значення. В 

аналітичному вигляді потенційна енергія деформації може бути представлена як 

сума частинних ПЕД Uj,tot від дії кожної з сил на ділянці від 1 до n сили: 

 

𝑈 =
1

2
∫
𝑀2

𝐸𝐼

𝑙

0
𝑑𝑥 = ∑ 𝑈𝑗,𝑡𝑜𝑡

𝑛
1      (6) 

де:  

𝑈𝑗,𝑡𝑜𝑡 = 𝑈𝑗 + ∑ 𝑈𝑖
𝑗−1
1 ;     𝑈𝑖 =

(𝑀𝑖,𝑗
2 +√𝑀𝑖,𝑗×𝑀𝑖+1,𝑗+𝑀𝑖+1,𝑗

2 )×𝑙𝑖

3
;     𝑈𝑗 =

𝑀𝑗,𝑗
2 ×𝑙𝑜,𝑗

3
 (7) 

 

При заданих характеристиках сипучого (φ, γ) величина ПЕД, фактично, 

може бути описана через комбінацію кутів нахилу αi кожної з ділянок, а в 

загальному вигляді таких комбінацій безліч. Варіювання конфігурацією бічної 

поверхні підпірної стіни дає можливість знайти таку її геометрію, при якій 

величина ПЕД прийме значення внизу. Тоді задача зводиться до пошуку такої 

комбінації αi, при якій введений критерій (в розглянутій постановці – ПЕД) займе 

своє мінімальне значення. 

Реалізація рішення поставленого завдання методом наведеного градієнта 

здійснена в ПО Microsoft Excel, через надбудову «Пошук рішення» (рис. 2). 

Пропонований підхід відкриває можливість визначення раціональної 

зовнішньої геометрії конструкцій, що сприймають бічний тиск від сипучого 

середовища. 
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Рисунок 2 – Отримана конфігурація підпірної стіни. 
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В сучасних умовах в процесі будівництва і експлуатації різних будівель та 

споруд можуть відбуватися випадки пошкодження і обвалення конструкцій. 

Аналіз результатів обстеження несучих будівельних конструкції при виникненні 

аварійних ситуацій на будівельних об'єктах показує, що неприємності 

зароджуються в основному на стадії виготовлення конструкції або в процесі 

будівництва. Основні причини аварій пов'язані з відхиленнями від проекту та зі 

звичайним будівельним браком, що значно впливає на напружено-деформований 

стан елементів. Крім того, значна частка аварійності обумовлена дефектами, 

придбаними в процесі експлуатації. У зв’язку з чим, затребуваним способом 

визначення дійсного технічного стану, несучої здатності та деформативності 

різних будівельних конструктивів є натурні випробування. 
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Метод гідростатичного навантаження – це метод натурного визначення 

деформативності та міцності плит та оболонок різної гаусової кривизни, 

розроблений на кафедрі будівельних конструкцій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова [1], 

що передбачає створення необхідного рівня навантаження об’єкта дослідження 

за рахунок зміни висоти водяного стовпа в споруджуваному резервуарі. Метод є 

універсальним, простим та економічним, оскільки його використання можливе 

як в лабораторних умовах, так і безпосередньо на будівельному майданчику. Для 

демонстрації позначеного підходу, розглянемо фрагмент безбалкового 

перекриття існуючої житлової будівлі в м. Харкові. Метою дослідження є 

встановлення експериментальним шляхом міцності і особливостей характеру 

деформування монолітного залізобетонного перекриття, шляхом 

гідростатичного навантаження до розрахункового значення. 

Об’єктом дослідження є ділянка монолітного залізобетонного перекриття 

розміром 6.0×7.0 м. Для здійснення описаної процедури випробувань на 

міжповерховому перекритті шостого поверху був зібраний інвентарний 

резервуар з опалубних щитів з розмірами в плані 5.2×6.2м і висотою борту 1.20 м. 

Для забезпечення жорсткості самого резервуара для випробувань, його стінки 

були додатково стягнуті арматурними стрижнями. При дослідженні 

деформативності та міцності розглянутого міжповерхового перекриття, був 

обраний ступінчастий режим навантаження з витримкою кожного ступеня в часі 

до повної зупинки приладів. Розмір ступені призначався в межах 1.0-2.0кН/м2. 

Максимальне розрахункове навантаження на перекриття становило 9.0кН/м2. 

Вимірювання здійснено за допомогою механічних прогиномірів 6 ПАО в 

кількості 6шт. Встановлення вимірювальних приборах виконано на перекритті 

5-го поверху в найбільш характерних точках (рис. 1.). 

 

  
 

Рисунок 1 – Схема влаштування резервуару та розстановки вимірювальних 

приладів (а) та встановлений на перекритті резервуар (б) 

Після завершення циклу ступінчастого навантаження до розрахункового 

значення, резервуар з водою (без розвантаження) був залишений на перекритті 

на 14 днів для відстеження динаміки деформування перекриття під 

навантаженням в часі, після чого виконане повне розвантаження резервуару та 

його демонтаж. Оскільки на момент випробувань будівля знаходилась в стадії 

зведення і не була підключена до міських мереж водопостачання, реалізація 
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навантаження стала можливою завдяки залученню пожежної бригади та 

підключенню до пожежних гідрантів, розташованих на ділянці будівництва 

(рис. 2). 

 

  

 

Рисунок 2 – Процедура навантаження об’єкта дослідження 

 

За результатами спостережень встановлено, що деформації перекриття при 

розрахунковому рівні навантаження 9.0кН/м2 не перевищили нормованих 

(граничний нормативний прогин становить 30мм, а фактичний – 5.31мм), при 

цьому створений рівень навантаження перевищив проектний практично в 2 рази. 

В ході навантаження ознак руйнування у вигляді тріщин встановлено не було. 

Після завершення циклу довготривалого навантаження, на протязі якого змін в 

значеннях прогинів зафіксовано не було, на 15 добу резервуар був 

розвантажений. Залишкові деформації склали 3.5% від максимального прогину. 

Як висновок, за результатами випробувань прийнято, що несуча здатність 

перекриття достатня для сприйняття проектних навантажень.  

1.  Патент 44125 Україна, МПК G01M 19/00 G01N 3/00 G01M 5/00 (2009) / Пристрій для 

натурних випробувань плит плит та оболонок / Шмуклер В. С., Чупринін О. О., Аббасі Р. // 

заявник та патентовласник Шмуклер В. С.; №u200901598; заяв. 24.02.2009; опубл. 25.09.2009, 

Бюл. №18. – 4с. 

 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕСТРУКТУРОВАНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ПОЛЕГШЕНОЇ 

ПЛИТИ НА ЇЇ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН 

НІКУЛІН В. Б., головний технолог 

Товариство з додатковою відповідальністю «Житлобуд-2» 

61000, Україна, м. Харків, вул. Космічна, 12 

E-mail: pe.elena.work@gmail.com 

 

Одним з відомих методів зменшення власної ваги плит перекриттів є 

застосування вкладишів-пустотоутворювачів з полімерних матеріалів. В 

справжній час, накопичений також певний позитивний досвід зведення 

перекриттів з вкладишами з пінополістиролу. Особливістю останніх є низька 
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собівартість матеріалу заповнювача, простота та швидкість обробки вкладишів 

для надання їм необхідної форми та розміру. Крім того, існує можливість легкої 

зміни внутрішньої геометрії плит з вкладишами з пінополістиролу на будь-якому 

етапі будівництва за рахунок експлуатації енергетичних критеріїв раціоналізації 

конструкцій [1], що, в свою чергу, переслідує завдання мінімізації витрат 

матеріалу. Всі ці особливості відображені в новій архітектурно-будівельній 

системі «Монофант» [2], що розроблена на кафедрі будівельних конструкцій 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, під керівництвом проф. В.С. Шмуклера.  

Конструкція монолітного диску перекриття системи «Монофант» включає 

верхню та нижню обшивки, між якими розташовуються ребра (рис. 1), що 

чергуються з вкладишами-пустотоутворювачами та забезпечують вирівнювання 

зусиль в перекритті. Армування обшивок виконується сітками, ребер – 

каркасами.  

 

 

Рисунок 1 – Загальний вигляд фрагменту плити перекриття системи 

«Монофант» 

Сьогодні, на основі аналізу процедури зведення позначених конструкцій на 

ряді об’єктів в м. Харкові, відмічається, що при бетонуванні полегшених плит 

виникають різноманітні технологічні відхилення, які в подальшому 

спричинюють конструктивні недоліки полегшених конструкцій. З метою аналізу 

впливу відхилення вкладишів-пустотоутворювачів від проектного положення в 

плані та по висоті плити на її напружено-деформований стан (НДС), зокрема, на 

значення потенційної енергії деформацій (ПЕД), виконано скінченно-елементне 

моделювання чарунки полегшеної плити перекриття в ПК «Ліра-САПР» [3] при 

дії рівномірно розподіленого статичного навантаження інтенсивністю 10кН/м2. 

Розглянута стандартна чарунка перекриття каркасної будівлі (обпирання на 4 

точки – колони) розміром 6,0х6,0м товщиною 200мм. При моделюванні 

прийнято ¼ частини перекриття розміром 3,0х3,0м (рис. 2) в силу симетричності 

даної схеми.  

Для виявлення ступеня впливу зміщення вкладишів від проектного 

положення на НДС системи, дослідження виконано методом порівняння 

«еталонного» випадку із 12 аномальними. Визначення величини ПЕД виконано 

в ПК «Ліра 10.6». Результати визначення компонентів НДС наведені в табл.1. 
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а) б)  

 
 

Рисунок 2 – Скінченно-елементна модель фрагменту плити з проектним 

положенням вкладишів: а) план, б) переріз: 1 – ребро; 2 – шари 

армування; 3 – колона 

 

Таблиця 1 – Результати визначення компонентів НДС розглянутих варіантів 

№ вар. 
Максимальний 

прогин, Z 
Власна частота ПЕД 

 мм % Гц % мм % 

0 5.88 100.00 7.760 100.00 0.01465 100.00 

1 5.91 100.51 7.760 100.00 0.01466 100.07 

2 6.17 104.93 7.750 99.871 0.01467 100.14 

3 5.90 100.34 7.757 99.961 0.01467 100.14 

4 5.94 101.02 7.736 99.691 0.01471 100.41 

5 5.88 99.83 7.767 100.09 0.01464 99.932 

6 6.06 103.06 7.635 98.389 0.01509 103.00 

7 6.01 102.21 7.667 98.802 0.01503 102.59 

8 5.78 98.30 7.834 100.95 0.01434 97.884 

9 6.12 104.08 7.600 97.938 0.01539 105.05 

10 5.94 101.02 7.742 99.768 0.01472 100.48 

11 5.88 100.00 7.764 100.05 0.01465 100.00 

12 5.78 98.30 7.844 101.08 0.01432 97.747 

З результатів чисельного аналізу випливає, що зміщення вкладишу в 

плані плити призводить до збільшення значень прогинів та потенційної енергії 

деформацій до 4.76%, і зменшення власної частоти коливань до 2%. Зменшення 

внутрішньої монолітної капітелі вузла (варіант №9) спричинює зростання ПЕД 

на 5.05%. Зменшення товщини обшивок призводить до зміни значень 

компонентів НДС в більшу або меншу сторону на 1-3%.  

Аналіз та узагальнення наведених результатів досліджень полегшених 

плит з початковими недоліками дозволили сформувати необхідні допуски на 

відхилення для обговорюваних конструкцій (в табл. 2), дотримання яких 

забезпечує необхідну якість, надійність та довговічність позначених 

конструкцій. 
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Таблиця 2 – Допустимі відхилення положення 

Вкладишів 

з площини  в площині в просторі (три кути нахилу) 

±8мм ±4 мм ±5 град 

Каркасів 

з площини Х з площини Y в площині в просторі (два кути 

нахилу) 

±5 мм ±10 мм ±10 мм ±10 град 
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В рамках проведення проектно-вишукувальних робіт по реставрації будівлі 

Комунального закладу «Харківський обласний палац дитячої та юнацької 

творчості» (пам’ятка місцевого значення – охоронний номер 13), яка 

розташована за адресою вул. Сумська, 37 у м. Харкові, було виконано 

обстеження існуючих дерев’яних перекриттів та розроблені конструктивні 

рішення щодо їх реновації. 

Обстежувані дерев’яні перекриття влаштовані в приміщеннях 

танцювальних залів. Нормативних вимог щодо «функціонального режиму» 

приміщень такого типу не існує. Особливістю роботи проектувальників було 

вирішення задачі підсилення та відновлення існуючого перекриття з 

урахуванням комфортного суб’єктивного фактору сприймання поверхні пола 

для людей, що танцюють, виходячи з аналізу наявної конструктивної схеми. 

Схема перекриттів в різних частинах будівлі комбінована, багатоярусна. 

Так, у частині будівлі з прогонами довжиною до 5-6 м перекриття має схему, яка 

mailto:ОlenaLugchenko@kname.edu.ua
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наведена на рис. 1,а. Існуючі несучі конструкції перекриття не відповідають 

сучасним вимогам [1-3] та мають остаточні деформації понаднормового прогину 

(більше 7-10 см). Також перекриття мають підвищену хиткість. Запропоноване 

проектне рішення по реновації такого перекриття наведено на рис. 1,б. 

 

 
 

а. б. 

Рисунок 1 – Конструкція існуючого перекриття у прогонах 5-6 метрів (а)  

та його реновація (б) 

 

Запропонованим способом одночасно вирішено проблему міцності 

нижнього складового шару перекриття (стельові балки нижнього поверху), та 

підвищено ступінь капітальності та довговічності експлуатаційного шару 

перекриття.  

У частині будівлі з прогонами довжиною до 8-9 м перекриття має схему, яка 

наведена на рис. 2,а. Запропоноване проектне рішення по реновації такого 

перекриття наведено на рис. 2,б. 

  
а. б. 

Рисунок 2 – Конструкція існуючого перекриття у прогонах 8-9 метрів (а)  

та його реновація (б) 
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При виконанні робіт передбачено виконання вогнезахисту нових металевих 

конструкцій протипожежними речовинами до REI45М1 згідно вимог [4]. При 

цьому збережена «танцювальна тактильність» конструкцій, на яких проводяться 

танцювальні репетиції та змагання. 

Висновки. Проаналізовано поведінку об'єкта реставрації на підставі 

сформованої конструктивної схеми і архітектурних особливостей планувальних 

рішень. Виконано аналіз теплотехнічних параметрів споруди в цілому з метою 

визначення систем утеплення будівлі із збереженням історичного архітектурного 

вигляду споруди. 
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У 2018 році нами було проведено обстеження технічного стану горищного 

перекриття старовинного цегляного будинку (рік побудови ~ 1896), 

розташованого в м Харкові. 

Необхідність проведення даних робіт пов'язана з тим, що в серпні 2017 

року відбулося пожежа на горищі зазначеного будинку та існуючі дерев'яні 

конструкції покриття, що включають крокви, підкоси, мауерлат, дощатий 

настил, нижні связевиє балки і інші елементи, повністю вигоріли з одночасним 

вигоранням покрівельної бітумної черепиці . Висока температура пожежі, що 

досягає 7000С, справила негативний вплив на несучі конструкції горищного 

перекриття, що складається з металевих прокатних двотаврових балок і 

залізобетонних монолітних плит перекриття. Час тривалості пожежі склала від 

2,5 до 3 годин. 

У даних умовах, що склалися виконані обстеження повинні були вирішити 

питання про ступінь пошкодження несучих конструкцій перекриття і зробити 

висновки про можливість збереження даного перекриття або його повному 
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демонтажі зі значними матеріальними та економічними витратами. 

Одним з основних питань, пов'язаних з реконструкцією покриття 

обстежуваного будівлі, є посилення несучих металевих балок. Дане посилення 

виконується в обов'язковому порядку після високотемпературного впливу на 

сталеві несучі конструкції. Нижче показана принципова схема посилення полиць 

(верхньої і нижньої) двотаврової балки №30 в двох варіантах: 1) за допомогою 

накладних пластин 100 х 6 мм, 2) за допомогою накладних куточків L63х6. 

І смуга, і куточки повинні бути суцільними без стикувальних швів, щоб 

забезпечити равнопрочность елементів посилення. Якщо ж суцільність 

неможливо забезпечити з технологічних причин, тоді вузли стикування повинні 

вирішуватися таким чином, щоб забезпечити равнопрочность вузла. Це 

досягається або накладкою додаткової пластини шириною не менше 130 мм, або 

двома куточками L50х5 довжиною 650 - 700 мм з приваркой швом по довжині з 

кожного боку по 300 мм, hш = 5 мм. 

Рекомендовано посилення балок робити тільки після максимального 

розвантаження перекриття, не допускаючи розташування на ньому будь-якого 

складування матеріалів або присутності людей. 

Нижче наведена схема можливого посилення балок, які отримали значні 

деформації (прогин більше 10 - 12 см). В якості додаткового елементу посилення 

використовується накладної двутавр №30, до якого за допомогою шпильок 

підтягується нижній пошкоджений двутавр. Після максимальної підтяжки (коли 

максимальна відстань між полицями верхнього двутавра і нижнього скоротиться 

до 2 - 3 см) здійснюється з'єднання за допомогою електрозварювання двох 

двотаврів, використовуючи металеві прокладки або без них. 

Як елементи жорсткості, що забезпечують стійкість верхніх поясів з 

площини, рекомендується встановити сполучні куточки 63 х 6 по всім несучим 

двотавровим балках. 

При влаштуванні нових монолітних ділянок залізобетонних плит між 

балками клас бетону повинен бути не менше С20/25, робоча арматура 

виконується з сітки осередком 200 х 200 мм, діаметр робочої арматури 10 мм, 

клас А400С або А500С. 
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Рисунок 1 – Технічне рішення підслення балок  
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Рисунок 2 – Технічне рішення підслення балок. Перетин 1-1 

 

Рисунок 2 – Технічне рішення для надмірно деформованих балок 
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Рисунок 3 – Переріз та вузол до рис. 2 

 

 

РОЗРАХУНОК СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

З УРАХУВАННЯМ ГРАНИЧНОГО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО 

СТАНУ ЇХ КОМПОНЕНТІВ 

Д. М. ОВСІЙ,  

Т. А. ГАЛІНСЬКА, к. т. н. 

Національний  університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

36011, Україна, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 

Е-mail: mr.ovseey@gmail.com, Galinska@i.ua 

Сталезалізобетонні балкові конструкції мають значне застосування в 

будівництві, як збірно-монолітні несучі конструкції чи елементи будівель і 

споруд, висока ефективність яких забезпечується раціональною схемою їх 

роботи, надійністю та довговічністю в експлуатації. Розроблення і розвиток 

методів розрахунку їх міцності, які найбільш повно враховують властивості їх 

складових матеріалів та їх взаємодію між собою в момент руйнування, дозволить 

створити нові економічні і довговічні конструкції. 

Діючі на сьогодні вітчизняні положення [1, 2] розрахунку 

сталезалізобетонних конструкцій (елементів), що згинаються, базуються на 

новій концепції розрахунку, впроваджуючи в практику метод граничних 

деформацій, який дозволить наблизитися до реального їх напружено-

деформованого стану (НДС) в момент руйнування. У той же час повністю 

відмовитися від методики розрахунку за граничними напруженнями не вдалося, 

так в спрощених аналітичних розрахунках використовуються розрахункові 

моделі граничних станів перетинів елементів з прямокутними епюрами напруг 

для обох матеріалів (бетону і сталі). Такі ж самі недоліки в методиках 

розрахунків сталезалезалізобетонних конструкцій, що згинаються, закладені в 

нормам провідних країн світу. Так Чен Чіен-Чунг і Чен Ченг-Ченг в роботах [3, 4] 

mailto:mr.ovseey@gmail.com
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здійснюють порівняльний аналіз експериментальних досліджень з методами 

розрахунку сталезалізобетонних балок (SRS-beams), переріз яких представляє 

собою стальну двотаврову балку в бетонній оболонці прямокутного перерізу, які 

на сьогодні є основою розрахункових моделей норм Євросоюзу, США, 

Великобританії, Японії, Південної Кореї, Китаю, Канади, Австралії, Росії та 

інших країн світу. Авторами статей [3, 4] були порівнянні чотири методи 

розрахунку балок: метод суперпозиції (Superposition), накладення пружних 

напружень на композитний переріз; метод розподілення пластичних напружень 

тільки по двотавровому стальному перерізу балки; метод розподілення 

пластичних напружень (метод PSD) по композитному перерізі балки; метод 

сумісності деформацій компонентів в розрахунковому перерізі балок 

(деформаційна модель) та їх модифікацій в останніх редакціях норм за рахунок 

представлення напружень в стисненій зоні бетону блоком напружень, який був у 

свій час запропонований науковцями Уітні Дж. і Макгрегором Дж. (напруження 

стиснення в бетонній зоні перерізу складають 0,85fc; граничні деформації в 

крайньому стисненому волокні з екстремальним стисненням складають 

величину ε=0,003 та ін.). Результати цього дослідження показали, що метод 

суперпозиції пружних напружень і метод розподілу пластичних напружень 

тільки на сталевому перетині надмірно недооцінюють міцність на вигин 

композитних елементів в бетонній оболонці, в той же час методи PSD і 

сумісності деформацій, особливо їх модифікації, дають більш наближені 

теоретичні розрахункові значення міцності сталезалізобетонних балок (SRS-

beams) в порівнянні з їх експериментальними даними. 

Виходячи із вище викладено, можна констатувати, що розрахункові 

положення, що на сьогодні застосовуються в нормах при розрахунку міцності 

сталезалізобетонних конструкцій (елементів), що згинаються, в окремих 

випадках не повністю ототожнюють залежність їх несучої здатності з 

напружено-деформованим станом в момент руйнування (граничним станом), що 

призводить до переармування їх окремих перетинів, тобто до використання 

міцності конструктивної металевої їх складової не в повному обсязі.  

Авторами статті в роботах [5-7] викладені нові методичні розрахункові 

засади щодо визначення міцності перерізів сталезалізобетонних балок різних 

типів і армувань з урахуванням розмежування випадків їх граничних напружено-

деформованих станів. 

Запропоновані в роботах [5-7] методичні підходи і залежності можна 

використати при удосконаленні розрахункових положень діючих норм, які б 

дозволили створити загальну методику розрахунку і проектування 

сталезалізобетонних елементів, що згинаються, залежно від їх НДС в момент 

руйнування. 
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Застосування сталебетонних несучих елементів отримало широке 

розповсюдження в світовій практиці будівництва у вигляді колон цивільних та 

промислових будівель, опор залізничних та автомобільних мостів тощо. На 

даний момент найбільш поширеними є трубобетонні конструктиви, що 

передбачають заповнення бетоном суцільних металевих труб [1]. Дане рішення 

дозволяє знизити витрати бетону, зменшити власну вагу конструкції, 

відмовитись від опалубних робіт та збільшити несучу здатність конструктиву у 

порівнянні з традиційними залізобетонними колонами, проте вимагає 

додаткового антикорозійного захисту сталевої оболонки. 

Більш раціональним шляхом економії металу і бетону є застосування 

непрямого армування. Зокрема, сьогодні разом зі спіральним армуванням, також 

відоме рішення, що передбачає виготовлення зовнішніх армуючих сіток з 

просічно-витяжного листа [2]. У роботі [2] представлені теоретичні та 

експериментальні результати, які підтверджують, що несуча здатність таких 

колон при дії статичного навантаження рівнозначна несучій здатності колон в 

суцільній металевій оболонці. У зв’язку з чим, науковий та практичний інтерес 
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представляє подальший розвиток даного конструктивного рішення та перевірка 

його на дію як статичних, так і динамічних впливів. 

Раніше було запропоноване конструктивне рішення [3] коротких 

сталебетонних стійок, що представляють собою бетонне осердя, заключене в 

обойму з просічно-витяжного листа та додатково підсилене шпангоутами. Для 

встановлення несучої здатності та міцності від утомлення даних конструктивів 

виготовлені три серії зразків загальною кількістю 18 штук, що відрізняються 

власне своїм конструктивним рішенням. 

Дослідний зразок, в загальному випадку, представляє собою коротку 

бетонну стійку висотою 1000мм та діаметром 450мм. Серед забетонованих 

стійок виокремлено наступні серії: БС-0 – чисто бетонні стійкі (рис. 1а); БС-П – 

бетонні стійки з сітчастою обоймою з просічно-витяжного листа (рис. 1б); БС-

ПШ – бетонні стійки з обоймою з просічно-витяжного листа та додатково 

підкріплена арматурними шпангоутами (рис. 1в.). Бетонування виконане в 

одноразовій картонній опалубці товщиною 5,6 мм (рис. 3) на будівельному 

майданчику ІБК «Авантаж» у м. Харків. 

В кожній серії виготовлено по 6 зразків. Діаметр просічної обойми 

складає 400мм, таким чином, захисний шар бетону складає 25мм. Шпангоути 

виконані з арматури періодичного профілю Ø12 А400С та встановлені з кроком 

відповідно до рис. 1в. 

 

а)  

б) 

 

в)

 

Рисунок 1 – Геометричні параметри бетонних зразків серій: а) БС-0; б) БС-

П: в) БС-ПШ 

 

Після видалення картонної опалубки встановлена недостатня 

горизонтальність поверхонь зразків для випробувань в пресі. У зв’язку із чим, 

для вирівнювання поверхонь та ідеального стикування з пластинами пресу 

застосована спеціальна ремонтна суміш РС 3 («Prof Line»). Для зручності 

виокремлення кожної з серій всі зразки були пронумеровані та замарковані. 

Підготовлені до випробування зразки представлені на рис. 2.  
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а)  б)  в)  

Рисунок 2 – Маркування серій зразків: а) бетонний зразок серії БС-0; б) 

бетонний зразок з обоймою серії БС-П; в) бетонний зразок зі шпангоутами 

серії БС-ШП 
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Об’єктом науково-технічного супроводу [1] є будівля 13-ти поверхового 

торгівельно-офісного центру «Діамантове місто» в м. Харкові. Будівля 

запроектована із двох дзеркально-симетричних секцій з розміром кожної в плані 

18х30м, з відкритим атріумом, що розташований між ними. Конструктивна схема 

будівлі - комбінована (рамна і рамно-в’язева), що складається із залізобетонних 
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колон квадратного перетину, залізобетонних пілонів, діафрагм жорсткості, 

залізобетонних балок і плоских залізобетонних перекриттів. 

  
Рисунок 1 – ТОЦ «Діамантове мсто»: а) до відновлення БМР в 2016р.;  

б) перед вводом в експлуатацію в 2020р. 

Роботи на об'єкті супроводу фахівцями кафедри будівельних конструкцій 

ХНУГХ імені О.М. Бекетова по завданню Замовника розпочато у вересні 2016 р., 

коли будівельно-монтажні роботи ще не були відновлені. 

Першочерговим завданням, що підлягало виконанню згідно із 

затвердженою програмою науково-технічного супроводу, було встановлення 

фактичного технічного стану основних конструктивних елементів будівлі і 

видача рекомендацій про можливість їх подальшої безпечної експлуатації. У 

зв'язку з чим, у вересні 2016 р. виконано натурне обстеження будівлі, в ході якого 

встановлено значні деформації консольних ділянок міжповерхових перекриттів, 

тріщини в пінобетонних перегородках в опорних зонах консолей перекриттів, а 

також локальні руйнування колон в зонах примикання ригелів перекриття. 

За результатами обстеження прийнято рішення про проведення циклу 

натурних випробувань перекриття за допомогою методу гідростатичного 

навантаження [2] з метою встановлення необхідності посилення існуючих 

конструкцій. У період з 14.09.2016р. по 26.09.2016р. проведені роботи по 

підготовці циклу натурних випробувань і монтажу резервуара для випробувань. 

Натурні гідростатичні випробування проведені в період з 30.09.2016р. по 

10.10.2016р. (рис. 2). 

  
Рисунок 2 – Фрагменти процесу натурних випробувань перекриття 
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За результатами випробування встановлено, що прогини перекриття склали 

25% від гранично допустимого значення. В ході випробування і після 

розвантаження резервуара було встановлено, що перекриття знаходиться в зоні 

пружної роботи. Отже, прийнято рішення про можливість безпечної експлуатації 

існуючої конструкції без посилення. Дані результати підтверджені в ході 

аналітичного моделювання натурних випробувань в ПК Ліра. Збіг теоретичних і 

експериментальних результатів встановлено з 15% похибкою.  

За завданням Замовника в 2017р. фахівцями кафедри будівельних 

конструкцій розроблено пропозицію щодо посилення консолей шляхом 

бетонування плити нарощування по периметру будівлі на консольних ділянках і 

включення їх в спільну роботу з існуючими плитами. Пропозиція щодо 

посилення була перевірено шляхом його моделювання в ПК Ліра. Запропоноване 

посилення забезпечило прогин консолі на рівні 7-13мм при граничному 

нормативному прогині 18мм. На основі запропонованого конструктиву, 

генеральним проектувальником розроблене проектне рішення щодо часткового 

посилення консолей монолітною плитою нарощування, яке і було реалізовано в 

період з 03.05.2017р. по 28.07.2017р. (рис. 3).  

Виконання рекомендацій, виданих в ході науково-технічного супроводу, 

дозволило в повному обсязі приступити до реалізації прийнятих проектних 

рішень на будівельному майданчику та успішно завершити недобудований 

об’єкт у відповідності до сучасних вимог будівельних норм, забезпечивши його 

експлуатаціну надійність [3] та довговічність. 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Проектне рішення підсилення перекриттів (а) та його реалізація 

(б) 
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Будівництво навіть найбільш простих, на перший погляд, конструктивів, 

особливо в умовах реконструкції, вимагає комплексного підходу в прийнятті 

рішень щодо їх конструктивної реалізації, оскільки будь-який конструктивний 

елемент здатний вплинути на поведінку під навантаженням всієї будівлі чи 

споруди.  

Приймаючи до уваги сказане, в даній роботі, наведений підхіддо 

влаштування навісу над вхідною групою північного учбового корпусу ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна, на якому в подальшому буде розташований пам’ятник 

українському художнику Генріху Семирадському (рис. 1). Проектні роботи 

передбачають візуальне та інструментальне обстеження існуючої несучої стіні 

будівлі, розробку та розрахунок конструктивного рішення, що має забезпечити 

надійність [1] та довговічність не лише власне конструкції навісу, але й усієї 

фасадної стіні будівлі, що є пам’яткою архітектури. Розробка конструктивного 

рішення та всі необхідні розрахунки виконані колективом кафедри будівельних 

конструкцій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова під керівництвом проф. В. С. Шмуклера. 

Автор-архітектор – С. Г. Чечельницкий, автори-скульптори: О. Рідний,  

А. Іванова. Будівельна реалізація – ТОВ «Стальконструкція ЛТД». 

 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 1 – Вхідна група будівлі зараз (а) та проектна пропозиція із 

влаштування навісу (б) (автори С.Г. Чечельницький, О. Рідний, А. Іванова) 
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Для влаштування навісу з подальшим розташуванням на ньому пам’ятника 

Генріху Семирадському, в несучій зовнішній стіні учбового корпусу ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна за адресою майдан Свободи, 6/2 пропонується защемити 4 

консольні металеві балки з вильотом 3,6м: дві крайні балки виконуються з 

швелера №24, дві середні – з двох двотаврів №24. Кінець навісу обрамляється 

поперечною балкою з швеллера №24. 

Розрахунок і моделювання конструктиву виконано в ПК «Ліра-Сапр» [2], 

фундованого методом скінченних елементів (МСЕ). Триангуляція і завдання 

перерізів, навантажень, формування сполучень, розрахунок і конструювання 

виконувалось в інтерактивному середовищі Лір-Візор ПК «Ліра-Сапр». 

Максимальний розмір стрижневих СЕ прийнятий 0.2 м. Схема влаштування 

навісу та поперечний переріз наведений на рис. 2. 

 

 
Б1 – швеллер №24, Б2 – двотавр №24, 

Б3 – 2 кутики 50х5 

Рисунок 2 – Розрахункова СЕ схема з заданими перерізами  

 

Сумарне прикладене навантаження [3] зумовлено наступними складовими: 

власна вага пам’ятника прийнята рівна 600 кг(навантаження прикладено в 4х 

вузлах зосередженими силами по 150 кг кожна); снігове навантаження 183кг/м2; 

власна вага покриття 50кг/м2. Граничне значення прогину прийнято як 1/300 від 

подвоєної довжини консолі та дорівнює 7200/300 = 24 мм. Від прикладеного 

навантаження прогин складає 15.5 мм (з урахуванням коефіцієнта надійності за 

експлуатаційним значенням jfe=0.49). Виникаючі зусилля: згинаючий момент М 

= 40.7 кНм, поперечне зусилля Q = 18.6 кН. Результати розрахунку наведені в 

табл.1 для перших 10 форм. 

Таблиця 1 – Результати розрахунків конструкції 

 

Перевірка несучих конструкцій виконана згідно ДБН В.2.6-198:2014 

«Сталеві конструкції. Норми проектування». Відсоток використання за 1-ою 

№ Форми Власне значення Рад/с. Гц. Період Коеф. Розподілу Маса Сума мас

1 144.50 12.02 1.91 0.5224 -1.5562 30.15 30.15

2 400.40 20.01 3.19 0.3138 0.1648 0.09 30.24

3 616.86 24.84 3.95 0.2529 -1.4057 24.88 55.12

4 630.14 25.10 4.00 0.2502 0.5682 1.32 56.44

5 1910.97 43.71 6.96 0.1437 0.0000 0.00 56.44

6 3515.12 59.29 9.44 0.1059 1.2496 24.24 80.68

7 11825.87 108.75 17.32 0.0577 -0.2153 0.14 80.81

8 14739.68 121.41 19.33 0.0517 0.0884 0.03 80.85

9 16009.26 126.53 20.15 0.0496 0.4210 0.15 81.00

10 23369.16 152.87 24.34 0.0411 0.4819 0.36 81.37

11 26505.55 162.81 25.92 0.0386 -0.7202 3.54 84.91

12 33900.86 184.12 29.32 0.0341 0.2273 0.09 85.00

13 44445.37 210.82 33.57 0.0298 0.6327 0.68 85.68

14 59574.39 244.08 38.87 0.0257 -0.0001 0.00 85.68

15 69017.06 262.71 41.83 0.0239 -0.4374 0.66 86.34

16 116297.17 341.02 54.30 0.0184 0.1847 0.01 86.35

17 126101.90 355.11 56.55 0.0177 0.0000 0.00 86.35

18 133906.04 365.93 58.27 0.0172 0.2394 0.02 86.37

19 162121.24 402.64 64.12 0.0156 -0.4063 0.24 86.61

20 182156.54 426.80 67.96 0.0147 0.1194 0.01 86.62

21 226499.53 475.92 75.78 0.0132 0.2941 0.09 86.72

22 232536.16 482.22 76.79 0.0130 -0.7099 1.32 88.03

23 242609.95 492.55 78.43 0.0128 0.0436 0.00 88.03

24 332128.51 576.31 91.77 0.0109 -0.0001 0.00 88.03

25 475014.18 689.21 109.75 0.0091 -0.5720 0.05 88.09
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групою граничних станів – 73.2%; за 2-ою групою граничних станів – 93.4%; 

місцева стійкість – 42.3%. Частота 1-ї форми власних коливань дорівнює 1.91 Гц. 

Таким чином, визначено що конструкція задовольняє вимогам за  1-ою та 2-ою 

груп граничних станів.  
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будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. [Чинний від 2009-12-01]. К.: 
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Кожного року в Україні все гостріше постає проблема стану існуючого 

житлового фонду. Більше 70% житлового фонду держави є застарілим, а значна 

частина будівель перебувають у аварійному стані. Найбільший процент 

аварійних будівель складають будівлі 50-х – 60-х років забудови, а саме так звані 

«хрущівки», 3-5-ти поверхові, панельні та цегляні, які по плану проектувалися 

як тимчасове житло на 25 років. У 50-х роках, у зв’язку із великим браком 

житлових площ, за ціль було поставлено будувати багато, дешево і швидко, що 

заклало основні проблеми у майбутній експлуатації та безпеці будівель, які 

почали проявлятися у теперішній час. 

До найбільш розповсюджених недоліків, дефектів і пошкоджень таких 

будівель можна віднести відсутність або пошкодження дренажної системи по 

периметру будівлі на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод, відсутність або 

пошкодження гідроізоляції фундаментів, відсутність підлоги у підвальних 

приміщеннях, використання цегли малої марки без опорядження при 

влаштуванні несучих стін підвалів, пошкодження системи організованого 

водовідведення та вимощення, промерзання стін, внаслідок відсутності 

утеплення, неякісне виконання дисків перекриття, а саме кріплення та анкеровки 

збірних залізобетонних плит перекриття, невідповідність сучасним вимогам та 

нормам проектування. 

Ці проблеми призводять до складних та трагічних наслідків, а саме 

руйнування та обвалу будівель і великими людськими та матеріальними 
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втратами. Прикладом цього є обвал частини 4-х поверхового житлового будинку 

по вул. Грушевського 101/1 у місті Дрогобичі (рис.1). 

Конструктивна схема обстежуваної будівлі жорстка із повздовжніми та 

поперечними несучими цегляними стінами та горизонтальними дисками 

перекриття. Будівля Г-подібна у плані з чотирма під’їздами. 

Основні конструкції будівлі: 

- фундаменти – стрічкові монолітні;  

- зовнішні фундаментні стіни –  монолітні бетонні; 

- внутрішні стіни підвалу цегляні без опорядження; 

- несучі стіни зовнішні та внутрішні –  цегляні; 

- плити перекриття – збірні залізобетонні ребристі (ребрами вгору); 

- балкони – монолітні залізобетонні по металевих балках; 

- конструкції шатрового горища – дерев’яні крокви, стійки, підкоси, лежні.                                                              

 

  

Рисунок 1 –  Обвал частини будівлі по вул. Грушевського 101/1 у місті 

Дрогобичі, Львівської обл. 

 

Основні дефекти обстежуваної будівлі: 

- обвал будівельних конструкцій частини будівлі усіх 4-х поверхів (рис. 1); 

- замокання фундаментів та стін підвалу, відсутність гідроізоляції; 

- видима втрата стійкості середньої несучої стіни підвалу, вертикальні 

тріщини у стіні із розкриттям до 10 мм по висоті несучої цегляної стіни із 

руйнуванням кладки (рис.2). Відсутність опорядження цегляної кладки стін 

підвалу. Замокання стіни, висоли, ураження грибком, деструкція цегли, а також 

вивітрювання та втрата міцності розчину швів; 

- сильна вологість підвальних приміщень, відсутність підлоги. Підлогою 

служить ґрунтова основа, яка знаходиться у зволоженому стані; 

- руйнування цоколя, місцями відсутність опорядження, опорядження 

цегляної кладки, деструкція цегли, замокання стіни, висоли, ураження грибком, 

вивітрювання розчину із швів.;  
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- вертикальні та горизонтальні тріщини по стінах та простінках по усій 

будівлі; 

- провисання, недостатня зона обпирання плит сходової площадки, 

провисання плит перекриття та перемичок на які виконувалося їх обпирання 

внаслідок обвалу конструкцій; 

- наявні тріщини під дисками перекриття в рівні стелі, а також свіжі тріщини 

між швами плит перекриття, що свідчить про порушення дисків перекриття, 

внаслідок поштовху, який ймовірно спричинив обвал частини будівлі; 

- провисання конструкцій дерев’яної шатрової покрівлі над обваленою 

частиною будівлі; 

- відсутній дренаж по периметру будівлі. 

 

 

 

Рисунок 2 – Видима втрата стійкості, а також тріщини у середній несучій 

стіні підвалу 

Встановлені основні помилки будівництва будівлі: 

- відсутність дренажу та гідроізоляції у обстежуваній будівлі. Виконані 

інженерно-геологічні вишукування показали, що в період інтенсивних 

атмосферних опадів, або танення снігового покриву може утворюватись 

тимчасовий водний горизонт типу «верховодка» на грунтах ІГЕ-2 (суглинок 

напівтвердий), що може призводити до підтоплення будинку, тому під час 

будівництва слід було передбачити заходи по дренуванню території та 

гідроізоляції фундаментів, що не було зроблено під час будівництва будівлі. 

- низька марка цегли та розчину, що підтверджено випробуваннями. 

Журналістам каналу UA:ПЕРШИЙ вдалося відшукати у архівах рішення 

виконавчого комітету Дрогобицької міської ради депутатів трудящих від 16 

грудня 1961 року, де вирішили наступне: затвердити акт державної приймальної 

комісії на прийняття закінченого будівництва 64-х квартирного і 4-х поверхового 

житлового будинку по вул. Радянська 101/1 (сьогодні вул. Грушевського 101/1) 

із загальною оцінкою задовільно. Дозволити Дрогобицькому МІСЬКОМГОСПу 

провести заселення. Зобов'язати БУ-41 до 1 березня 1962 року закінчити 

благоустрій території та ліквідувати усі недоробки, згідно із додатком. Якими 



 

56  

були недоробки і чи були вони ліквідовані невідомо, оскільки додаток знайти не 

вдалося. Також журналістами встановлено, що у 50-60х роках лише 6% будівель 

здавалися із оцінкою добре, а решта із оцінкою задовільно, як і будинок по  

вул. Грушевського 101/1 у місті Дрогобичі.    

Висновок. Недоліки будівництва житлових будинків 50-60 років 

позначаються на теперішньому стані житлового фонду, значна частина якого 

знаходиться у аварійному стані та становить небезпеку для життя людей. 

Прикладом цього являється обвал частини будинку у м. Дрогобичі, по 

вул. Грушевського 101/1. 

 

 

ДОСВІД ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВА СУЧАСНИХ БУДИНКІВ 
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61070, Україна, м. Харків, вул. Професорська, 32/1 

 

Переважна більшість сучасних будівель будується за індивідуальними 

проектами. Нові економічні умови і темпи будівництва спонукають до створення 

функціональних і комфортних будинків. Повною мірою досягти цього можливо 

об'єднавши чіткий архітектурний і інженерний задуми та сучасні технології. 

Доповідь присвячена досвіду при проектуванні і будівництві одного з таких 

будинків ТОВ «Житлобуд-3» за участі кафедри будівельних конструкцій 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова. 

За результатами комплексного дослідження несучої здатності та 

деформативності конструкцій 15-поверхової багатофункціональної двосекційної 

будівлі, секції якої з’єднані надземними переходами в рівні 8, 11-13 поверхів та 

частково підземним двоповерховим паркінгом запропоновані нові конструктивні 

рішення каркасу будівлі, що забезпечили підвищення функціональної 

придатності та екологічності проекту [1].  

За аналізом геологічних умов майданчика прийнято рішення про 

доцільність заміни пальового фундаменту на монолітну залізобетонну плиту 

товщиною 800 мм на природній пружній основині за умові влаштування 

ґрунтової подушки з глини товщиною 1м та ущільнення її важкими тромбовками 

до jск = 1.65т/м3. Це рішення прийнято після багатостороннього аналізу і 

розрахунків різних типів фундаментів та моделювання характеристик ґрунтів за 

різними теоріями, у тому числі – розрахунків коефіцієнтів постелі за різними 
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методами та побудові 3D моделі «основа-фундамент-будівля» (рис.1) у 

скінченно-елементній постановці. 

 
Рисунок 1 – 3D СЕ модель системи «основа-фундамент-будівля» 

 

Запропонована та перевірена розрахунком конструкція переходів. 

Основними несучими конструкціями переходів прийняті металеві ферми 

прольотом L=15.0м із розв’язкою по нижнім та верхнім поясам ферм 

перфорованими металевими балками, які виготовлюються із прокатних 

двотаврів №20 на заводі металоконструкцій із метою створення єдиного 

просторового блоку. Були створені просторові скінченно-елементні моделі 

переходів, на яких було перевірено виконання всіх вимог, що висуваються до 

конструкцій за 1-ою та 2-ою групами граничних станів (у тому числі розрахунок 

вогнестійкості). У даний час відбувається монтаж конструкцій переходів (рис.2).  

  
Рисунок 2 – Монтаж конструкцій переходів 

Підсумовуючи, прийняті наукомісткі рішення дозволяють втілювати в 

життя проекти не тільки найвищих класів наслідків (відповідальності) [2], а 

також дозволяють реалізовувати оригінальні архітектурні ідеї при збереженні 

функціональності і комфорту, будучи в той же час економічно доцільними.  
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2. ДСТУ 8855:2019. Визначення класу наслідків (відповідальності). Київ, ДП 

«УкрНДНЦ», 2019. 32с. 
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Одне із головних завдань для проектних, науково-дослідних, будівельних та 

інвестиційних організацій – це підвищення надійності та безпеки експлуатації як 

для окремих конструкцій, так і будівель в цілому. 

Теорія надійності та безпеки експлуатації будівель і споруд отримала 

особливу актуальність в останні десятиліття у зв’язку зі значною кількістю 

руйнувань, пожеж, землетрусів, які приводять до суттєвих матеріальних втрат та 

людських жертв. 

Нормативна документація по проектуванню будівель і споруд наполегливо 

вимагає враховувати принципові розрахунки на надійність та безпеку 

експлуатації заданого об’єкту [1]. Але ця документація не завжди визначає 

шляхи і методи реалізації завдань надійності. 

Останніми роками у вітчизняній та закордонній проектній практиці введенні 

поняття певного ризику та оцінки рівня наслідків від виходу з ладу якогось 

елементу або елементів споруди. 

Поряд з цим пропонуються певні конструктивні рішення для визначення 

рівня ризику, оцінки розроблених рівнянь відверненню непропорційного 

руйнування, пожежну небезпеку, стійкість будівлі при землетрусах, які в цілому 

оцінюють надійність та можливу уразливість будівлі в цілому. 

Вирішуються ці питання наступними засобами: 1) змінюється 

конструктивна схема будівлі; 2) додаються елементи жорсткості; 

3) підвищується процент армування та клас бетону в залізобетонних 

конструкціях; 4) вводяться проміжні аутригерні поверхи, які підстраховують 

будівлю від загального руйнування та інші. 

Але кількісна оцінка рівня безпеки цих заходів, як правило, не приводиться. 

Наприклад, для конкретної будівлі або споруди початкова величина параметра 

безвідмовної роботи складала 0,95, а після включення одного з приведених 

заходів цей параметр збільшився до 0,97 або 0,98. Такі розрахунки не 

виконуються та не аналізуються. 

Особливу увагу слід приділяти економічному обґрунтуванню 

запропонованих пропозицій щодо підвищення показників надійності. 

Теорія розрахунку будівель на надійність поки що недосконала і 

недостатньо обґрунтована та експериментально підтверджена. 

Виконані теоретичні дослідження в розрахунках надійності 

багатоповерхових залізобетонних каркасних будівель залежить від коефіцієнта 

армуванням елементів каркасу, зокрема колони та перекриттів [2, 3]. 

Ця залежність приведена в таблиці 1 для трьох варіантів армування I, II, III. 

mailto:bk@kname.edu.ua
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Таблиця 1 – Показники безвідмовної роботи колон у безригельному каркасі 

Показники I II III 

Середнє значення μ% 0,89 0,89 1,535 

Показник надійності 0,929 0,949 0,959 

Ймовірність безвідмовної роботи цієї будівлі 0,978 0,986 0,998 

 

При досить високих показниках надійності роботи тільки колон та цієї 

будівлі в цілому цікаво було проаналізувати, як впливає підвищення коефіцієнта 

армування колон на загальну вартість будівлі [4]. 

Для аналізу була прийнята 14-поверхова будівля з розмірами в плані 

23,95х27,8м. В загальній вартості будівлі колони складають 15-17%. Залежність 

вартості колон при підвищенні їхньої надійності шляхом збільшення армування 

була проаналізована на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Залежність надійності та вартості підвищення від процента 

армування: 1 – надійність, 2 – вартість 

 

Як показали ці дослідження при надійності до 0,95–0,97 вартість може 

збільшитись для колон до 10%, але вартість несуттєво збільшить вартість усієї 

будівлі. 
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У більшості випадків для розрахунку стійкості і коливань щогл на відтяжках 

різного призначення використовуються стрижневі моделі [1]. Наприклад, для 

конструкцій щогл мобільного зв’язку (з малою висотою, коли по висоті 

конструкції змінюється поперечні перерізи елементів, а, отже, і геометричні 

характеристики) такі стрижневі моделі ефективно застосовуються для 

оптимізації. Це можливо завдяки тому, що застосовується математичний апарат 

теорії оптимізації, добре апробований для систем звичайних диференціальних 

рівнянь, що в свою чергу дозволяє скоротити обсяг обчислень. 

Виконано аналіз чутливості та оптимізації на базі стрижневої моделі. 

Отримання коректного приведеного моменту інерції для стрижневої моделі є 

нетривіальним завданням. Стрижневу модель необхідно зіставити з просторовою 

конструкцією. Для цієї мети проведені чисельні дослідження з використанням 

сучасних програмних комплексів, які в достатній мірі відображають просторову 

роботу конструкції, а саме ПК SCAD Office [2]. 

У доповіді розглянута конкретна конструкція – щогла з 6 рівнями вантових 

відтяжок. Змінна, яка варіюється – розподіл площі поясів по висоті щогли. 

Було прийнято рішення, що від секції до секції зовнішній діаметр 

залишається постійним, а внутрішній може змінюватися. 

Завдання полягало в наступному: необхідно змінити спектр власних частот 

в діапазонах першої або будь-який іншої власної частоти роблячи її 

максимальною або розвести першу і другу власні частоти. Було 

продемонстровано можливість підлаштовувати спектр власних частот даного 

об'єкта під зовнішні впливи. Показано рішення цього завдання використовуючи 

одновимірну конструкцію, для того щоб використовувати апарат теорії 

оптимізації. Одномірні моделі дозволяють ефективно побудувати необхідні 

умови оптимальності і реалізувати підрахунок функціональних похідних, 

використовуючи крайові задачі.  

Також для верифікації отриманих результатів був проведений 

експеримент в лабораторії кафедри будівельної механіки Харківського 

національного університету будівництва та архітектури, який підтвердив 

доцільність застосовуваного підходу до заміни просторових конструкцій 

одиночними стрижнями. 
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Рисунок 1 – СЕ модель щогли (зверху), експериментальна установка (знизу) 

 

Показано підхід до проблеми управління спектром власних частот 

згинальних коливань щогл на відтяжках. Проведено аналіз чутливості для 

першої і другої власних частот і показано його використання для побудови 

ефективного обчислювального процесу. 
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І INTRODUCTION  

The main function of the residential buildings is to ensure protection of the 

occupants and their property from extreme weather events and atmospheric conditions. 

Over the past few years, there has been a marked increase in the requirements for 

functionality, ergonomics, optimal microclimate, i.e. air temperature, relative humidity 

and freshness of air, sound transmission and fire resistance.  

The main group of materials designed to meet the above-stated requirements is 

the group of the thermal insulating materials (TM). Innovative solutions have been 

proposed, at present, to achieve maximum thermal comfort and high energy efficiency 

of the residential buildings with minimum thickness of the envelope thermal insulation 

materials.   

The primary purpose of the thermal insulating materials is to effectively prevent 

heat losses. The latter is secured through an appropriate structure and a specific set of 

physical properties – low volume density, high porosity and low coefficient of thermal 

conductivity. The good quality and proper installation of the thermal insulation, 

embedded inside the interior or exterior shell of the building, are a guarantee of a long-

term heat loss reduction.  

From this perspective, the principal focus of present paper is to explore the 

historical development of thermal insulation materials in terms of their types and 

properties, as an essential prerequisite for achieving thermal comfort and enhancing 

the quality of life in residential buildings with the smallest possible thickness of the 

thermal insulation coatings. 

 

ІІ EXPOSITION 

1 HISTORICAL DEVELOPMENT OF THERMAL INSULATION 

MATERIALS  

The development of civilization brings about corresponding changes in the 

general building requirements and buildings thermal properties, namely in the 

achievement of thermal comfort criteria. In Ancient Egypt insulation from the harsh 

desert climate was accomplished by rough blocks of mud. Well-aware of the asbestos 

fire-resistant properties, Ancient Greeks were the first to apply it as an insulation 

material by „sealing the air leaks”. The cork was first used as a thermal insulation 

material in Ancient Rome. The Vikings and the other Northern peoples had pioneered 
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the technique to make their dwellings well-insulated by applying plastic mud to close 

off the cavities between the main building blocks. The utilization of woven fabric as 

thermal insulating material for walls and windows could be traced back as far as the 

Middle Ages. Asbestos-related insulating materials gained enormous popularity with 

the advent of the industrial revolution. The rise of materials processing and 

manufacturing technologies set off the production of ceramic materials with improved 

thermal properties, a wide range of molten stone products, glass materials, plant-based 

composites and others. The development of the chemical industry and mass production 

of chemical products lays down the foundations for the production of synthetic organic 

chemicals to be gradually integrated into the very ‘fabric’ of thermal insulation 

materials  

 

Table 1 – Historical development of thermal insulation materials [1] 

Periods Group of materials Types of thermal insulation materials 

until 1870  
Natural materials 

animal skin and fur, wool, straw, clay, 

rock materials 

Artificial materials Ceramic bricks, glass 

1870 – 1950 

Natural materials cane, cork, wood  

Artificial materials 

Bricks filled with ash, hollow bricks; 

asbestos, stone wool, fiberglass, slag, 

expanded clay  

1950 – 2000 Artificial materials 
Polystyrene, polyurethane, polyester, 

polyethylene,etc. 

2000 – up to the 

present 

Artificial materials 
Polystyrene, polyurethane, polyester, 

polyethylene,etc. 

Natural materials 
cellulose materials, cork, straw, clay, 

wood 

New/novel artificial 

materials 

heat-insulating glazing, thermo-

reflectors, nanomaterials, vacuum 

insulation panels, etc. 

 

The first technologies for the construction of insulating building envelope 

structures were developed and patented in Germany and the USA in the early 60-s, and  

it was  in Germany where the first concrete building was successfully insulated in 1960. 

[2]. 

As stated in [3-4] the regulatory framework and the first methodology for 

monitoring the building envelope thermal insulation systems was adopted in Germany 

in 1982. Polystyrene Foam was originally used as an insulation material, following by 

the mineral wool–since mid-70-s. The first thermal insulation systems were 40 mm in 

thickness. However, the investigation of brick and panel residential building 

constructions of up to 9 floors high was first initiated in Germany, Austria and 

Switzerland in 1975. It was further reported that 0,5% of the low-rise residential 

buildings in the United States were effectively insulated in the mid- 80-s. The first 

quality control tests on the thermal insulation aging process were conducted in 2004 in 
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Germany and it was concluded that their estimated lifetime was up to 35 years of 

service. Moreover, as additionally inferred, the surveyed thermal insulation systems 

would not meet the modern requirements of energy efficiency [5-6].  

The first thermal insulation requirements in terms of U- and R- values seem to be 

initially imposed in the Scandinavian countries and date back to the late 50-s and early 

60-s of the twentieth century. Those national prerequisites were aimed at improving 

energy efficiency and comfort in residential buildings. In fact, comfort appears to be 

the principal cause of the increase in the aforementioned requirements– a fair reflection 

of the improved living conditions. 

 

2 INNOVATIVE  THERMAL INSULATION MATERIALS 

The ever-increasing requirements and stricter criteria establishing the basic 

characteristics of the thermal insulation materials along with the rapid development of 

production technologies enable the development of new materials with specific 

properties – a low coefficient of thermal conductivity and high specific heat capacity. 

The most sophisticated groups of thermal insulation materials are: 

- vacuum insulation panels (VIP) – materials with a uniform structure and open 

porosity, isolated by a gas-tight barrier [7-8] with the coefficient of thermal 

conductivity being 4 – 20 mW/m.K. 

- gas-filled panels (GFP) - materials with a uniform structure and a thin film 

closed porosity, filled with a low-conducting gas [9]. The coefficient of thermal 

conductivity being about 40 mW/m.K. 

- aerogel – a fire-resistant gel-like material, in which the liquid phase is replaced 

by a gaseous one and the coefficient of thermal conductivity being about 13-25 

mW/m.K. 

- phase-changing materials (PCM) – compositions for which the liquid-solid 

transition at a certain temperature is accompanied by storage and release of large 

quantities of energy [10].  

A new generation of thermal insulation materials is represented by the thin-layer 

thermal insulation coatings, i. e.  the so-called syntactic foams. 

The syntactic foams are polymer composite materials based on organic binder and 

filled with 40% to 80% hollow or solid ceramic, glass or polymer microspheres. The 

syntactic foams are defined by low thermal conductivity, low density and good 

workability– with regard to the microspheres, and mechanical strength and heat 

resistance – in relation to the binder. 

Against such a background, the paper offers a comprehensive analysis of the 

findings of a research into two thin-film thermal insulation coatings derived from 

syntactic foams, consisting of:  

- water-based liquid polymer composition, consisting of synthetic rubber and 

acrylic polymers with dispersible ceramic vacuum microspheres (TTC1); 

- acrylic- based liquid polymer composition with gas-filled glass microspheres 

(TTC 2). 
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2.1 The structure of syntactic foams  

A distinctive structural feature of the surveyed syntactic foams (fig. 1) is the 

presence of relatively uniform distribution of filler particles with a regular spherical 

shape arranged in the matrix. 

 

x200 х1000 

  

  
a b 

Fig. 1 Structure of a thin film thermal insulation syntactic foam –based coating: 

a) TTC 1 composition; b) TTC 2 composition 

 

Observed, as demonstrated, for the TTC 1 composition coating are both single 

particles and particle clustering with a diameter of about 45 μm. The particles are 

distributed relatively uniformly across the thickness of the layer, as evidenced by the 

cross-sections of different sizes that are fixed on the surface of the coating.  

As for TTC 2 composition coating perceived clearly is a greater quantity of and 

more dispersive fillers with a regular spherical shape and a diameter of about  

15-25 μm. The particles are allocated relatively uniformly across the thickness of the 

layer, although clusters of particles are quite a common occurrence. 

 

2.2 Thermophysical properties of syntactic foams   

The thermophysical properties of the syntactic foams under study are defined by 

the use of a modified method of short-term plane heat source – TCi Mathis Thermal 

Conductivity Analyzer. Calculated is the coefficient of thermal conductivity as well as 

the TTC specific thermal capacity. The thermal conductivity coefficient λ of the coating 

is consistent with the methodology developed and described in [11]. The relevant mean 

values of the measurements performed for the TTC thermophysical properties are 

detailed in Table 2. 

The mean value of TTC1 thermal conductivity coefficients is λ1=0,0024 

W/(m.K), while that for TTC2 is λ2=0,0060 W/(m.K). The TTC1specific thermal 

capacity is higher than that of TTC2, which is, indeed, conditional upon the structure 

of the two thermal insulation coatings.  

The measurement results of the research into the thermophysical properties of 

thermal insulation coatings reveal steady repetitiveness. 

 

50m 10m 

50m 10m 
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Table 2 – TTC Thermophysical properties 

№ 
δ c ρ λ 

mm J/(kg.K) kg/m3 W/(m.K) 

TTC 1 0,415 1057 430 0,0028 

TTC 1 0,365 1057 430 0,0025 

TTC 1 0,265 1056 430 0,0023 

TTC 1 0,265 1056 430 0,0022 

TTC 2 0,716 988 916 0,0059 

TTC 2 0,716 988 916 0,0060 

 

The thermophysical properties of the syntactic foams, particularly that of the thin 

film thermal insulation coatings, are ranked with those of some classic thermal 

insulation materials, such as expanded polystyrene (EPS) foam and extruded 

polystyrene foam (XPS).The results obtained are presented in Table 3. 

 

Table 3 – Thermophysical properties of samples of classical thermal insulation 

materials 

№ 
δ ρ λ c 

mm kg/m3 W/(m.K) J/(kg.K) 

EPS 20 20 0,027 1258 

HPS 8 40 0,035 1520 

 

Highly porous, amorphous and polymer-based materials are easily distinguished 

by their very low coefficient of thermal conductivity (EPS - λ1=0,027 W/(m.K); XPS - 

λ2=0,035 W/(m.K)), and by their high specific thermal capacity values (EPS – с1=1258 

J/(kg.K); XPS - с2=1520 J/(kg.K)).  

Conversely, the inorganic mineral-based composite material with a much denser 

structure have a higher coefficient of thermal conductivity (GP - λ3=0,19 W/(m.K)) and 

a lower value of its specific thermal capacity (GP - с2=1520 J/(kg.K)). 

The comparative analysis indicates that the thermal conductivity coefficient of 

innovative thin film thermal insulation coatings is multiple times lower than that of the 

traditional thermal insulation materials–the EPS thermal conductivity coefficient is 11 

times higher than that of TTC1.  

In terms of the specific thermal capacity factor, the surveyed thin film thermal 

insulation coatings seem somewhat inferior to EPS and XPS. The values of the specific 

thermal capacity of the examined thermal insulation coatings explicitly reaffirm their 

high thermal insulation capacity.  

The specific set of thermophysical properties of thin film thermal insulation 

coatings is identified exclusively by their composition and structure. The multitude of 

spheres with a continuous size factor forms a thin protective thermal barrier on the 

surface. The hollowness of the microcapsules provides a calm airless environment, 

which contributes to the extremely low coefficient of thermal conductivity and 

relatively low density. 
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ІІІ CONCLUSION 

The careful analysis of the data obtained from the performed experimental studies, 

allows for the following conclusions to be drawn: 

The syntactic foams used as thin film thermal insulation coatings have very good 

thermal insulation properties. The TTC1 thermal conductivity coefficient is λ1=0,0024 

W(/m.K), and that of the TTC2 - λ2=0,0060 W/(m.K). The specific thermal capacity 

values are: for TTC1 с1=1057 J/(kg.K) and for TTC2 с2=988 J/(kg.K). 

The comparative analysis of the thermal conductivity coefficient and the specific 

thermal capacity of the surveyed classical thermal insulation materials and the thin film 

thermal insulation coatings irrefutably substantiate the TTC extremely low coefficient 

of thermal conductivity and high specific thermal capacity. 

The reviewed innovative thermal insulation materials prove widely applicable to 

residential buildings, enhancing their energy efficiency through reduced heat losses. 
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У даний час на світовому ринку спостерігається збільшення обсягів 

застосування полімерних композиційних матеріалів у будівельній індустрії. 

Напрямку дослідження ефективності використання полімерних матеріалів для 

підсилення залізобетонних конструкцій присвячено багато публікацій. Отримані 

дані вказують на специфічний характер роботи таких конструкцій, що зумовлено 

відмінностями властивостей композитної та металевої арматури [1]. Так, 

композитна арматура має високу міцність порівняно з металевою арматурою [2]. 

За даними досліджень [3, 4] армування балок композитною арматурою дозволяє 

збільшити їх руйнівне навантаження на 10…150% порівняно з балками, 

армованими металевою арматурою. У роботі [5] досліджувався вплив зміни 

відсотка армування на міцнісні та деформативні властивості балок, армованих 

композитною арматурою. Схожі результати описано в роботі [6] – збільшення 

відсотка армування перерізу з 1,5% до 2,5% призвело до зменшення прогинів 

балок, армованих склопластиковою арматурою, на 12%. Крім цього композитна 

арматура має ряд значних переваг в порівнянні зі сталевою арматурами (в тому 

числі і з антикорозійним покриттям), серед яких мала щільність (в 4 рази легше 

сталевої), висока корозійна стійкість, мала теплопровідність, добрі діелектричні 

властивості. Мала щільність, висока корозійна і хімічна стійкість особливо 

важливі при будівництві об’єктів транспортної інфраструктури – доріг, мостів, 

естакад, прибережних і портових споруд  

В останні роки в Україні позначилось зростання інтересу до випуску 

композитної арматури, призначеної для армування бетонних будівельних 

конструкцій. Як армуючий наповнювач в арматурі використовується 

скловолокно, базальтове волокно, а також вуглецеве волокно. Найбільш 

поширеним способом виготовлення композитної базальтопластикової арматури 

є безфільерна пултрузії (нідлтрузія, плейнтрузія) [7]. Однак композитна 

арматура не знаходить поки досить широкого застосування в практиці 

будівництва. Однією з причин цього, на думку авторів, є недостатня нормативно-

технічна база, що регулює випуск і застосування композитної арматури. Хоча 

виробниками арматури були виконані значні роботи, що сприяли швидкому 

створенню нормативної документації на композитну арматуру, потрібна 

розробка ряду стандартів та рекомендацій для проектувальників і будівельників. 

Для порівняння, в США інститут бетону (ACI) в 2012 році випустив третю 
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редакцію керівництва з проектування, вперше випущеного в 1999 р, в той час як 

вітчизняні рекомендації щодо розрахунку конструкцій зі склопластикової 

арматурою розроблені в минулому столітті. Крім того, більш активному 

застосуванню композитної арматури перешкоджає невеликий досвід роботи з 

нею як будівельників, так і конструкторів [7]. 

Обговорюються дві основні тенденції розвитку технології виготовлення 

композитної арматури за кордоном: використання двошарової арматури з 

сердечником із композиту, армованого безперервними волокнами, і зовнішньою 

оболонкою, армованою рубаним волокнистих наповнювачем, і розробка 

технологій виготовлення арматури з використанням термопластичних 

полімерної матриці. Як приклад розглянуто розробки компаній Composite rebar 

technologies Inc. і Plasticomp LLC. Серед переваг першого типу композитної 

арматури відзначається можливість використання порожнини всередині 

сердечника для прокладки електричних або оптико-волоконних кабелів і 

розміщення датчиків стану конструкції, також вони можуть використовуватися 

для подачі теплоносія і створення в такий спосіб мостового прогону, який не 

замерзає. Зовнішній шар, армований рубаним волокном, оберігає сердечник від 

механічних пошкоджень під час транспортування і застосування, а також 

перешкоджає проникненню вологи до сердечника арматури [7]. Перевагами 

розробки фірми Plasticomp LLC є стійкість термопластичної матриці до ударів, 

можливість нагріву і надання необхідної форми пруткам арматури, можливість 

використання вторинної полімерної сировини і вторинної переробки самої 

композитної арматури. Використання вторинної сировини для термопластичної 

матриці, а також можливе прискорення процесу виготовлення продукції (не 

потрібен час для затвердіння смоли), може зробити цей процес більш економічно 

вигідним, ніж традиційні технології виготовлення композитної арматури [7]. 
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Сучасні конструкційні матеріали та конструктивно-технологічні рішення, 

які їх використовують, а також широкі можливості матеріалознавства, 

інформаційних комп'ютерних технологій та їх математичного забезпечення 

розкривають унікальні резерви підвищення масової ефективності силових 

конструкцій практично у всіх областях техніки і будівництва. Такі резерви 

зокрема мають місце і при проектуванні будівельних панелей перекриттів 

сендвічевої конструкції з композитними несучими обшивками і заповнювачем. 

Панелі-перекриття такої конструкції здатні витримувати високі поперечні 

розподілені навантаження і володіють згинальної жорсткістю, що забезпечує 

малі прогини під навантаженням. Високі питомі міцність і жорсткість таких 

панелей дозволяють істотно знизити їх масу, а також трудомісткість і час 

монтажу в процесі будівництва споруд.  

Аналіз досвіду створення панелей даного класу дозволяє зробити висновок 

про те, що тенденції все більшого розширення використання композиційних 

матеріалів для виготовлення їх несучих конструкцій перманентно посилюються 

і набувають глобального характеру в усіх країнах. Ступінь реалізованості цих 

можливостей залежить від ефективності застосовуваних конструктивно-

технологічних рішень, а також від існуючого рівня виробництва виробів даного 

класу. Так високі експлуатаційні властивості композитних сендвічевих 

конструкцій в значній мірі залежать від технологічних методів, які забезпечують 

високий рівень і стабільність фізико-механічних характеристик триєдиних 

складових цих конструкцій  заповнювача, несучих обшивок та їх клейового 

з’єднання. На теперішній час існує безліч, ще не вирішених проблемних задач 

щодо підвищення властивостей композитних заповнювачів і будівельних 

конструкцій на їх основі. У зв’язку з цим питання вдосконалення існуючих або 

пошук і розробка нових конструктивно-технологічних рішень для виробів 

розглянутого класу в рамках сучасних досягнень матеріалознавства та 

інформаційних комп’ютерних технологій стають ще більш актуальними і 

набувають першорядного значення. 

Доповідь присвячено обговоренню розробленої методології підвищення 

функціональних властивостей композитних заповнювачів і будівельних 

конструкцій на їх основі. Отримані результати дозволять синтезувати 

раціональні конструктивно-технологічні параметри будівельних панелей 

перекриттів сендвічевої конструкції з композитними несучими обшивками і 

заповнювачем. Це забезпечить підвищення більше ніж на 25% їх масової 

ефективності.  
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Традиційно будівельний гіпс одержують шляхом теплової обробки 

природного гіпсу і подальшим помелом його до порошкоподібного стану. 

Існують декілька способів отримання гіпсових в’яжучих: 

 у гіпсоварильних котлах; 

 у сушильних барабанах; 

 у демпферах (або автоклавах). 

Технології виробництва гіпсового в’яжучого в гіпсоварильних котлах, 

шахтних млинах, в яких ведуть некеровану, стихійну, нерівномірну теплову 

обробку (випал) гіпсового каменю при необґрунтовано високій температурі 

близька 200 °С і навіть вище, приводять до отримання гіпсу низької якості. 

Температурний режим випалу в таких установках не піддається ніякому 

регулюванню, і як наслідок подібної нерівномірної теплової обробки в 

обпаленому гіпсі, разом із напівводним, неминуче присутня зневоднена форма 

гіпсу – ангідрид (CaSО4) і частинки двогідрату сульфату кальцію (CaSO4∙2H2О). 

Така неоднорідність знижує якість гіпсу і одержуваних з нього виробів, роблячи 

їх крихкими і низькоміцними. 

Дослідження показують, що нерівномірно обпалений гіпс складається, як 

правило, з дрібних і пористих зерен уламкового характеру, що обумовлює його 

високу водопотребу при зачиненні і низьку міцність одержуваних з нього виробів.  

Відомо, що для отримання якісного гіпсу необхідно проводити процес випалу 

так, щоб частинки напівводного сульфату кальцію зберігали високу щільність. 

Виходячи з цього, необхідною умовою отримання міцного продукту є рівномірний 

випал всіх частинок гіпсу. Це стає можливим при отриманні гіпсу в закритих 

системах, що працюють під тиском. Проте існуючі подібні технології мають ряд 

недоліків: по-перше – низьку продуктивність, по-друге, процес випалу є тривалим і 

займає 10–15 годин. 

При термічній обробці природної сировини процес ведуть з розрахунку на 

отримання в готовому продукті напівводного гіпсу CaSO4∙0,5H2O.  

Процеси дегідратації двоводного гіпсу CaSO4·2H2O при його термічній 

обробці до напівводного – CaSO4·0,5H2O і безводного - CaSO4 є основою 

виробництва гіпсових в’яжучих речовин і мають велике практичне значення. За 

даними П.П. Буднікова, Д.С. Белянкіна і Л.Г. Берга, а також Д. Келлі, Д. Суттарда 

і К. Андерсона в системі CaSО4–H2О можливе існування наступних модифікацій 

водного і безводного сульфату кальцію: 

– двоводний гіпс – CaSO4·2H2O; 

– альфа-напівводний гіпс – α-CaSO4·0,5H2O; 
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– бета-напівводний гіпс – β-CaSO4·0,5H2O; 

– альфа-розчинний ангідрит – α-CaSO4; 

– бета-розчинний ангідрит – β-CaSO4; 

– нерозчинний ангідрит – CaSO4 (аналогічний природному ангідриту). 

В основному в будівництві для виробництва різних будівельних матеріалів, 

а так само конструкцій використовуються дві модифікації гіпсу: будівельний β-

гіпс і високоміцний α-напівгідрат сульфату кальцію. Головна їх відмінність 

полягає в структурі кристалічних решіток обпаленого матеріалу. Так званий β-

напівгідрат сульфату кальцію виходить в умовах видалення води при 

дегідратації у вигляді перегрітої пари, унаслідок чого відбувається диспергація 

частинок гіпсу, і вони набувають структуру зі значно розвиненою внутрішньою 

поверхнею, що позначається на збільшенні водопотреби. 

На відміну від β-форми, α-форма напівгідрату сульфату кальцію 

утворюється при тепловій обробці гіпсу під тиском або у водних розчинах солей 

і кислот. При цьому вода виділяється в краплиннорідкому стані і створюються 

умови для утворення щільних кристалів α-напівгідрату, в результаті питома 

поверхня частинок α-напівгідрату до 2,5-5 разів нижче, ніж у β-напівгідрату 

сульфату кальцію. Тому дослідження направлені на аналіз процесів дегідратації 

з метою удосконалення технології отримання α-форми напівгідрату сульфату 

кальцію, як перспективнішого з відомих різновидів гіпсових в’яжучих. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 

ВИСОКОМІЦНОГО ГІПСУ 

 
1А. А. ЖИГЛО , к. т. н, доцент,  
2О. С. БОРЗЯК, к. т. н, доцент 
1Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: anna.baranova@kname.edu.ua 

2Український державний університет залізничного транспорту, Україна 

61050, Україна, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7 

E-mail: borziak.olga@gmail.com 

 

Щодо забезпечення економії матеріальних і енергетичних ресурсів, і 

жорстких вимог по екології гіпсові матеріали та вироби на їх основі знаходяться 

в більш кращому становищі порівняно з іншими будівельними матеріалами. Це 

обумовлено широкою поширеністю природньої гіпсової сировини і 

гіпсовмістких відходів, простотою і екологічністю виробництва гіпсових 

в’яжучих і виробів на їх основі. Крім того, гіпс не є  токсичним, при його 

переробці не виділяється СО2 і одержувані з нього в’яжучі, на відміну від 

цементу і вапна, не є алергенами. 

Гіпсові в’яжучі зазвичай отримують шляхом теплової обробки двогідрату 

сульфату кальцію при різних температурах. Залежно від температури і умов 

нагріву отримують різні модифікації напівводного і безводного гіпсу, що 
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відрізняються один від одного щільністю, формою і розмірами кристалів, 

теплотою гідратації, теплоємністю, оптичними властивостями та інш. 

Із усіх видів гіпсових в’яжучих найбільший інтерес викликає α-форма 

будівельного гіпсу, так як він при досить високій міцності відноситься до 

в’яжучих, на випал яких потрібні порівняно низькі енерговитрати. Однак на 

сьогоднішній день технології отримання такого виду гіпсу мають ряд суттєвих 

недоліків. В основному α-гіпс отримують в герметичних апаратах, що працюють 

під тиском (автоклави, демпфери), або в апаратах для дегідратації двогідрату 

сульфату кальцію в рідких середовищах. Недоліками таких технологій є високі 

енергетичні витрати, що перевищують в десятки разів теоретично необхідні на 

дегідратацію гіпсу, і значний час теплової обробки (до 15 годин). Це пояснюється 

тим, що частки вихідної сировини повинні бути великими, щоб запобігти 

утворенню великої кількості вторинного двогідрату.  

З точки зору економії енергоресурсів, найбільш ефективним способом є 

випал дрібнодисперсного сировини в підвішеному стані. Однак через велику 

різницю швидкостей руху теплоносія по поперечному перерізі в трубах-

реакторах відбувається нерівномірний розподіл температури в частках, що 

призводить до утворення багатофазовий матеріалу, причому α-гіпсу практично 

не спостерігається. Щоб зробити виробництво α-гіпсу більш ефективним 

необхідно модернізувати технологію його одержання.  

Подальший розвиток технології виробництва гіпсових в’яжучих має 

ґрунтуватися в першу чергу на інтенсифікації теплових процесів і вдосконалення 

теплотехнічного обладнання, що працює на нових науково обґрунтованих 

режимах випалу. 
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Відповідно до Стратегії розвитку галузі будівельних матеріалів у В’єтнамі 

(постанова № 14 / TB-VPCP від 9 січня 2018 р.), спрямованої на підвищення 

ефективності матеріалів і технологій, що застосовуються планується 

здійснювати державну підтримку виробничої діяльності підприємств 

промисловості будівельних матеріалів малого і середнього бізнесу. 

У зв’язку з цим з’являється можливість створення нових і удосконалення 

вже існуючих технологій виробництва будівельних матеріалів, які дозволять: 
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– сформувати високотехнологічну, конкурентоспроможну, стійку і 

збалансовану (в частині попиту і пропозиції) промисловість будівельних 

матеріалів інноваційного типу, яка буде забезпечувати внутрішній і зовнішній 

ринки якісною, доступною та енергоефективною продукцією; 

– знизити залежність галузі від зарубіжних технологій, обладнання і 

сировинних компонентів. 

Тому для В’єтнаму перспективним є досвід Україні по використанню 

ротаційної технології формування бетонних виробів. Бетон при ротаційному 

ущільненні отримують шляхом силового набризгу бетонної суміші на поверхню, 

яку формують, зустрічно обертовими роторами, виконаними у вигляді металевих 

циліндрів з пластинами, розташованими вздовж їх утворюють (рис. 1). 

Така технологія при певних режимах формування дозволяє знизити і навіть 

виключити з початкових складових бетонної суміші дрібного заповнювача 

(піску) за рахунок того, що він утворюється в результаті дроблення крупного 

заповнювача. Це важливо при існуючому дефіциті дрібного заповнювача у 

В’єтнамі у зв’язку з забороною на використання річкового піску. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема ротаційного ущільнення бетонної суміші: 

1 – бетонна суміш; 2 – стрічковий живильник; 3 – фрагменти бетонної 

суміші; 4, 5, – ротори; 6, 7 лопати; 8 – потік дискретних частинок;  

9 – ущільнена бетонна суміш 

 

Крім того, використання безвібраційних технологій відповідає світовим 

тенденціям розвитку промисловості будівельних матеріалів, спрямованих на 

випуск нових типів (інноваційних і композитних) будівельних матеріалів і 

виробів зниженої матеріалоємності, підвищеної надійності і довговічності. При 

цьому до пріоритетних напрямів в інноваційних технологіях належить 

виробництво матеріалів з новими та поліпшеними експлуатаційними 

властивостями, в тому числі за міцністю, довговічністю та енергоефективністю. 

Також пропонована технологія дозволяє знизити і витрати цементу у 

порівнянні з рівноміцним вібраційним бетоном, а також у великій мірі знизити 

дефіцит дрібного заповнювача, тому пропонована технологія відповідає 
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Стратегії розвитку будівельних матеріалів та Стратегії розвитку цементної 

промисловості у В’єтнамі, на період 2021-2030 років.  

Залізобетонні вироби виготовляють із застосуванням вібраційного 

ущільнення бетонної суміші переважно за агрегатно-потоковою технологією. У 

той же час перспективним напрямком в будівельному матеріалознавстві є 

застосування безвібраційних технологій. При цьому використовуються, як 

правило, пластичні і надпластичні бетонні суміші, що в силу конструктивних 

особливостей силових форм в ряді випадків неприпустимо через витікання і 

розшарування бетонної суміші, зокрема, при виготовленні залізобетонних шпал 

на існуючих технологічних лініях. В цьому відношенні перевагою ротаційної 

технології є те, що ущільнення проводиться без вібрації з використанням 

жорстких і наджорстких бетонних сумішей зі зниженим витратою цементу. При 

цьому, як показує досвід виготовлення плитних виробів, досягається висока 

міцність і довговічність бетонних конструкцій. 

До переваг ротаційної технології слід віднести можливість ущільнення 

жорстких і наджорстких бетонних сумішей (від 30-100 с і більше), забезпечення 

високої міцності (від 20-100 МПа і вище) і довговічності (марка за 

морозостійкістю F500 і вище) виробів з бетону, висока продуктивність (до 250 

м3/ч), відсутність вібрації, низькі енерговитрати (0,4–0,6 кВтч/м3) і питома 

металоємність. Причому застосування ротаційної технології може бути 

реалізовано на існуючих лініях по агрегатно-потокової технології при 

модернізації тільки поста формування. 
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Проблеми енерго- та ресурсозбереження в будівництві, як найбільш 

енергоємній галузі народного господарства, набули першорядного значення в 

багатьох країнах світу. В даний час виготовлення в промисловому масштабі 

енергоефективних, недорогих і екологічно чистих конструкційно-

теплоізоляційних будівельних матеріалів стало однією з актуальних проблем 

будівельної галузі. Яскравим представником таких матеріалів є пористий бетон, 

що має великий резерв можливостей в зв’язку з недостатньою вивченістю впливу 

його структури на формування теплотехнічних і механічних властивостей. 

Теоретичні дослідження питань оптимізації макроструктури ніздрюватих 

бетонів з метою підвищення їх технічних і експлуатаційних властивостей є 

досить складними через багатофункціональність. Тому, для реалізації даного 

завдання найдоцільніше використовувати підхід, заснований на математичному 

моделюванні. 

При створенні математичної моделі структури пористого бетону в якості 

головної фізичної передумови, що визначає його міцність і теплотехнічні 

властивості, нами прийняті його внутрішні структурні особливості без прив’язки 

до конкретних типів композитів, добавок, в’яжучих тощо. Такий підхід дозволяє 

на наш погляд прогнозувати ступінь впливу окремих факторів, пов’язаних тільки 

з геометрією структури ніздрюватого бетону, що сприяє проведенню 

цілеспрямованого пошуку раціональних технологічних рішень за принципом 

«геометрія–параметри–тип», тобто від «структури за типом» [1]. 

При моделюванні оптимальної макроструктури пористого бетону 

враховувалися взаємне розташування пір (тип укладання), їх розмір, розмір 

міжпорових перетинок, що забезпечують необхідний коефіцієнт 

теплопровідності матеріалу. Для опису процесу тепло- вологопереносу в 

пористих середовищах використовувалася система диференціальних рівнянь, 

отриманих А. В. Личаним [2]. У результаті декількох математичних перетворень, 

що включають введення параметра пористості P, як функції вологи і пари, а 

також, параметру повітря через його концентрацію Wa, питомої теплоємності Ca, 

коефіцієнта переносу Da, коефіцієнта термодифузії DTa і густини a, отримуємо 
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остаточну систему диференціальних рівнянь, що описує процес переносу тепла 

при заданому коефіцієнті теплопровідності, який залежить від макроструктури 

пористого бетону, що характеризується параметром пористості P [3-4]: 
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де: C = Cs + Wl Cl; Wl, Cl, – відповідно концентрація і питома теплоємність 

рідини; T,  – відповідно температура і теплопровідність вологого тіла; Wa – 

концентрація повітря, Ca – питома теплоємність повітря, Da – коефіцієнт 

перенесення повітря, DTa – коефіцієнт термордіффузіі повітря, a –густина 

повітря, v – густина води; 
zyx 












   оператор Набла. 

На підстановці отриманих математичних залежностей (1) і (2) і за 

допомогою комп’ютерного моделювання був розроблений розрахунковий 

програмний комплекс [5]. Даний програмний комплекс дозволяє отримати такі 

характеристики структури матеріалу як розмір пір, товщину міжпорових 

перетинок, пористість і середню густину, що відповідають необхідному 

коефіцієнту теплопровідності. Застосування розробленого розрахункового 

комплексу дозволяє узгоджено здійснювати оптимізацію порового простору на 

всіх масштабних рівнях формування структури пористого бетону, а також на наш 

погляд послужить підставою для розробки нових перспективних напрямків  та 

відповідних технологічних прийомів для досягнення необхідних параметрів 

структури пористого бетону, що забезпечать отримання заданих теплотехнічних 

властивостей. 
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За порівняння зі сталевими неметалеві труби мають ряд важливих переваг, 

основні з яких наступні. За рахунок того, що внутрішня поверхня таких труб не 

заростає, їх пропускна здатність, як правило, на 6–12 % вище, ніж металевих. 

Термін служби при нормальних умовах експлуатації не менше 50 років, тоді як 

для сталевих, наприклад і системах водопостачання, він становить 15–20 років. 

Капітальні вкладення і приведені витрати на 20–30 % нижче. 

Дослідження показали, що подальше докорінне удосконалення конструкції 

напірних залізобетонних труб досягається при застосуванні замість сталевої 

арматури в таких трубах попередньо напруженої стрічкової склопластикової 

арматури (ЛСПА), що забезпечує трубам додаткові переваги: підвищується 

стійкість трубопроводів в умовах корозійного впливу з боку грунтових вод, 

знижується водопроникність стінок труб за рахунок склопластикового шару. 

Відпадає трудомісткий процес з нанесення на труби цементно-піщаного 

захисного шару. Склопластикові труби не руйнуються при впливі на них 

блукаючих струмів. 

В першу чергу доцільно було здійснити застосування склопластикової 

арматури для зовнішнього кільцевого армування таких труб, і найбільш просто 

ця задача вирішена для широко поширеною триступеневої технології 

виготовлення залізобетонних труб. Відомо, що останній ступінь і зазначеної 

технології – нанесення цементно-піщаного захисного шару є найбільш 

трудомісткою, що не отримала досі задовольните явного рішення. Застосування 

стрічкової склопластикової арматури дозволяє істотно вдосконалити цю 

технологію. 

Розроблена технологія виготовлення склопластобетонних напірних труб в 

відрізнивши від зазначеної вище триступеневої технології передбачає лише дві 

основні стадії (ступені): 

1-я стадія – виготовлення циліндричного бетонного сердечника; 

2-я стадія – спіральна обмотка осердя попередньо напруженої ЛСПА з 

утворенням суцільного склопластикового шару (обойми). Потреба в захисному 

цементно-піщаному шарі при цьому відпадає, так як склопластик є 

корозійностійким матеріалом і не потребує додаткового захисту. 

Сердечники представляють собою бетонні або малоармовані залізобетонні 

циліндри, з розтрубом або без розтруба, і залежно від способу стикування труб. 

Способи виготовлення сердечників можуть бути різними:  
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а – спосіб центрифугування; б – вібраційний спосіб та ін. 

Наступним процесом прийнятої технології напірних склопластобетонних 

труб є намотування на бетонний сердечник спіралі з ЛСПА. При намотуванні вся 

поверхня бетонного сердечника повністю покривалася склопластиком. З огляду 

на те, що товщина ЛСПА була прийнята 0,2 мм (з умови гнучкості), для 

забезпечення необхідного за розрахунком відсотка армування намотування 

стрічки проводилася в кілька шарів (до 20 шарів), витки склеювалися між собою 

полімерним сполучною (смола ЕД-20). 

Розрахунки показали, що бетонні труби діаметром 1200 мм, посилені 

склопластиковою оболонкою, по вартості в 2,2 рази дешевше чавунних і рівні за 

вартістю сталевих труб з нормальною протикорозійного бітумною ізоляцією. 

Необхідно враховувати при цьому і те, що довговічність експлуатації напірних 

склопластбетонних труб в 2,5 і 1,5 разів вище сталевих і чавунних труб 

відповідно. 
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Технологія улаштування бетонних підлог зі зміцненим верхнім шаром 

дозволяє водночас вирішити два завдання: виготовлення несучої плити і 

створення фінішного шару за один технологічний переділ. Бетонування плити та 

утворення верхнього зміцненого шару – процес безперервний, і не треба чекати, 

поки бетонна основа набере міцність. Це економить час і прискорює введення 

об’єкта в експлуатацію. Завдяки надійності, високій міцності, швидкості 

виготовлення і демократичній вартості бетонні зміцнені підлоги не мають 

аналогів. Будівельні компанії України опанували технологію зміцнення бетонної 

підлоги на початку 2000-х років. Розуміння специфічних вимог до бетону для 
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промислових підлог і багаторічний досвід їх використання дозволили 

сформувати критерії вибору постачальника та контролю якості бетону, в тому 

числі і для утворення надійного зміцненого шару. Клас бетону по міцності на 

стиск повинен бути не менше С 20/25; клас бетонної суміші за легкістю 

укладання – не більше П4; відсутність у дрібному заповнювачі грудок глини та 

інших домішок; обмеження повітря втягування в бетонну суміш на рівні 2%; 

повна відсутність у рецептурах бетонів шлакопортландцементу та домішок, які 

уповільнюють чи будь-як впливають на процес твердіння бетону; для 

фібробетонів: щоб запобігти утворенню грудок та гомогенному розподілу фібри 

у бетоні, вводити її треба виключно на бетонозмішувальному вузлі; наявність 

сучасного змішувального обладнання з автоматизованою системою дозування 

компонентів та автоматичною реєстрацією відвантажень, що забезпечує якість 

бетону та сталість його властивостей між партіями; бажано, щоб на підприємстві 

працювала акредитована будівельна лабораторія. Це забезпечує своєчасний 

контроль сировини та бетонної суміші на всіх етапах виробництва; достатність 

парку автобетоновозів, щоб забезпечити необхідний графік відвантажень; 

перевагою буде наявність GPS контролю доставки бетону.  

Аналіз теми дослідження показав, що в даний час спостерігається 

необхідність збільшення об'єктів будівництва промислових  будівель [1].  

Використовуючи великі різноманітні види напольних покриттів, виникає  

проблема вибору оптимального варіанту за механічним і експлуатуючими 

властивостями, за умови, що буде «ціна-якість» раціональна.  Під час  пошуку 

нових видів покриття, а також технологій  їх виконання зменьшувати 

трудомісткість та вартість робіт, підвищувати їх якість і довговічність [2,3]. На 

сучасному етапі розвитку будівництва застосовуються традиційні технології 

влаштування покриттів промислових підлог з бетону (цементно-піщане 

покриття, мозаїчна підлога, шліфування сухого бетону). Однак все частіше 

виявляється, що вони не цілком задовольняють сучасним тенденціям розвитку  

технологічних рішень зведення об'єктів промислового будівництва через низку 

проблем, пов'язаних з недовговічністю конструкцій, застосуванням неякісних 

матеріалів, недотриманням технології виробництва робіт. 

Для вирішення даних проблем необхідно розробити технологічні рішення і 

режими пристрою індустріальних підлог промислових будівель при 

одночасному зниженні трудомісткості і часу  виконання робіт, а також 

підвищенні їх  експлуатаційних якостей [4]. Класифікації підлог можна 

розділити за двома основними критеріями. Перший – за матеріалом, що 

застосовується в якості шару поверхні. У цю класифікацію входять 8 видів 

промислових підлог: фарбувальні, наливні, магнезіальні, асфальтобетонні, 

зміцнені, високонаповнені, бетонні та фібробетонної стяжки. Згідно з другою 

класифікації, підлоги промислових будівель бувають одношаровими і 

багатошаровими [5,6]. 

На основі аналізу літератури отримані данні по тривалості операцій  

влаштування підлоги. Виділено основні етапи улаштування підлоги. До них 

відносяться: підготовка підстави, влаштування покриття, очікування готовності  
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покриття до експлуатації. Найбільше часу, в основному, йде на очікування 

готовності покриття до експлуатації. Самим швидко влаштованим  видом 

покриття є модульне ПВХ-покриття.  Пристрій інших розглянутих видів 

покриття займає від 18 до 23 днів. Для дослідження деяких видів підлогових 

покриттів проведена їх оцінка за наступними критеріями: фізико-механічні 

властивості, експлуатаційні властивості, технологія пристрою. Результати 

показують , що кращими варіантами підлогових покриттів є модульне 

 ПВХ-покриття і бетонна стяжка. Не менш актуальною є економічна сторона, яка 

безпосередньо впливає на вибір покриття підлоги промислової будівлі. Завдяки 

великому різноманіттю  сучасних видів покриттів можна вибрати найкраще для 

певної задачі, при цьому підібравши оптимальне співвідношення «ціна-якість». 

Було проаналізовано  вартість операцій по влаштуванню покриття для підлоги 

різного виду на 1000 м2.  

Проаналізована загальна вартість влаштування покриття: найбільш 

економічним є пристрій модульного ПВХ-покриття, а також полімерної підлоги. 

При цьому пристрій покриття з клінкерної плитки є найдорожчим. 
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Розвиток сучасного будівництва вимагає створення полімерних матеріалів 

із новими властивостями, однак традиційні «чисті» полімери значною мірою 
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вичерпали свої можливості. Одним із основних способів створення нових 

полімерних матеріалів, які відповідають за своїми характеристиками вимогам 

різних галузей промисловості, є модифікація існуючих полімерів, в тому числі 

створення наповнених полімерних композиційних матеріалів. Крім того, сучасні 

економічні умови вимагають отримання матеріалів не тільки з високим 

комплексом характеристик, але і доступних, з досить низькою вартістю. Тому 

великі потенційні можливості поліпшення характеристик композиційних 

матеріалів закладені в використанні недорогих і ефективних наповнювачів, в 

число яких, безумовно, входять базальт і його похідні, а також великотоннажні 

техногенні відходи, одним з яких є відхід виробництва фосфорних добрив - 

фосфогіпс. 

Базальти – це високостабільні за хімічним і мінералогічним складом 

магматичні гірські породи, запаси яких в світі практично не обмежені і 

становлять від 25 до 38% площі, займаної на Землі магматичними породами. 

Запаси базальту вважаються невичерпними, так як встановлено, що в результаті 

вулканічної активності вони щороку поповнюються на 1 млн. м³. Запаси базальту 

в Україні посідають провідне місце в Європі (61 310 тис. м³ – у відкритих 

родовищах, майже 33 107 тис. м³ – у родовищах, що розробляються). Основні з 

них зосереджено в Рівненській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській 

областях. Найбільш відомим є родовище в Яновій Долині (Рівненська обл.) [1]. 

Світова тенденція на заборону використання азбесту та виробів із нього як 

канцерогенної речовини, що викликає онкологічні захворювання, дає змогу 

говорити про базальт як про можливий замінник. Великий запас базальтового 

каменю уможливлює заміну традиційних дорогих натуральних та хімічних 

волокон [1]. Спочатку технологію виробництва базальтових волокон було 

засекречено й доступно лише для використання виключно у військових і 

аерокосмічних проектах, а в 1995 р. – розсекречено й дозволено використовувати 

в цивільних цілях [2; 3]. Базальтові волокна в процесі експлуатації піддаються дії 

води, пари, кислот, лугів тощо. Їхню хімічну стійкість визначають зміною маси 

волокон до та після оброблення агресивним розчином. Втрата маси є відносною 

мірою хімічної стійкості до взятого реагенту. Базальтове волокно не піддається 

значному руйнуванню в нейтральному та слаболужному середовищах, але є 

менш стійким до дії кислот. Надтонке волокно зі скла (еталон), навпаки, стійкіше 

в кислих і менш стійке до нейтральних і лужних реагентів. 

Хімічну стійкість базальтових волокон до дії кислих середовищ можна 

підвищувати. Адже вони являють собою склоподібний мінерал, який за 

відповідних температурних умов може бути частково закристалізований. При 

кристалізації іони Ca, Mg, Fe беруть участь в утворенні кристалів. Аморфна 

структура, що характерна для склоподібного базальту, переходить в більш стійку 

кристалічну решітку, в якій окремі частинки тісно з’єднані між собою, і зв’язки 

таким чином стають міцнішими. При кристалізації базальту виникають дві 
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основні фази: склоподібна та окремі кристали. Кристалічна фаза є хімічно 

стійкішою, ніж вихідний склоподібний базальт. Крім того, склоподібна фаза, яка 

охоплює окремі кристали, по відношенню до первинної стає більш кислою, 

оскільки вона вже не містить основних катіонів, і таким чином її хімічна стійкість 

до кислот у кілька разів вища. Висока хімічна стійкість базальтових волокон у 

водних середовищах пояснюється відносно низькою гігроскопічністю. 

Коефіцієнт гігроскопічності цих волокон, визначений в умовах 98-відсоткової 

вологості повітря, практично не змінюється з часом і за величиною в 7–8 разів 

нижчий, ніж за тих же умов у надтонкого волокна зі скла. Усі властивості 

базальтових волокон (теплоізоляційні, акустичні, фільтрувальні тощо) необхідно 

оцінювати з обов’язковим урахуванням їхньої хімічної природи, що й зумовлює 

галузі застосування [4]. Основною акустичною характеристикою 

звукопоглинаючих матеріалів і конструкцій є величина коефіцієнта 

звукопоглинання, яка залежить від частоти й кута падіння звуку та дорівнює 

відношенню кількості поглинутої матеріалом або конструкцією звукової енергії 

до загальної кількості падаючої на матеріал або конструкцію звукової енергії за 

одиницю часу. Загальнобудівельна базальтова сітка завдяки своїм 

характеристикам є ефективним матеріалом для армування різних стяжок і 

наливних підлог. 

Армування стяжки підлоги (у т. ч. наливних підлог), виконаних з розчину 

марки М100 і вище, служить для запобігання появи в них усадочних тріщин, 

підвищення міцності при вигині в разі дії зосередженого навантаження. 

Базальтова сітка застосовується для армування стяжки замість металевої. 

Армування стяжки підлоги покращує властивості бетону в експлуатації, 

підвищується його жорстокість і знижується деформативність. Армування 

стяжки дозволяє зменшити її товщину без шкоди для її якості, що дасть 

можливість скоротити витрату матеріалів. 

При випробуваннях було встановлено що за оцінки міцності при вигині і 

стиску бетонної стяжки (клас бетону по міцності на стиск В22,5–М300) 

товщиною 50 мм, армованої сіткою з базальту діаметром 2-3 мм з осередком 

50×50 мм (25×25 мм). Руйнування зразків наступало при навантаженні 

 Nср = 1012 кгс, при цьому розтяжне напруга нижньої зони плит при вигині 

становило Rt, ср = 64,0 кг/см². Підвищення експлуатаційної надійності і 

сейсмостійкості несучих і не несучих стін, в тому числі перегородок, при 

будівництві будівель як в звичайних, так і в сейсмонебезпечних районах 

досягається застосуванням базальтової сітки. Як матеріал кладки 

використовувати газобетонні блоки маркою по щільності не нижче Д500: 

кріплення перегородки, що забезпечують стійкість перегородок з площини, 

повинні кріпитися по висоті – в 3 точках, до перекриття – з кроком 1200 мм. 

Кріплення повинні бути жорсткими; як розчину використовувати клей для 

газобетонних блоків міцністю на стиск не менше 10 МПа; як горизонтальної 
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арматури в перегородках використовувати сітку базальтову будівельну 

шириною рівною ширині кладки. Оштукатурювання перегородки необхідно 

проводити в кілька етапів: на викладену перегородку нанести товщиною в 1мм 

підготовчий шар клею; не пізніш як через 5 годин необхідно закріпити 

вертикальне армування і зробити оштукатурювання шаром клею, товщина яких 

не менше товщини вертикального армування; після 24 годин необхідно нанести 

поверх оштукатурених поверхонь ще один шар товщиною в 1мм; при товщині 

перегородки 110 мм необхідно влаштовувати фахверкові стійки через кожні  

5, 6 м; при товщині перегородки більше 110 мм необхідно влаштовувати 

фахверкові стійки через кожні 7 м. 

Отже, виходячи із аналізу властивостей базальтових волокон встановлюємо  

наступні причини використання  базальтової сітку: висока адгезія; стійка до 

корозії; низька теплопровідність; навантаження на розрив не поступається 

сталевий; не велику вагу, всього 285 гр./м². При зведенні будівлі будь-якої 

поверховості доцільно застосовувати базальтову сітку. Вона забезпечить 

необхідне зчеплення різного роду матеріалів при виконанні будівельних робіт. 

Поставляється базальтова сітка кладки в компактних, легких не більше 13 кг 

рулонах шириною один або два метри, що займають мінімум місця при 

складуванні. 
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Актуальною проблемою сучасного будівництва є «житлове питання». В 

даний час головна проблема «житлового питання» полягає у високій вартості 

житла. 

Застосування технології монолітного домобудівництва дозволяє значно 

знизити собівартість будівлі, отже, зробити житло доступнішим для населення 

країни. Переваги монолітного будівництва перед іншими технологіями 

полягають в наступних факторах 

– скорочення витрати цементу і арматури в несучих конструкціях будівель 

на 15% через відсутність монтажно-транспортних навантажень; 

– скорочення енергоємності виробництва на 35%; 

– монолітні будівлі легше цегельних на 16-26%, суттєво зменшується 

товщина стін і перекриттів. За рахунок полегшення ваги конструкцій 

зменшується матеріаломісткість фундаментів, відповідно здешевлюється 

пристрій фундаментів; 

– за умови, що монолітне будівництво ведеться за чітко відпрацьованою 

схемою, зведення будівель здійснюється в більш короткі терміни. 

– монолітне будівництво забезпечує практично «безшовну» конструкцію. 

Завдяки цьому підвищуються показники тепло і шуму щільності, в той же час 

конструкції більш довговічні; 

Зниження собівартості, зростання темпів і обсягів монолітного 

домобудівництва неможливі без зниження трудомісткості виконання робіт, 

підвищення якості, поліпшення умов праці і підвищення його продуктивності. 

Це можливо за рахунок широкого застосування засобів механізації, 

автоматизації та роботизації. 

Одним з найбільш трудомістких технологічних процесів в монолітному 

будівництві є опалубні роботи, а саме установка, демонтаж опалубки і її 

переміщення на наступний ярус бетонування. Дані процеси обумовлені 

наявністю безлічі ручних складних і трудомістких операцій в зв'язку, з чим 

виникає актуальність розробки технології зведення монолітних будівель в 

автоматизованих опалубних комплексах, що збираються на нульовому рівні 
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бетонування і автоматично переміщуються на наступний рівень в зібраному 

стані без застосування додаткових зовнішніх коштів. 

Розробка автоматизованих опалубних комплексів і вдосконалення 

технології зведення будівель на їх базі, є важливими завданнями сучасної 

російської будівельної індустрії. 

Кардинально вирішити цю задачу можна шляхом автоматизації 

технологічних процесів бетонування, тобто автоматизації окремих типових 

технологічних операцій, що входять в комплексний процес зведення 

монолітного будівлі. 

Для управління основними технологічними операціями підйому 

будівельних опалубок використовуються системи автоматичного управління 

(САУ). Подібні САУ різних типів на базі сучасної лазерної та мікропроцесорної 

техніки передбачають наступні підсистеми контролю: 

рівномірності підйому опалубки; 

установки щитів опалубки в проектне положення (по вертикалі і 

горизонталі); 

розпалубки; 

межцикловій обробки щитів опалубки, що включає автоматизовану 

механічну очистку опалубки від бетону та нанесення мастил роботизованими 

системами. 

Впровадження автоматизованих опалубних комплексів виражається в 

значному скороченні витрат праці, зменшенні термінів і поліпшенні якості 

монолітного домобудівництва, зниженні його собівартості. 
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Компактно забудована міська територія являє собою найбільшу перешкоду 

на шляху задоволення нових соціальних, екологічних і технічних потреб 

населення, реалізація яких зазвичай пов’язана із залученням нових територій. 

Проблема промислових територій, що опинилися в міській смузі, існує в 

багатьох розвинених країнах. Європейське рішення, яке реалізується останніми 

десятиліттями – кардинальне перетворення промислових зон або виведення їх за 

межі міст. 

Основними вирішальними факторами при перепрофілюванні промислових 

будівель у громадські є дотримання нормативних вимог щодо чотирьох груп 
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основних факторів: містобудівних, об’ємно-планувальних, конструктивних, 

естетичних. 

Містобудівними факторами є розміщення та параметри ділянки 

експлуатації будівлі, що підлягає реконструкції (перепрофілюванню), яка 

повинна відповідати вимогам забезпечення нормативної інсоляції приміщень 

громадської будівлі, можливості влаштування (або наявності) зручних підходів, 

під’їздів і автостоянок, організації благоустрою з належним рівнем озеленення. 

До об’ємно-планувальних вимог щодо громадських будівель є наявність 

(або конструктивна можливість додаткового влаштування) основних входів, що 

повинні мати зручні підходи та оптимальні розміри, враховуючи фізичні 

можливості всіх розрахункових категорій відвідувачів. Окрім того, необхідно 

дослідити можливість улаштування ліфтів, висоту приміщень і ступінь 

вогнестійкості тощо. Порівняльний аналіз об’ємно-планувальних факторів 

свідчить, що при недотриманні вимог стосовно висоти поверху існуючої 

промислової будівлі щодо відповідних вимог, які висуваються до громадських 

об’єктів, її подальша реконструкція (зі зміною призначення) практично 

неможлива або зумовлює виконання часткового демонтажу існуючих 

конструкцій, що потребує значних капіталовкладень. 

Наступним, подекуди вирішальним, фактором при прийнятті рішення 

щодо можливості перепрофілювання існуючих промислових будівель є 

конструктивні рішення існуючої будівлі та технічний стан на момент обстеження 

(реконструкції). Окрім факторів, пов’язаних із природнім фізичним зносом 

окремих конструктивних елементів і будівлі в цілому, досить важливим є той 

чинник, що зміна призначення об’єкта зазвичай призводить до зростання значень 

граничного розрахункового та експлуатаційного корисного навантаження. 

Естетичні фактори сучасного міста вимагають не просто перегляду 

окремих елементів архітектурних ансамблів міста, а й зміни структури будівель 

і споруд. Зараз важливо вирішувати не тільки проблему функціональності 

об'єктів, а й враховувати ступінь впливу архітектурного середовища на людину, 

яка в даний час не рідко викликає лише негативні асоціації. Високий естетичний 

рівень забудови позитивно позначається на зовнішньому вигляді міста, що в 

свою чергу, розвиває естетичне сприйняття соціуму і підвищує працездатність 

кожної людини. 

З безлічі існуючих методів естетичної реновації промислових будівель і 

споруд виділимо декілька основних, які дозволять адаптувати промислову 

архітектуру до сучасних містобудівних умов: метод «аплікації», метод 

«інтеграції», метод «аналогії». 

В рамках методу аналогій можна виділити наступні групи аналогій: 

біологічні аналогії  –  образи, в яких вгадується схожість з природними формами; 

функціональні аналогії – образи, які прямо або побічно говорять, не тільки про 

функції будівлі, а й про специфіку підприємства; технічні аналогії – з одного 

боку це можуть бути образи, що виникли на основі того чи іншого технічного 

пристрою, але можливо і інший напрямок – відображення на фасаді якогось 

умовного технологічного процесу; подібності – образи, пов’язані візуальною 
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схожістю з будь-яким об’єктом з предметного світу. 

При розгляді взаємозв’язку промислових і цивільних об’ємів в структурі 

міста з композиційної точки зору, виділяються наступні прийоми адаптації 

промислової забудови: модифікація – зміна пропорцій, форми, конфігурації і 

положення частин об’єкту; заміна – використання нових окремих форм, 

конструкцій, проекцій, функцій; виключення або додавання кількості функцій, 

форм, конструкцій об’єкту; поєднання – комбінаторика властивостей, функцій, 

ідей, елементів в одному; інверсія – перевертання, розгляд поставлених завдань 

за принципом «від протилежного». 

Таким чином, в умовах реновації промислової будівлі на визначення 

формату і об’ємно-планувального рішення цивільних будівель значний вплив 

мають характеристики існуючої структури та історико-культурної цінності 

об’єкта, який перебудовується. Їх можна умовно поділити на кількісні та якісні. 

До кількісних відносяться геометричні параметри будівель, споруд, території 

реновації (довжина, ширина, висота, поверховість, площа ділянки, площа 

забудови). До якісних відносяться: містобудівні ознаки (розміщення в структурі 

міста, категорія промислового району, характер оточуючої забудови, 

розвиненість і характеристики пішохідно-транспортної мережі); об’ємно-

планувальні (тип об’ємно-планувальної структури промислової будівлі, окрема 

будівля, група будівель, вид забудови); історико-культурні (історико-культурна 

цінність: цінна фонова, нейтральна або дисгармонійна забудова; архітектурна 

виразність, образність); матеріальні ознаки (процент збереження несучих та 

огороджуючих конструкцій, несуча здатність); природно-екологічні 

(забрудненість ґрунтів, водойм; наявність і цінність природного і 

антропогенного ландшафту). 
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Перш ніж приступити до виконання робіт щодо ремонту й підсиленню 

фундаментів, необхідно встановити причину пошкодження фундаментів і 

усунути її. Для визначення причин пошкодження фундаментів, а також під час 

їхньої реконструкції проводять збирання відомостей стосовно історії будівлі або 

споруди, а також обстежують надземну й підземну частини будинку й прилеглої 

території. Це особливо актуально для старих будинків. 
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Якщо під час реконструкції або капітального ремонту будівлі навантаження 

на фундамент не зростає, то достатньо відрити два-три шурфи. За наявності 

деформацій і тріщин у стінах шурфи обов’язково виконують у місцях 

передбачуваного пошкодження фундаменту. Їх відривають на 0,5 м нижче рівня 

підошви фундаменту. У плані шурф має форму прямокутника, до того ж більша 

його сторона завдовжки 1,5...3 м прилягає до фундаменту. Міцність фундаментів 

і стін підвалу визначають за допомогою поширених неруйнівних методів, 

наприклад акустичного, радіометричного, механічного тощо. 

Роботи щодо ремонту й підсиленню фундаментів складні, трудомісткі й 

значущі. Їх виконують спеціалізовані бригади по захватках. Протяжність 

захваток не повинна перевищувати 2 м, щоб не пошкодити суміжні ділянки 

фундаменту й розміщені вище конструкції будівлі або споруди. 

Залізобетонні обойми влаштовують у тому разі, якщо на окремих ділянках 

фундаменту міцність мурування нижчих шарів менша за міцність верхніх. 

Роботи виконують по захваткам 2...2,5 м завдовжки. Залізобетонні обойми 

влаштовують з однієї або з двох боків. Способи влаштуванням обойм можуть 

бути різними. Розглянемо деякі з них. 

Під час влаштування двобічної залізобетонної обойми в тілі фундаменту в 

шаховому порядку через 1...1,5 м просвердлюють наскрізні поперечні отвори 

(див. рис. 1, а). Далі з обох боків встановлюють арматурні сітки, розміри 

осередків яких становлять від 100×100 мм до 150×150 мм з арматурної сталі 

діаметром 12...20 мм. Арматурні сітки з’єднують арматурними стрижнями 

діаметром 12...20 мм, встановлюючи їх у просвердлені отвори. Потім 

встановлюють опалубку і бетонують бетонною сумішшю (осад конуса більше 15 

см) класу бетону С 8/10 і більше. Бетонування може виконуватися методом 

пошарового торкретування. Мінімальна товщина обойми – 150 мм. Під час 

влаштування однобічної залізобетонної обойми поперечні арматурні стрижні 

закладають у раніше просвердлені гнізда в тілі фундаменту на цементно-

піщаному розчині (рис. 1, б). А потім кріплять до них арматурні сітки. 

 

Рисунок 1 – Посилення бутових фундаментів шляхом влаштування 

залізобетонної обойми: а – двобічної; б – однобічної; 1 – бутовий фундамент; 2 

– анкер; 3 – арматурна сітка; 4 – опалубка; 5 – бетонна суміш 

5 
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В окремих випадках залізобетонні обойми армують одиночними 

арматурними стрижнями. Для цього по всій довжині фундаменту відривають 

траншею, глибина якої на 1 м більше за відмітку закладення фундаменту. У тілі 

фундаменту на проектну позначку з кроком 1,5 м пробивають наскрізні отвори, 

встановлюють у них поперечні балки з двотавра № 18...20 на цементно-піщаному 

розчині. До поперечних балок у повздовжньому напрямі приварюють куточки № 

75 завдовжки 500...700 мм або двотавр № 18. Після поглиблення траншеї в тілі 

фундаменту в шаховому порядку з кроком 80...120 см свердлять отвори 

діаметром 18...20 мм 150...180 мм завглибшки, у які забивають окремі стрижні 

діаметром 18...20 мм. Виконують палублення й укладають бетонну суміш, 

ретельно ущільнюючи її. Після набуття бетоном необхідної міцності виконують 

розпалублення й зворотне засипання пазух, пошарово ущільнюючи. 
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У Харкові та по країні в цілому експлуатується велика кількість цивільних і 

промислових будівель з дерев’яними конструкціями перекриттів і дахів, термін 

експлуатації яких, як правило, перевищує норми фізичного зносу. 

Технічний стан дерев’яних конструкцій перекриттів і дахів за результатами 

обстежень в більшості випадків оцінюється як обмежено працездатний і 

неприпустимий, що часто пов'язано з непружними деформаціями деревини 

внаслідок повзучості матеріалу, а також з корозійними процесами деревини. 

Зокрема, відносні прогини балок і крокв за тривалої їхньої експлуатації 

найчастіше знаходяться в діапазоні (1/75…1/125)L, що перевищує допустимі 

значення. 

Корозія деревини – це руйнування деревини під впливом зовнішнього 

агресивного середовища. Швидкість корозії деревини залежить від чинників 

навколишнього середовища: біологічних (ураження різними мікроорганізмами, 

комахами, грибами) і кліматичних (вплив вологості повітря, ультрафіолетового 

випромінювання, коливань температури, кисню повітря, опадів). 

mailto:tsp@kname.edu.ua
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Істотна вологість деревини (понад 10%) виявляється за результатами 

обстежень в горищних приміщення з недостатньою вентиляцією або в зоні 

активних протікань води. У перекриттях і навіть в опорних частинах балок, в 

товщі стін, вологість деревини, як правило, в межах 10 %. 

Захист дерев’яних конструкцій від біологічної та хімічної корозії повинен 

здійснюватися з використанням конструкційних заходів та хімічних продуктів 

(біоцидів). Зокрема, конструкційні заходи повинні передбачати: 

– захист деревини конструкцій від безпосереднього зволоження 

атмосферними опадами, ґрунтовими та талими водами, технологічними 

розчинами та від капілярного і конденсаційного зволоження; 

– систематичне просушування деревини конструкцій шляхом створення 

осушувального температурно-вологісного режиму (природна і примусова 

вентиляція приміщення, влаштування в конструкціях і частинах будівель 

осушувальних продухів, аераторів). 

З огляду на найбільшу пошкоджуваність опорних частин дерев’яних балок 

і крокв необхідне посилення дерев’яної балки протезуванням його опорної 

ділянки [3], а саме: 

– установлення тимчасової страхувальної опори з підклинюванням під 

частиною посилюваної дерев’яної балки, що зберігається; 

– розбирання ділянки перекриття в зоні робіт із підсилення, наприклад, 

підлог, накату з дощок тощо; 

– вирізання та видалення дефектної ділянки дерев’яної балки; 

– установлення на торець частини дерев’яної балки, що зберігається, 

гідроізоляційної прокладки; 

– закріплення на торці частини дерев’яної балки заставної деталі, виконаної 

у вигляді швелера і забезпеченою анкерами з одного боку і глухарями або 

саморізами з іншого боку, здатними сприймати розтягувальні зусилля; 

– розміщення опалубки, встановлення арматурного каркаса; 

– укладання бетонної суміші в опалубку і повне заповнення бетонною 

сумішшю ніші в стіні; 

– витримування після бетонування до набору бетоном необхідної міцності, 

відновлення цілісності розібраної ділянки перекриття; 

– демонтаж тимчасової страхувальної опори. 

  
Рисунок 1 – Спосіб протезування дерев’яної балки: 

1 – страхувальна опора; 2 – підклинювання; 3 – дерев’яна балка; 4 – гідроізоляційна 

прокладка; 5 – заставна деталь; 6 – анкери; 7 – саморізи; 8 – опалубка; 

9 – арматурний каркас; 10 – бетонна суміш; 11 – ніша; 12 – стіна; 13 – протез 
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ОБСТЕЖЕННЯ ЗАНЕДБАНИХ БУДІВЕЛЬ 

 
1А. О. АТИНЯН, к. т. н., П. Ю. БАРАНОВ, к. е. н. 
2М. І. КОТЛЯР, к. т. н. 
1Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: tsp@kname.edu.ua,: pavelbaranov39@gmail.com 
2Харківський національний університет будівництва та архітектури,  

E-mail: kotlyarhnuba@gmail.com 

 

У роботі розглядаються особливості використання фотографування в 

процесі натурного технічного обстеження занедбаних будівель. Актуальність 

проблеми продиктована: а) важливістю цього процесу при натурному 

технічному обстеженні об'єктів, особливо занедбаних; б) відсутністю 

нормативної бази, яка регламентує цей процес, в) обмеженістю науково-

методичним забезпеченням даного процесу. Метою даного дослідження є 

узагальнення досвіду технічного фотографування при натурному обстеженні 

занедбаних будівель. Для реалізації поставленої мети розглядаються наступні 

завдання: 1) систематизація різних видів фотоілюстрацій при технічному 

обстеженні; 2) розробка заходів щодо оптимізації процесу фотографування при 

натурному обстеженні; 3) формування стандартних описів фотоілюстрацій;  

4) інтерпретація результатів фотоілюстрацій в процесі формування результатів 

обстеження. Як заходи з оптимізації процесу фотографування занедбаних 

будівель слід зазначити наступні: розробка стислого методичного посібника, 

який би регламентував процес проведення фотосесії; типова структура 

фотоілюстрації (розташування фотоматеріалу з конкретними посиланнями у 

вигляді стрілок; набір стандартних описів під фотоілюстраціями по кожному 

різновиду). Результати систематизації різних видів фотоілюстрацій, з вимогами 

до них наведені нижче в таблиці 1.  

Таблиця 1 – Систематизація фотоілюстрацій при натурному обстеженні 

будівель 
Вид фото - та 

відео - зйомок 

об’єктів 

Призначення та 

практичне 

значення 

Стисла характеристика. 

Об’єкти зйомки Вимоги 

до місця зйомки 

Основні технічні засоби 

Орієнтуюча Для орієнтування 

об’єкту 

дослідження в 

цілому відносно 

постійних 

орієнтирів.  

Проводиться фіксація 

об’єкту відносно 

постійних орієнтирів. з 

позначенням орієнтації 

по сторонах світу 

Фото та відеокамери, 

рулетки, 

Лазерні сканери типу 

«Faro focus 3D scanner», 

Електронні тахеометри. 

Безпілотні летальні 

апарати або дрони з 

відокамерою. 
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Таблиця 1. Продовження  
Оглядова Фіксує загальний 

вигляд об’єкту в 

цілому з різних 

боків  

Фото- та відео- фіксація 

об’єкту в цілому, його 

фасадів, даху, крупних 

конструкцій. 

Фото та відеокамери, 

рулетки, 

Лазерні сканери типу 

«Faro focus 3D scanner», 

Електронні тахеометри. 

Безпілотні летальні 

апарати або дрони з 

відокамерою. 

Панорамна Фіксує загальний 

вигляд 

довгомірних, 

висотних чи 

складних за 

конфігурацією 

об’єктів в цілому.  

Покрокова фото- та 

відео-фіксація 

будівельного об’єкту.  

Вимірювальна Для визначення 

фізичних, в т.ч. 

кількісних 

характеристик 

об’єктів 

дослідження. 

Фото- та відео- фіксація 

об’єкту із засобами 

вимірювання.  

Рулетки, лінійки 

масштабні. 

Репродукційна Для вивчення 

історії будови і 

оформлення звіту 

та висновку.  

Фотографування 

документів, що 

додаються.  

Фотокамери, цифрові 

фотолабораторії, 

освітлювачі, софіти, 

штативи. 

Детальна  Окремі 

конструкції, їх 

частини, 

характерні місця 

зовні і зсередини 

будівлі, дефекти, 

пошкодження.  

Фото- та відео- фіксація 

окремих проблемних 

місць.  

Фото та відеокамери, 

рулетки,  

Масштабні рулетки, 

освітлювачі, штативи, 

комп’ютерна техніка. 

Висновки. 

1. Представлений матеріал підтверджує актуальність дослідження і 

дозволяє досягати максимальну обґрунтованість натурного обстеження. 

2. Подальші дослідження слід проводити в напрямку науково-методичного 

забезпечення візуалізації процесу технічного обстеження будівель, особливо 

занедбаних. 
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ЄВРОПЕЙСЬКІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 

САМОУЩІЛЬНЮВАЛЬНОГО БЕТОНУ І СУЧАСНЕ ЛАБОРАТОРНЕ 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СУБУ  

1О. М. БОЛОТСЬКИХ, к. т. н. 
2Г.-Г. РОЙТЕР, дипл.-інж. 
1Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: tsp@kname.edu.ua 

2Виробнича компанія TESTING Bluhm & Feuerherdt GmbH,  

12277, м. Берлін, Німеччина, Motzener Straße 26 B 

E-mail: h.reuter@testing.de 

Самоущільнювальний бетон – це бетон, який без впливу на нього 

додаткової зовнішньої ущільнюючої енергії, самостійно під впливом власної 

маси: тече, звільняється від присутньому в ньому повітря і повністю заповнює 

простір між арматурними стрижнями і опалубкою. Самоущільнювальний бетон 

може містити залишковий обсяг пір також, як і вібрований бетон. 

При розробці оптимальної рецептури самоущільнювального бетону велику 

роль відіграють реологічні дослідження. Методика і послідовність досліджень 

розроблена за японським зразком, включає лабораторні дослідження вихідних 

матеріалів і має наступні етапи: випробування цементного тесту, випробування 

розчину, випробування бетону. 

Узагальнюючи різні публікації і нормативний документ методи 

діагностики свіжоприготованого самоущільнювального бетону в найбільш 

простій формі можна представити у вигляді таблиць 1, 2. 

Таблиця 1 – Діагностика розчину 

№ Лабораторне 

обладнання 

Вимірювані параметри Одиниця 

вимірювання 

1 Конус Хегермана з 

насадкою і скляною 

підставою 

максимальний діаметр 

розтікання дрібнозернистої 

суспензії або розчину 

 

мм 

2 V-подібна воронка 

для розчину 

час протікання розчину через 

воронку 

сек 

 

Таблиця 2 – Діагностика бетону 

№ Лабораторне 

обладнання 

Вимірювані параметри Одиниця 

вимірювання 

 

1 

Конус Абрамса з 

широкою плитою 

підстави 

максимальний діаметр 

розтікання бетону 

час розтікання до досягнення 

діаметра 500 мм 

мм 

 

сек 
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Таблиця 2. Продовження 

 

 

2 

Конус з блокіро-

вочним кільцем з 

стержнями 

максимальний діаметр 

розтікання бетону 

час розтікання до досягнення 

діаметра 500 мм мм 

мм 

 

сек 

3 V-подібна воронка 

для бетону 

час протікання бетону через 

воронку 

сек 

 

4 

 

Європейський L-

подібний ящик 

співвідношення рівнів бетону 

після розтікання 

час досягнення бетоном при 

розтікання до 40 см-позначки 

- 

 

сек 

 

5 

 

Ящик Каджима 

співвідношення рівнів бетону 

після розтікання і подолання 

опору стрижнів 

 

6 Тестовий ящик для 

бетону 

співвідношення рівнів бетону 

після розтікання і подолання 

опору стрижнів 

 

7 3-х секційна 

циліндрична форма 

рівномірність розподілу великого 

і дрібного заповнювача 

 

 

МОБІЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ В МОРСЬКОМУ КОНТЕЙНЕРІ – ОДИН З 

ЕФЕКТИВНИХ ВАРІАНТІВ ПЕРЕСУВНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ДЛЯ 

ДІАГНОСТИКИ БЕТОНУ  

О. М. БОЛОТСЬКИХ, к. т. н. 

Я. В. СЕЛІХОВА, аспірантка  

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: tsp@kname.edu.ua, mb@kname.edu.ua 

 

Пересувна (мобільна) будівельна лабораторія призначена для проведення 

випробувань на об'єктах будівництва та контролю якості матеріалів, виробів і 

конструкцій, включаючи грунти, асфальт, цемент, щебінь, пісок, сталеві вироби 

і арматуру, будівельні розчини, бетонні суміші та добавки до бетону. Особливо 

ефективно і раціонально використовувати мобільну лабораторію на великих 

об'єктах будівництва: електростанції, мости, промислові споруди тощо. 

Сучасне програмне забезпечення та досвід робіт в області створення 

будівельних мобільних лабораторій дозволяє виробникам мобільних 

лабораторій на етапі проектування обговорити з замовником: 

 вибір стандартної довжини контейнера (як правило 

використовується контейнер довжиною 20 або 40 футів); 

 оснащення лабораторної меблями та обладнанням. 

mailto:mail:%20tsp@kname.edu.ua
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Будівельні мобільні лабораторії на базі морського контейнера мають цілий 

ряд переваг: 

 можливість виконання вхідного контролю на місці виконання 

будівельних робіт; 

 можливість проведення нормативних руйнують випробувань 

цементу і бетону (пол і бічні стіни контейнера як правило додатково зміцнюють 

для надійного монтажу і роботи пресів, а також на випадок транспортування 

лабораторії); 

 можливість оснащення мобільної лабораторії не великими 

допоміжними вантажопідйомними механізмами для полегшення роботи 

персоналу; 

 можливість підтримки заданих кліматичних умов тобто можливість 

оснащення мобільної лабораторії установками кондиціонування повітря, 

системами опалення та теплоізоляції; 

 електропостачання, водопостачання, каналізація та освітлення; 

 можливість повноцінного використання багатофункціональної 

лабораторних меблів з нержавіючої сталі; 

 можливість переміщення і навантаження контейнера на 

будівельному майданчику з використанням потужних спеціалізованих 

навантажувачів; 

 мобільність, тобто можливість транспортування контейнера на значні 

відстані автомобільним, залізничним і водним видами транспорту.  

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬНИХ 

ПОКРИТТІВ З СИСТЕМАМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ ПРИ ЗВЕДЕННІ 

ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

  

О. Ю. СУПРУН, к. т. н 

СЛЕЙМАН ЯСИН АХМАД, магістр  

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: tsp@kname.edu.ua 

 

Спочатку готується основа для озеленення. Підстава. Це перший шар, являє 

собою несучі конструкції даху. У разі плоского даху це бетонна плита, для 

скатної потрібна обрешітка. Знімається покрівельне покриття. Для абсолютно 

плоского даху робиться розухилення: цементною стяжкою утворюється кут до  

5 ° з ухилом до водостоку. 

Гідроізоляційний шар. Всі рослини без винятку потребують поливу. Але цей 

вплив дуже шкідливий для матеріалів, з яких виробляється дах. 

Використовується гідроізоляція, що обгороджує грунт від даху. Застосовуються 

полімерні мембрани або поліетиленова плівка. Чудово піддійте рідка гума. 

mailto:tsp@kname.edu.ua
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Гідроізоляція може розташовуватися безпосередньо на покрівельне покриття. 

Гідроізоляція, вкладається в два шари: нижній шар кріпиться механічним 

шляхом, верхній наплавляється. Шви споюють. 

Теплоізоляція. Наступним кроком є укладання теплоізоляції. Якщо в цій 

якості взято плитний утеплювач, кожна плита повинна розташовуватися впритул 

один до одного. Якщо в цьому є необхідність, стики проклеюються. Плити не 

обов'язково повинні кріпитися до основи. Якщо покрівля облаштовується на 

кроквяній системі, в ній вже зазвичай є плити як утеплення. Якщо їх немає, 

потрібно прокласти, робиться це з боку горища. 

Далі кладеться додатковий шар гідроізоляції. Це може бути плівка з 

почесними модифікаторами, які не пускають зростання коріння вглиб. Для 

звичайної газонної трави піддійте звичайна плівка, без цих функцій. Потім 

споруджується корнезахисний бар 'єр. 

Шар дренажу утримує потрібну для рослин кількість води, тоді як дозволяє 

основній масі йти через водозливну воронку або жолоб. В якості нижнього шару 

використовуються керамзит середньої або великої фракції. Для дренажу 

береться гравій або зрихлена глина, можна застосувати пластикові геомати. Щоб 

поліпшити відтік води, беруть перфоровані трубки. 

Фільтруючий шар не дає потрапити ґрунтовному осіданню в дренаж. 

Геотекстиль з високим рівнем міцності укладають з нахлестом. 

Тепер потрібно зробити георешетку: пластикові комірки встановлюються на 

скат, не даючи грунту сповзати по ньому. 

Укладання ґрунту. Її склад і товщина шару залежать в першу чергу від сортів 

рослин. Грунт повинен бути пористий, легкий і вологомісткий. 

Родючий ґрунт. Ґрунти, що використовуються на даху, повинні відрізнятися 

невеликою вагою, теплото. Рекомендується застосовувати легкий ґрунт, що 

складається з нейтрального торфу, дрібного керамзиту і перліту. Можна додати 

глину, сланець, пісок. 

Рослини висаджують у верхній шар ґрунту. 

Враховуючи кліматичні умови, рослини варто вибирати з кореневою 

системою, що зростає горизонтально: злакові, мох. З високою морозостійкістю і 

посухостійкі, не екзотичні, невибагливі. 

 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

 

Л. В. ГАПОНОВА, к. т. н, доцент  
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: gaplyudmila@gmail.com 

На базі існуючої будівлі промислового холодильника, що належить ТОВ 

«ХЛАДОПРОМ», м. Харків було проведено дослідження причин руйнування 

стінових панелей. Об’єкт дослідження - багатоповеровий промисловий 

холодильник ТОВ «ХЛАДОПРОМ», що розташований за адресою: м. Харків, 
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вул. Хабарова, 1. Предмет дослідження - огороджувальні конструкції стін 

холодильника та система утеплення (рис.1, 2,3). 

   

Рисунок1 – Цегляна зовнішня 
стіна промисловиого 

холодильника ТОВ 

«ХЛАДОПРОМ» 

Рисунок 2 – Локальні ділянки 
деструктивного руйнування 

Рисунок3 – Локальне 
руйнування внутрішньої 

кладки стіни та штукатурки 

 

У процесі обстеження цегляних стін виявлено локальні ділянки 

деструктивного руйнування іх поверхні та оздоблювального штукатурного шару. 

Це пов’язано з впливом атмосферних опадів та циклічних температурних змін 

холодильних камер. Поверхневе руйнування зовнішньої верстви кладки стін та 

штукатурки не має природи силового характеру, та не впливає на несучу 

здатність у цілому. 

Цегляна кладка внутрішньої стіни у рівні третього поверху мали локальні 

ділянки руйнування цегли глибиною до 35-50мм, що також пов’язане з 

циклічними температурними змінами холодильної  камери. 

Причинами руйнування (вирячування) стінових панелей став пасивний тиск 

вітру та корозія робочої арматури тонкостінної частини панелі. Корозія арматури 

зумовлена порушенням тепловологісного режиму експлуатації огороджувальної 

конструкції. Порушення тепловологісного режиму пов’язане з: недосконалістю 

тогочасних конструктивних рішень окремих вузлів теплової ізоляції 

огороджувальних конструкцій; порушенням технології виробництва, а саме 

порушення цілісності пароізоляційного шару на момент його монтажу; 

ущільненням теплоізоляційного матеріалу. На момент обстеження були відкриті 

окремі ділянки теплоізоляційного матеріалу та виявлено осипання 

мінераловатних плит, а також порушення цілісності шару пароізоляції. Виконано 

розрахунки тепловологісного стану експлуатації огороджувальної конструкції. 

Розподіл парціального тиску насиченої пари по товщині конструкції Ех 

визначається згідно розподілу t(x) та таблиці Б.1 ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013 

(рис.4). 

Як видно з графіку лінії Е та е перетинаються. Це означає, що в конструкції, 

де відбулося осипання мінераловатного утеплювача (його відсутність), а також в 

зоні примикання протипожежного монолітного бетонного поясу до стінових 

панелей, утворюється зона конденсації. Встановлено, що період накопичення 

вологи становить 12 місяців. Результати розрахунків кількості накопиченої 

вологи в конструкції наведено в таблиці 1. 
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Рисунок 4 – Графік розподілу парціального тиску насиченої водяної пари по 

товщині конструкції 

 

Таблиця 1 – Зведені результати розрахунку кількості вологи в огороджувальній 

конструкції за розрахунковий період 
Місяць І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XIII 

із 438 483 925 1632 2373 3556 4240 3795 2818 1883 1316 694 

ів 28.5 29.8 50.8 74.5 102 118.5 129 123 95 68 46 33.5 

W 0,3 0.3 0.65 1.12 1.68 2.47 3.05 2.73 1.96 1.35 0.91 0.49 

 

Як висновок можна сказати, що дефекти термоізоляції огороджувальних 

конструкцій (стінових панелей) викликали накопичення вологи в товщі стінових 

панелей та корозії робочої арматури, що в сукупності з пасивною дією вітру 

призвело до вирячування окремих стінових панелей. 

При розтині окремих частин панелей встановлено, що за рахунок корозії 

переріз робочої арматури становить 1,5-3 мм, а в окремих місцях зруйнована 

повністю. В поєднанні з пасивною дією вітру це призвело до вирячування 

тонкостінної частини панелей. 

Виходячи з аналізу причин руйнування було розроблено рекомендації по 

відновленню експлуатаційної придатності існуючих огороджувальних 

конструкцій та відновленню їх холодоефективності за рахунок використання 

сучасного теплоізоляційного матеріалу – пінополіуретану. Також запропоновано 

повну заміну існуючих огороджувальних конструкцій на сендвіч-панелі. На 

основі запропонованих рішень з відновлення холодоефективності було виконано 

порівняльний розрахунок теплових втрат існуючого конструкційного рішення 

теплової ізоляції за ідеальних умов та запропонованих рішень. 
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Оптимізація проектних рішень в будівництві – це ефективний інструмент 

економії виділеного бюджету без зниження якості будівельних робіт. Процедура 

базується на пошуку шаблонних рішень, які дозволяють здешевити проект, а 

також на виявленні помилок, допущених на етапі проектування, усунення яких 

гарантує підвищення якісних характеристик. Також оптимізація - це процес або 

послідовність операцій, що дозволяє отримати уточнене рішення. Рішення 

виявляються найбільш точними, якщо вони будуть підкріплені кількісними, 

математичними і графоаналітичними розрахунками. 

Ухвалення оптимальних проектних рішень в будівництві є одним з 

найбільш дієвих засобів поліпшення якості проектування та підвищення 

ефективності інвестицій. Оптимізація відрізняється від вибору варіантів тим, що 

передбачає розгляд всіх допустимих рішень, тоді як при виборі варіантів 

розглядається лише кілька варіантів, які призначаються проектувальником. 

Як правило, оптимізаційний процес включає в себе формулювання 

завдання, вибір оптимізаційних параметрів, встановлення обмежень, вибір і 

оцінку впливу зовнішніх факторів, вибір критеріїв оптимальності, визначення 

цільової функції по кожному критерію, пошук і прийняття рішення з 

урахуванням невизначеності і ризику. 

Досвід показує, що для багатьох завдань в галузі будівництва недостатньо 

застосовувати один критерій оптимальності – необхідний багатогранний 

комплекс критеріїв, що дозволяє вибрати найкраще рішення. Однак 

багатокритерійна оптимізація вельми складна і на практиці застосовується мало. 

З критеріїв, облік яких доцільний для обґрунтованої оцінки проекту, можна 

назвати: 

 вартісні критерії: мінімум чистої приведеної вартості, мінімальний 

термін окупності інвестицій, максимальна внутрішня норма прибутковості; 

  критерії безпеки: зниження аварійності об'єкта, поліпшення умов 

праці, зниження захворюваності та травматизму; 

  функціональні критерії: максимум надійності, адаптивності, 

регульованості функцій об’єкта, довговічності; 
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  технологічні: максимальна технологічність зведення і 

організаційно-технологічна надійність, ремонтопридатність, ергономічність, 

мінімальна тривалість будівництва;  

 ресурсні: мінімум витрат трудових, природних, матеріальних, 

енергетичних ресурсів при будівництві і експлуатації; 

 соціальні: організація додаткових робочих місць, поліпшення якості 

життя, в тому числі маломобільних груп населення; 

 екологічні: мінімум негативного впливу на навколишнє природу 

(біосферу, атмосферу, гідросферу, ґрунт, надра); 

 естетичні критерії: позитивний емоційний вплив, архітектурна 

виразність будівельних комплексів, будівель, інтер'єрів. 
Одночасне задоволення всім критеріям, як правило, неможливо. Не завжди 

можна скласти єдиний комплексний критерій, так як багато хто з них погано 

формалізуються. Слід зазначити, що застосування деяких критеріїв під час 

відсутності інших критеріїв може призвести до абсурдних результатів. Так, 

спроба створити «абсолютно безпечний» або «абсолютно надійний» об'єкт 

призводить до різкого збільшення витрат ресурсів, виробництво яких саме по 

собі не цілком безпечно. 

Частіше використовується такий підхід до оптимізації, як техніко-

економічна оцінка проектів. Вона застосовується при розробці, експертизі та 

затвердженні проектів з метою забезпечити найбільшу економічну ефективність  

проектних рішень будівель і споруд; застосування у будівництві прогресивних 

технічних рішень, що сприяють подальшому розвитку індустріальних методів 

будівельного виробництва, і високі експлуатаційні якості споруди. 

Техніко-економічна оцінка може застосовуватися за такими основними 

напрямками: 

– порівняння різних об’ємно-планувальних рішень проектів; 

– порівняння різних конструктивних рішень; 

– порівняння проектів з різними системами інженерного обладнання. 

Вирішальними у виборі оптимальних варіантів проектних рішень є вартісні 

показники. натуральні ж показники (трудомісткість, витрата матеріалів, об’ємно 

планувальні та ін.) слугують лише додатковим засобом оптимізаційного аналізу.  

При рівних якісних характеристиках найбільш ефективним варіантом 

проектного рішення буде той, який має мінімальну величину приведених витрат. 

При варіантному опрацюванні проектів не завжди доцільно проводити 

комплексну оцінку будівлі в цілому, яка є вельми трудомісткою і вимагає значної 

деталізації проекту. Досить виявити лише найбільш вигідний варіант тільки 

об’ємно-планувальних або конструктивних рішень. 
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Вібраційні навантаження котрі піддають механічному впливу конструкції, 

викликаючи зміни в їх стані, так само можуть призводити до руйнування 

цілісності ґрунтової основи, втрати нею несучої здатності або виникнення 

осідання. 

Механічне напруження від вібраційних навантажень можна визначити за 

допомогою вимірювання параметрів вібрації і порівняти їх з допустимими 

значеннями для даних елементів конструкцій. Однак втомні зміни матеріалів, так 

само впливають на комплексний стан конструкцій, проте визначити їх за 

результатами вимірювань вібрації неможливо. Зазвичай втомним ефектом 

нехтують, якщо динамічне напруження менш за 10% від допустимого статичного 

напруження. Однак в деяких випадках для оцінки впливу динамічних 

навантажень (вібрації) може знадобитися вимірювання механічного напруження. 

Так само рівень вібраційних навантажень і їх тривалість може впливати на 

несучу здатність ґрунту та на величину додаткового осідання ґрунтової основи, 

що може призвести до пошкодження конструкцій, пов'язаних з нерівномірним 

осіданням ґрунту під фундаментами. 

Для зменшення чи уникнення негативного впливу на конструкції будівлі, 

необхідно детально вивчити характеристики вібраційних навантажень для 

визначення віброміцності і можливого впливу на фундаменти і ґрунти основи. 

Основним параметром, використовуваним для оцінки вібрації будівель, є 

пікове значення швидкості, що вимірюється в напрямку трьох взаємно 

перпендикулярних осей х, у и z - 𝑣𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑥, 𝑣𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑦 и 𝑣𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑧 відповідно. Ось z 

спрямована вертикально вгору. Напрямки горизонтальних осей х і у залежать від 

точки вимірювань і визначаються особливостями геометрії конструкції в даній 

точці. Наприклад, при установці датчика вібрації на вертикальній поверхні блоку 

фундаменту одну з горизонтальних осей вибирають в напрямку нормалі до даної 

поверхні, а при установці датчиків усередині будівлі напрямки вимірювань 

обирають, по можливості, вздовж несучих елементів конструкції. Інший спосіб - 

направити одну з горизонтальних осей в сторону джерела вібрації. 

Для оцінки вібрації визначають 𝑣𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑚𝑎𝑥 - найбільше з пікових значень, 

отриманих для кожного напрямку вимірювань: 

𝑣𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑚𝑎𝑥  = max(𝑣𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑥, 𝑣𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑦, 𝑣𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑧)    (1) 

Залежно від типу використовуваного датчика вібрації вимірюваною 

величиною, крім швидкості, може бути амплітуда коливань. 

Вібрацію таких елементів будівель, як стіни і міжповерхові перекриття, 

можна оцінити по створюваній нею механічній напрузі. 
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Механічні напруги в балках і пластинах, що виникають при їх коливаннях 

на частоті, близькій до резонансної, можуть бути розраховані по результатам 

вимірювань швидкості та частоти за умови, що ці виміри виконані в точках, де 

значення швидкості максимальне. У цьому випадку знання умов закріплення і 

жорсткості елемента для оцінки виникаючих в ньому напружень не є 

обов'язковим. 

Для балок та бетонних плит, армованих в одному напрямку, прямокутного 

перетину рівномірної щільності, навантажених деякою масою, застосовують 

наступне співвідношення між максимальним значенням згинального 

напруження 𝜎𝑚𝑎𝑥 і максимальним значенням швидкості 𝑣𝑚𝑎𝑥, яке не залежить 

від довжини, ширини і висоти балки: 

 

𝐺𝑚𝑎𝑥 = √𝐸𝑑𝑦𝑦𝜌√3
𝐺𝑡𝑜𝑡

𝐺𝑏𝑒𝑎𝑚
𝑘𝑛𝑣𝑚𝑎𝑥    (2) 

де 𝑣𝑚𝑎𝑥, - максимальне значення швидкості по всій довжині балки; 

Edуn  - динамічний модуль пружності матеріалу балки; 

ρ - щільність матеріалу балки; 
𝐺𝑡𝑜𝑡

𝐺𝑏𝑒𝑎𝑚
- відношення навантаження рівномірно розподіленим навантаженням 

до власної маси балки, де Gtot = Gbeam + Gotherloads; 

kn  - безрозмірний модульний коефіцієнт, який має значення в діапазоні від 

1 до 1,33 і залежить від умов закріплення та типу коливань.  

Для бетонних плит з перехресною арматурою отримане значення 

напруження можна розглядати як відмітку зверху. 

Крім навантаження від людей, які перебувають в будівлі та обладнання, 

конструкція будівлі повинна витримувати наявні вібрації. Рівень вібрації для 

певної конструкції, є одним з параметрів експлуатаційної надійності і може 

проявлятися у вигляді утворення тріщин, сколювання, осідань фундаментів або 

перевищення встановлених максимальних амплітуд коливань опор для верстатів 

і механізмів або фундаментів машинного обладнання. 

Оцінці впливу вібрацій повинні піддаватися не тільки конструкції, 

розташовані в безпосередній близькості від джерела вібрації, а й основні несучі 

елементи будівлі (наприклад, покриття даху, колони, стіни і т.д.), навіть якщо 

вони знаходяться відносно далеко від джерела вібрації. При цьому необхідно 

брати до уваги можливість передачі коливань по повітрю, по конструкціях або 

через ґрунт. При можливості, параметри вібрацій в існуючих спорудах слід 

визначати за результатами вимірювань. 

Коли рівні коливань перевищують рекомендовані значення або вони 

заважають нормальній роботі, можуть знадобитися зміни в конструкції та 

методах віброізоляції окремих механізмів або машинного обладнання. 
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Кількісне прогнозування НДС основ, в тому числі підйом фундаментів, 

здійснюється різними способами, з поміж яких рекомендований ДБН В.21.1-10-

2009 [1]. Згідно з цими рекомендаціями hsw визначають методом пошарового 

підсумовування деформацій набрякання. 

Найбільш простою і часто вживаною моделлю грунтової основи є модель 

Фусса-Вінклера, яка базується на гіпотезі про пряму пропорційність між тиском 

і місцевим осіданням. Така залежність відповідає механічній моделі основи, що 

представляє собою набір вертикальних, не пов'язаних одна з одною пружних 

пружин, осідання яких строго пропорційне діючому на них тиску. Питання 

розробки розрахункової моделі для набрякаючих глинистих ґрунтів через 

відсутність відповідних досліджень є найбільш актуальним. 

Вирішення проблеми з урахуванням спільної роботи системи «основа-

фундамент-будівля» запропоновано в роботах [2-6]. У разі якщо зобразити масив 

грунту, що складається з набрякаючих грунтів, у вигляді лінійно-деформованого, 

набрякання грунтової основи враховувати як додатковий вплив, близький за 

своєю природою до температурного, а набрякаючий грунт розглядати як 

матеріал, що має ортотропні властивості, цю проблему можна вирішити. 

Вирішення також стає можливим і завдяки використанню програмних 

комплексів, які працюють на базі МКЕ (ЛІРА, SCAD). 

Через просторовий характер деформування системи «основа-фундамент-

будівля» методика враховує такі фактори, як спільна робота всієї системи, 

особливості зовнішніх впливів, властивості матеріалів і грунтів. Також 

враховується грунтова основа з усіма її параметрами: характеристика складу 

грунту, процентний вміст перуксусної кислоти в порових розчинах (на основі 

водної витяжки з пор грунту). 

Основні гіпотези і припущення розробленої методики сформульовані таким 

чином: 

– як модель грунтової основи найбільш прийнятною є лінійно-

деформований напівпростір.  

Задаються жорсткісні характеристики:  

– Еi – модуль деформації ґрунтів,  

–  коефіцієнт Пуассона,  

– Рi – навантаження, що передається на ґрунтову основу, 

– відсотковий вміст перуксусної кислоти в порових розчинах. 

mailto:a.m.levenko@gmail.com
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Метою дослідження було вивчення поведінки ґрунтового масиву з різними 

фізико-механічними характеристиками (нормальними, забрудненими, 

закріпленими) в умовах, що наближені до реальних. 
1. Губкин В. А. Опыт внедрения барьерной силикатизации в строительстве / В. А. Губкин // 

Ускорение научн.-техн. прогресса в фундаментостроении. Сб. науч. трудов. – М. : 

Строийздат, 1987. – Т. 1. С. 271–272.  

2. ДБН В.21.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. – 

Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – С. 107. 

3. Винников Ю. Л. Математичне моделювання взаємодії фундаментів з ущільненими 

основами при їх зведенні та наступній роботі : монографія / Ю. Л. Винников. – Полтава : 

ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2004. – 237 с. 

4. Габибов Ф. Г. Проблемы регулирования свойств структурно-неустойчивых глинистых 

грунтов в основаниях сооружений / Габибов Ф. Г. – Баку : «ЭЛМ», 1997. – 287 с. 

5. Воблых В. А., Кичаева О. В. Моделирование грунтового основания из набухающих 

грунтов при определении напряженно-деформированного состояния системы «основание – 

фундамент – сооружение» / В. А. Воблых, О. В.  Кичаева // Науковий вісник будівницта. – 

Харьков : ХГТУСА, 2003. – Вып. 23. – С. 55–59. 

6. Головко С. И. Напряженно-деформированное состояние основания в процессе 

высоконапорного инъецирования / С. И. Головко // Будівельні конструкції: Зб. наук. праць. – 

Київ : НДІБК, 2004. – Вип. 61. – Том 1. – С. 42–47. 
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Силікатизація ґрунтів – хімічний спосіб штучного закріплення ґрунтів в 

будівельних і інших цілях за допомогою силікатних розчинів, що нагнітаються в 

ґрунт. Один з методів технічної меліорації ґрунтів. 

Силікатизація застосовується для збільшення несучої здатності пісків, для 

запобігання осідань лесів і для додання водонепроникності пісків, супісків і 

лесів. Нагнітання робочих розчинів здійснюється або через забиті в ґрунт 

металеві трубки, перфоровані дрібними отворами (ін'єктори), або безпосередньо 

в свердловини. Відстань між ін'єкторами приймається в залежності від радіуса 

закріплення (відстань, на яку поширюється розчин від точки нагнітання) і 

коливається від 0,5 до 1,2 м. По вертикалі нагнітання розчину поділяють на зони 

(заходки), які залежать від довжини ін'єктора, а в свердловинах - обмежуються 

тампонами різної конструкції. Величина однієї заходки зазвичай становить 0,6-

1,0 м. В результаті виходить суцільний масив закріпленого ґрунту необхідного 

обрису. Силікатизація знаходить застосування для збільшення несучої здатності 

ґрунту під фундаментами існуючих будівель і споруд, для усунення фільтрації в 

основі гідротехнічних споруд, при проходці виробок в слабких ґрунтах, для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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запобігання нерівномірних осідань споруд при будівництві на лесових ґрунтах 

тощо. 

Силікатизація здійснюється трьома способами: 1) силікатизації; 2) 

двухрозчинна силікатизація; 3) газова силікатизація. Закріплення крупних пісків 

проводиться зазвичай двухрозчинним способом силікатизації: послідовне 

нагнітання в ґрунт розчину рідкого скла (Силікату натрію) і розчину хлористого 

кальцію. 

Закріплення дрібних і пилуватих пісків здійснюється однорозчинним  

способом: нагнітання в ґрунт розчину рідкого скла з затверджувачем 

(коагулянтом). В якості останніх в різний час використовувалися як кислоти 

(HCl, H2SO4, H3PO4), так і солі (Na2CO3, NaHCO3, NaH2PO4) в чистому вигляді 

або в суміші з кислотами; найбільш часто застосовуються в даний час - H2SiF6, 

NaAlO2 і ін. Для крупних і середніх пісків можливо здійснити газову 

силікатизацією: послідовне нагнітання в ґрунт розчину рідкого скла і 

газоподібного CO2. 

Для закріплення лесів нагнітають розчин рідкого скла з затверджувачами 

або без них. В результаті коагуляції силікату натрію затверджувачем або при 

взаємодії з компонентами лесів утворюється гель кремнієвої кислоти, 

цементуючий ґрунт. Силікатизації з використанням різних затверджувачів 

використовується також для ущільнення скельних тріщинуватих ґрунтів. 
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Гвинтові палі – тип паль, заглиблюють в ґрунт методом загвинчування в 

поєднанні з вдавленням. 

Основні компоненти гвинтової палі: 

 • стовбур (в західній практиці він зазвичай підрозділяється на направляючу 

(провідну) частина з загостреним кінцем і подовжувач: напрямна частина з 

лопатою/лопатями першої входить в ґрунт, а подовжувач використовується для 

її подальшого занурення в ґрунт до несучого шару. Подовжувачі можуть мати 

додаткові несучі  лопаті, але частіше складаються з стовбура і муфт); 

 • гвинтові несучі лопаті. 

Класифікація гвинтових паль. Типорозміри гвинтових паль - це сукупність 

технологічних і конструкційних особливостей.  Різні типи паль 

використовуються в різних ґрунтових умовах.  Застосування декількох 

типорозмірів паль необхідно навіть в межах одного фундаменту, так як на нього, 

як правило, впливають різні величини навантажень: 

 • під відповідальними вузлами споруди; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
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 • під несучими стінами; 

 • під не несучими стінами і лагами статі. 

Кожна з навантажень вимагає використання паль з певною несучою 

здатністю.  Такий підхід забезпечує рівномірний розподіл запасу міцності по 

всьому фундаменту, збільшує його надійність і довговічність. 

Діаметр лопаті може перевершувати діаметр стовбура більше ніж в 1,5 рази 

і менш ніж у 1,5 рази. Широколопастні гвинтові палі ефективні в дисперсних 

ґрунтах, в тому числі з невисокою несучу здатність, мулі, водо насичених пісках 

і т. П., Так як мають велику площу спирання.  Проводять широколопастні палі з 

конфігурацією лопаті для: 

 • текучих, текучо-пластичних і м’яко-пластичних ґрунтів; 

 • туго-пластичних і твердих водо насичених глинистих ґрунтів; 

 • напівтвердих ґрунтів. 

На вибір конфігурації лопаті впливають фізичні характеристики ґрунтів 

(пористість, ступінь насичення водою, консистенція, гранулометричний склад 

тощо). 

Вузколопатні палі використовуються в особливо щільних ґрунтах, які 

сезонно промерзають.  Невелика ширина лопаті знижує ймовірність її деформації 

під час занурення, а несуча здатність палі забезпечується високою несучою 

здатністю ґрунтів і розрахунком кількості і кроку витків, ширини лопаті. 

Розрізняють широко лопатні палі з однієї лопатою і з двома і більше 

лопатями (багатолопатеву).  При розрахунку дезаксіальних однолопатних паль 

не враховується тертя по боковій поверхні стовбура, тому їх рекомендується 

встановлювати тільки в ґрунти з достатньою несучою здатністю, а також 

враховувати, що при досягненні критичної навантаження такі палі йдуть в 

«зрив», через що виникає просадка фундаменту. 

Однолопатні палі малих довжин і діаметрів вимагають обов'язкового 

бетонування основи колони. 

Багатолопатневі палі демонструють високу несучу здатність навіть в 

слабких ґрунтах (просідаючі ґрунти, торфи, мули і т. П.).  Завдяки включенню в 

роботу палі навкруги пальового масиву ґрунту, вони стійкі до всіх видів впливу 

(вдавлюючого, висмикуючого, горизонтального і динамічного навантаження) і 

не йдуть в «зрив» при досягненні критичної навантаження. 

Збільшення числа лопатей дозволяє палями сприймати великі навантаження 

при меншому діаметрі труби, жорсткість стовбура в цьому випадку 

забезпечується за рахунок трубо прокату достатньої товщини.  Ефективність в 

багато лопатеву гвинтових паль досягається моделюванням оптимальної відстані 

між лопатями, кроку і кута їх нахилу.  Помилки в розрахунках можуть привести 

до виникнення «зворотного ефекту» - зниження несучої здатності навіть щодо 

дезаксіальних однолопатних паль. 

Діаметр стовбура використовується для розподілу по навантаженнях тільки 

для шіроколопатних паль великих довжин і діаметрів (більше 6 м і понад 159 мм) 

і вузколопатних паль. 



 

108  

У процесі занурення в ґрунт гвинтова паля відчуває значний вплив на 

стирання, тому покриття - тільки додатковий захід захисту від корозії, а 

основний упор варто робити на товщину металу, марку стали, використання 

цинкових анодів.  Нанесення покриття за умови збереження його цілісності 

дозволяє знизити негативний вплив на надземну частину палі і ділянку, 

експлуатований на кордоні двох середовищ - атмосфери і ґрунту.  Найбільш 

поширеними в даний час є полімерні, поліуретанові, епоксидні, цинкові покриття 

і ґрунти, емалі по іржі.  Кожне з перерахованих покриттів має свої особливості: 

 • Полімерні покриття.  Переваги: міцне, зносостійке, висока адгезія до 

поверхні.  Недоліки: складність нанесення на поверхню, що має нерівності 

(зварні шви, стики і виїмки), з імовірним наступним виникненням відколів і 

розвитку точкової корозії. 

 • Поліуретанові покриття.  Переваги: міцність, висока адгезія на нерівних 

ділянках, стійкість при контакті з абразивним матеріалами, в умовах агресивного 

середовища і різких перепадів температури.  Недоліки: зниження адгезії при 

надмірній товщині шару. 

 • Епоксидні покриття.  Переваги: простота нанесення, низька ціна.  

Недоліки: еластичність знижена в порівнянні з іншими видами покриття, зайве 

водопоглинання, недостатня ударостійкість. 
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На сьогодні вивчена закономірність і механізм типових зсувів ґрунтової 

поверхні на різних стадіях їх розвитку; визначена роль утворюючих зсуви 

факторів – абразії, ерозії, режиму обводнювання й зміни міцності на розвиток 

типових зсувів; обґрунтовані види й ефективність протизсувних заходів, і 

послідовність їх здійснення залежно від механізму й стадії розвитку типових 

зсувів; розроблена раціональна система вивчення факторів, режиму механізму 

зсувів методами стаціонарних досліджень [1]. 

Для стабілізації зсувних процесів, застосовуються різні методи механічного 

впливу на зсувний масив. Розглянемо метод напірної цементації як спосіб 

стабілізації в контексті зміни фізико-механічних властивостей зсувного тіла [2]. 

У якості розглянутого завдання був обраний зсувний схил змінений  

планувальними роботами. Передбачалося виконання робіт зі зміцнення ґрунтів і 
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стабілізації зсувних процесів у основу фундаментів під житловим будинком і 

басейном на території селища Кольчино (рис. 1).  

Проектованими свердловинами намічалося розкриття трьох інженерно -  

геологічних елементів: 

1 – насипні ґрунти; потужність шару – 0 – 5м; 

2 – суглинок дресв’яний; потужність шару  – 0 – 3-6м;  

3 – аргіліт; потужність шару – 1 – 2м. 

Для зміцнення ґрунтів у основу фундаментів здійснюється ін'єкція цементно 

– силікатного розчину. Склад і властивості розчину приведені в таблиці 1. 

 

 

Рисунок 1 – Поздовжній переріз  зсувного схилу 

 

Таблиця 1 – Властивості  цементно–силікатного розчину 

Склад розчину Щільність 

кг/м³ 

 

Динаміч. 

напруж. 

зрушення 

МПа 

Структурна 

в’язкість, 

Па/с 

Міцність 

МПа 

 

2доби 7 діб 

Цемент М-400 

– 750 кг 

Силікат натрія  

– 37 кг 

Вода – 750 л 

 

 

        1560 

 

 

       28,5 

 

 

        30,6 

 

 

   2,6 

 

 

  8,4 

  

Контроль якості тампонажного розчину здійснюється шляхом відбору 

проб (1 проба на 10 м3 розчину) і випробуванням їх у лабораторії. 

Тампонажний розчин у ґрунтах поширюється під тискам у порожнечах і за 

рахунок гідро розчленовування масиву і його ущільнення. Для запобігання зміни 

гідродинамічної ситуації на ділянці й збереження існуючих умов руху потоку 

ґрунтових вод, ін'єкційні свердловини передбачається розташовувати через 1,5 
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м, а обсяг тампонажного розчину, що нагнітається, розраховується виходячи із 

заданого радіуса поширення ін'єкцій 0,5 м.    

При проектуванні спеціальних робіт проводилися розрахунки наступних 

основних технологічних параметрів: визначення складу й властивостей 

тампонажних розчинів; відстань між свердловини, кількість свердловини;  тиск 

нагнітання розчину; обсяг нагнітання розчину в одну свердловину; загальний 

обсяг тампонажного розчину; витрати матеріалів. 

Ґрунтуючись на результатах проведеної роботи, автор рекомендує 

застосування способу струминної цементації зсувних ґрунтів для стабілізації 

зсуву, в’язко пластичні деформації зони ковзання були переведені в пружно – 

тверді. 

Враховуючи викладену методику визначення області застосування напірної 

цементації й технології провадження робіт, можливо використовувати спосіб для 

зміцнення подібних за структурою ґрунтів зсувних ділянок України. 

 
1. Рудько Г. І. Зсуви й інші геодинамічні процеси гірничо-складчастих областей України ( 

Крим, Карпати): [ монографія ] / Г. І. Рудько, І. Ф. Єриш. – К. Задруга, 2006. – 624с.  

2. Должиков П. М. Фізика руху в’язко пластичних тампонажних розчинів : [ монографія ] / 

 П. М. Должиков, О. Є. Кіпко. - Донецьк: « Вебер », 2007.– 237с. 
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У сучасних геомеханічних умовах, коли розробка вугілля ведеться на 

глибинах понад 1000 м, у переважній більшості випадків безремонтна підтримка 

виробок шахт Донбасу аркової форми перетину практично неможлива. З кожним 

роком зростає кількість перекріплень, що відповідно збільшує собівартість 

вугілля, а витрати на ремонтно-відновлювальні роботи часто перевершують 

витрати на нову проходку і кріплення, де найчастіше вимагають ремонту до 70% 

виробок.  

Аналіз вітчизняних і закордонних публікацій показує, що сьогодні 

більшість робіт присвячена дослідженням в області технології спорудження 

виробок, аналізу НДС у різних умовах. Однак робіт присвячених обґрунтуванню 

адаптації параметрів виробок і кріплень до діючого навантаження не багато. У 

цьому зв'язку необхідно досліджувати альтернативні типи поперечного перетину 
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і кріплень, параметри яких більшою мірою відповідали би сучасним гірничо-

геологічним і геомеханічним умовам, а їх застосування дозволяло би скоротити 

кількість ремонтованих виробок і підвищити техніко-економічні показники 

роботи вугільних шахт. 

У роботі П. М. Должикова [1] ділянки виробок за показником стійкості, 

обумовленим відношенням кількості працездатних металевих рам кріплення до 

загального їхнього числа на досліджуваній ділянці, були поділені на чотири типи 

й для них наведені дані про ймовірність вивалів породи.  

У роботі С. В. Мартиненко [2] була доведена доцільність використання 

еліпсової форми поперечного перетину з позицій мінімізації згинальних 

моментів. Ним були отримані контури оптимальних перетинів при різних 

значеннях коефіцієнта бічного розпору.  

М. С. Буличов [3] отримав форму поперечного перетину для умов 

асиметричного навантаження, що імітує похиле залягання шарів порід або вплив 

поруч розташованої виробки.  

Таким чином існуючі наукові розробки значною мірою здатні забезпечити 

якісний експлуатаційний стан виробок при диференційованому підході й 

широкому їхньому використанні. Одним з перспективних напрямків, здатним 

забезпечити належний рівень підтримки виробок є адаптація форм кріплень до 

оптимальної для відповідних до гірничо-геологічних умов формі поперечного 

перетину. 

Провівши аналіз вітчизняних конструкцій металевих рам кріплення, що 

випускаються в цей час, було встановлено, що по параметрах оптимальності 

форми поперечного перетину, а також мінімізації згинальних моментів в 

елементах кріплення для умов глибоких шахт найбільш перспективним є 

розроблена в Західно-Донбаському науково-виробничому центрі «Геомеханіка» 

дворадіусне кріплення КМП-А3Р2, -А4Р2 і -А5Р2, зовнішній вигляд якої 

представлено на рис. 1. 

Остання має форму овоїда, максимально наближеного до еліпса. Крім цього 

кріплення Кмп-АхР2 відрізняються збільшеною несучою здатністю й значною 

піддатливістю в порівнянні з типовими кріпленням КМП і АП. Хоча вартість 

овоїдних кріплень на 15-20 % вище, чим аркових, економічний ефект від 

впровадження інноваційного кріплення на етапі експлуатації багаторазово 

перевищує первинні прямі витрати . 

На сьогодні обґрунтовано оптимальні форми поперечного перетину 

виробок, при яких досягається сталість напруги діючих на їхньому контурі, а 

також мінімізуються згинальні моменти, чим забезпечується тривале збереження 

заданих розмірів і форм. 
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Рисунок 1 – Конструктивне виконання кріплень нового технічного рівня КМП-

Р2:  а – триланковий А3, б – чотириланковий А4, в – п’ятиланковий А5; 

1 – міжрамна стяжка, 2 – вузол піддатливості, 3 – верхняк ( для 

чотириланкового кріплення – елемент складеного верхняка), 4 – стійка. 
 

Враховуючи, що в цей час випускаються кріплення нового рівня, відповідні 

до критерію оптимальності форми і які забезпечують безремонтну підтримку 

виробок, можливо широке їхнє застосування на шахтах України. 
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С.23-29.   
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До деформованих відносять будівлі, що отримали при їх зведенні й 

експлуатації недопустимі деформації, які, однак, не заважають виконанню їх 

основних функцій, але обмежують можливість їх своєчасного посилення [1]. 
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Коректніше оцінити ефективність варіантів підслилення фундаментів, 

зокрема й пальових, деформованої будівлі можливо шляхом складання 

розрахункової схеми системи «деформована будівля – пальовий фундамент – 

ґрунтова основа» до та після підсилення фундаменту та виконання моделювання 

з використанням методу скінчених елементів (МСЕ) та пружно-пластичної 

моделі ґрунту напружено-деформованого стану (НДС) системи [2]. 

Торцевий блок п’ятиповерхового будинку з підвалом у м. Горішні Плавні, 

зданий у 1977 р., на забивних призматичних палях (переріз 350х350 мм, довжина 

9 м), об’єднаних стрічковим ростверком, має помітні тріщини в несучих 

цегляних стінах тому, що частина паль занурена вище проектної позначки, їх 

вістря попали в супіски текучі, з прошарками мулів [3]. 

Мета досліджень – розробити розрахункову схему системи «деформована 

будівля – забивні призматичні палі у складі стрічкового ростверку – ґрунтова 

основа зі слабким підстильним шаром» до та після підведення під існуючі 

ростверки монолітної залізобетонної плити й виконати моделювання МСЕ НДС 

цієї системи для оцінювання особливостей спільної роботи її складових. 

Посилення полягало в підведенні під ростверки залізобетонних балок  

L-подібного обрису, які об’єднані поперечними балками, а зверху – монолітною 

плитою товщиною 200 мм. Отримано ребристу плиту підсилення, основою якої 

є пісок намивний, мілкий, середньої щільності. Її ребра спрямовані до низу. Ця 

конструкція добре перерозподіляє напруження від нерівномірних деформацій 

основ і має значну жорсткість за мінімального об’єму земляних робіт. 

Просторова модель фундаментів секції до її посилення подана на рис. 1, а, 

після посилення – на рис. 1, б. Моделювання проведено для станів: 1) момент 

здачі будівлі; 2) після замокання від аварії на трубопроводі; 3) після посилення 

фундаментів. Для початкового стану прийнято коефіцієнти постелі для паль 

k=7000 кН/м, для стану підтоплення враховано зменшення їх несучої здатності у 

певних зонах [3], де прийнято k=5000 кН/м. Змодельовану картину розподілу 

нормальних напружень в цегляній кладці зовнішної стіни подано на рис. 2, а, а 

відповідні тріщини в ній за даними геотехнічного моніторингу – на рис. 2, б.  

  
а                                                                               б 

Рисунок 1 – Модель фундаментів секції: а – до її посилення; б – після 

посилення 
 



 

114  

 
а                                                                               б 

Рисунок 2 – Картина розподілу нормальних напружень (а) в кладці зовнішніх 

стін і відповідні тріщини (б) в стіні за даними геотехнічного моніторингу 

 

Моделювання НДС системи після посилення фундаменту показало, що 

фактичне створення плитно-пальового фундаменту значною мірою прибрало 

нерівномірний характер розподілу напружень і наблизило його до початкового 

стану. 

При цьому зберігається особливість розподілу напружень розтягнення в кладці 

навколо сходової клітки, та їх значення або не перевищують межі міцності кладки 

на розтягнення (fbk2=0,11 МПа), або перевищують їх у місцях аналогічних 

початковому стану будівлі. 

Проект посилення фундаментів секції було реалізовано. Нові тріщини в стінах 

будівлі при цьому та її наступній експлуатації не утворились. 

Таким чином, удосконалено розрахункову схему системи «деформована 

будівля – призматичні палі у складі стрічкового ростверку – основа зі слабким 

підстильним шаром» до та після підведення під ростверки плити МСЕ для 

оцінювання особливостей спільної роботи її складових. 
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В будівельній практиці для зниження негативного впливу від сил, що 

виникають при сезонному промерзанні ґрунту, збільшення несучої здатність 

ґрунту, зменшення зусилля та напруги в конструкціях фундаментів при взаємодії 

його з ґрунтом використовують різноманітні методи перетворення будівельних 

властивостей ґрунту (основи). Одним з них є повна або часткова заміна як в 

плані, так і по глибині, ґрунтів з незадовільними властивостями штучними 

основами, які представляють собою так звані «подушки» з щебню, гравію або 

піску.  

Найбільш важливий показник якості таких «подушок» є їх ущільнення. В 

ході подальшої експлуатації покриття воно не повинно продовжувати 

ущільнюватись саме по собі під впливом тих чи інших факторів. Це означає, що 

обсяг, товщина «подушки» повинна залишатися незмінною. Тому для успішного 

виконання робіт з контролю якості щебеневої подушки, необхідно дотримати 

кілька умов: 

 до початку випробувань визначити максимальну щільність 

досліджувального матеріалу (щебню); 

 в проектній документації чітко вказувати щільності щебеневої 

основи; 

 для оцінки щільності подушки співвіднести показники її фактичної 

щільності з максимальним показником щільності матеріалу. 

На сьогодні методика визначення щільності щебня регламентується ДСТУ 

Б В.2.1-21:2009 «ҐРУНТИ. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення 

об'єму». Цей стандарт поширюється на пилуваті, глинисті, піщані, 

великоуламкові ґрунти й установлює метод визначення щільності ґрунтів у 

польових умовах. Метод полягає у встановленні відношення маси проби ґрунту 

до його об'єму. Щільність ґрунтів визначають із застосуванням апаратури, що 

дозволяє виміряти об'єм однорідної речовини з відомою щільністю, яка заміщає 

взяту пробу ґрунту, та виміряти масу проби. Визначення щільності ґрунту 

проводять за допомогою піскозавантажувального апарата або апарату з гумовим 

балоном. 

Під час будівництва одного з багатоповерхових будинку в м. Харків  

виникла необхідність вимірювання щільності щебенистої подушки, що 

використовувалась в якості основи будівлі. Щебенева подушка складена з суміші 

гранітного щебню фракцій 5-20 мм.   

 Співробітниками ХНУМГ ім. О. М. Бекетова була запропонована авторська 

методика. Відповідно до запропонованої методики вимірювання об’єму та маси 
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проби здійснювалось за допомогою апарату, який представляє собою циліндр з 

визначеним внутрішнім діаметром та висотою (грунтовідбірник).  

На поверхні шару ґрунту, що випробовується, розрівнювалась ділянка. 

Надалі автокраном грунтовідбірник вдавлювався в ґрунт так, щоб уникнути 

порушення природного складу. Далі в лабораторних умовах визначалась вага 

грунтовідбірника разом з ґрунтом. Розрахунок щільності ґрунту проводився 

відповідно до розрахунків наведених в ДСТУ Б В.2.1-21:2009 «ҐРУНТИ. 

Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об'єму». 

Одночасно випробування щільності щебенистої подушки на тому ж самому 

будівельному майданчику проведено сторонньою організацією, яка має 

відповідний дозвіл з сертифікації «Інженерно-будівельне проектування в частині 

інженерних вишукувань». Міста відбору проб співпадали. Роботи були виконані 

згідно методики  ДСТУ Б В.2.1-21:2009 «ҐРУНТИ. Визначення щільності ґрунтів 

методом заміщення об'єму». 

За даними двох незалежних методів вимірювання та розрахунку щільності 

щебеневої подушки було отримані майже ідентичні результати.  Так щільність 

щебеневої подушки, згідно авторської методики, на будівельному майданчику 

коливається від 1,75 г/см3 до 1,99 г/см3, а середнє значення для усього 

майданчику складає 1,86 г/см3. Данні щільності щебенистої подушки, що 

отримані сторонньою організацією на основі стандартизованого методу, 

відповідають значенням від 1,66 г/см3 до 1,91 г/см3, середнє значення щільності 

становить 1,80 г/см3. 

Згідно з отриманими результатами, авторська методика визначення 

щільності щебенистої основи, яку запропонували співробітники ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, дала результати схожі з результатами, що були отримані при 

використанні стандартного методу.  Треба зазначити, що описана методика 

дозволяє відбирати проби ґрунту непорушеної структури, використовувати в 

якості грунтовідбірників підручні матеріали, які є на будь-якому будівельному 

майданчику. Описана методика ще потребує уточнень, а також одночасну 

статистичну перевірку. Автор не пропонує повність відмовитись від 

стандартизованого методу, але має  всі підстави стверджувати про необхідність 

впровадження авторської методики при визначні щільності щебенистої подушки 

в якості штучної основи будівель та споруд. 
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об'єму». 

2. Литвиненко  А. С. Про доцільність і необхідність спрощення чинного методу 

лабораторного визначення максимальної щільності за ДСТУ Б В.2.1–12 /  

А. С. Литвиненко // Автомобільні дороги.  Дорожньо-будiвельнi матерiали. – 2012. – № 2 (226). 

– С. 35-39. 

3. Казановский В. Д. Сравнение норм плотности земельного полотна, основанных на 

разных методах стандартного уплотнения / В. Д. Казановский, А. К. Мирешкин // 

Автомобильные дороги. – 1994. – № 12. – С. 12-19. 

 

 



 

117  

ОСОБЛИВОСТІ ВИШУКУВАНЬ НА ДІЛЯНКАХ ПЕРЕТИНУ 

ТРУБОПРОВОДАМИ АКТИВНИХ ТЕКТОНІЧНИХ РОЗЛОМІВ 

1О.В. ГАВРИЛЮК, ст. викл. кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та 

інженерної геології 
2АЛЬ-ХИТАН ВАРД, начальник проектного відділу 
1Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: gavrilyk.o.v@gmail.com 

2Будівельна компанії «Building» Йорданія, Карак 

 

Складні інженерно-геологічні умови вносять свої корективи в надійність та 

безпеку трубопровідного транспорту. Особливо гостро це питання стоїть в 

районах розвитку активних тектонічних порушень (АТП), де можливе швидке 

зміщення ґрунту, що призводить до деформацій трубопроводів. Тим часом, в 

існуючих нормативних документах не встановлені чіткі вимоги до вишукувань 

трубопроводів на ділянках перетину з АТП.  

На якість проектування перетинання трубопроводу через АТП впливають 

вихідні вишукувальні дані, на основі яких приймають рішення за вибором траси, 

варіанти прокладки, а також затверджують основні технічні рішення та 

виконують їх розрахункове обґрунтування. Виходячи з цього вимоги до складу 

та об’єму вишукувань повинні формуватися в процесі взаємодії інженерів-

проектувальників з одного боку та геотехніків – з іншого. 

Начальний етап вишукувально-проектних робіт на ділянках перетину 

трубопроводів з АТП починається з отримання вихідних даних.  Це комплексний 

процес, який включає два блоки.  В першому блоку завдяки камеральним та 

польовим роботам вивчаються параметри тектонічних порушень (розташування 

розломів, кут падіння та азимут простягання площини сместителя та ін.). В 

другому – проводяться інженерні вишукування з метою визначення 

топографічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та 

гідрометеорологічних умов ділянки перетину.  

На наступний етапі здійснюється повна характеристика тектонічних 

порушень на основі комплексного вивчення геологічних умов території 

проходження траси трубопроводу, що включає  аналіз аеро- фото- та 

космознімків, тектонічних, структурних та геологічних карт, регіональних полів 

напруги, а також  раніше виконаних робіт. 

Результатом цього етапу повинен стать перелік активних та потенційно 

активних тектонічних порушень, а також план подальшого вивчення кожного 

порушення. Для проектувальників ця інформація є вихідною при  виборі траси 

та типу прокладки (наземна або підземна). Якщо можливо компенсувати 

зміщення по розломам за рахунок інженерних заходів для підземної прокладки 
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трубопроводу, то слід вибирати саме цей шлях. Якщо це не можливо, то слід 

вибирати наземну прокладку.  

Після цього спеціалісти по тектонічним порушенням та проектувальники 

узгоджують планове розташування траси трубопроводу з урахуванням 

оптимальних кутів перетину с зонами активних розломів. Саме по цій трасі на 

наступному етапі проводяться вишукування, що відповідають стадії ТЕО 

(проект) с метою отримання параметрів розломів, які необхідні для детального 

проектування переходів. Для рішення задач використовують польові та 

розрахункові методи. Під час виконання польових робіт в складних інженерно-

геологічних умовах (наприклад, болотиста місцевість) доцільно застосовувати 

геофізичні методи. Як польові та і розрахункові методи мають свої недоліки та 

переваги. З точки зори оцінки ризику для трубопровідної системи оптимально 

мати оцінку зміщення отриману як на основі польових, так і розрахункових 

методів. 

Після оптимізації планового положення траси, здійснюється вибір типу 

траншеї для кожної зони активного розлому, визначають вимоги до ґрунту 

зворотної засипки. Для запобігання зміни властивостей зворотної засипки 

протягом усього терміну експлуатації трубопроводу передбачають заходи по 

теплоізоляції траншеї, її захисту від поверхневих та підземних вод. Для цього 

проводять детальні гідрологічні та гідрогеологічні вишукування. 

Під час експлуатації трубопроводу рух розломів передається на трубопровід 

через оточуючий його ґрунт.  Тому для визначення напружено-деформованого 

стану трубопроводу потрібно створити спеціальну розрахункову модель ґрунту, 

яка дозволить враховувати вплив тектонічних порушень на трубопровід. Для 

моделі використовують наступні характеристики ґрунту: модуль деформації, 

коефіцієнт Пуасона, питому вагу, кут внутрішнього тертя, питоме зчеплення, 

несущу здатність. Точність цих даних є базою для подальшого розрахунку 

впливу АТП на трубопровід.  

На основі отриманих  детальних інженерних вишукувань проектні роботи 

переходять на стадію розробки робочої документації для будівництва.   

Таким чином, будівництво трубопроводів в умовах активних тектонічних 

порушень потребує чіткої нормативної бази,  яка б встановлювала вимоги до 

вишукувальних та проектувальних робіт. 
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Хімічне закріплення фрунтів - це ряд заходів фізико-хімічного характеру, 

спрямовані на перетворення будівельних ґрунтів хімічною обробкою з метою 

забезпечення заданих фізико-механічних (міцності) якостей ґрунту основи [1-3]. 

Існує велика кількість різних способів хімічного закріплення ґрунтів. Деякі 

широко поширені і часто використовуються в будівництві, деякі ж 

застосовуються в окремих, виняткових випадках. 

Залежно від технології хімічне закріплення можна розділити за двома 

напрямками [2]: 

• Ін'єкційне хімічне закріплення; 

• Бурозмішувальне закріплення грунтів. 

Ін'єкційне хімічне закріплення засноване на нагнітанні під тиском в грунт, в 

природних його умовах залягання або під існуючий фундамент, реагентів у 

вигляді розчинів або газів, з обов'язковою умовою непорушення структури 

грунту. 

У сучасному промисловому і цивільному будівництві ін'єкційне 

хімзакрепленіе дозволяє вирішувати такі проблеми як: 

• Посилення і пристрій підстав при новому будівництві; 

• Посилення основ і фундаментів уже існуючих будівель і споруд; 

• Пристрій підпірних стін, водозахисних екранів; 

• Зміцнення укосів при будівництві на схилах, при уривку котлованів 

великих глибин; 

• В якості тимчасових заходів при будівництві тунелів і т.п. 

Найбільш часто вживаними способами ін'єкційного хімічного 

закріплення є: 

• Силікатизація; 

• Цементація; 

• глінізація; 

• Бітумізація; 

• Смолізация; 

• Електрохімічне закріплення. 

Кожен із способів закріплення має свою область застосування, суворо 

обмежену номенклатурою грунтів і їх характеристиками. А також необхідними 

кінцевими параметрами закріплення підстави. 

Найбільш екологічним і економічним способом є глінізація. Даний метод 

полягає в нагнітанні глинистої суспензії з добавкою коагулянту (затверджувача). 
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Основним недоліком методу є недостатня стійкість закріпленого масиву до 

суфозійний розмиву. 

Для підвищення несучої здатності ґрунтів в основі фундаментів, а також для 

припинення чи зменшення фільтрації води під гідротехнічними напірними 

спорудами застосовують цементацію [4,5]. 

Найчастіше цементні розчини використовують для допоміжної цементації 

під фундаментами при силікатизації, щоб при ін'єктуванні хімічні розчини йшли 

в ґрунт, а не в порожнечі під фундаментами. 
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5 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У БУДІВЕЛЬНІЙ 
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Інновації в будівельній галузі напряму залежать від розвитку технологій 

будівельних матеріалів та самих матеріалів. Велика кількість технологічних 

процесів пов’язана з переробкою різних сипучих матеріалів. Хімічна, 

металургійна промисловість, а також промисловість будівельних матеріалів не 

тільки добувають матеріали: вугілля, руду, щебінь, пісок та інші, а в процесі 

переробки первинної сировини виробляють велику кількість нових сипучих 

матеріалів – кокс, цемент, шлак, концентрати та інші.  

Така велика кількість сипучих матеріалів призводить до необхідності 

використовувати багато різноманітних машин, механізмів та споруд для більш 

швидшого та легшого процесу переробки. Один з найнеобхідніших етапів в 

технологічному процесі – зберігання матеріалу. Звичайний склад не є 

раціональним рішенням, оскільки потребує значних затрат людської праці для 

завантаження та вивантаження матеріалу. Рішенням проблеми стали металеві 

силоси для сипучих матеріалів. 

Наразі існує велика кількість конструктивних рішень металевих силосів [1].  

Найбільшу популярність в нашій країні та за кордоном набули панельні силоси, 

виготовлені із гофрованих або гладких панелей, з’єднаних між собою за 

допомогою болтів. Але такі конструкції не підходять для зберігання сипучих 

матеріалів з найменшими розмірами твердих частин, таких як цемент, кокс, шлак 

та інші. Для таких матеріалів застосовують зварні або спіральні конструкції. У 

цільнозварному силосі використовується сталь товщиною  

6–14 мм, яка зварюється в цільний циліндричний корпус. Завдяки зварному 

з’єднанню та товстому металу конструкція має високу міцність й герметичність. 
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Але за рахунок цього силос має значну вагу, а отже й вартість, а велика кількість 

зварних швів ускладнює монтаж. 

Інноваційний тип тонкостінної просторової конструкції для зберігання 

сипучих матеріалів різної фракції – це металеві силоси спірально-фальцевого 

типу. Спірально-фальцевий силос (рис. 1) має циліндричний корпус, який являє 

собою систему спірального з'єднання сталевої стрічки шляхом подвійного 

вальцювання. Технологія була винайдена німецьким вченим Ксавером Ліппом у 

1968 р [2]. У 1969 році в Німеччині був побудований перший такий силос 

 (рис.1, а). Протягом десяти років вивчення і дослідження на практиці ця 

технологія успішно зарекомендувала себе, і з початку 70-х років почалося 

великомасштабне виробництво оцинкованих сталевих силосів такого типу. 

Унікальна технологія дозволяє безпосередньо на будівельному майданчику, 

без використання болтів і зварних з’єднань, вести компактний і швидкий монтаж 

силосів високої міцності. 

Сталевий спірально-фальцевий силос має низку переваг. 

 Високий ступінь автоматизації, швидкість монтажу, висока точність.  

 Повна герметизація, водонепроникність. 

 Висока міцність сталі, економія сталі,  

 Зменшення часу на монтаж і необхідну кількість монтажників. 

 Економічність, ціна силосу на 30% нижче листових гофрованих 

силосів, повна відсутність болтових з’єднань і робіт, пов'язаних з гідроізоляцією. 

 Мінімізація людського фактора при монтажі, весь процес монтажу 

відбувається автоматично за допомогою агрегату. 

 

а)   б)   

Рисунок 1 – Спірально-фальцеві силоси:  

а –перший спірально-фальцевий силос Ксавера Ліппа, 1969 р.; б – спірально-

фальцевий силос (м. Кам’янське, Україна, 2019 р. [3]) 
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Питання сталого розвитку регіонів і країни у цілому вирішуються 

скороченням споживання речовини і енергії, впровадженням високих 

технологій, екологічним управлінням і соціальним регулюванням. 

Ресурсозбереження має розглядатися на всіх етапах будівництва. При виборі 

ділянки будівництва треба враховувати природно-кліматичні, гірничо-

геологічні, сейсмічні, ландшафтні умови, наявність існуючої промислової і 

комунальної забудови, а також пропускну здатність інфраструктурних об’єктів. 

Під час розробки проектів необхідно не тільки орієнтуватися на досягнення 

необхідних у будівельних нормах критеріїв теплозахисту і теплозбереження, а 

також активно застосовувати раціональні архітектурно-будівельні рішення, 

ресурсозберігаючі технології ведення будівельних і будівельно-монтажних 

робіт, прогресивні будівельні матеріали і конструкції. При виробництві 

будівельних матеріалів і конструкцій необхідно використовувати інноваційні 

енергоефективні технології, а також включати промислові відходи у 

виробництво будівельних матеріалів. Під час виконання будівельних і 

будівельно-монтажних робіт  використання сучасних машин і механізмів, 

прогресивних технологій і технічного оснащення, впровадження наукової 

організації праці, оптимальних логістичних потоків, мережевого планування, а 

також безпечних і нешкідливих умов праці дозволить знизити енергетичні 

витрати будівельного виробництва, а при експлуатації будівель знизити енерго-, 

тепло, водоспоживання в будівлях, збільшити терміни експлуатації і 

міжремонтні цикли, створити комфортні умови проживання.  

На рівень енергоспоживання у житловому будівництві визначальний вплив 

робить цілеспрямована державна енергозберігаюча політика, яка передбачає 

посилення енергетичних стандартів на житло, техніку і обладнання, зміну 

технологій проектування і будівництва, використання енергоефективних 

будівельних матеріалів. При будівництві одного і того ж типу будівель у різних 

регіонах потрібна різна кількість енергоресурсів. Це пов’язано з різноманіттям 

конструктивних і об’ємно-планувальних рішень проектованого житлового 

будинку, матеріалів, що застосовуються при його будівництві, інженерних 

рішень із забезпечення водо-, тепло- і газопостачання у період експлуатації. 
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Основна частка енерговитрат (до 90%) припадає на експлуатацію будівель, в 

процесі виробництва будівельних матеріалів і конструкцій споживається близько 

8%, в процесі будівництва – приблизно 2%. Основним критерієм економічної 

оцінки будівельних проектів стає не зниження кошторисної вартості і економія 

матеріальних ресурсів, а висока якість проектних рішень, що зумовлює зниження 

витрат на утримання житлового фонду в період експлуатації. Етап будівництва 

включає ряд технологічних процесів, сукупним результатом яких є введення в 

дію готової будівельної продукції. Кожен процес вимагає певних витрат 

енергоресурсів і супроводжується їх втратою. Паливо та енергія витрачаються у 

процесі виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, при їх 

транспортуванні на будівельний майданчик; на освітлення та опалення будівель 

при виконанні будівельно-монтажних робіт; при використанні засобів малої 

механізації, електричного інструменту, механізмів тощо. Крім того, 

енергоресурси витрачаються у суміжних галузях на виробництво будівельних 

машин і механізмів, матеріалів і продукції, призначених для будівництва. Отже, 

у сукупній енергоємності готової продукції житлового будівництва 

враховуються прямі і непрямі енергетичні витрати. Прямі входять у 

загальновиробничі енергоспоживання і характеризують виробничу 

енергоємність будівництва будівлі, непрямі опосередковані в застосовуваних 

матеріалах, сировині, металах і знаходять своє відображення лише у собівартості 

кінцевої продукції, якщо їх отримання і переробка у кінцеву продукцію не є 

складовою єдиного технологічного процесу. У сучасних умовах господарювання 

критерієм ефективності діяльності будівельних організацій більшою мірою стає 

зниження витрат виробництва. Зростання цін на енергетичні ресурси, 

підвищення конкуренції на ринках проміжної і готової будівельної продукції 

стимулює підрядників все ширше використовувати можливості 

енергозбереження.  

Аналіз робіт в області енергозбереження показав, що більшість досліджень 

направлено на скорочення витрат енергоресурсів у процесі експлуатації будівель 

і споруд. І тільки невелика їх кількість присвячено удосконаленню технології 

виробництва будівельних робіт, особливостям їх виконання в зимовий час, 

створення і застосування нових матеріалів і виробів. При формуванні та розробці 

енергозберігаючих заходів необхідно раціонально використовувати 

комплексний підхід до дослідження системи споживання енергоресурсів. 

Рекомендується зведення об’єктів із урахуванням можливості максимального 

виконання у теплу пору року будівельних робіт; розробка будівельного 

генерального плану з урахуванням мінімальних витрат на освітлення; вибір 

тимчасових будівель і споруд з огороджувальними конструкціями, що мають 

високий коефіцієнт опору теплопередачі; вибір малоенергоємних типів машин і 

механізмів; вибір технології виробництва робіт на альтернативній основі з 

урахуванням критерію величини витрати енергоресурсів.  
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В Україні зовнішні стіни будівель виконують переважно з пінобетонних або 

газобетонних блоків із подальшим утепленням і обробкою зовнішніх поверхонь 

стін. Зведення багатошарових монолітних зовнішніх стін не знаходить 

належного застосування, що пов’язано з недостатньо глибоко проробленою 

технологією. Необхідно відзначити ряд проблемних завдань, вирішення яких 

дозволить підвищити ефективність використання монолітного залізобетону. 

Важливим є вдосконалення та розробка технології, пов’язаної із забезпеченням 

необхідних теплоізоляційних властивостей зовнішніх стін і параметрів якості 

фасадних поверхонь. Із метою підвищення ефективності монолітного 

домобудівництва на кафедрі технології будівельного виробництва ХДТУБА 

розроблений спосіб зведення монолітних стінових конструкцій з використанням 

незнімної опалубки. 

Основними етапами технології монолітного будівництва в незнімній 

опалубці є: зведення ділянки стіни з пустотних блоків, установка арматури і 

заповнення бетоном внутрішніх пустот. Блоки виконують функцію опалубки, 

але на відміну збірно-розбірної опалубки, вони не демонтуються після 

досягнення бетоном необхідної міцності, а стають складовою частиною стіни.  

Безсумнівною перевагою незнімної опалубки є можливість зведення 

багатошарової огороджувальної конструкції з необхідним опором теплопередачі 

за один технологічний цикл, тобто стіна виходить «теплою» і не вимагає 

подальшого утеплення. Теплоізоляційні властивості опалубки дозволяють 

проводити роботи з бетонування при негативних температурах, що скорочує 

терміни будівництва. 

Невелика вага блоків незнімної опалубки дозволяє вести їх монтаж вручну. 

Підйом блоків може здійснюватися вручну або за допомогою підйомників. 

Подача бетону бетононасосом дозволяє повністю відмовитися від кранів. Все це 

у поєднанні з малою номенклатурою блоків, скороченням обсягів перевезень і 

зберігання матеріалів дозволяє істотно скоротити розміри будівельного 

майданчика. 

Технологія монолітного будівництва в незнімній опалубці має такі 

переваги: 

– простота і швидкість монтажу конструкцій; 

– відсутність важкої підйомної техніки; 
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– невеликі розміри будівельного майданчика; 

– висока якість поверхні стін і перегородок; 

– відмінна тепло- і звукоізоляція; 

– комфортний мікроклімат, тому що стіни добре «дихають»; 

– висока пожежна безпека; 

– стійкість до атмосферних впливів, мінімальний рівень поглинання вологи, 

що дозволяє зберігати блоки на відкритих будівельних майданчиках і підходить 

для будівництва об’єктів, які потребують штукатурки, наприклад, для 

шумозахисних екранів біля доріг; 

– стійкість до утворення плісняви, грибків і гниття; 

– легкість у застосуванні: матеріал легко різати, свердлити, у ньому міцно 

тримаються цвяхи, шурупи, саморізи; 

– невисока трудомісткість робіт, що знижує собівартість будівництва. 

Монолітне будівництво дає можливість вільного планування з необхідними 

габаритами, дає архітекторам свободу в проектуванні складних і 

нестандартних форм. Монолітні роботи роблять конструкцію практично 

безшовною і тому краще зберігають тепло, мають поліпшену 

звуконепроникністю з боку вулиці. 

Основні труднощі при зведенні стін із незнімною опалубкою виникають при 

ущільненні бетонної суміші. Якщо ці роботи проведені неякісно, то в стіні 

можуть утворитися «раковини», що також позначиться на міцності готової 

конструкції. Це неприпустимо, тому що призведе до ефекту «плавання» 

опалубки. Останній ряд кладки вимагає особливої уваги і професійного підходу. 

Все навантаження від покрівлі буде сприйматися саме цим рядом. Важливо 

максимально вертикально і прямолінійно облаштувати стіни. Будівництво з 

незнімною опалубкою вимагає облаштування лісів і спеціальних кріплень, які 

зумовлять вертикальність стін і забезпечать прямий доступ на висоту. 

Самостійно це виконати навряд чи вдасться. Кривий будинок нікому не потрібен, 

тому необхідно, щоб будівництво проводилася тільки професіоналами у цій 

галузі. 

При зведенні стін, як ми зазначили вище, не потрібно спецінструмент, проте 

деякі елементи, якщо їх грамотно застосувати при будівництві, спрямовані на 

прискорення і спрощення процесу. Відзначаються труднощі і при облаштуванні 

дверних і віконних прорізів, а також кутових отворів, при виконанні еркерів та 

інших архітектурних форм. У даному випадку також потрібен професійний 

підхід фахівців. 

Термін експлуатації будинків, побудованих за монолітною технологією не 

менше 120 років, на відміну від сучасних панельних будинків – 50 років. 

Технологія незнімної опалубки із пінополістерольних блоків використовується в 

Німеччині, Бельгії, Франції, Швеції, Польщі, США та багатьох інших країнах із 

середини минулого століття. Опалубні елементи застосовують при будівництві 

різноманітних будівель і споруд: котеджів, багатоповерхових будинків до 10 

поверхів, магазинів, лабораторних приміщень, промислових будівель, 

сільськогосподарських будівель тощо. 
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На формування та реалізацію містобудівних напрямів на регіональному 

рівні впливають моніторингові аспекти земель об’єктів природно-заповідного 

фонду. 

У сучасних умовах господарювання формування та використання земель 

має важливого значення у контексті розвитку держави. За останнє десятиріччя 

відбуваються структурні перетворення у складі земельного фонду, відбувається 

реформування земельних відносин. Поряд з цим, спостерігаються неоднозначні 

тенденції у сфері формування та використання земель об’єктів природно-

заповідного фонду, оскільки здійснюється вплив різних факторів на цей процес. 

Такими факторами виступають урбанізаційні процеси, антропогенні впливи, 

екологічні зміни в середовищі, недоліки формування і реалізації законодавчої 

бази та ін. Необхідно також відзначити й інші впливи містобудівного характеру. 

Моніторинг на землях природно-заповідного фонду здійснюється не рідше 

ніж раз на рік. Для проведення робіт з моніторингу земель формується сучасна 

база даних. У цьому контексті особливого значення мають ГІС-технології і 

геоінформаційне забезпечення, яке потрібне для створення відповідної бази 

даних об’єктів і земель природно-заповідного фонду. Моніторинг об’єктів 

природно-заповідного фонду потрібен для вивчення природних процесів,  

періодичного спостереження за їх змінами, складання екологічного прогнозу, 

розробки  науково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефективності 

використання земель, побудови систем охорони і відновлення   природних 

ресурсів, живої біоти, флори і фауни, біоценозів та особливо цінних об’єктів. 

Такі інформаційні джерела потрібні для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень. Сучасний моніторинг спрямований на своєчасне реагування на процеси, 

що виникають у системі використання земель об’єктів природно-заповідного 

фонду. Цифрова інформація повинна зберігатися на певних шарах в електронній 

базі даних моніторингу. Таку інформацію потрібно періодично заносити у 

створену базу даних об’єктів природно-заповідного фонду.  Для створення 

моніторингової бази даних потрібно використовувати геодезичні дані територій, 

що визнані проектами землеустрою.  
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У результаті узагальнення існуючих теоретичних положень, моніторинг 

земель екомережі представляє собою комплекс заходів, спрямованих на 

систематичне спостереження за станом земель природно-заповідного фонду та 

інших охоронних об’єктів, а також своєчасне реагування при виникненні 

випадків порушень у режимі їх використання чи інших надзвичайних ситуацій. 

Завдання моніторингу використання земель об’єктів природно-заповідного 

фонду передбачають: 

– спостереження за станом земель об’єктів природно-заповідного фонду, за 

фізичними, хімічними, біологічними впливами на них, за рівнем забруднення 

ґрунтів, атмосферного повітря, водних об'єктів, наслідками негативного впливу 

на об’єкти природно-заповідного фонду; 

– узагальнення та інтегральну оцінку отриманої інформації про стан земель 

об’єктів природно-заповідного фонду; 

– прогнозування змін стану навколишнього природного середовища та 

земель об’єктів природно-заповідного фонду з метою попередження його 

негативних екологічних наслідків; 

– забезпечення інформацією про стан і зміни земель об’єктів природно-

заповідного фонду зацікавлених організацій, землекористувачів і населення 

та ін. 

У результаті узагальнення існуючих теоретичних положень [], 

запропоновано визначення поняття «моніторинг земель об’єктів природно-

заповідного фонду регіонів» як врахування сукупності правових, 

конструктивних, комплексних, організаційних, функціональних та 

інструментальних напрямів, що дозволило сформувати інформаційно-

аналітичне й просторове забезпечення щодо стану та рівня використання земель 

об’єктів природно-заповідного фонду на регіональному рівні на основі 

застосування методів математичного моделювання, що створює кількісну основу 

для перманентного відстеження та контролю за використанням об’єктів 

природно-заповідного фонду 
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The main directions of territorial development of land use in the regions are 

determined by indicators that characterize the spatial and urban planning of the regions, 

their changes and transformations, ecological status and investment areas. Based on 

the study, a high level of spatial support of the regions of Ukraine was established. The 

largest share is occupied by agricultural land. 

A system of coefficients is proposed to form the spatial provision, to clarify the 

importance of regions in the system of spatial relations, taking into account functional-

planning, engineering-infrastructure, engineering-geological, historical-cultural, 

natural-landscape, sanitary-hygienic, their location and location. 

The low level of development of territories of regions, population density is 

defined. This inhibits the territorial development of land use in the regions. The 

coefficients that characterize the urban value of the territories, indicators of the 

functioning of the construction industry are determined. They indicate that in recent 

years there has been an increase in indices of construction products, the volume of 

construction work performed. Most of the housing built is determined by low-rise 

buildings, which reduces the level of land use in the regions. 

Investment indicators that characterize the territorial development of land use in 

the regions indicate the absence of areas where the normative monetary assessment of 

settlements is fully conducted. The Kyiv region has the lowest level of normative 

monetary valuation of lands and makes up only 25% of the share of settlements in their 

total number that have a normative monetary valuation. In addition, the index of capital 

investment by region in 2017 as a percentage of the corresponding period of the 

previous year grew in all regions. 
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The values of environmental indicators indicate a slowdown in waste generation 

compared to their volumes of utilization, incineration and disposal in specially 

designated areas or facilities per capita. This positive trend is observed in Volyn,  

Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kyiv, Luhansk, Odesa, Rivne, Kharkiv, Chernivtsi, 

Chernihiv regions. In recent years, there has been an increase in capital investment and 

current environmental expenditures, environmental expenditures, which are per capita 

in most regions. 

Identified trends and results of analysis of certain indicators that characterize the 

territorial development of land use in the region indicate the need to develop 

technology for its provision, which is based on information-analytical, spatial and 

urban planning, taking into account environmental characteristics. 

The set of spatial, urban, investment and environmental indicators form an 

evaluative basis for determining the territorial development of land use in the region. 

To make informed decisions in the system of territorial development of land use 

of regions, it is proposed to determine the level of influence of spatial, urban, 

investment and environmental factors by building a diagnostic evaluation system of 

indicators and correlation-regression analysis. 

Thus, it is determined in the system of territorial development of land use of 

regions of special importance are urban planning factors, which are determined by the 

level of development of territories and affect the population density in the territory. 

They determine the level of land use efficiency in the system of territorial development 

of regions. 
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In the national economy there are some difficulties in ensuring the development 

of enterprises, given the current ambiguous conditions of their operation and the 

negative impact of the external environment.  In this regard, there is a need to use tools 

that can solve the problem of formation and implementation of areas of development 

of economic entities.  In particular, corporate social responsibility (CSR) is of 

particular importance, which in recent years has been at the center of scientific 

discussions and attention of practitioners to determine the possibilities of its use. 

In the construction sector there are processes that reflect the state and features of 

the economic functioning of the state.  In particular, there is a slowdown in the growth 

of production and sales of construction products, reducing production and economic 

potential and opportunities for capital investment, reducing the level of investment 

attractiveness and efficiency of construction companies.  In such conditions, there is a 
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need to develop and implement areas of formation and use of corporate social 

responsibility, which is one of the modern tools to ensure the development of 

construction companies and the creation of a socially oriented economy. 

To solve the presented problems at construction enterprises developed economic 

and applied tools for construction enterprises in the system of formation and use of 

corporate social responsibility to ensure their development, which allowed to justify 

the development and implementation of strategy based on a methodological approach 

to assessing the level of formation and use of CSR.  -mathematical modeling and the 

proposed analytical diagnostic system of local, system and integrated indicators. 

A methodological approach to the integrated assessment of the level of formation 

and use of corporate social responsibility of construction companies based on a set of 

analytical, expert, hierarchical analysis method, financial analysis and expert 

assessments, local and integrated models, developed analytical diagnostic system of 

indicators, which allowed to form a quantitative basis.  management of formation and 

use of corporate social responsibility of construction enterprises. 

An analytical diagnostic system has been developed, which includes local, 

systemic and integrated indicators of formation and use of corporate social 

responsibility, the definition of which is based on the use of methods and models, 

which allowed to determine an integrated indicator of the level of formation and use of 

CSR construction companies. 

Thus, as a result of the research the directions of formation and use of corporate 

social responsibility of construction enterprises are determined by applying the 

appropriate management and evaluation tools, which creates a basis for decision-

making. 
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Formation and implementation of directions of development of construction 

enterprises is determined by the influence of transformation processes, which are 

characterized by ambiguous processes associated with slowing growth or reduction of 

key performance indicators, reducing production and economic potential, performance.  

According to experts, the factors influencing the functioning of construction companies 

in modern conditions are: 

the degree of state influence on the functioning of construction companies; 

permanent changes in regulatory support; 
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reducing the level of investment; 

low level of innovation processes that are formed and implemented in 

construction companies; 

unreasonable tax policy on the activities of construction companies; 

reduction of consumer demand; 

negative demographic policy; 

reduced quality of life; 

labor migration and outflow of construction specialists to other countries; 

rising unemployment; 

increase in the level of prices for construction materials; 

increasing competition in the construction market. 

It should be noted the factors that affect the functioning of construction 

companies: 

external environment of construction enterprises (economic and political 

instability, high inflation, general stagnation of the state economy, reduction of demand 

for construction products); 

the internal environment of the construction company (low qualification of 

specialists, poor quality information, and its imperfection, high cost of construction 

products, reduction of own financial resources, limited sources of capital) [3]. 

The peculiarity of the operation of construction companies is to ensure interaction 

with various groups of stakeholders, which are determined by legal entities and 

individuals or groups of persons interacting in the field of urban planning, architectural 

activities, design, monitoring of construction and use of building lands.  construction 

companies, which leads to their development in the long run, preventing offenses and 

implementing construction projects in accordance with established norms, using the 

necessary resources. 

Organizational aspects of the formation and implementation of stakeholder 

relations of construction companies are characterized by areas, methods and models of 

their management.  Areas of management of stakeholder relations of construction 

companies are determined by: the formation and use of information-analytical and 

regulatory support for stakeholder interaction;  determination of types of stakeholders 

of construction enterprises;  formation of a stakeholder relationship management 

system;  characterization and implementation of methods and models of stakeholder 

management;  formation and adoption of sound management decisions in the system 

of stakeholder relations to ensure the development of construction companies. 

Thus, as a result of research the features of functioning of the construction 

enterprises which are characterized by influence of external and internal factors, 

directions of formation and realization of stakeholder relations are defined. 
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 Формування містобудівних напрямів реалізації регіональної політики 

залежить від територіального розвитку використання земель. Визначено 

багатоаспектний характер та вплив сукупності взаємопов’язаних факторів на 

формування територіального розвитку використання земель. Встановлено, що 

територіальний розвиток використання земель визначається напрямами, 

засобами, проблемними аспектами, які обґрунтовані у регіональних програмах 

розвитку земельних відносин. Виявлено, що у представлених програмах основна 

увага фокусується на формуванні інформаційно-аналітичного забезпечення 

земельних відносин на регіональному рівні, яке базується на інвентаризації 

земель, створенні напрямів їх розподілу, що враховують економічні, екологічні 

та соціальні аспекти регіонального розвитку. 

Встановлена роз’єднаність теоретичних підходів до визначення 

територіального розвитку використання земель регіону, де основна увага 

фокусується лише на окремих аспектах, зокрема на просторових, містобудівних, 

інвестиційних або екологічних або комбінації деяких з них. Визначена 

відсутність реалізації системного підходу до вирішення проблем формування 

теоретико-методологічної основи визначення та оцінки територіального 

розвитку використання земель, розробки відповідного механізму його 

забезпечення. 

На основі аналізу теоретико-методичних положень запропоновано 

визначення територіального розвитку використання земель регіону, що 

визначається як сукупність просторових, містобудівних, інвестиційних та 

екологічних факторів, взаємодія яких призводить до досягнення якісного нового 

стану земельних відносин порівняно із минулим, враховуючи соціальні, 
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інституційні, управлінські особливості та рівень взаємодії стейкхолдерів, що 

функціонують у сфері використання земель регіону. 

У результаті систематизації існуючого нормативно-правового 

забезпечення щодо визначення територіального розвитку використання земель  

регіону встановлена необхідність застосування системного підходу до його 

характеристик із врахуванням багатоаспектності та особливостей формування 

територіального розвитку й використання земель на регіональному рівні. 

Базуючись на нормативно-правовому забезпечені, запропоновано сформувати 

групи факторів: просторові, містобудівні, інвестиційні та екологічні, які 

дозволяють побудувати систему показників оцінки територіального розвитку 

регіону. Представлені показники визначають контури функціонування 

регіональної системи розвитку земельних відносин, є каталізаторами побудови її 

інформаційно-аналітичного забезпечення, дозволяють сформувати домінуючи 

напрями на вирішення проблеми підвищення ефективності використання земель 

для територіального розвитку регіонів, виявити проблемні аспекти, що 

відбуваються у сфері земельних відносин та характеризують рівень деструкції 

традиційної моделі землекористування, обґрунтувати методологічні аспекти, які 

дозволяють об’єднати позитивні напрями існуючих теоретико-методичних 

підходів і розробити комплексний інструментарій реалізації. 

Таким чином, у результаті дослідження визначено необхідність 

забезпечення територіального розвитку використання земель, що впливає на 

формування та реалізацію містобудівних напрямів на регіональному рівні. 
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Для забезпечення територіального розвитку використання земель регіонів 

визначаються містобудівні фактори, що забезпечують функціонування регіонів.  

У системі територіального розвитку використання земель містобудівні 

фактори визначаються містобудівними показниками (Т2). Містобудівні 

показники формуються із факторів: 

 

                                         𝑓2𝑖
2
𝑘6…17
→   𝑡2𝑖, (𝑖 = 1,12),                                      (1) 

 

 де 𝑓2𝑖
2  - зональні, функціонально-планувальні, структурно-планувальні, 

планувально-обмежувальні, інженерної підготовки та обладнання територій, 
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транспортного забезпечення, історико-архітектурні, функціонування 

будівельної сфери у регіонах, рівня забудови територій, рівня застосування 

просторової інформації у містобудуванні, рівня формування кадастрової 

інформації у сфері використання земель регіонів для містобудування фактори; 

  𝑡2𝑖 – відповідні містобудівні показники, відн. од.; 

  𝑘6…17 - критерії переходу від містобудівних факторів другого рівня до 

містобудівних показників другого рівня, відн. од. 

Запропонована інтегральна модель для оцінки узагальнюючого 

містобудівного показника (2), яка побудована шляхом застосування зональних, 

функціонально-планувальних, структурно-планувальних, планувально-

обмежувальних чинників і показників інженерної підготовки та обладнання 

територій, транспортного забезпечення, історико-архітектурні, функціонування 

будівельної сфери у регіонах, рівня забудови територій, щільності забудови 

територій, рівня застосування просторової інформації у містобудуванні, рівня 

формування кадастрової інформації у сфері використання земель регіонів для 

містобудування. 
 

                        Т2 = ⟨𝑡21, 𝑡22, 𝑡23 , 𝑡24,𝑡25, 𝑡26, 𝑡27, 𝑡28, 𝑡29, 𝑡210, 𝑡211, 𝑡212⟩,         (2) 
 

де 𝑡21, 𝑡22, 𝑡23 , 𝑡24,𝑡25, 𝑡26, 𝑡27, 𝑡28, 𝑡29, 𝑡210, 𝑡211, 𝑡212 - показники, що 

визначають зональні, функціонально-планувальні, структурно-планувальні, 

планувально-обмежувальні, інженерної підготовки та обладнання територій, 

транспортного забезпечення, історико-архітектурні напрями, особливості, 

функціонування будівельної сфери у регіонах, рівнів забудови територій, 

щільності забудови територій, застосування просторової інформації у 

містобудуванні, формування кадастрової інформації у сфері використання 

земель регіонів для містобудування.  

Запропоновані моделі дозволяють визначити містобудівні показники та 

відповідний інтегральний критерій у системі територіального розвитку 

використання земель регіонів, що дозволило сформувати кількісну основу 

прийняття обґрунтованих рішень і підвищення ефективності реалізації 

містобудівної політики. 
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Modern aspects of the functioning of construction companies are determined by 

the directions and features of the formation and use of intellectual capital (IC). In recent 

years, there has been an increase in its importance, due to the need to use innovative 

tools and rethink approaches to improving the efficiency of construction companies. 

At the theoretical level, the conceptual apparatus for determining the intellectual 

capital of construction companies, its structural components need to be developed. Of 

particular importance are conceptual approaches to the formation and use of 

intellectual capital, taking into account the peculiarities of the operation of construction 

companies. In addition, there is a need to develop and implement a strategy for 

intellectual capital management, taking into account the areas and features of 

interaction of different groups of stakeholders. 

In the context of formation and use of intellectual capital of construction 

enterprises the theoretical and methodological platform of formation and realization of 

strategy of its management for increase of their competitiveness and innovative 

attractiveness in the dynamic market environment based on systemic process approach, 

information-analytical maintenance, methodical analytical procedure is developed. the 

possibility of variable management of strategic management of enterprises. The 

economic feasibility of the developed platform is due to the introduction of specialized 

economic and management tools for the formation and operation of the investment 

portfolio of enterprises, which allowed to distinguish intellectual capital as an 

independent innovative resource for their effective functioning in a dynamic market 

environment. 

Applied economic and management tools for the effective functioning of 

construction companies within the theoretical and methodological platform for the 

formation and implementation of intellectual capital management strategy of 

construction companies to increase their competitiveness and innovative attractiveness, 

which allows to increase the efficiency of IC construction companies through the 

implementation of strategic investment process. based on the developed methodology 

for assessing intellectual capital, a range of economic and management procedures and 

the developed analytical diagnostic system of indicators of its formation and use. 

A system of information and analytical support for economic evaluation of 

intellectual capital of construction companies based on changes in accounting and 

financial reporting, data on the use of technologies and means of production, level of 
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training and use of workers, features of material and technical base, areas of interaction 

between different stakeholders, information on the use of innovations, which in 

contrast to the established allows to ensure the economic security of the corporate 

information system, the quality and completeness of technical information used in the 

construction sector through the formation of a strategic investment portfolio. 

The structural-functional algorithm of strategic management is constructed 

through development of variable adaptive mobile algorithm of strategies of 

management of intellectual capital of the construction enterprises that unlike 

established is based on introduction of system of specialized integrated indicators as 

basic elements of information-analytical maintenance of economic estimation. 

successful application of preventive measures to counteract the impact of negative 

factors on the development of intellectual capital. 

Thus, as a result of research the modern aspects of functioning of the 

construction enterprises on the basis of tools of formation and use of intellectual 

capital, its management, taking into account modern conditions of managing are 

defined. 
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 Сучасний стан використання земель регіонів визначається містобудівними 

аспектами. Він впливаю на формування та реалізацію містобудівної політики. 

Слід зазначити, що у нормативно законодавчій базі західноєвропейських країн 

обов'язковим є рівноваги між правами власника і вимогами, що виражають 

загальний інтерес до організації простору. Характеризуючи управління 

земельними відносинами на різних рівнях встановлено, що земельне право 

загальнодержавного рівня регулює основні положення прав і обов'язків 

власників землі, а також повноваження муніципалітетів і округів щодо 

взаєммовідносин із власниками та контролем за використанням міських земель. 

Регіональне або муніципальне право регулює оподаткування і використання 

земель. Муніципальні органи, як правило, мають широкий спектр прав і 

можливостей з управління земельними ресурсами, в тому числі регулювання 

оподаткованої бази, проведення зонування території, за видами дозволеного 

використання, контроль за цільовим використанням даних земель. 

 У міжнародних практиках для забезпечення територіального розвитку 

використання земель регіону основними напрямами є формування та розвиток 

земельних відносин на довгостроковій основі, визначення цільового і 

функціонального призначення земель, постійне врахування кадастрової 
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інформації із формуванням екологічного балансу використання територій та 

врахуванням особливостей взаємодії між групами зацікавлених осіб. 

 В існуючих наукових розробках відсутні єдині підходи до визначення 

земель у контексті забезпечення територіального розвитку їх використання. 

Запропоновано формувати категоріальний апарат щодо визначення земель на 

основі системного підходу, який дозволяє врахувати сучасні трансформаційні 

процеси у сфері земельних відносин, де основна увага фокусується на взаємодії 

просторових, містобудівних, екологічних та інвестиційних факторів. 

Використання системного підходу об’єднує сучасні теоретико-методологічні 

підходи та практики спрямовані на розробку комплексного інструментарію щодо 

оцінки територіального розвитку використання земель регіону. 

У результаті систематизації теоретико-методологічних положень встановлено, 

що земля є багатоаспектною категорією, формування категоріального апарату 

якої базується на застосуванні системного підходу, нормативно-правовому 

забезпеченні, враховуючи просторові, містобудівні, екологічні та інвестиційні 

характеристики, що впливає на територіальний розвиток регіонів. 

Сучасний стан земельно-кадастрової системи України характеризується 

наявністю комплексу проблем, які пов’язані із нормативно-правовими 

протиріччями, відсутністю єдиної системи управління земельними відносинами, 

низьким рівнем застосування сучасних геоінформаційних технологій і 

впровадження системи земельного адміністрування. Для забезпечення 

територіального розвитку використання земель регіону у контексті 

трансформації земельно-кадастрової системи запропоновані напрями, які 

пов’язані із формуванням системи земельного адміністрування, розширення 

можливостей застосування геоінформаційних систем, удосконалення системи 

збору та використання геопросторової інформації, забезпечення 3 D візуалізації 

кадастрової інформації. 

 Таким чином, у результаті дослідження визначено, що для формування та 

реалізації містобудівної політики особливого значення має стан і рівень 

використання земель регіонів, що забезпечує територіальний розвиток. 
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Сучасний державний земельний кадастр України характеризується 

значною кількістю проблем, які пов’язані із невизначеністю правового статусу 

земельно-кадастрових відомостей та порядку ведення кадастру, недостатньою 

достовірністю та повнотою існуючої земельно-кадастрової інформації, майже 
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повною відсутністю реєстраційних даних щодо обмежень у використанні земель, 

недостатньою автоматизацією та інформатизацією кадастрово-облікових 

процедур, відсутністю документального статусу у електронних кадастрових 

даних тощо. 

Функціонування земельного ринку вимагає чіткого державного 

регулювання з метою забезпечення контролю держави у сфері використання 

земель різного цільового призначення, попередження спекуляції землі та 

унеможливлення переходу права власності на землю сільськогосподарського 

призначення до іноземних громадян та юридичних осіб. Тому одним із 

першочергових заходів проведення земельної реформи є створення 

загальнодержавного земельного кадастру та відповідної земельно – 

інформаційної бази даних, які можна сформувати лише за допомогою 

проведення суцільної інвентаризації земель. 

Державна інвентаризація земель в сучасних умовах покликана вирішити 

ряд основних задач, а саме: 

1) забезпечити повноту відомостей про всі земельні ділянки, кадастрові 

зони та квартали, адміністративно-територіальні утворення в межах України у 

державному земельному кадастрі; 

2) забезпечити валідацію наявних семантичних та картографічних 

відомостей про земельні ділянки, стосовно яких державою зареєстровано 

правовстановлюючі документи; 

3) забезпечити виявлення та реєстрацію обмежень у використанні 

територіальних зон навколо існуючих режимоутворюючих об’єктів. 

Основою для геодезичного встановлення меж земельних ділянок, а також 

реєстрації їх просторових та правових характеристик, теоретично повинна 

виступати документація із землеустрою, дані якої носять офіційний характер і 

набувають юридичного значення внаслідок затвердження за встановленою 

законодавством процедурою, характеристики земельних ділянок найчастіше 

визначаються за їх фактичним станом. 

Станом на 01.01.2019 проведено інвентаризацію земель населених пунктів 

Харківської області на площі 26,11 тис. га, що складає 64,47% від площі 

землекористувачів, розташованих в межах населених пунктів. 

Площа земель несільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів в області становить 398,33 тис. га, проведено інвентаризацію 

на площі 332,59 тис. га (83,50% без урахування земель запасу). 

Сучасний державний земельний кадастр України характеризується 

недостатньою достовірністю та повнотою існуючої земельно–кадастрової 

інформації. Кардинальне покращення якості земельно – кадастрових даних слід 

пов’язувати з інвентаризацією земель. 

Вважається, що саме інвентаризація земель дозволить перевести земельні 

відносини на якісно новий рівень розвитку, що буде позбавлений низки 

системних недоліків сучасної системи управління земельними ресурсами у 

частині визнання та гарантування прав на землю. 
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Для швидкого та якісного складання землевпорядної документації  

застосовують сучасні методи геоінформаційних технологій, які значно по-

легшують цю процедуру. Застосування методів геоінформаційних систем (ГІС) 

дозволяє в автоматичному режимі аналізувати поточний стан задокументованого 

землекористування, виявляти раніше допущені недоліки та помилки, а також у 

табличному вигляді в лічені хвилини формувати масиви відомостей про земельні 

ділянки та права на них певних землекористувачів. Актуальним є застосування 

геоінформаційних систем для вирішення низки практичних завдань, що 

виникають при створенні кадастрових планів території, проектів 

територіального землеустрою та землевпорядних справ.  

Важливою властивістю сучасних ГІС є те, що вони забезпечують розробку 

і аналіз значної кількості варіантів проектних рішень, створення 

рекомендаційних та управлінських карт на регіони, що дає можливість віднайти 

найоптимальніше обґрунтування системи заходів щодо організації території і 

інвентаризації земель. Накопичення інформації про земельні ділянки забезпечує 

оперативне прийняття управлінських рішень. 
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Conducting topographic and geodetic surveys and surveys is one of the land 

management actions included in Land Management. 

It is designed to provide a topographic basis in the form of maps and plans for 

land management actions, namely: 

1. Formation of new, as well as streamlining of existing land management 

projects with the elimination of inconveniences in the clarification and change of land 

use boundaries based on district planning schemes. 

2. On-farm organization of the territory of KSP, farms and others agricultural 

farms with the introduction of economically justified crop rotations and the 

arrangement of all other agricultural land (gardens, pastures, haymaking), as well as 

the development of measures to combat soil erosion. 

3. Identification of new land for agriculture and other uses. 

4. Allotment and withdrawal of land plots. 

5. Setting and changing the borders of cities and other localities. 

6. Conducting soil, geobotanical and other surveys and surveys. 

7. Design, Planning and development of rural localities. 

8. Maintaining the state land cadaster. 
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Each of these actions requires accuracy, completeness, and detail of topographic 

maps and plans. Quality indicators the scale of the map (plan) and the height of the 

Terrain Section serve, and the scale of the map (plan) and the area where topographic 

and geodetic works are performed determine the types and methods of carrying out 

these works. 

The requirements for the accuracy of Object Design depend on the scale of plans 

and maps that are used in Land Management. Yeah, for drawing up inter-farm land 

management projects prepare plans and maps on a scale from 1:5000 to 1:25000. For 

large-scale work on inter-farm land management (reconstruction of land use in areas 

of large reservoirs, irrigation systems) sometimes use maps of scales of 1: 50,000 and 

1: 100,000. 

Conducting on-farm land management territories (drawing up projects for 

planning rural settlements, Hydro-reclamation measures hydraulic structures, namely: 

water-retaining and drainage shafts, catchment facilities, ponds, terracing slopes) 

requires the creation of a planned foundation on a scale from 1:500 to 1:5000. 

Consider the content and use of Cartographic Information- Geodetic materials in 

Cadastral works in more detail. To carry out work on the cadaster, high-quality 

cartographic and geodetic materials are needed, which would make it possible to reflect 

the cadastral situation in sufficient detail. For this purpose, cadastral maps and plans of 

a given scale, coordinate catalogs, and other materials are required that would satisfy 

the appropriate accuracy in determining the elements and characteristics of cadastral 

objects. The presence of a large number of territorial units with a high price of 

land plots and density of buildings leads to increased requirements for the accuracy of 

displaying the boundaries of land plots, determining their areas, elements and 

characteristics of buildings and structures. 

Cartographic and geodetic materials of the cadaster include cadastral maps and 

plans, diagrams, drawings and a set of text documents documents in the form of tables, 

lists, registers, and so on.  Content cartographic and geodetic materials are determined 

by a set of elements of cadastral plans, drawings, diagrams, which are reflecting the 

properties of cadastral objects or phenomena urban environment. 

 

DIRECTIONS OF APPLICATION OF GIS IN RAILWAY TRANSPORT 

K. MAMONOV, Doctor of Economics, Professor 

V. V. KASYANOV, PhD 

M. L. MYRONENKO  
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 

17, Marshal Bazhanov Street, Kharkiv, 61002 
E-mail: radzinskayayb@gmail.com 

 

Geographic information systems in our country have recently become very 

important and are being used in many areas. First of all, where there is a need to take 

into account and evaluate the spatial relations and distributions of various socio-

economic characteristics in space. Let's consider the application of GIS from the point 

of view of concepts, design and management in the field of railway transport. 
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Conceptually, an exceptional feature of GIS is the ability to link (integrate) spatial and 

socio-economic information, as well as their joint analysis.  

The main tasks of GIS in the railway industry related to design solutions are the 

following: designing Railways, placing transport infrastructure objects, accounting for 

transport infrastructure objects, creating a cadaster of transport objects, etc. The use of 

GIS allows you to optimize many aspects of design and analyze projects using a 

software approach. For example, a special buffering mechanism allows you to 

effectively solve a number of project tasks. A buffer or buffer zone is an area (in 

mathematics, a neighborhood) that depends on an object at a distance set by a condition 

or function. The simplest example is a constant distance. For a point object, the buffer 

zone means a circle. For a linear object "Tube", for an areal object its similarity with a 

cutout in the middle. For example, using buffering, you can automatically use the GIS 

tools to determine the right-of-way along the projected railway track.  

GIS stores information as a set of thematic layers. This approach is useful when 

analyzing the environmental situation or when estimating the value of land plots under 

the influence of a large number of factors. One of the unique properties of GIS is the 

relationship between relational database data and graphics displayed in map images. 

This makes it possible to get a graphic image of an object on an electronic map when 

entering it into the database. Conversely, building or editing a graphic object on an 

electronic GIS map results in the corresponding entry appearing or changing in the 

database. It should be noted that in GIS GEODATA are stored, so the correct name of 

the GIS database is a geodatabase or geodatabases. The BGD allows a wide range of 

queries, both in graphical form and in the usual tabular form for databases.  

Management should be divided into monitoring and management actions 

themselves. The main management tasks solved using GIS are: flow management, 

management of transport infrastructure objects, management of real estate objects of 

transport infrastructure, maintaining the cadastre of transport objects, ensuring traffic 

safety, making decisions in emergency situations, etc. The use of GIS allows you to 

optimize many aspects of transport activities. Using geoinformation technologies, it is 

possible to track temporary changes in Railways. GIS not only allows you to integrate 

heterogeneous information into a single information environment, but also provides a 

variety of visualization tools. Most often, the end result is a representation of data in 

the form of a map or graph. Currently, geoinformation systems and 

telecommunications systems are widely used for the development, management and 

development of regional resources.  

Integration of these components allows you to create a single geo - information 

environment that serves as the basis for a new type of management. 
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Among the underground structures of cities, the utility network is one of the most 

important. The main engineering communications that provide normal conditions for 

everyday life in the modern largest city are the following: drinking water supply lines; 

household (industrial) water supply lines; household Sewerage; storm sewer; gas 

pipelines; heating pipelines; hot water pipelines; cables and communication lines; 

electric lines of various voltages; pneumatic mail pipelines; pneumatic garbage 

disposal pipelines; fuel lines; traffic control cables; electrified railway cables; lighting 

cables, etc. 

Sometimes there may be other underground communication systems, mainly in 

industrial and even agricultural enterprises, in particular, kerosene pipelines or milk 

pipelines. 

Underground utilities are usually constructed separately, most often at different 

times in separate trenches, at different depths from the surface, depending on the nature 

of previously laid communications, certain physical properties of the soil, ground water 

level, climatic and other conditions. 

The cross-sections, capacity, or capacity of underground utilities are also 

different. The so-called main pipelines (main cable, large-section water pipeline, main 

collector, etc.) serve, as a rule, large areas. Distribution pipelines depart from them, 

which in turn branch out again and are laid near the individual buildings and structures 

they serve and feed them through separate inputs. 

Most of the underground utilities, with the exception of domestic and storm 

sewers, are usually located at a shallow depth of up to 3 m. 

Tunnels are created for transport purposes: pedestrian, automobile, railway, 

shipping, and metro tunnels. They are held to overcome mountains, reservoirs, and 

other obstacles in places where transport routes pass. At present, there are sufficiently 

developed tunnel construction technologies that allow ensuring the stability of these 

structures to the effects of mountain pressure, water flow and other factors for 

thousands of years. 

For the largest cities of our country, the most promising is off-street, mainly 

underground passenger rail transport. Lines of high-speed off-street rail transport in 

cities can be classified by the types of vehicles used, the basic scheme of development 

of routes, the nature of operation, the depth of the Foundation, the space-planning 

solution of stations, lobbies and other premises. 
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According to the types of vehicles used, there are metro and high — speed trams, 

and in some cases-urban Railways, Express (super-fast) metro lines and monorails. The 

corresponding networks may have underground and semi-underground sections. 

Depending on the concept of development of off-street rail transport, its lines can 

be traced in the form of one or more diameters (or chords), United by ring or semi-ring 

lines. In cities that develop in length, off-street rail transport lines are laid mainly in 

the longitudinal direction, which is the most loaded in terms of transport. 

In accordance with the nature of operation, there are networks of off-street rail 

transport with independent (closed) train movement on separate, unrelated lines, with 

the transition of some trains from one line to another, and combined networks. 

On space-planning decision of the stations of the famous buildings single platform 

— with a Central passenger platform of island type, two-platform — usually with 

flanking platforms and multi-platform, often occurring only in hubs or in an 

underground train stations. 

Features of underground transport structures are their rigid binding to transport 

routes, as well as a specific elongated shape. This direction of using underground space 

is one of the most common and profitable from the point of view of making a profit. 
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One of the fastest growing areas of urban underground construction is the 

construction of underground garages. For example, the paper describes a garage in 

Geneva (Switzerland) for 530 cars with an area of 3500 m2 and a depth of 25 m. The 

authors believe that, taking into account all costs, the cost of a space in an underground 

garage is approximately equal to the cost of a space in a garage on the surface. 

Even in the most favorable climatic conditions, each passenger car is in motion 

on average no more than 1-1. 5 hours per day (300-400 hours per year). Therefore, each 

car is parked for approximately 22-23 hours per day; this should be taken into account. 

It is necessary to provide such placement of garages for permanent storage of cars 

that the maximum distance from the house to these structures does not exceed 600-800 

m, i.e. the time spent on approaching Them is not more than 8-10 minutes. Parking lots 

should be located at a distance of 200-250 m from housing. Only such placement of 

car storage places eliminates the need to use a pick-up transport. The proximity of car 

storage areas to the home is not only convenient for owners, but also economically 

justified. Otherwise, each car will require not one, but two places: the first — 
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permanent in the main garage, about 2-3 km from the house; the second — open 

Parking directly at the home, on the nearest streets, on intra-block driveways or farm 

sites. 

In foreign practice, ground-underground garages are often used. For example, in 

Budapest, on Martinelli square with a multi-store administrative building combined 

ground-underground garage frame type for 400 seats. The garage has eight ground and 

two underground tiers and is built in a very cramped location. The garage consists of a 

built-in gas station and semi-underground service stations, designed mainly for 

servicing "urban" cars entering the Parking lot, as well as transit cars. For departmental 

vehicles, a special underground floor with independent entry and exit is allocated. 

Based on the need to save the urban area or preserve the existing nature of 

development, underground or semi-underground garages and Parking lots may be 

provided for a certain part of cars. At the same time, sanitary gaps to residential and 

public buildings are significantly reduced. The size of the gaps in this case is calculated 

not from the external walls, but from the places where harmful emissions and noise 

sources are released, i.e. from entrances to garages and ventilation shafts. The upper 

tier (covering) of underground or semi-underground Parking lots can be used for 

landscaping or open storage of cars. For example, a single-level underground garage 

for 180 cars and 80 motorcycles has been built along with numerous outdoor Parking 

lots for 830 people in the residential area of Site-Model in Brussels. This garage is 

connected by underground passages directly to the Elevator halls of three large multi-

story residential buildings. The entrance to the garage is 20-25 m away from the 

entrances to residential buildings. A free-standing gas station and service station have 

also been built in the same area. 

Underground garages and Parking lots are widely used in new multi-store 

residential complexes in the United States. So, in Los Angeles, in the new district 

«Century city», two 27-storey residential buildings were built-towers for 308 

apartments. Under them is an underground garage for 525 cars. In the same part of the 

city, two 20-storey residential buildings “Century Park apartment" were built for 485 

apartments. An underground garage for 700 cars is built under the houses. 

Parts of railway stations and other structures of main and suburban transport can 

also be located in the underground space. 

Thus, the use of underground space for the construction of underground garages 

and Parking lots can be considered a promising direction for increasing the level of use 

of urban land, and the issues of its implementation require further development. 
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Before the project begins to take shape, the following Geodetic works are 

performed during its compilation and at the final stage. 

Construction of a geodetic survey justification in the form of typical diagrams of 

triangles, polygonometric, theodolite, total station, beaker and leveling passages, serifs 

with density and accuracy depending on the accepted scale of the survey and the height 

of the Terrain Section. 

Surveys: aerophototopographic (contour, combined, stereotopographic) 

phototheodolite, Beaker (topographic – with relief survey, contour), theodolite, total 

station, surface leveling, cadastral surveys. Updating plans and maps – drawing them 

up based on the results of a new aerial survey using existing Geodetic justification 

materials and old surveys. Plan correction is shooting and drawing objects and 

polygons that have appeared on an existing plan or map, and deleting objects and 

polygons that have disappeared from the plan. 

The listed 4 types of Geodetic works are carried out in the absence of high quality 

plans and maps for the territory land use, where land management is performed. 

Drawing up and executing plans and maps based on completed surveys. 

Determination of land use areas and land with compilation.So, Cadastral plans of 

urban land on a scale of 1:5000 are created only for land, for engineering networks – 

separately for each type of engineering communications (water pipeline, sewerage, 

electricity, communications, etc.). Cadastral plans of buildings and structures are 

created on a scale of 1:100, 1: 200 (inventory, floor plans), which show the dimensions 

and internal layout of apartments and houses, wall materials, position of plumbing 

units, inventory number, Area (General, Residential), etc.  

The most saturated Cadastral plans of engineering communications on a scale of 

1:500. Except for mandatory border elements administrative divisions, accounting 

units, and their codes indicate information about street names on the plans, elements of 

hydrography, railways, highways, buildings and structures. They also show all the 

special characteristics of communications: the purpose of the structure, the material of 

manufacture, and costs, elements, their planned and altitude position, dimensions, 

codes (numbers), intersection with others communication, etc. 

Cadastral plans of scale 1: 1000-1: 2000 are used as basic surveys in urban and 

rural localities. On this scale, they take pictures of building blocks, buildings and 

structures, sections of streets and roads, engineering communications, green spaces, 

recreational and ecological zones, and so on. On Cadastral plans of this scale it is 
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mandatory to show the boundaries of territorial and administrative divisions and 

accounting Cadastral plots, intersections, squares, street sections, elements of 

hydrography, highways and railways, as well as special characteristics of objects and 

phenomena of the urban environment, the type and use of buildings and structures, the 

type of ownership, and so on explications. 

 

SCIENTIFIC RECOMMENDATIONS ON THE RATIONAL USE OF LAND 

OF OBJECTS OF THE NATURE RESERVE FUND 

 

R. S. VIATKIN  
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 

17, Marshal Bazhanov Street, Kharkiv, 61002 

The formation of scientifically based recommendations for the development of 

monitoring the use of land of objects of the nature reserve fund of Regions is carried 

out in accordance with the results of applying the method of Integral assessment of the 

level of land use of objects of the nature reserve fund, conducted Geoinformation 

analysis, and the results of mathematical modeling. The proposed scientifically based 

recommendations are as follows: 

1. You need to change the trajectory of factors: 

1.1. The level of regulatory support affecting the formation and use of land objects 

of the nature reserve fund of territories. 

1.2. Instrumental support for monitoring the formation of land objects of the 

nature reserve fund of Regions. 

1.3. Threats to the formation of land objects of the nature reserve fund of the 

regions due to the formation of a modern system of garbage disposal, optimization of 

land use changes, deforestation. 

1.4. Natural value of land objects of the nature reserve fund of the regions. 

1.5. Socio-economic value of territories. 

1.6. Efficiency of management of the directions of formation and use of land of 

objects of the nature reserve fund at the regional level. 

An important direction in the formation of scientifically based recommendations 

for the development of monitoring the land use of objects of the nature reserve fund of 

the regions is to ensure the growth of systemic factors by 10%: 

- development of information and analytical support for the formation and 

implementation of land monitoring of objects of the nature reserve fund of the regions; 

- the level of rational use and protection of Natural Resources. 

So, as a result of the study, scientifically based recommendations are proposed for 

the development of monitoring the use of land of objects of the nature reserve fund of 

regions based on the results of forming information about the state and spatial, 

regulatory and instrumental support of monitoring, diagnostic and analytical system of 

factors and the application of methods for Integral assessment of the level of land use 

of objects of the nature reserve fund, mathematical modeling, neural networks, this 

made it possible to develop Geoinformation monitoring maps for making informed 

decisions on increasing the level of use of objects of the nature reserve fund. 
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