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Актуальність теми дисертації не викликає сумніву. 
На сьогоднішньому ринку будівельних послуг в достатній кількості 

присуджують пропозиції щодо механізації процесу статичного вдавлення паль. 
Деякі з цих машин мають досить високу продуктивність і автономність. Однак, 
велика частина з них, має істотне обмеження по області застосування. Вони 
пов'язані з великими габаритами і масою машин, інші малогабаритні машини 
можуть працювати в обмежених умовах на слабких ґрунтах, але їх можливості по 
продуктивності обмежені. Як правило це машини для точкового вдавлювання 
однієї палі. Після чого їх потрібно перебазувати на іншу стоянку для вдавлення 
наступної палі. А це пов'язано з великою кількістю допоміжних операцій, які 
мають значну трудомісткість і відповідно – вартість. Тому, розробка 
універсального способу механізації, який поєднував в собі високу продуктивність 
сучасних машин і можливість працювати в особливих умовах є на сьогоднішній 
день досить актуальним напрямком прикладних наукових досліджень. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Викладені в 
дисертації дослідження відповідають: Закону України «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р., №2623-III та змінам до цього закону від 
09.09.2010 р., № 2519-IV Постанові Кабміну України №1201-050/01 від 12.09.2010 
р. «Про науково-практичну концепцію технічного оновлення та модернізації 
будівельної галузі та інвестиційної сфери в цілому», Закону України №3715-VI від 
08.09.2011 р. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», а також 
тематичній спрямованості науково-дослідних робіт ДП «Науково-дослідного 
інституту будівельного виробництва ім .  В.С. Баліцького» Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків 
та рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Обґрунтованість наукових положень, результатів, висновків і рекомендацій 
забезпечено застосуванням загальноприйнятих емпіричних і теоретичних методів 
проведення досліджень, зокрема: системного аналізу, формалізації, експертних 



оцінок, теорії ймовірностей та математичної статистики, кореляційно-регресійного 
аналізу, математичного моделювання, планування експерименту. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджується 
впровадженням основних результатів у практику технології вдавлювання паль із 
використанням агрегатно-модульної системи. Воно засвідчило  їхню економічну 
ефективність результатів. Широка апробація та позитивна оцінка результатів на 
науково-практичних конференціях також підтвердила достовірність основних 
положень. 

Оцінка наукової новизни та теоретичної цінності результатів, які винесено 
на захист. 

Основний науковий результат роботи полягає в розробленні автором 
технологію агрегатно-модульної системи для вдавлювання паль, зокрема в 
ускладнених умовах на зсувонебезпечних схилах, на слабких водонасичених 
ґрунтах. А саме:  

вперше: 
– розроблено технологію використання агрегатно-модульної системи для 

вдавлювання паль для різних конструктивних та технологічних рішень пальового 
поля, зокрема в ускладнених умовах на зсувонебезпечних схилах, на слабких 
водонасичених ґрунтах; 

– експериментально встановлені та підтверджені в умовах будівельних 
майданчиків показники ефективності розробленої технології та системи для 
вдавлення паль; 

– встановлені залежності питомої маси вантажів, переміщуваних краном, від 
загальної кількості паль у проекті фундаменту, кількості використовуваних модулів 
(компонування) розробленої системи та організаційно-технологічної схеми їхнього 
використання; 

Удосконалено: 
– технологію влаштування пальових основ шляхом автоматизації процесу 

вдавлювання паль за допомогою розроблених засобів; 
Отримала подальший розвиток: 
– методологія організаційно-технологічного проектування процесів 

вдавлення паль шляхом розробки рекомендацій щодо вибору найбільш ефективного 
способу виробництва робіт з використанням розробленої агрегатно-модульної 
системи для різних умов (масштабів) будівництва. 
Практична цінність дисертаційної роботи.  

Результати дослідження стали підґрунтям для розробки: 
–   двох патентів України, зокрема на спосіб влаштування пальових 

фундаментів та систему для вдавлювання паль; 
–   типової технологічної карти на виконування робіт вдавлювання паль у 



ґрунт із застосуванням розробленої агрегатно-модульної системи; 
–   відомчих розцінок на вдавлювання паль різними способами, зокрема із 

застосуванням розробленої технології та обладнання. 
Практична значимість підтверджена впровадженням результатів дослідження 

на численних об’єктах будівництва з 2006 р. до цього часу. 
Повнота викладених наукових положень, висновків та рекомендацій в 

опублікованих роботах. 
Здобувачем опубліковано 28 наукових публікаціях, серед яких 10 – у 

закордонних виданнях, які включені до наукометричних баз; 8 – у фахових виданнях, 
рекомендованих Міністерством освіти і науки України; 5 – патенти; 2 – тези 
доповідей. 

В них достатньо повно висвітлені результати дисертаційного дослідження. 
Апробація матеріалів дисертації виконувалась на багатьох науково-

технічних конференціях. А саме: на науково-технічних конференціях у 
Німеччині, Швейцарії, Португалії, Росії та Україні, а співавторами – у Франції, 
Японії, Китаї, Греції та Туреччині. 

Науково-технічна конференція «Механіка ґрунтів, геотехніка і 
фундаментобудування», 2008, Полтава; Інтертранспорт 2009 – 2016 «Будівництво 
портових гідротехнічних споруд» – науково-практична міжнародна конференція, 
Одеса; Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна будівельна техніка» 
2005 – 2009, Одеса; 

Міжнародна виставка високих технологій, інновацій та промислової 
автоматизації. Ганновер, Німеччина. 

Оцінка структури і змісту дисертації. 
Дисертаційна робота складається з вступу, шести розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел, додатку і містить 198 сторінок основного 
тексту, у тому числі 70 рисунків і 36 таблиць. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано об’єкт і 
предмет досліджень, мету та завдання. Відображено методи реалізації поставлених 
завдань і наведено дані про наукову новизну, практичну цінність та апробацію 
проведених досліджень. Представлено інформацію щодо впровадження 
теоретичних та практичних розробок, публікації результатів, зв’язку з науковими 
програмами і темами, а також щодо обсягу дисертації. 

У розділі 1, наведений аналіз інформаційних джерел за темою досліджень. 
Виконано аналіз результатів дослідження технології і обладнання для вдавлення 
будівельних елементів заводського виготовлення. Розглянуті технологічні рішення 
влаштування фундаментів.  



Отже, метод вдавлення в ґрунт будівельних елементів заводського 
виготовлення має широку сферу застосування: в обмежених умовах, на 
зсувонебезпечних схилах, на слабких водонасичених ґрунтах.  

Аналіз причин, що стримують його індустріальне використання, показує 
відсутність системного підходу до розробки конструкції обладнання, 
технологічних процесів та їхнього організаційного забезпечення. 

Ця обставина визначила напрям дослідження. 
В розділі 2, обґрунтовано тема й методика дослідження, розглянуто актуальні 

варіанти технологічного обладнання, наведено 21 комплект для порівнювання за 15 
критеріями. Ці машини для вдавлення будівельних елементів мають різні технічні 
та експлуатаційні характеристики, тому, обираючи, варто враховувати чимало 
факторів. 

На основі аналізу інформаційних джерел удосконалено класифікацію 
обладнання для вдавлення паль. Аналіз наявних способів виробництва робіт із 
вдавлення паль, а також конструктивно-технологічних параметрів машин, що 
застосовуються, виявив загальні технологічні ознаки, властиві певним процесам, 
які характеризують здійснення способу в просторі, зокрема на основній 
координаційній площині пальового поля.  

Прийнята методика проведення дослідження, а також використання 
фактичних даних за розробленими технологічними процесами та їхніми 
елементами дають змогу отримати достовірні результати. 

В розділі 3, присвячений розробці технологія вдавлювання паль із 
застосуванням агрегатно-модульної системи у вигляді вдавлювальної машини СО-
450 з боковим клиновим затиском палі й механізму її переміщення, який має два 
модулі: агрегатний (основний) і допоміжний. 

Для агрегатно-модульної системи також була розроблена технологічна 
структура (на основі класифікації), яка забезпечує можливість виконання робіт 
трьома способами: точковим, координатним і лінійним. 

Організація проведення робіт зі вдавлювання паль у ґрунт на основі 
використання типізованих технологічних схем дає змогу одним комплектом 
устаткування охопити весь діапазон класифікованих технологічних процесів. 

Розроблену технологію доцільно використовувати для забезпечення таких 
вимог: низького рівня шуму та вібрації, можливості виконання робіт в обмежених 
умовах, на схилах, на слабких водонасичених ґрунтах, а також позиційної точності, 
можливості контролю зусилля вдавлювання кожної палі, високої продуктивності 
робіт, екологічності.  

У розділі 4, розглядаються особливості влаштування пальових основ і 
шпунтових огороджень будівель та споруд різного призначення. Конфігурація та 
неоднорідність об'єктів будівництва, а також різна кількість паль та їхнє взаємне 



розташування в проектах фундаментів спонукають до необхідності використання 
різних технологічних способів і варіантів виконання робіт зі вдавлювання паль. 

Координатний та лінійний способи розглядаються відповідно до трьох 
варіантів, а точковий (базовий) – у двох варіантах здійснення комплексного 
технологічного процесу. 

Дослідження допоміжних процесів, пов'язаних з переміщенням машини, дало 
можливість визначити показники ефективності відповідно до різних типізованих 
технологічних схем (одиничні палі, рядне й багаторядне розташування палі, палі в 
кущовому розташуванні, суцільні пальові поля) моделей комплексних процесів. 

У розділі 5, розробка організаційних і технологічних рішень виробництва 
робіт із вдавлення паль різними способами виконано на прикладі влаштування 
трирядної пальової основи протизсувної споруди. У кожному способі 
використовується типове автоматизоване обладнання для вдавлювання паль, а 
також технологічні процеси, розроблені за результатами натурних експериментів. 
Обрана схема легко масштабується, а її декомпозиція дає змогу аналізувати 
однорядні та дворядні конструкції, а також різні варіанти розташування паль. 
Роботи виконуються трьома способами відповідно до розробленої класифікації: 
точковим, лінійним і координатним.  

Результати організаційно-технологічного проектування, враховуючи різні 
технологічні схеми - моделі комплексних процесів, регламент та графіки 
виконання робіт, а також техніко-економічне обґрунтування, являють собою готове 
будівельне рішення влаштування багаторядних протизсувних пальових основ 
різної конфігурації, зокрема для системного зміцнення зсувних схилів Одеського 
узбережжя. 

У розділі 6, визначається залежність показників ефективності від масштабів 
виробництва. У ході робіт зі вдавлювання паль із використанням агрегатно-
модульної системи допоміжний кран переміщує: елементи системи, машину, 
анкерні вантажі, палі, інвентарний інструмент.  

Розглядаються кваліфіковані способи виробництва робіт згідно з кількома 
варіантами. Результати числових розрахунків сумарної та питомої маси 
переміщуваних вантажів, подані в табличній формі і супроводжуються графічними 
ілюстраціями з відповідним описом. 

Висновки повністю відображають зміст отриманих наукових і практичних 
результатів. 

Структура дисертації відповідає сформульованій меті і поставленим 
завданням дослідження. 

Наукові положення, результати і висновки дисертаційної роботи викладено 
послідовно, логічно, аргументовано, технічно грамотною мовою. 



На результати досліджень інших авторів, використані в дисертаційній роботи 
Мещерякова Г. М., є коректні посилання. 

Зауваження за змістом дисертації: 
1. Робота значно виграла б якби в першому розділі для кожної з розглянутих 

машин були вказані раціональні області їх застосування. Наприклад: 
конструктивні особливості і матеріал паль або шпунтової огорожі, 
максимальна глибина занурення, мінімальна відстань до перешкоди, ґрунтові 
умови та ін. 

2. У розділі 2 на жаль не наведені явні результати роботи автора без яких не 
можливо було б створити агрегатно-модульну систему. Вони повинні були 
бути показані у вигляді методики виконання окремих завдань. (наприклад: 
розрахунок зусилля вдавлення, швидкість занурення палі в грунт, розрахунки 
окремих конструкцій агрегатно-модульної системи, визначення  питомого 
тиску на грунт агрегату або ін.). 

3. У розділі 3 розглянуто фрагменти технологічних процесів на моделі 
будівельного майданчика. Але ця модель ні як не враховує особливих умов: 
не розглядаються  обмежені умови, слабкі грунти та ін. умов в яких перевага 
розробленої технології очевидно. 

4. У роботі недостатньо повно висвітлені питання організації будівельного 
майданчика. Наприклад: допустима відстань до кромки котловану та інших 
перешкод між обладнанням і тимчасовою дорогою. Виділення цих 
організаційних моментів підкреслило б перевагу розробленої системи. Крім 
цього, необхідно було б показати особливості та місця підключення до 
джерел електропостачання та водопроводу, розташування побутових 
приміщень, інших тимчасових будівель та інше. На жаль ця інформація 
відсутня. 

5. На жаль автор не вказав, конкурентоспроможність запропонованої агрегатно-
модульної системи. Адже з публікацій автора відомо, що розроблені системи 
успішно працюють не тільки в Україні, а й за її межами. Хотілося б почути 
докладніше про це. 

6. Результати представлених досліджень виглядали б значно яскравіше, якби 
при розрахунку техніко-економічних показників була використана не модель 
будівельного майданчика з трьох рядів паль, а реальний майданчик в 
обмежених міських умовах на слабких ґрунтах. 
Проте наведені зауваження є дискусійними і не впливають на позитивну 

оцінку дисертації в цілому. 
Оцінка відповідності змісту дослідження паспорту спеціальності. 
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