


Міністерство освіти і науки України 
Одеська державна академія будівництва та архітектури 

Академія будівництва України 
Академія енергетики України 

University North (Хорватія) 
Technical University of Moldova (Молдова) 

ПрАТ «Укргідроенерго» 

ЗБІРНИК ТЕЗ 
міжнародної науково-технічної конференції 

«Гідротехнічне і транспортне 
будівництво» 

Присвячується 70-річчю 
інституту Гідротехнічного будівництва 

та цивільної інженерії  

03-04 червня  2021 р.

м. Одеса



ОРГКОМІТЕТ 
Ковров А.В.,к.т.н., професор, ректор Одеської державної академії 
будівництва та архітектури, Заслужений діяч науки і техніки 
України, віце-президент Академії Енергетики України, голова 
територіального відділення Академії Будівництва України, 
голова оргкомітету; 
Кровяков С.О., д.т.н., доцент, проректор з НР Одеської 
державної академії будівництва та архітектури, заступник 
голови; 
Мішутін А.В., д.т.н. професор, Заслужений діяч науки і техніки 
України, Одеська державна академія будівництва та 
архітектури, академік АБУ, АЕУ, заступник голови. 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕКУ 
Рибалка Д.І., начальник служби автомобільних доріг Одеської 
області; 
Єгіазарян А.В., начальник ДП Одеський «Облавтодор»; 
Ковальчук Ю.Г., д.т.н., професор,президент АЕУ; 
Поташник С.І., голова науково-технічної ради ПрАТ 
«Укргідроенерго»; 
Ісаєв В.Ф., к.т.н., доцент, директор інституту гідротехнічного 
будівництва та цивільної інженерії, ОДАБА; 
Лапіна О.І., к.т.н., доцент, зав. кафедрою автомобільних доріг і 
аеродромів, ОДАБА; 
Осадчий В.С.,к.т.н., доцент, зав. кафедрою гідротехнічного 
будівництва, ОДАБА; 
Смолянець В.В.,  1-й заступник  директора  служби місцевих 
автомобільних доріг, Заслужений будівельник України, 
Заслужений будівельник України,академік академії будівництва 
України; 
Сольдо Б., доктор філософії, Університет «Sjever» (Хорватія); 
Руссу І.В., д.т.н., професор, Технічний університет Молдови. 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 
Бабіч Є.М., д.т.н., професор, Національний університет водного 
господарства та природокористування; 
Боака Д.., к.т.н., доцент, Технічний університет ім. Георгія 
Асаки (Румунія); 
Ванкевич А.Ю., директор інституту «УПДВГ»; 
Вировой В.М., д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і 
техніки України, професор кафедри виробництва будівельних 
виробів та конструкцій, ОДАБА; 



Дворкін Л.Й., д.т.н., професор, Національний університет водного 
господарства та природокористування; 
Заволока М.В., к.т.н., професор, зав. кафедри виробництва 
будівельних виробів та конструкцій, ОДАБА; 
Клименко Є.В., д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки 
України, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та 
транспортних споруд, ОДАБА; 
Мозговий В.В., д.т.н., професор, Національний транспортний 
університет; 
Нємчінов Ю.І., д.т.н., професор., ДП «Державний науково-
дослідний інститут будівельних конструкцій»; 
Рогачко С.І., д.т.н., професор, Одеська національний морський 
університет; 
Романов О.А., к.т.н., ДА «Водні ресурси»; 
Савенко В.Я., д.т.н., професор, Національний транспортний 
університет; 
Толмачов С.М., д.т.н. професор, Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет. 



3 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2021 РОЦІ 

Метою діяльності Служби автомобільних доріг в Одеській області є 
відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування 
державного значення для інтеграції їх до європейської транспортної 
системи, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, 
комфортності та економічності перевезень. 

У 2020 році на ремонтно-будівельні роботи автомобільних доріг 
загального користування державного значення Одеської області було 
спрямовано 3820,8 млн.грн., з них кошти державного бюджету – 
2501,2 млн.грн., залучені кредитні кошти – 1307,0 млн.грн., кошти 
передбачені у державному бюджеті для реалізації державного 
інвестиційного проекту «Розбудова міжнародної автомобільної дороги 
загального користування державного значення М-14 Одеса – 
Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса – 
Миколаїв – Херсон» – 11,0 млн.грн., кошти обласного та місцевих 
бюджетів – 1,6 млн.грн. 

За рахунок виділених коштів були виконані роботи з будівництва 
та реконструкції – 37,6 млн. грн., капітального ремонту – 613,7 
млн.грн., поточного середнього ремонту – 2440,8 млн.грн., поточного 
дрібного ремонту та експлуатаційного утримання – 728,7 млн.грн. 

Для реалізації запланованих проектів Службою залучено 13 
підрядних організацій та 12 проектних організацій. 

Пріоритетними напрямками дорожнього господарства області у 
2020 році було визначено:  

капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман на 
км 445 + 432 автомобільної дороги Київ – Одеса, Р-33 Вінниця – 
Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/,  поточний 
середній ремонт ділянок автомобільних доріг Р-33 Вінниця – Турбів – 
Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/, Р-55 Одеса – 
Вознесенськ – Новий Буг, Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове, Т-16-10 /Н-
33/ – Приморське – Жовтий Яр – Татарбунари, Т-16-08 Болград  – 
Кубей  – Арциз, Т-16-27 Контрольно-пропускний пункт "Серпневе" – 
Тарутине – Арциз – Татарбунари, Т-16-47 /Н-33/ – Кароліно-Бугаз – 
Грибівка – Санжійка – /М-27/. 

Поточним середнім ремонтом відремонтовано –  145,757 км: 
- Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка –

/М-16/ – 48,855 км 
- Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг – 27,135 км
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- Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове – 3,983 км 
- Т-16-08 Болград  – Кубей  – Арциз – 10 км 
- Т-16-10 /Н-33/ – Приморське – Жовтий Яр – Татарбунари – 14,258 

км 
- Т-16-27 Контрольно-пропускний пункт “Серпневе”– Тарутине – 

Арциз – 
 Сарата – 22,926 км 
- Т-16-32 Контрольно-пропускний пункт “Нові Трояни” – Кубей – 

8,6 км 
- Т-16-47 /Н-33/ – Кароліно-Бугаз – Грибівка – Санжійка – /М-27/ – 

10 км. 
У 2020 році велика увага приділялась роботам з розробки та 

коригування проєктної документації, які проводились  в рамках 
реалізації проєктів з розбудови міжнародних автомобільних доріг 
загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса та 
М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог). Ремонт 
дороги М-05 є одним з пріоритетних проєктів Укравтодору. Це дорога 
міжнародного значення та один з основних транспортних коридорів 
країни, що поєднує промислові, адміністративні, культурні центри 
України з морськими портами та забезпечує транзитні автотранспортні 
перевезення. Реконструйована дорога М-14 поєднає найбільші порти 
України – Одесу, Миколаїв, Херсон, на долю яких припадає до 80% 
усіх вантажів країни.  

На всіх етапах будівництва та ремонту об’єктів, починаючи з 
проєктування,  виконувався науково-технічний супровід, який 
дозволив контролювати якість процесу будівництва, дорожньо-
будівельних матеріалів, оперативно вирішувати складні технічні 
питання. 

У 2020 році на об’єкті «Поточний середній ремонт автомобільної 
дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця – 
Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/ на ділянці км 
281 + 029 – км 299 + 000» Службою впроваджений незалежний 
контроль якості дорожньо-будівельних робіт із залученням на 
конкурсній основі інженера-консультанта.  

Діяльність Служби автомобільних доріг в Одеській області, як 
замовника робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
автомобільних доріг, забезпечує колектив із 72 працівників, більшість 
з яких мають вищу спеціальну освіту та великий досвід роботи в 
дорожній галузі.  
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У 2021 році (станом на 26 квітня) на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування 
державного значення передбачено 2198,4 млн.грн., з них кошти 
державного бюджету – 1796,3 млн.грн., кредитні кошти 397,0 млн.грн., 
кошти обласного та місцевих бюджетів – 5,1 млн.грн.  

За рахунок виділених коштів планується виконати роботи з 
будівництва та реконструкції – 175,5  млн.грн., капітального ремонту – 
335,3 млн.грн., поточного середнього ремонту – 1323,2 млн.грн. 
поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання – 364,4 
млн.грн.  

Планується відремонтувати 76,3 км доріг, у тому числі капітальним 
ремонтом 26,5 км, поточним середнім ремонтом 49,8 км.  

Пріоритетними напрямками дорожнього господарства області у 
2021 році визначено:   

будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в 
с. Малодолинське на автомобільній дорозі Одеса — Чорноморськ, 
будівництво автомобільної дороги до Одеського морського порту; 
капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман на 
км 445 + 432 автомобільної дороги Київ – Одеса, капітальний ремонт 
ділянок автомобільних доріг М-05 Київ – Одеса, Р-33 Вінниця – Турбів 
– Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/, Т-16-44 Контрольно-
пропускний пункт “Лісне” — контрольно-пропускний пункт 
“Малоярославець Перший”; поточний середній ремонт ділянок 
автомобільних доріг Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика 
Михайлівка – /М-16/, Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове, Т-16-08 
Болград — Кубей — Арциз, Т-16-10 /Н-33/ – Приморське – Жовтий 
Яр – Татарбунари, Т-16-27 Контрольно-пропускний пункт "Серпневе" 
– Тарутине – Арциз – Татарбунари. 

 
Начальник Служби автомобільних  
доріг в Одеській області    Дмитро РИБАЛКА 
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ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ ДІЛЯНКИ СХИЛУ ГРЕЦЬКОГО 
ПАРКУ МІСТА ОДЕСА 

 
Анісімов К.І., доцент, Великий Д.І., Бааджи В.Г.  

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 
 

Метою роботи є розробка рекомендацій з влаштування 
протизсувних споруд на ділянці схилу Грецького парку у межах 
«Колонади». 

Розрахунки існуючого схилу виконувалися за допомогою кінцево-
елементних програмних комплексів та комплексів, що реалізують 
інженерні методи розрахунку стійкості. 

Гідрогеологічні умови в межах ділянки схилу, що розглядається, 
характеризуються наявністю трьох водоносних горизонтів: 

- водоносний горизонт, приурочений до підошви понтичних (N1р) 
вапняків; 

- водоносний горизонт в межах зсувного схилу: балкові ґрунти та 
зсувні накопичення; 

- водоносний горизонт в меотичних (N1m) відкладеннях. 
Понтичний водоносний горизонт, приурочений до підошви 

понтичних вапняків, залягає в межах плато на глибинах 5,80÷8,70м, 
абсолютні позначки РҐВ, на жовтень 2016р., склали 16,90÷17,70м. 
Горизонт безнапірний, живлення відбувається за рахунок інфільтрації 
атмосферних опадів. Розвантаження горизонту відбувається в зсувні 
накопичення. 

В межах зсувного схилу, на ділянках проектування, ґрунтові води 
залягають на глибинах 3,20÷9,00м, абсолютні позначки РҐВ на 
жовтень 2016р. склали 5,20÷14,70м. Розвантаження відбувається в 
приурізну частину моря. 

Живлення меотичного водоносного горизонту, в разі залягання 
його поблизу поверхні, здійснюється в результаті інфільтрації 
атмосферних опадів. У південних районах, де меотичні відкладення 
опускаються нижче рівня моря, живлення відбувається за рахунок 
перетікання з понтичного горизонту. 

В період проведення інженерно-геологічних вишукувань, ґрунтові 
води меотичного горизонту, в межах ділянкиобстеження, були 
відмічені на глибинах 9,60÷13,50м, абсолютні позначки рівня 
ґрунтових вод, на жовтень 2016р., склали від -2,80 до -0,10 м. Води 
напірні, величина напору становить від 1,00 до 4,10м. Глибини 
статичного рівня склали 6,60÷26,80м, абсолютні позначки РҐВ склали -
5,80÷1,40 м. 
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Обстежувальні роботи ділянки схилу Грецького парку в м. Одеса 
були проведені протягом 2016 р. Окрім обстежувальних робіт було 
виконано архівний пошук, який включав в себе ознайомлення з 
матеріалами освоєння даної ділянки, архівними документами, що 
стосуються заборони на незаконний видобуток каменю на цій ділянці. 
З аналізу цих документів випливає, що підземні розробки вапняку на 
цій ділянці ніколи не велися. Найближча велика каменоломня К-7 
(катакомба), для розробки пильного понтичного вапняку-черепашнику 
розташована в 440 метрах на північний захід від ділянки вишукувань, 
на протилежній від ділянки стороні балки (Військового узвозу).  

Таким чином, результати архівного пошуку та аналіз інженерно-
геологічнихумов, включаючи дані геофізичних досліджень, показують 
відсутність підземних порожнин безпосередньо під ділянкою схилу, 
яка обстежувалась. 

На північний захід від ділянки у верхній частині схилуоголюються 
понтичні вапняки. У нижній частині це рівномірно зцементований 
вапняк-черепашник, так званий пильний вапняк потужністю до 2,5 м. 
Вище знаходяться шаруваті і плитчасті вапняки. Ні штучні, ні 
природні порожнини не виявлені. 

Немає підземних порожнин і на численних терасах розташованих 
нижче. У нижній підпірній стінці (по вулиці Приморській) знаходиться 
вхід в невелику підземну порожнину довжиною 9м. 

До несприятливих інженерно-геологічних процесів і явищ, на даній 
території, слід віднести наступні:  

- ділянка обстеження приурочена до древньозсувного схилу 
Одеського узбережжя; 

- в даний час, як це встановлено за даними інженерно-геологічних 
вишукувань, древньозсувний схил знаходиться в стабільному стані. 

Однак, слід зазначити, що виконання земляних робіт, яке пов'язане 
з переміщенням значних мас ґрунту в середній і нижній частинах 
схилу, може привести до активізації, як древніх зсувів, так і прояву 
сучасних зсувних процесів. 

Згідно ДБН В.1.1-12:2014, Додаток А, карт ОСР 2004 А і В, 
нормативна сейсмічність ділянки вишукувань 7 балів, а згідно карти 
ОСР 2004 року - 8 балів.  

Розрахунки стійкості схилу зводилися до визначення положення 
небезпечних кривих ковзаннята відповідних коефіцієнтів запасу 
стійкості. Розрахунки напружено-деформованого стану (НДС) схилу 
виконувалися методом скінченних елементів (МСЕ), з визначенням 
коефіцієнта запасу стійкості методом редукції. 
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Результати розрахунків стійкості ділянки схилу Грецького парку у 
межах «Колонади» показали, що нормативна стійкість розглянутого 
схилу без урахування і з урахуванням сейсмічних впливів не 
забезпечена. 

Для забезпечення стійкості схилу, в роботі запропоновано у якості 
протизсувних заходів влаштування бурових паль. 

Розрахунок утримуючих елементів на дію горизонтального 
навантаження є одним з найважливіших при проектуванні 
протизсувних конструкцій глибокого закладення. Одним з факторів, 
що впливає на роботу утримуючих елементів, є їх глибина забивання 
нижче передбачуваної кривої ковзання. 

Глибина закладення бурових паль в незміщувані ґрунти, 
встановлюється такою, щоб виникаючі в характерних точках 
прилеглого до елементу ґрунту напруження не перевищували 
розрахункового опору самого ґрунту. 

При визначенні відстані між утримуючими елементами (палями) з 
умов, що забезпечують непродавлювання ґрунту між ними, можливе 
застосування теорії аркового ефекту. Відповідно до цієї теорії при 
зсуві убік будь-якої частини підземної протизсувної споруди 
відбувається перерозподіл тиску з маси ґрунту, яка зміщується на 
суміжні з нею частини, які залишаються в спокої. У процесі прояву 
аркового ефекту відбувається перерозподіл напружень (зростання 
горизонтальних по майданчиках зсуву і зниження вертикальних в 
районі частини, яка зміщується), тобто змінюється коефіцієнт 
бокового тиску. 

Також виконані розрахунки з визначення внутрішніх зусиль в 
елементах пальових рядів, підібраний клас бетону, а також поздовжнє 
та поперечне армування паль. 

На ділянці схилу, що розглядається, передбачено влаштування 
трьох рядів паль діаметром 800 мм, виконаних по дузі кіл радіусами 
R1=80м, R2=81,5м, R3=83м. Крок паль першого ряду 1,5 м, другого – 
1,53м, третього – 1,56м. Відмітка верху паль вибиралася з урахуванням 
неможливості «переповзання» зсуву. 

З метою перевірки отриманих розмірів паль, виконаний 
перевірочний розрахунок утримуючих конструкцій методом скінчених 
елементів спільно з ґрунтовим масивом укосу, що включає в себе 
зсувні блоки, існуючі конструкції на схилі, а також шар ґрунту 
порушеної структури. 

Влаштування пальових рядів забезпечує стійкість схилу, без 
урахування і з урахуванням сейсмічних впливів з мінімальними 
коефіцієнтами запасу стійкості відповідно рівними 1,346 та 1,261. 
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ОБСТЕЖЕННЯ НЕДОБУДОВАНИХ ШЛЯХОПРОВОДІВ ДЛЯ 
ПОДАЛЬШОЇ ЇХ ЕКСАПЛУАТАЦІЇ 

 
Балабан А.М. 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 
 
Шляхопроводи відносяться до штучних транспортних споруд. 

Шляхопровід – це інженерна споруда мостового типу над іншою 
дорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на 
різних рівнях та дає можливість з'їзду на іншу дорогу. Приймається, 
що елементи шляхопроводу протягом життєвого циклу експлуатації 
знаходяться в одному з п'яти експлуатаційних станів: 

Стан 1 – Справний. Елемент відповідає всім вимогам проекту та 
чинних норм експлуатації. 

Стан 2 – Обмежено справний. Елемент частково не відповідає 
вимогам проекту, проте не порушуються вимоги ані першої, ані другої 
груп граничних станів. 

Стан 3 – Працездатний. Елемент частково не відповідає вимогам 
проекту, проте не порушуються вимоги першої групи граничних 
станів. Можливе часткове порушення вимог другої групи граничних 
станів, якщо це не обмежує нормального функціонування споруди. 

Стан 4 – Обмежено працездатний. Можливе часткове порушення 
вимог першої групи граничних станів. Порушуються вимоги другої 
групи граничних станів. Споруда експлуатується в обмеженому 
режимі і вимагає спеціального контролю за станом її елементів. 

Стан 5 – Непрацездатний. Елемент не відповідає вимогам першої 
групи граничних станів і з'ясовується неможливість їх задоволення, що 
свідчить про необхідність припинення експлуатації споруди. 

Обстеження шляхопроводу виконується з метою оцінки 
фактичного технічного стану несучих існуючих конструкцій, 
можливості прикладання на конструкції нових нормативних 
навантажень, виконання розрахунків про несучу здатність конструкцій 
щодо подальшої безпечної експлуатації. 

Відповідно до Програми обстеження незавершених транспортних 
розв’язок із шляхопроводами експертами були виконані наступні 
роботи: 

- Ознайомлення з існуючою технічною документацією по 
шляхопроводу. 

- Огляд проїзної частини, узбіч, укосів,підходів до 
шляхопроводу. 
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- Обстеження прогонових будов, прогонових балок, опорних 
ригелів, проміжних та крайніх опор, стояків, фундаментів. 

- Обмірні роботи (геометричні параметри конструкцій 
шляхопроводу, його окремих вузлів, елементів, габаритів, висот). 

- Фотографування конструкцій, елементів шляхопроводу та їх 
дефектів. 

- Інструментальне обстеження будівельних конструкцій 
неруйнівними методами контролю. 

- Складання відомості дефектів та пошкоджень. 
- Складання обмірних креслень до технічного звіту. 
- Оформлення технічного звіту обстеження шляхопроводу з 

висновками та рекомендаціями. 
Обстеження проводилось відповідно до вимог: 
- ДБН В.2.3-6:2009 «Мости та труби. Обстеження та 

випробування». 
- ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012 «Настанова з оцінювання і 

прогнозування технічного стану автодорожніх мостів». 
- Р В.3.2-218-14284544-512:2006 Рекомендації зі складання 

технічних звітів з обстеження та випробування мостів. 
Висновки та рекомендації наприкладі недобудованого 

шляхопроводу на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса. 
Об'єкт обстеження – незавершене будівництво транспортної 

розв’язки із шляхопроводом на км 431+490, автомобільної дороги 
загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса на в 
Одеській області. 

Відповідно до проведеного обстеження, встановлено, що роботи по 
будівництву шляхопроводу незавершені. Роботи з консервації 
незавершеного будівництва не виконувались. 

Значних дефектів та пошкоджень, які б негативно впливали на 
загальний технічний стан існуючих конструкцій шляхопроводу – не 
виявлено. 

Згідно з наведеними результатами обстеження і випробування 
конструкцій неруйнівним методом контролю, з урахуванням вимог 
ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012 «Настанова з оцінювання і прогнозування 
технічного стану автодорожніх мостів»,експлуатаційний стан 
конструкцій шляхопроводу обмежено справний, стан 2. Елементи 
частково не відповідають вимогам проекту, проте, не порушуються 
вимоги ані першої, ані другої груп граничних станів. 

Несучі конструкції шляхопроводу розраховані на нормативні 
навантаження А-11, НК-80. 
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Комплексний аналіз конструктивних рішень шляхопроводу, оцінка 
його напружено-деформованого стану, аналіз виявлених дефектів і 
пошкоджень, загальний технічний стан свідчать про можливість 
розробки проекту капітального ремонту та завершення будівництва 
шляхопроводу на км 431+490 дороги загального користування 
державного значення М-05 Київ – Одеса. 

При розробці проекту передбачити наступні заходи: 
1. Антикорозійні – стрижнів оголеної арматури та закладних 

деталей. 
2. Видалення рослинності, дерев та кущів. 
3. Антикорозійні та оздоблювальні роботи залізобетонних 

конструкцій шляхопроводу. 
4. Передбачити обсипку крайніх опор. 
5. Виконати фундаменти під укоси. 
6. Сполучення шляхопроводу з підходами. 
Захист пошкоджених будівельних конструкцій виконувати згідно 

вимогам ДСТУ Б В.3.1-2: 2016 «Ремонт і підсилення несучих і 
огороджувальних будівельних конструкцій і основ будівель і споруд», 
ДСТУ Б В.2.6-145:2010 «Захист бетонних і залізобетонних 
конструкцій від корозії», ДСТУ Б В.2.6-193:2013 «Захист металевих 
конструкцій від корозії». 

Для розробки проекту капітального ремонту автомобільної дороги 
загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса на 
ділянці км 428+898 – км 446+578 в Одеській області необхідно 
замовити геодезичний звіт параметрів конструкцій шляхопроводу для 
встановлення фактичних абсолютних відміток: 

1. Низ та верх опор; 
2. Нижня та верхня грань опорних балок, гумових подушок та 

підферменників; 
3. Нижня та верхня грань прогонових балок в місцях спирання на 

гумові опорні подушки та в середині прольоту; 
4. Визначити будівельний підйом прогонових балок; 
5. Низ та верх всіх шафових стінок; 
6. Відмітки асфальтного покриття підходів; 
7. Відмітки проїзної частини шляхопроводів; 
8. Визначити будівельні об’єми робіт, підходів до шляхопроводу. 
Проектні та геодезичні роботи необхідно виконати 

сертифікованими фахівцями окремих видів робіт відповідно до 
чинного законодавства України. Наступне обстеження шляхопроводу 
провести після завершення будівництва та передачі в експлуатацію, з 
обов’язковим складанням паспорта шляхопроводу. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
СТІЙКОСТІ ШЛЯХОПРОВОДУ 

 
Балдук П.Г.,  к.т.н., доцент, Яременко О.О., к.т.н., Балдук Н.П.  

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 
 

В будівельної практиці та містобудівництві широко 
використовуються невільні рами шляхопровідного типу (рис.1). В 
таких рамах навантаження діє як в одному вузлі, так і в декількох або в 
усіх вузлах. Розглядається втрата стійкості першого роду стосовно 
подовжньому вигину стійок такої рами [1; 2]. У загальному випадку 
елементи рами мають довільні наведені жорсткості, постійні по 
довжині елементів. Прикладені сили зв'язуються між собою 
співвідношенням і змінюються пропорційно одного параметра. 

 
Рис.1. Рами шляхопровідного типу 

 
Система рівнянь методу переміщень в матричної формі має 

класичний вигляд. Визначення критичного навантаження полягає в 
пошуку коренів загального рівняння стійкості, яке виходить при умові 
не нульових переміщень. Рівняння стійкості є трансцендентним 
рівняння, точне рішення якого при n> 2 являє собою складну 
математичну задачу. Задіяти для вирішення поставленого завдання 
універсальні обчислювальні комплекси, такі як ANSYS, LIRA та інші, 
не завжди доцільно з багатьох причин. 

Загальне рівняння стійкості представляється в матричному вигляді: 
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Всі нелінійні параметри функцій iν , що входять в загальне 
рівняння стійкості (1) наводимо до одного аргументу 

oν . Тоді усі 
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коефіцієнти визначника будуть функціями тільки цього одного 
параметра і рівняння стійкості матиме такий вигляд: 

( ) ( ), 0.o i k oD ν ν= Φ =  (2) 

Визначені формули узагальнених коефіцієнтів: 
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У формулах (3) ÷ (4) введені коефіцієнти варіацій характеристик 
моделі: по довжині висоти стійок, за величиною згинальної жорсткості 
стійок, по довжині ригелів, за величиною згинальної жорсткості 
ригелів, за величиною сил, відповідно – hi , si , ki , pi , fi ; а також 
константи -  a, b. В залежності від наявності та умов закріплення 
першого та останнього прольотів такої рами, корегуються діагональні 
коефіцієнти 1,1r  та ,n nr . Слід зазначити, що рівняння (1) та вирази (3) ÷ 
(4) є окремим випадком рівняння стійкості та виразів узагальнених 
коефіцієнтів, отриманих авторами для вільної одноповерхової багато 
прольотної рами. 

Отримана компактна запис узагальнених коефіцієнтів матриці 
рівняння стійкості дозволяє істотно полегшити створення алгоритмів і 
написання комп'ютерних програм, призначених для вирішення 
подібних завдань. Формули узагальнених коефіцієнтів були 
використані при написанні програми в таблицях Excel.  

Для верифікації авторської програми був виконаний  ряд 
розрахунків рам [2÷4]. Зроблено порівняння з розрахунком рам на 
стійкість в програмному комплексі ANSYS. Від авторського 
розрахунку отримані результати відрізняються не більш ніж на 1%. 

 Складеної програмою було виконано розрахунки на стійкість рами 
шляхопроводу [3]. Модель розглянутої рами має зміну висоту стойок 
при двох розмірах прольотів (рис. 2), для неї число невідомих методу 
переміщень дорівнює шести. Параметри моделі: l1=l7=4 м; l2÷l6=6 м; 
h1=h6=4 м; h2=h5=6 м; h3=h4=8 м; EIP=1600 Hм2; EIC=1200 Hм2; EIP1= 
EIP7=EIP; EIP2÷ EIP6=2,25EIP; EIC1= EIC6=EIC; EIC2= EIC5=1,75EIС; EIC3= 
EIC4=2,(6)EIС; F1÷F6=F. 
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У статті [3] розрахунок усієї рами умовно замінювався послідовним 
розрахунком трьох Т-образних рам. Для кожної рами знаходилась 
критична сила Fcri, критичне навантаження усього шляхопроводу 
визначалося як Fcr=min(Fcr1, Fcr2, Fcr3)= 1630 кН.     

 
Порівняння розрахунків зведено у таблицю1. 

Таблиця 1. 
#
№  

Значення критичної сили Fcr (у кН) 
Авторській 
розрахунок В статті [4] 

1 Сила F прикладена 
тільки в вузлі 1

 2420 2400 

2 Сила F прикладена 
тільки в вузлі 2

 1910 1860 

3 Сила F прикладена 
тільки в вузлі 3

 1610 1630 

4 Сили F прикладені 
в усіх вузлах

 1520 - 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ РІДИНИ В 
НЕПРИЗМАТИЧНИХ РУСЛАХ ПРИ ПОСТІЙНІЙ ГЛИБИНІ 

 
Бондаренко Л. П., канд. техн. наук, доцент, Кватадзе Є. І. 

(Національний транспортний університет, м. Київ) 
 
Для використання достатньо простих розрахункових залежностей, 

при визначенні гідравлічних характеристик в практиці інженерного 
проектування, форму поперечного перетину відкритого русла 
схематизують, як призматичне та непризматичне. Русло є 
непризматичним якщо його поперечний перетин змінний за 
довжиною. Якщо характер ложа русла та його похил відомі, також 
відома глибина в початковому перерізі, то необхідно визначити 
глибину в перерізі, що знаходиться на деякій відстані від початкової 
глибини. 

Через високу складність рівняння для нерівномірного руху в 
непризматичному руслі інтегрування, як основний інструмент для 
побудови моделі, не варто використовувати. Найвигідніше рішення 
ґрунтується на рівнянні Бернуллі, вирішити яке можливо методом 
поступових наближень для скінчених різниць. 

Саме ж рівняння має вигляд, згідно [1]: 
 

 
 
де  – похил поверхні потоку; l – довжина ділянки потоку;  – 

найбільша глибина потоку в даному перетині, відрізняється для різних 
перетинів;  – площа живого перетину, відрізняється для різних 
перетинів в залежності від зміни  та розмірів русла;  – ширина 
потоку в даному перетині, відрізняється для різних перетинів;  – 

постійна усталена в потоці витрата;  – гідравлічний похил; 

– ширина живого перетину зверху на вільній поверхні; 
 – прискорення вільного падіння; – гідравлічний радіус;  

– коефіцієнт Шезі;  – коефіцієнт кількості руху потоку, який фізично 
виражає відношення дійсної кількості руху, підрахованого за 
місцевими швидкостями до руху, який підраховано за середньою 
швидкістю за одиницю часу. 
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Для загального випадку представимо рівняння для двох перетинів 
потоку, відстань між якими є скінченою, але досить малою 

: , де  – мала скінчена відстань 

між перетинами  та ;  – середня швидкість в живому 
перетині потоку, змінна в залежності від площі живого перетину;   
– втрати напору на подолання спротиву по довжині . 

Відповідно до рівняння витрат по довжині   запишемо 

так:  ( – середній гідравлічний радіус;  – 

середній коефіцієнт Шезі;  – середня швидкість). Тоді, замінивши у 

рівнянні Бернуллі , 

отримаємо: 

. 

Останнє рівняння і є математичною моделлю для опису 
непризматичних русел. Для отримання точних результатів при 
використанні даної моделі має виконуватись умова: невелике значення 

,тобто відстань має бути досить малою. 
Розглянемо один з частинних випадків рівняння руху рідини в 

непризматичному руслі, який може бути легко розв'язаний в силу 
умови постійної глибини в потоці. Тобто , або ж іншими 
словами .Тоді рівняння (1) перепишетьсятак:  

 

 
 
де  – витратна характеристика потоку, що відповідає глибині 

потоку h при нерівномірному русі. 
Оскільки ми приймаємо глибину постійною то  Далі 

скористаємось: , , де   - деякий похил 

додатнього значення, для якого візьмемо . 

Введемо таке позначення: , де  

– фактичний параметр кінетичності живого перетину, а 
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 з  (  – фактичний параметр кінетичності 

живого перетину при ріномірному русі).Та перепишемо (2) у вигляді: 
. 

Для виведення інтегралу скористаємося наступним методом. 
Покладемо границями інтегрування постійну величину , що рівна 
своєму середньому арифметичному значенню . 

Далі представимо перехід від  до . 

Тоді замість (2) отримаємо: 
Для прямого нахилу: , 

звідси: , 

де  це  . 

Для оберненого нахилу , 

звідси: , 

де  це  . 

Для горизонтальної ділянкиi=0; i'=i' , 

звідси . 

Розглядаючи рівняння (2) та враховуючи, що  – завжди додатна 
величина, що дорівнює одиниці при рівномірному режимі та 
відрізняється від одиниці при глибинах, що не дорівнюють 
нормальній, можна зробити наступні висновки: 

а) При  для підтримки у руслі постійної глибини  русло 
повинно звужуватись вниз за течією , якщо , та 

розширюватись  якщо  . 

б) При  або  для підтримування у руслі постійної глибини 
русло повинно тільки розширюватись . 

 
Література: 

1. Большаков В.А. Справочник по гидравлике. К.: Вища 
школа. 1977. 278 с. 
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ЗАСТОСУВАННЯ CONCRETECANVAS ПРИ БУДІВНИЦТВІ, 
РЕМОНТІ ТА ВІДНОВЛЕННІ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ 

 
1Гуртина Л. Г., головний інженер, 2Плитус Р. М., інженер-

проектувальник, 3Шумінський В.Д., к.т.н., провідний науковий 
співробітник 

(1ВАТ "УНІПРОМ", м. Київ, Україна, 2ТОВ «НТЦ «Дорінжнаука»», 
м. Київ, Україна, 3ДП «Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій», м. Київ) 
 

Бетонне полотно ConcreteCanvas являє собою гнучке, тривимірне 
армоване сіткою з поліефірних ниток полотно, наповнене сухою 
бетонною сумішшю. Матеріал твердне після змочування водою і 
формує тонкий міцний водонепроникний і вогнетривкий шар. Вже через 
24 години після змочування конструкція збетонного полотна набирає 
80% міцності і готова до експлуатації. Інтервал робочих температур 
бетонного полотна від –60 до + 60°С. бетонне полотно є універсальним 
будівельним матеріалом і має широкий спектр застосування, вирішуючи 
завдання будівництва, ремонту та реконструкції. Бетонне полотно 
можна укладати на будь-яку поверхню, горизонтальну або вертикальну. 
Бетонне полотно відноситься до нового класу інноваційних матеріалів 
GCCM – геосинтетичних цементних композитних матів. Технологія 
"бетонне полотно" універсальна і має широку область застосування.До 
складу входить особлива бетонна суміш, впорядкована тривимірна 
армуюча структура у вигляді сітки (матриці) з полімерних ниток, 
тканинна поверхня і водонепроникна полімерна мембрана. Нитки 
утворюють матрицю, яка утримує бетонну суміш всередині і армує 
матеріал, запобігаючи утворенню тріщин і роблячи матеріал гнучким 
після затвердіння. Тканинна поверхня надійно фіксує бетонну суміш 
всередині і забезпечує рівномірне проникнення вологи при гідратації. 
Нижній шар з полімерної мембрани робить матеріал водонепроникним і 
стійким до агресивних середовищ. Монтаж бетонного полотна 
проводиться швидше і простіше в порівнянні з альтернативними 
технологіями. Завдяки своїй структурі при здійсненні поливу бетонне 
полотно неможливо перезволожити, допускається укладання прямо в 
воду. Крім цього, бетонне полотно є готовим будівельним рішенням, 
тому немає необхідності у використанні будь-яких додаткових 
матеріалів, засобів механізації і дорогого обладнання. Бетонне полотно 
застосовується для зведення нових і захисту існуючих конструкцій, 
експлуатованих в різних умовах, в тому числі в агресивних середовищах 
і в будь-якому кліматі. Використання бетонного полотна дозволяє: а) 
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підвищити експлуатаційну надійність і термін служби споруд різної 
спрямованості; б) спростити технологію будівництва, скоротити терміни 
будівництва; в) зменшити витрату дорожньо-будівельних матеріалів, 
знизити обсяг підготовчих робіт, зменшити матеріаломісткість 
будівництва.Бетонне полотно ConcreteCanvas застосовується в нафтовій, 
газовій і гірничодобувній промисловостях, в залізничній і автодорожній 
галузях, в комунальному господарстві, в гідротехнічному 
будівництві,ландшафтному дизайніта інших сферах, а саме: будівництво 
каналів, водовідвідних траншей і канав (укладання бетонного полотна 
на ґрунтову поверхню або безпосередньоу воду); укладання бетонного 
полотна на зруйновану/пошкоджену бетонну поверхню - лотки, 
оголовки, труби або безпосередньо у воду); захист укосів, берегів річок, 
каналів, водойм, схилів від водної і вітрової ерозії, в тому числі зі 
стоячою і солоною водою або безпосередньо у воду; ремонт бетонних 
споруд різного типу і призначення, в тому числі експлуатуються в 
умовах впливу на них агресивних середовищ, що містять хлориди, луги і 
кислоти; герметизації і захист стін тунелів, шахт, колодязів, колекторів, 
зведення перемичок в шахтах: вентиляційних, протипожежних, 
закладних та ізолюючих, інженерний захист (зміцнення і герметизація 
обваловок нафтосховищ, резервуарів, у тому числі з різними 
агресивними субстанціями; зведення огороджувальних штучних споруд, 
у тому числі дамб, і для захисту від поширення полум'я, захист ґрунту 
від ерозії, в тому числі від карстових процесів; захист трубопроводів від 
механічних пошкоджень, у тому числі тих, що експлуатуються під 
водою; будівництво штучних лагун. Укладання бетонного полотна 
безпосередньо на ґрунтову поверхню; відновлення зруйнованої бетонної 
поверхні; запобігання росту рослинності. 

Додатково випускається модифікація "Гідро" з посиленою хімічно 
стійкою геомембраною. Даний тип бетонного полотна має товщину 6мм 
і 9мм. Бетонне полотно «Гідро» застосовується у випадках, де необхідна 
підвищена стійкість покриття до агресивних середовищ. Завдяки більш 
товстій і широкій мембрані, яка утворює зварну смугу, відрізки бетонно 
полотна "Гідро" з'єднуються шляхом термічного зварювання, 
забезпечуючи повну непроникність шару для хімічно агресивного 
середовища. Подвійний повітряний канал на сполучному шві дозволяє 
на місці перевірити стик на герметичність. Форма випуску бетонного 
полотна "Гідро" - великі рулони (до 4,4 м). 

Матеріал поставляється у великих і компактних рулонах, він простий 
в транспортуванні і легко доставляється в важкодоступні регіони і місця 
укладання. Бетонне полотно ConcreteCanvas випускається п'яти марок 
товщиною 5-9 мм, шириною 1,0-1,1 м (на замовлення виготовляються 
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рулони шириною до 4,4 м), масою 7-12 кг/м2. Його можна укладати в 10 
разів швидше в порівнянні з традиційними бетонними рішеннями. 
Перед укладанням немає необхідності в проведенні тривалих 
підготовчих робіт-потрібно лише надати основи необхідну форму, а 
також видалити гострі і виступаючі об'єкти. Монтаж можна проводити в 
проливний дощ і укладати бетонне полотно прямо в воду, що дозволяє 
прискорити темп виконання робіт. Крім того, при проведенні 
будівництва поруч з проїжджою частиною або залізничними коліями 
немає необхідності в зупинці руху. Монтаж бетонного полотна може 
проводитися з мінімальним використанням обладнання, застосовуючи 
тільки стандартні будівельні інструменти. Компактні рулони можна 
доносити до місця укладання і розгортати вручну, тому вони ідеально 
підходять для укладання у важкодоступних місцях. Завдяки гнучкості 
матеріалу не виникне складнощів при укладанні на криволінійних і 
поворотних ділянках. Покриття можна легко пристосувати до елементів 
інфраструктури, вже знаходяться на місці укладання, наприклад, трубах 
і деревах. Крім цього, матеріал простий в обігу, тому для його монтажу 
не потрібні спеціальні навички. Розрахунковий експлуатаційний термін 
служби бетонного полотна становить 120 років. Покриття з бетонного 
полотна витримає більше 300 циклів заморожування / відтавання, тому 
матеріал успішно застосовується в суворому кліматі, в тому числі в 
зонах Крайньої Півночі. Бетонне полотно є водонепроникним, тому з 
нього можна створювати повністю герметичне покриття. Також завдяки 
своїй структурі бетонне полотно має високу стійкість до агресивних 
середовищ, УФ-випромінювання і впливу інших несприятливих 
зовнішніх факторів. Промислові рулони мають велику площу покриття: 
рулон 8 мм товщини (125 кв.м) замінює собою обсяг бетону з двох 17-
тонних міксерів. Завдяки компактності рулонів за раз можна перевозити 
великі обсяги матеріалу і, таким чином, скоротити витрати на 
транспортування і, відповідно, загальну вартість проекту. У порівнянні з 
традиційними бетонними рішеннями бетонне полотно володіє низьким 
рівнем вимивання і виділяє в навколишнє середовище істотно менше 
шкідливих речовин. Будучи, таким чином, більш екологічним 
матеріалом, може застосовуватися в природоохоронних зонах і 
укладатися прямо в воду. Бетонне полотно ConcreteCanvas знайшло 
застосування у Великобританії, Шотландії, Чилі, Португалії, Фінляндії, 
Росії та інших країнах при будівництві шламонакопичувачів, кріплень 
схилів, укосів каналів і мостів, берегів річок, ремонту резервуарів, 
басейнів, колодязів тощо. 
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ЕФЕКТИВНІ БЕТОНИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ (БНП) 
 

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор 
(Національний водний університет господарства та 

природокористування м. Рівне, Україна) 
 

Традиційні бетони, які застосовуються в будівництві майже 200 років 
виготовляються з 4-х компонентної суміші. Підвищення якості таких 
бетонів досягається різними способами (покращенням якості вихідних 
компонентів, введенням різноманітних добавок, оптимізацією умов 
ущільнення і твердіння, застосуванням механо-хімічної і інших видів 
активізації. Разом з тим зведення унікальних споруд цивільного і  
оборонного призначення, необхідність впровадження енерго- та  
ресурсозберігаючих технологій, застосування роботизованих технологій 
потребує кардинально нових технологічних рішень до яких можна 
віднести і розробку та впровадження бетонів нового покоління. 

До таких бетонів відносяться бетони на основі багатокомпонентних 
сумішей, склади яких дозволяють регулювати їх властивості в значно 
більш широкої області ніж це характерно для традиційної області. 

Розробці  таких бетонів сприяють з одного боку розвиток 
бетонознавства і теоретичні розробки, що виконані в останні десятиріччя, 
а з іншого технічний прогрес як будівельної галузі так і  інших галузей, 
особливо хімічної технології. 

До основних видів бетонів нового покоління відноситься т.зв. High 
Performance Concrete (у перекладі високоякісний або 
високофункціональний бетон) міцність якого при стиску у 28 діб 
становить 100…200 МПа і вище. Крім високої міцності цей бетон 
характеризується також високою морозостійкістю, та іншими 
властивостями, що визначають довговічність конструкцій та споруд. 
Характерною особливістю цих бетонів, що відрізняє їх від традиційних є 
порівняно низьке відношення витрати цементу на одиницю міцності 
бетону. Якщо для звичайних бетонів воно наближається до 10 то для НРС 
майже в 2 рази менше. Це досягається введенням в бетонні суміші 
композиції суперпластифікаторів і високоактивних мінеральних добавок. 

До бетонів нового покоління, що впроваджуються в багатьох 
розвинених країнах відносяться також реактивно-порошкові бетони, 
самоущільнювальні бетони і бетони для 3D бетонування. 

В Україні розвиток технології бетонів нового покоління, впровадження 
їх в практику поки знаходиться на початковій стадії і потребує зусиль 
наукових колективів будівельників різного профілю. 
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На кафедрі технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП 
проведено комплекс досліджень, що направлені на отримання ефективних 
бетонів нового покоління із застосуванням місцевої техногенної сировини 
та промислових відходів. 

Експериментально показано можливість отримання бетонів з міцністю 
на стиск до 100 МПа і вище, у віці 28 діб, до 60 МПа через 12 год на 
портландцементі М500, застосуванні кварцового піску і гранітного 
щебеню при забезпеченні В/Ц = 0,2…0,25 і в результаті введення 
поліакрилатних і полікарбоксилатних суперпластифікаторів, а також 
підвищення щільності суміші заповнювачів і ступеня гідратації цементу 
при введенні таких активних добавок як зола, доменні гранульовані 
шлаки, метакаолін і їх композиції. 

Показана можливість збільшення ранньої міцності при введенні 
прискорювачів системи Релаксол. 

Запропоновані розрахункові залежності для розрахунку міцності на 
стиск методом приведеного В/Ц, а також водопотреби бетонної суміші і 
співвідношення заповнювачів. 

Запропоновані комплексні суперпластифікатори які об'єднують крім 
полікарбоксилатного суперпластифікатора більш дешеві компоненти (С-3 
і ЛСТМ). 

Експериментально показана можливість для отримання високоміцних 
бетонів заміни дефіцитної для України добавки мікрокремнезему 
метакаоліном на основі місцевої сировини, а також композиційних 
цементів, що включають золу, шлак і відходи каменеподрібнення, в т.ч. 
малоклінкерних активованих шлакопортландцементів і розроблена 
методологія проектування їх складів. 

Проаналізовано вплив параметрів тепловологісної обробки на міцність 
високоміцних бетонів. Показана можливість суттєвого зменшення 
температури і  тривалості пропарювання при застосуванні бетонів з 
досягненням проектної міцності безпосередньо після пропарювання. 

Низькі водопотреба і пористість високоміцних бетонів дозволяють 
забезпечити низькі значення їх усадочних деформацій і високі значення 
морозостійкості. 

З підвищенням міцності неармованого бетону росте, як відомо і його 
крихкість, знижуються пластично-деформаційні властивості. Тому для 
високоміцних бетонів особливу актуальність набуває дисперсне 
армування. В наших дослідженнях виконано великий цикл досліджень по 
отриманню високоміцних фібробетонів з визначенням впливу виду і 
вмісту сталевої фібри та способу її введення на структуру і властивості 
фібробетонів. Показано, що введення фібри в бетони дозволяє збільшити 
його міцність на розтяг при згині майже в 3 рази і відповідно збільшити 
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тріщиностійкість. Ведення фібри також додатково дозволяє збільшити 
морозостійкість. 

Дослідженнями показана можливість покращення сталефібробетону за 
рахунок орієнтування фібри перпендикулярно робочому навантаженню 
при дії магнітного  поля при віброущільненні. 

Вивчено особливості фібробетонних сумішей з поліпропіленовою та 
базальтовою фіброю. Введення цієї фібри особливо доцільно при 
засосуванні малоклінкерного шлакопортландцементу який не забезпечує 
корозійну стійкість сталевої арматури. Розроблено метод проектування 
фібробетонів зі сталевою та базальтовою фіброю. 

Розглянуто також особливості фібробетонних сумішей з 
поліпропіленовою та базальтовою фіброю. Аналіз відповідних 
експериментально-статистичних моделей дозволив запропонувати метод 
проектування складів фібробетонів. 

Міцність бетону на стиск і розтяг при згині бетону тісно корелюється з 
його динамічною стійкістю. Виконані дослідження зв'язку міцності 
високоміцних бетонів з їх міцністю на  пробій отриманий комплекс 
розрахункових залежностей, що дозволяють прогнозувати динамічну 
стійкість бетону захисних споруд. 

Для необхідних конструктивних розрахунків виконано цикл 
експериментальних досліджень і для встановлення залежностей 
напруження-деформації високоміцних бетонів і фібробетонів. 

Результати випробувань високоміцних бетонів підтверджені в 
промислових умовах на підприємствах Рівненський завод надміцних 
залізобетонних конструкцій і ТОВ Ліхнербетон. Виконані також 
випробування плит з високоміцних бетонів на військовому полігоні. 

Різновидами бетону High Performance Concrete  можна вважати 
реакційно-порошкові та самоущільнювані бетони. На кафедрі проведений 
великий цикл досліджень цих бетонів згідно поставлених задач. 

Реакційно-порошкові бетони (Reactive Powder Concrete) виготовляють 
з підвищеним вмістом дисперсних компонентів, які в процесі твердіння 
реагують між собою, крупність заповнювача не перевищує 1.25 мм. 
Особливостями таких бетонів і особливо фібропорошкових бетонів є 
висока деформативність, тріщиностійкість, здатність залічувати тріщини, 
вибухостійкість. В закордонних дослідженнях відзначається також висока 
радіаційна стійкість РПБ. 

До важливих експериментальних результатів досліджень можна 
віднести порівняльні дані ефективності різних видів суперпластифікаторів 
і мінеральних добавок при отриманні РПБ і самоущільнюваних бетонів. 
Встановлено, що найбільш ефективною з досліджених є комплексна 
добавка метакаоліну і золи-виносу, яка дозволяє отримати 
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самоущільнювані РПБ з міцністю до 145 МПа при співвідношенні 
міцності при стиску до міцності при згині 4…5, що  майже в 2 рази більше 
ніж для звичайних. 

Збільшення деформативних властивостей РПБ досягається їх  
дисперсним армуванням і особливо при армуванні сталевими сітками із 
діаметром стержнів 0.8 мм та кроком 10 мм. Діаграма навантаження-
деформація таких бетонів характеризується суттєво вираженим "плато". 

РПБ можуть слугувати напівфабрикатами при отриманні на 
будівельному майданчику сухих будівельних сумішей різного 
призначення- ремонтних, клеєвих, гідроізоляційних, для наливних підлог 
та ін. Розроблені рецептури таких сумішей і технологічні параметри їх 
отримання. 

Результати лабораторних досліджень РПБ і самоущільнюваних бетонів 
підтверджено у виробничих умовах. 

До сучасних технологій, що тільки починають впроваджуватись в 
будівництво відносяться т.з. адитивні технології, які реалізуються за 
допомогою 3D принтерів. На кафедрі були розроблений лабораторний 
принтер, спеціальний прилад для визначення початкової структурної 
міцності бетонів для 3D принтера, запропонована методологія визначення 
необхідних властивостей бетонних сумішей, які використовуються для 3D 
друку. 

За допомогою відповідних експериментально-статистичних моделей 
розроблені оптимальні склади бетонів для 3D принтерів на основі 
гіпсовмісних, цементно-шлакових та цементно-зольних бетонів. Випущені 
дослідні партії сумішей. Розроблені склади прийняті для  впровадження на 
підприємствах ТОВ Ізотерм-С (м.Рівне) та ТОВ "Буковинський пісок " 
(м.Вінниця). 

Великий цикл досліджень виконаний з розробки технології 
високоміцних активованих вібропресованих бетонів. Підбір оптимальних 
режимів та застосування високочастотного відропресування дозволив 
отримати вібропресовані бетони з міцністю у віці 1 добу до40 МПа   і 28 
діб до 100 МПа. 

Оптимізація складів і технологічних режимів дозволила отримати 
вібропресовані бетони з підвищеним вмістом золи та доменних шлаків. 

Розроблена технологія вібропресованих гіпсових бетонів, а також 
бетонів на сульфатношлакових в'яжучих з використанням фосфогіпсу і 
безвипалювальних в'яжучих на основі відходів подрібнення гірських 
порід. Підготовлені за результатами лабораторних досліджень 
технологічні рекомендації прийняті для впровадження підприємствами 
ТОВ "Екобрук"(м.Рівне) та ТОВ "Магік" (м.Львів). 
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АНАЛІЗ РОБОТИ БЕРЕГОЗАХИСНИХ СПОРУД В 
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ І 

ВЗАЄМНОГО РОЗТАШУВАННЯ, ГІДРОМЕТРІЧНИХ І 
ГІДРОДІНАМІЧНИХ ВПЛИВІВ 

 
Дмитрієв С.В., к.т.н., доцент 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 
 

Призначенням гідротехнічних берегозахисних споруд є захист 
берегів водойм від небезпечних природних явищ (впливу хвиль, льоду, 
течій), які можуть призводити до важких наслідків для берегової 
інфраструктури. В даний час накопичений великий досвід експлуатації 
подібних споруд, в тому числі і негативний. До негативних наслідків 
можна віднести розмиви берегів, небажане відкладення наносів, що 
транспортуються водним потоком, порушення водообмінних процесів 
уздовжберегової лінії, пошкодження і руйнування самих споруд, 
екологічні проблеми, що пов'язані з техногенним втручанням в 
середовище проживання багатьох видів флори і фауни тощо. 

Таким чином, всебічний аналіз роботи існуючих берегозахисних 
споруд, заснований на досвіді їх експлуатації та розробка нових, є 
актуальною проблемою, вирішення якої допоможе зменшити ризики 
виникнення аварійних ситуацій і можливих екологічних проблем у 
зоні узбережжя водойм в майбутньому. 

Довжина морської берегової лінії в межах м. Одеса становить 
понад 30км. За своїм функціональним призначенням виділяється 
кілька зон: рекреаційні та промислові, пов'язані з портовою 
інфраструктурою. Вибір берегозахисних споруд в тому чи іншому 
випадку визначався експлуатаційними вимогами. Так, комплекс 
берегозахисних споруд рекреаційної зони включає до себе піщаний 
або галечниковий пляж, буни, що встановлені з кроком, в середньому, 
від 100 до 350м, підводний хвилелом, заглиблений під спокійний 
рівень води на глибину від 0,2 до 0,6м.Разом з тим, при штормі 
можливі підвищення рівня води над хвилеломом внаслідок вітрових 
нагінних явищ і гідродинамічних процесів, що пов’язані з 
конструкціями і компонуванням берегозахисних споруд. Форма 
хвилелому відповідає трапеції з однією похилою і другою 
вертикальною гранню. 

Мисові форми, що виступають в море, або облицьовані з/б 
плитами, або захищені кам'яною начеркою або бетонним боєм. 
Місцями встановлені хвилевідбійні стінки. Захисні портові моли 
підносяться над спокійним рівнем моря. Вік більшості конструкцій 
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перевищує 50 років. 
В дослідженні виконано математичне моделювання існуючих типів 

затоплених хвилеломів при різних параметрах заглиблення під рівень 
води від 0м до 1м з кроком 0,2м з урахуванням і без урахування 
вітрових нагінних явищ. На другому етапі розглядалися різні моделі 
затоплених хвилеломів зі змінними параметрами геометричної форми. 
До таких параметрів відносилися ширина гребня хвилелому та кут 
нахилу морської частини хвилелому. Ці параметри були пов’язані між 
собою критерієм незмінності об’єму залізобетонної вихідної 
конструкції. Розглядалось 5 різних кутів нахилу морської грані 
споруди: від вертикальної до закладення укосу 1:5. При цьому ширина 
гребня змінювалась пропорційно. Для кожної форми хвилелому, 
також, моделювались різні рівні заглиблення гребня під воду. В роботі, 
на основі математичного моделювання, здійснюється пошук 
оптимальної форми затопленого хвилелому. 

Довжина ділянки моделювання була обрана 75м. Моделювання 
хвилі починалося на відстані 25м від берегозахисної споруди. Висота 
зони моделювання становила 8м (Рис. 1).  

Вихідними даними були глибина в місці розташування хвилелому; 
розрахункова висота та довжина хвилі до хвилелому, що визначалися 
вимогами нормативних документів України з урахування місцевих 
кліматичних та гідрологічних умов.  

 

 
Рис. 1. Домен математичної моделі. Моделювання заглибленого під 

рівень води варіанту хвилелому 
 
Досліджувалися: висота та довжина погашеної хвилі за хвилеломом 

при різних варіантах конструкції хвилелому; траєкторії та швидкості 
руху води в різних точках водної товщі, в різні фази у часі руху 
розрахункової хвилі до і після хвилелому. Отримані дані визначать 
транспорт наносів і параметри водообміну всередині акваторії що 
захищається, та безпосередньо біля споруди що досліджується. 

В рамках цієї роботи, також, розглядається оцінка комплексної 
роботи берегозахисних споруд типу хвилелом – укіс, що захищається 
кам'яною начеркою - хвилевідбійна стінка у верхній частині укосу, що 
захищається.  
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Вихідними даними для моделювання служать геометричні розміри 
берегозахисних споруд, проміри глибин, розрахункові значення 
параметрів вітрових хвиль і вітрового нагону. Використано дані 
реального комплексу берегозахисних споруд, що реконструюються. 

Розміри моделі 55,4х8,32м (Рис. 2). 
У прибійній зоні на схилах і бермах кам'яна начерка моделювалася 

шорсткістю відповідно до прийнятого проектного розміру каменю. 

 
Рис. 2. Домен математичної моделі. Моделювання комплексу 

берегозахисних споруд 
 

Математичне моделювання виконувалося в програмному комплексі 
AnsysFluent, що реалізує метод кінцевих обсягів. Для моделювання 
положення вільної поверхні застосовувався метод VOF (Volume-of-
Fluid), в яких, в якості опції маркера, використовується об'ємна частка 
рідини в осередку розрахункової сітки С: при С=1 – елемент заповнено 
рідиною, при С=0 – елемент порожній. Міжфазному кордону 
відповідає ізоповерхня С=0,5. Тривалість моделювання визначалася 
виходом за межі домену моделі, як мінімум, перших 5 хвиль, що 
відповідало приблизно 40 секундам від початку експерименту. Після 
цього вважалося, що початкові умови перестають впливати на 
результати моделювання. Часовий крок моделі - 0,01 сек. Запис 
результатів експериментів для подальшого аналізу проводився з 
інтервалом 0,1сек. Крок сітки кінцевих обсягів для різних 
експериментів від 0,05 до 0,1м. 

На основі аналізу результатів зроблені висновки щодо оптимальних 
параметрів конструкції заглибленого під рівень води хвилелому в 
умовах що розглядаються. Відмічені особливості роботи 
берегозахисних споруд під дією вітрових нагінних явищ, хвильових 
впливів в залежності від форми та їх взаємного розташування. 

Представлена оцінка ефективності прийнятих типів, розмірів і 
розташування берегозахисних споруд (існуючих і тих, що 
проектуються) з умов гасіння хвильової енергії, неразмивність укосу і 
недопущення попадання води на територію за хвилевідбійною 
стінкою.  
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ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ МОДЕЛІ ТРУБЧАСТОЇ ПАЛІ ПРИ ЇЇ 

ЗАНУРЕННІ СТАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 
 

Дубровський М.П., д.т.н., професор, Дубравіна В.О. 
(Одеський національний морський університет) 

 
Сучасні морські транспортні та шельфові споруди, такі як причали 

глибоководних портів, нафтогазові платформи, рейдові та морські 
фіксовані одноточкові причали та ін., часто включають сталеві 
трубчасті палі суттєвих довжин та діаметрів в якості основних 
опорних елементів. Саме тому вивчення питання збільшення несучої 
здатності таких паль є актуальним. Одним з таких способів є 
приварювання сталевої пластинчатої діафрагми до внутрішньої 
поверхні стовбуру палі з метою збільшення несучої здатності за 
рахунок реакції ґрунту під діафрагмою (такий метод продемонстрував 
позитивні результати в деяких морських проектах [1]).У багатьох 
випадках трубчасті палі шельфових споруд занурюються без ефекту 
закупорювання (так званий “fully coring mode” – варіант із повністю 
заповненим стовбуром) або з частковим закупорюванням [2]. Тому 
вищезгаданий підхід (закриття стовбуру палі діафрагмою) виглядає 
досить привабливо для глибоководного порту, морського та 
офшорного будівництва, але потребує детального розгляду та 
вивчення з метою визначити особливості методу, галузь застосування, 
особливості конструкції діафрагми і правильне розташування вздовж 
стовбуру палі.Нами було розпочато серію експериментальних 
досліджень в геотехнічній лабораторії кафедри "Морські і річкові 
порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація" Одеського 
національного морського університету. Перша серія експериментів 
була направлена на визначення умов утворення ґрунтової пробки на 
кінці відкритої палі та представлена нами в роботі [3].Деякі важливі 
результати першої серії лабораторних експериментів можна 
сформулювати наступним чином: 

• в дрібнопіщаних ґрунтах пробка утворюється на порівняно 
ранній стадії занурення палі (в розглянутому випадку - при глибині 
занурення біля 4-5 діаметрів палі); 

• якщо розмістити внутрішню діафрагму на рекомендованій 
глибині, необхідній для фіксації проти поперечного навантаження 
(приблизно при глибині занурення біля 5-7 діаметрів палі), ми можемо 
зіштовхнутися з ситуацією відсутності контакту між діафрагмою та 
ґрунтом всередині палі, тобто діафрагма не наздоганяє ґрунт. 
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Друга серія експериментів була присвячена з'ясуванню ролі та 
внеску внутрішньої діафрагми. Для модельної палі діафрагма була 
виготовлена у вигляді сталевої круглої пластини (товщиною 4 мм), 
діаметр якої відповідав внутрішньому діаметру палі. За допомогою 
жорсткого сталевого стержня (розташованого в стовбурі палі) 
діафрагма з'єднувалась з головою палі. Змінюючи довжину згаданого 
жорсткого стержня, була можливість розмістити внутрішню діафрагму 
в різних місцях вздовж стовбуру моделі палі. 

 

 
 

Рис.1. Залежності вертикального осьового навантаження на 
модельну відкриту палю від її зміщень: 

 - діафрагма на відстані 3d від нижнього кінця палі; 
 - діафрагма на відстані 6d від нижнього кінця палі; 
 - діафрагма на відстані 9d від нижнього кінця палі; 

Fo - несуча здатність відкритої палі без діафрагми; 
Fс - несуча здатність закритої палі 

 

Fo 
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В другій серії експериментів внутрішня діафрагма фіксувалася в 
декількох положеннях, змінюючи відстань від нижнього кінця 
модельної палі: 0 (закритий кінець); 3d; 6d; 9d (загальна довжина палі 
дорівнювала 16d).Як показує діаграма, що представлена на рис. 1, 
застосування внутрішньої діафрагми забезпечує збільшення несучої 
здатності палі з відкритим кінцем. Ступінь такого збільшення 
залежить від розташування діафрагми. Для наших модельних 
досліджень максимальна несуча здатність з відкритим кінцем була 
виміряна при розташуванні діафрагми на відстані 9d від нижнього 
кінця палі.Відносно кількісних параметрів несучої здатності палі 
відкритого типу відмітимо, що за рахунок вкладу діафрагми несуча 
здатність палі може бути збільшена (в наших дослідженнях до 15-
20%). Інший ефект полягає в можливості зменшення глибини 
занурення палі (10-15%) при забезпеченні проектної несучої здатності. 
Очевидно, що у вказаних цифрах слід враховувати можливі 
експериментальні помилки, обумовлені різницею у відтворюваності 
підготовки ґрунтової основимоделі, а також неточності вимірювання 
(можливо, до 10% в сумі).Представлені експериментальні дослідження 
необхідно продовжити і розвинути з метою вивчення особливостей 
занурення паль з діафрагмою за технологіями вдавлювання. Також 
представляється перспективним вивчити вплив конструкції 
внутрішньої діафрагми (що відрізняється від розглянутого варіанту з 
плоскою пластиною). 
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МНОГОТОЧЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЗАСЫПКИ 
НА СТЕНКИ МОДЕЛЕЙ ХРАНИЛИЩ И ПОДПОРНЫХ СТЕН 

 
Жданов А.А., к.т.н., доц., Петров В.Н., к.т.н., доц. 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 
 
Исследования распределения давления зернистых сыпучих 

материалов (ЗСМ) на ограждающие конструкции моделей хранилищ 
ЗСМ, подпорных стен связано с проведением многоточечных 
измерений и регистрацией весьма малых величин давлений ЗСМ, 
изменяющихся нелинейно по толщине слоя ЗСМ.  

Используемые в модельных исследованиях датчики давления  ЗСМ 
представляют собой жесткий корпус, с которым, через упругий 
элемент (УЭ), соединена воспринимающая давление сыпучего 
материала площадка датчика. По величине перемещения этой 
воспринимающей площадки судят о величине давления ЗСМ.  

Одной из существенных особенностей ЗСМ является сводообразо-
вание в ЗСМ, особенно над площадками, которые смещаются «от 
ЗСМ», а именно такой и является воспринимающая площадка датчика 
(ВПД). Известно, что на величину измеряемого давления ЗСМ 
оказывает существенное влияние величина смещения ВПД. Лишь 
малые, порядка  5-10 мкм, смещения не искажают величину давления 
ЗСМ. Для обеспечения равноточности измерений в разных диапазонах 
измеряемого давления ЗСМ необходимо обеспечить одинаковое 
смещение ВПД на верхней границе (5-10 мкм),  при этом датчик 
должен обладать регулируемой податливостью УЭ. 

Из всех возможных методов дистанционного измерения и 
регистрации столь малых перемещений ВПД предпочтение было 
отдано  бесконтактным пневмоизмерителям  на спиртовых прямых 
манометрах [1]. 

Выбран датчик давления ЗСМ с регулируемой податливостью УЭ 
[2] в виде плоского кругового бруса, симметрично поделенного на три 
части, один конец каждой из которых жестко соединен с корпусом 
датчика, а другой конец также жестко, но с возможностью смещения 
соединен с ВПД (рис. 1). Это обеспечивает возможность регулиро-
вания податливости УЭ для достижения  равноточности измерения 
давления сыпучих материалов на стенки  моделей хранилищ, 
подпорных стен. 

Для измерения перемещений ВПД давления ЗСМ применили 
многоканальную пневматическую измерительную систему, состоящую 
из источника сжатого воздуха - компресора, фильтра очистки воздуха, 
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сушителя воздуха, стабилизатора давления воздуха, спиртового 
измерителя рабочего давления воздуха в системе, бесконтактного изме 
рительного  сопла, измерительного спиртового манометра 
регистрирующего изменение давление воздуха в измерительном 
канале, перепадом которого оценивают перемешение 
воспринимающей площадки датчика давления, а по нему уже судят о 
давлении ЗСМ на стенку модели хранилища,  подпорной стенки. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ВЫВОДЫ 

1. Разработана система многоточечных измерений давления ЗСМ 
на стенки моделей хранилищ, подпорных стен на основе датчика с 
регулируемой податливостю УЭ и пневмоизмерителем перемещений 
ВПД. 

2. Выполненный анализ точности измерительного канала показал, 
что может быть достигнута точность измерений порядка ± 2%, что 
меньше в несколько раз  вариации вносимой разбросом свойств ЗСМ. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Рис. 1. Воспринимающая площадка датчика с упругим элементом: 
1 – воспринимающая площадка датчика; 2 – бобышка крепления 

площадки к упругому элементу, 3 – часть упругого элемента 
 

1 
2 
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ВИЗНАЧЕННЯ БІЧНОГО ТИСКУ ГРУНТУ НА МАСИВНІ 
ГІДРОТЕХНІЧНІ ПІДПІРНІ СПОРУДИ З 

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 
 

Карпюк І.А., к.т.н., доцент, Карпюк В.М., д.т.н., професор 
Клименко Є.В., д.т.н., професор 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 
 
Масивні гідротехнічні підпірні споруди являються одними з 

основних у гідротехнічному будівництві. Вони призначені для 
сприйняття бічного тиску ґрунту засипки. Найбільшого застосування у 
практиці проектування знайшли наступні способи його визначення: 

1.Вдосконалений метод Кулона. Він передбачає плоскі поверхні 
ковзання і при розрахунку причальних споруд розглядається в якості 
основного. 

2. Класичний метод Кулона. Поверхні ковзання в ньому прийняті 
також плоскими. Проте, при визначенні положення площини ковзання 
у деяких випадках, наприклад, за наявності складного навантаження на 
поверхні засипки, потрібно приймати ряд додаткових припущень. Цей 
метод доцільно використовувати на стадії попереднього проектування, 
а також у випадках, коли більш точні методи є недоступними. 

3. Методи, що базуються на теорії граничного напруженого стану 
ґрунтового середовища. Вони являються найбільш загальними і 
строгими. Останнім часом інженерні розробки, які базуються на цій 
теорії, отримали суттєвий розвиток і широко використовуються при 
проектуванні споруд. У доступній авторам літературі виявлено дуже 
мало наукових праць, присвячених взаємодії споруд з 
розвантажувальними елементами з ґрунтовим середовищем при 
сейсмічних впливах. Разом з тим, розвантажувальні пристрої, які 
використовують незвичайну властивість ґрунтового середовища – 
внутрішнє тертя, являються ефективним засобом зменшення маси 
підпірних споруд. Розвантажувальні балки і плити отримали також 
широке впровадження при будівництві причальних споруд. Для 
встановлення залежності бічного тиску ґрунту на стінку з 
розвантажувальними балками і плитами та напруженого стану в 
засипці за стінкою від розташованого на її поверхні смужчастого 
навантаження були виконані відповідні експериментальні 
дослідження. Базуючись на отриманих результатах дослідів та 
розроблених П.І. Яковлєвим методах розрахунку взаємодії підпірних 
стінок з ґрунтом засипки,запропоновано спосіб визначення бічного 
тиску на них для випадку, коли задня грань огородження має 
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розвантажувальні пристрої на двох рівнях (у верхній частині – балки, 
на нижньому - плита), а також розвантажувальні плити на декількох 
рівнях.  

Дослідження П.І. Яковлєва та його учнів показують, що точність 
інженерних розрахунків у сейсмічних умовах можна суттєво 
підвищити, використовуючи теорію граничного напруженого стану. 
Проте, застосування строгих методів теорії граничної рівноваги для 
визначення сейсмічного тиску ґрунту є досить складним із-за 
громіздкості числових або графічних методів інтегрування 
диференційних рівнянь, а також відсутності розроблених методик 
розрахунку вказаних стінок з урахуванням сейсмічних впливів. 

Ураховуючи те, що в інженерних задачах теорії сипучого 
середовища прийнято користуватися методами, які містять в собі 
результати розрахунку в замкнутій формі, для розв’язання вказаної 
задачі доцільно застосувати технічну теорію граничного напруженого 
стану сипучого середовища. Порівняно із строгою теорією в ній 
(технічній теорії) додатково вводиться тільки одне припущення: 
окреслення зон з різним напруженим станом визначається без 
урахування об’ємних сил. С.С. Голушкевичем і В.С. Христофоровим 
доказано, що прийняття цього припущення при створенні інженерних 
методів є не тільки допустимим, а й доцільним. Принагідно 
зауважимо, що всі практичні методи розрахунку несучої 
здатностіоснов споруди (В.Г. Берзанцев, К. Терцаги та ін.) також 
дотримуються цього припущення. 

Аналіз сучасних досліджень показує, що існуючі методи 
підсилення підпірних споруд у вигляді геотекстильних сіток, 
підпружних діафрагм, стабілізуючих базових плит, консольних стінок 
раціональної конструкції здатні як збільшити їхню несучу здатність, 
так і зменшити витрати матеріалів на їх зведення при сталому 
навантаженні. При цьому, ефективні розвантажувальні елементи 
(балки і плити), прикріплені з тильного боку підпірної стінки, 
створюють в ній утримуючі від перекидання моменти та зменшують 
бічний тиск на неї. Проте, у доступній автором науковій літературі та 
публікаціях питання про застосування і проектування вказаних 
ефективних розвантажувальних елементів майже не розглядаються або 
представлені у загальному виді. 

У більшості вказаних досліджень описуються результати скінчено-
елементних розрахунків системи «підпірна стінка – ґрунтове 
середовище» для обґрунтування прийнятих у проектах рішень, а не 
аналітичні методи визначення бічного тиску на неї. Очевидно, що 
розрахункові моделі такої взаємодії у загальному випадку повинні 
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базуватися на строгих методах теорії граничної рівноваги. 
Ураховуючи складність вирішення такої проблеми за вказаною 
теорією, для розв’язку прикладних інженерних задач, зокрема 
розробки аналітичного методу розрахунку взаємодії вказаних 
підпірних стінок з ґрунтом доцільно скористатися технічною теорією 
граничного напруженого стану ґрунтового середовища П.І. Яковлєва. 

Мета даної роботи полягає в представленій розробці інженерного 
способу визначення бічного тиску ґрунту на підпірні стінки з 
розвантажувальними балками і плитами на основі методів технічної 
теорії граничного напруженого стану та результатів проведених 
експериментальних досліджень. 

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні 
завдання досліджень: 

- експериментально встановлений розподіл тиску ґрунту засипки по 
висоті стінки при різних положеннях і розмірах розвантажувальних 
плит в умовах впливу по-різному розташованого тимчасового 
навантаження; 

- досліджена величина і розподіл тиску на розвантажувальну плиту 
в залежності від інтенсивності та положення навантаження на поверхні 
засипки; 

- виявлений об’єм призми обвалення, встановлено положення 
поверхні ковзання і вплив на них характеру переміщень (посувань) 
стінок з розвантажувальними плитами; 

- досліджено напружений стан засипки за стінкою з 
розвантажувальними елементами; 

- опираючись на результати виконаних експериментальних 
досліджень, побудуванні епюри бічного тиску над 
розвантажувальними балками, між балками і плитою, нижче плити, а 
також визначений тиск ґрунту на балки і плиту; 

- вдосконалений метод розрахунку підпірної стінки з 
розвантажувальними плитами в двох рівнях з урахуванням результатів 
експериментальних досліджень; 

- розроблений спосіб визначення бічного тиску ґрунту засипки для 
випадку, коли задня грань стінки має розвантажувальні елементи на 
двох рівнях: зверху – балки, а нижче – плита. 
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МІЦНІСТЬ СТАЛЕФІБРОБЕТОНІВ ДЛЯ РЕМОНТУ 
ЖОРСТКИХ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ 

 
КровяковС.О., д.т.н., доц., Крижановський В.О. 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 
 
На переважній більшості автомобільних доріг України 

використовуються нежорсткі асфальтобетонні покриття, а частка 
цементобетонних покриттів складає лише близько 2%. Проте в останні роки 
завдяки спрямованій політиці уряду все більш активно будуються дороги з 
жорсткими цементобетонними покриттями. Так згідно прийнятої 
Укравтодором спільно з ДП «ДержДорНДІ» і Асоціацію виробників 
цементу України «Програми розвитку цементобетонних доріг в Україні на 
2021–2025 роки» заплановано будівництво та реконструкція 2900 км доріг з 
використанням цементобетонних покриттів, що збільшить їх частку до 3% 
[1]. Відповідно задача ремонту жорсткихдорожніх покриттів стає все більш 
актуальною.  

Дослідження багатьох вчених показують, що застосування сталевої 
фібри дозволяє підвищити морозостійкість і зносостійкість бетону, а також 
знизити усадочні деформації, що важливо для ремонтних складів. Також для 
ремонтного матеріалу дуже важливою є рання міцність, підвищити яку 
можна завдяки використанню прискорювачів твердіння. 

При дослідженні міцностіфібробетонів для ремонту жорстких 
дорожніх покриттів за оптимальним 9-точковим планом проводився 2-х 
факторний експеримент, в якому варіювалися наступні фактори: 

Х1 – кількість добавки прискорювача твердіння SikaRapid 3, від 0 до 
2,4 % від маси цементу (від 0 до 9,6 кг/м3); 

Х2 – кількість металевої анкерної фібри діаметром 1 мм і довжиною 50 
мм, від 0 до 100 кг/м3. 

Бетони модифіковані суперпластифікатором BASF MasterGlenium SKY 
608, 1,2% від маси цементу[2]. Рухомість всіх сумішей П2, відповідно В/Ц 
залежало від складу бетону.Встановлено, що кількість прискорювача 
твердіння несуттєво впливає на В/Ц сумішей рівної рухомості, 
авведенняфібри вимагає підвищення В/Ц. За рахунок використання 
ефективного суперпластифікатору В/Ц всіх досліджених сумішей 
знаходилося в межах 0,309..0,343, що дозволяє забезпечити високі фізико-
механічні показники і довговічність бетонів. 

За відповідними експериментально-статистичними моделями були 
побудовані діаграми, які відображають вплив кількості фібри і 
прискорювача твердіння на міцність бетонів на стиск у віці 2-х (рис.1.а) і 
28-ми (рис.1.б) діб. 
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Аналіз наведеної на рис.1.а діаграми дозволяє зробити висновок, що на 
ранню міцність на стиск фібробетонів найбільш суттєво впливає кількість 
прискорювача твердіння. При введенні SikaRapid 3 у кількості 2,4%  
значення fck.cube2 зростає на 9 МПа і більше. Фібра також надаєпозитивний 
вплив на  ранню міцність. При використанні максимальної кількості 
прискорювача вже після 2-х діб твердіння бетон має міцність не нижче 55 
МПа, що дозволяє починати експлуатацію практично для всіх типів 
автодоріг. Фібробетони з кількістю фібри у складі 50 кг/м3 і вище мають 
міцність більше 55 МПа вже при кількості прискорювача твердіння від 1,4%.  

 

 
Рис.1. Вплив кількості фібри і прискорювача твердіння на міцність бетонів 

на стиск у віці 2-х (а) і 28-ми (б) діб 
 

Упроектному 28-ми денному віці фібробетони, до складу яких входив 
прискорювач твердіння, мають меншу міцність на стиск, ніж бетони без 
добавки SikaRapid 3 (рис.1.б). При використанні середньої кількості 
прискорювача міцність бетонів знижується в середньому на 6 МПа, при 
використанні максимальної кількості – на 9 МПа. У проектномувіці 
позитивний вплив дисперсного армування на міцність на стиск є більш 
відчутним, ніж у віці 2-х діб. Так при використанні 50 кг/м3фібри міцність на 
стиск бетонів зростає в середньому на 8 МПа, а при використанні 
максимальної кількості фібри міцність зростає всередньому на 10 МПа. 

Діаграми, які відображають вплив кількості фібри і прискорювача 
твердіння на міцність бетонів на розтяг при згині, наведені на рис.2. Їх аналіз 
показує, що на величину міцності на розтяг при згині у віці 2-х діб (рис.2.а) в 
найбільшій мірі впливає кількість металевої анкерної фібри. Цей вплив має 
явно виражений нелінійний характер і при підвищенні дозування волокон у 
складі бетону до60 кг/м3 його рання міцність на розтяг зростає більше, ніж на 
2 МПа. Найвищих значень величина fctk.2 досягає при дозуванні фібри в 
діапазоні 85..90 кг/м3, подальше підвищення кількості волокон вже негативно 
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відображається на значені ранньої міцності на розтяг при згині.За рахунок 
введення прискорювача твердіння рання міцність на розтяг при згині 
фібробетонів зростає на величину до 0,6 МПа. При кількості прискорювача 
твердіння у складі фібробетону від 1,2% та при дозуванні металевої фібри 60 
кг/м3 і вище рання міцність композиту на розтяг при згині є не меншою 8,5 
МПа, що дозволяє починати експлуатацію дорожнього покриття. 

 

 
Рис.2. Вплив кількості фібри і прискорювача твердіння на міцність бетонів 

на розтяг при згині у віці 2-х (а) і 28-ми (б) діб 
 

При введенні у склад бетонів прискорювача твердіння їх міцність на 
розтяг при згині у проектному 28-ми денному віці знижується на 10..12%.За 
рахунок дисперсного армування фіброю у кількості 70..90 кг/м3 міцність на 
розтяг при згині бетонів у віці 28-ми діб підвищується  більше, ніж у 2 рази: з 
7..8,5 МПа до 15,5..17,5 МПа. Така висока ефективність фібри саме у 
більшому віці пояснюється тим, що якість роботи волокон в значній мірі 
обумовлена їх зчепленням з цементно-піщаною матрицею. 

В цілому проведене дослідження міцності модифікованих 
суперпластифікатором фібробетонів показало, що при використанні 
раціональної кількості прискорювача твердіння і металевої анкерної фібри 
дані матеріали характеризуються високою міцністю на стиск і на розтяг при 
згині як в ранньому віці, так і у віці 28-ми діб. Це дозволяє стверджувати про 
високу ефективність модифікованих фібробетонів у якості матеріалу для 
ремонту жорстких дорожніх покриттів.  
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ПРО РОЗРАХУНОК ДОРОЖНІХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ 
З ТРІЩИНАМИ НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ 

 
Крутій Ю.С., д.т.н., проф., Коломійчук Г.П., к.т.н., доц., 

Коломійчук В.Г., Коломійчук В.Г. 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

 
В мережі автомобільних доріг загального користування України 

дороги з жорстким покриттям складають лише 1,4% від загального 
кілометражу. Згідно з Програмою розвитку цементобетонних доріг в 
Україні на 2021-2025 планується будівництво та реконструкція 2900 
км за 5 років, тобто втілення програми допоможе вийти на показник 
3%, а до 2040 року планується досягти такого ж показника, як і в 
Європі – 30% доріг мають бути побудовані з цементобетону.  

Науково обґрунтовані висновки по експлуатації жорсткого 
покриття автомобільних доріг та аеродромів показують, що одним з 
найпоширеніших дефектів в покритті від впливу агресивного 
середовища та зростаючих параметрів транспортних навантажень є 
тріщини в бетоні покриття, які призводять до зменшення його строку 
служби. Утворення тріщин веде як до зменшення довговічності самого 
покриття, так і до погіршення безпеки його експлуатації, в результаті 
прояву нерівностей, погіршення умов маневрування транспортних 
засобів під час руху, що в свою чергу не дозволяє повною мірою 
забезпечити комфортне та безпечне перевезення пасажирів і вантажів, 
а також впливає на зниження пропускної здатності автомобільних 
доріг та аеродромів. 

В даний час в якості жорстких покрить автомобільних доріг та 
аеродромів використовуються збірні залізобетонні плити і монолітні 
цементобетонні покриття.  

Збірні покриття автомобільних доріг та аеродромів мають ряд 
переваг перед монолітними: відносно проста технологія будівництва; 
виключення трудомісткої операції з укладання і догляду за бетоном; 
висока якість плит за рахунок їх виготовлення в умовах добре 
налагодженої заводської технології; можливість цілорічного 
будівництва і введення покриття в експлуатацію відразу після його 
зведення. До недоліків збірних покриттів слід віднести підвищену 
металоємність і дуже велику кількість швів, які погіршують рівність 
покриття. В якості збірних покриттів автомобільних доріг та 
аеродромів застосовують попередньо напружені залізобетонні плити 
типу ПАГ-14, ПАГ-18. 
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Однією з головних вимог при будівництві збірних покриттів 
автомобільних доріг та аеродромів є забезпечення повного контакту 
плит з основою. Однак в силу технологічних особливостей 
влаштування таких покриттів виконати цю вимогу практично 
неможливо. Тому площа контакту плит з основою, що визначена в 
натурних умовах в процесі експлуатації, становить в середньому біля 
95% від загальної площі плити.  

Питання виникнення пошкоджень і руйнування покриттів 
автомобільних доріг та аеродромів є дуже складним через різноманіття 
факторів, що впливають на їх напружено-деформований стан. 
Проблемі дослідження напружено-деформованого стану плит, 
розташованих на основі, що деформується присвячена велика кількість 
наукових досліджень. Результати розрахунку істотно залежать від 
прийнятих моделей плити, основи і моделі їх взаємодії. 

Здатність ґрунту працювати тільки на стиск обумовлює можливість 
відриву плити від основи. При цьому розміри і положення зон відриву 
і контакту плити з основою заздалегідь невідомі і повинні визначатися 
розрахунком. У зоні відриву взаємодія між плитою і основою відсутня. 
У цій ситуації модель взаємодії плити і основи слід приймати 
односторонньою: сили взаємодії відмінні від нуля в зоні контакту і 
дорівнюють нулю в зоні відриву. В цілому система «плита-основа» 
виявляється нелінійною і її слід розглядати як систему з 
односторонніми зв'язками. 

Одним з основних показників, що визначають несучу здатність 
бетонних плит, є напруження розтягу при вигині, що виникають в 
розтягнутій грані плити від навантаження. Тому основний розрахунок 
збірних плит дорожніх покриттів та аеродромів проводять по 
напруженням на розтяг при згині, при тому чи іншому положенні 
зовнішнього навантаження, оскільки ці напруги є найбільш значними з 
усіх видів напруженого стану плит. 

Очевидно, що для надійної роботи плит під дією зовнішніх 
навантажень при зміні температури і вологості слід використовувати 
бетони з досить високою міцністю на розтяг при вигині, які 
характеризуються підвищеними пружно - пластичними деформаціями. 
Однак можливості міцності на розтяг при вигині цементних бетонів 
обмежені. Тому для сприйняття згинальних моментів і поздовжніх сил, 
що виникають при прикладенні динамічного зовнішнього 
навантаження, потрібно, як правило, армування, відсоток якого 
збільшується особливо при проектуванні плит під великовантажні 
транспортні засоби.  
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Пружно - пластичні властивості бетону представляють одну з 
найважливіших характеристик, визначальну здатність бетонної плити 
протистояти утворенню тріщин. Чим менше відносне подовження або 
вище модуль пружності, тим більше жорсткість бетону і більша 
ймовірність появи тріщин при дії температур і динамічних зовнішніх 
навантажень. 

Збірні плити покриттів доріг і аеродромів є гнучкі залізобетонні 
конструкції. У таких конструкціях вже в експлуатаційній (дограничній 
по несучій здатності) стадії відбувається розкриття тріщин у 
розтягнутих зонах, що дозволяє використовувати властивості міцності 
арматури. При цьому ширина тріщин обмежується, так щоб вони не 
були небезпечні для конструкції. 

Як показали експерименти, деформації вигину концентруються в 
зонах з тріщинами, внаслідок чого в цих зонах значно зменшується 
жорсткість конструкції, що впливає на розподіл зусиль в плиті. 

Для визначення напружено-деформованого стану плити на пружній 
основі в експлуатаційній стадії необхідно враховувати нелінійні 
деформації в залізобетоні, що з'являються в зв'язку з утворенням 
тріщин, тобто задовго до утворення пластичних шарнірів. 
Перерозподіл зусиль в залізобетонних плитах внаслідок 
тріщиноутворення дуже великий. Однак, усереднення жорсткості по 
площі плити може призводити до істотних погрішностей, оскільки 
жорсткості ділянок з тріщинами і без тріщин значно відрізняються. 

Методи розрахунку плит на пружній основі з урахуванням 
нелінійності деформування залізобетону, особливо в стадіях що 
передують утворенню пластичних шарнірів, вимагають подальшого 
вивчення. 

Вирішення задач розрахунку плит на пружній основі з урахуванням 
дійсного розташування тріщин і інших чинників нелінійності 
залізобетону практично неможливо без застосування сучасних 
обчислювальних методів і ЕОМ. 

Як відомо, на сьогоднішній день відсутній універсальний підхід 
щодо розрахунку залізобетонних плит з тріщинами на пружній основі. 
Поширеним методом визначення критичних навантажень є метод 
граничної рівноваги. Однак за його допомогою неможливо описати 
напружено-деформований стан плити в цілому. В даній роботі 
запропоновано підхід, що дозволяє визначати параметри напружено-
деформованого стану плити на пружній основі з урахуванням 
тріщиноутворення. 

Для визначення жорсткісних коефіцієнтів фізичних рівнянь теорії 
деформування залізобетону з тріщинами враховується основна 
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специфічна властивість залізобетону, що відрізняє його від 
деформування нелінійно-анізотропного тіла. Цією властивістю є 
порушення суцільності в процесі деформування внаслідок появи 
тріщин на визначеному етапі навантаження. Виникнення тріщини 
призводить до зміни жорсткості конструкції. Урахування та вплив цієї 
зміни на напружено-деформований стан плити є центральною 
проблемою. 

Для врахування наявності тріщини в залізобетонних плитах на 
пружній основі авторами виведені відповідні розрахункові рівняння. З 
метою їх чисельної реалізації застосовується метод скінчених різниць. 
У математичному сенсі такий підхід дозволяє уникнути процедури 
диференціювання жорсткостей.  

Наведений підхід дозволяє в аналітичному вигляді записати 
систему нелінійних алгебраїчних рівнянь для розрахунку 
залізобетонних прямокутних в плані плит з тріщинами на пружній 
основі. Слід зауважити, що у процесі програмної реалізації методу 
розв’язання вказаної системи, виникають свої особливості, урахування 
яких дозволяє отримати добре обумовлену систему нелінійних 
рівнянь. 

Таким чином, запропонований підхід дозволяє визначати 
компоненти напружено-деформованого стану залізобетонних плит з 
тріщинами на пружній основі.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ  
ПРИ КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ  

В УМОВАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
 

Лапіна О.І., к.т.н., доцент,  Мороз К.О., к.т.н., доцент 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

 
Проекти виконання робіт розробляються на підставі технічних 

завдань та даних про інженерно-геодезичні та інженерно-геологічних 
вишукувань, виконаних в натурних умовах. 

Особливості виконання робіт при капітальному ремонті 
автомобільних доріг в умовах населених пунктів розглянуті на 
прикладі виконання капітального ремонту у м. Кілія по вулиці 
Перемоги в Одеській області. Об’єкт являє собою дорогу шириною 
3,0-3,5 м, покриття з залізобетонних плит, на окремих ділянках 
асфальтобетонне. Земляне полотно існуючої ділянки дороги проходить 
в нульових відмітках. Узбіччя укріплене засівом трав по рослинному 
ґрунту. Водовідведення забезпечується за рахунок  ухилу поперечного 
профілю дорожнього полотна, та по ухилам місцевості за рахунок 
штучних споруд. При обстеженні ділянки дороги були виявлені 
наступні дефекти: обломка кромок покриття, сітка тріщин по всій 
поверхні покриття, вибоїни в покритті залізобетонних плит, 
зруйновані тротуари та незадовільний стан водовідвідних труб. 

Проаналізувавши існуючий стан ділянки, та оцінивши необхідні 
види та об’єми робіт, встановлено, що данні роботи відносяться до 
капітального ремонту. На етапі підготовчих робіт розбираються 
існуючі споруди, які не придатні до експлуатації – автопавільйони, 
бортовий камінь, металева труба, існуючі дорожні знаки, існуюче 
покриття з залізобетонних плит та асфальтобетону дорожнього одягу 
основного проїзду з транспортуванням на смітник.  

Наступним етапом є демонтаж існуючого питного водопроводу та 
монтаж нового. Монтажні роботи виконуються підрядною 
організацією. Основа під трубопроводи виконується з шару піску 150 
мм. Передбачено ущільнення ґрунту основи на глибину 0,3 м до 
щільності сухого ґрунту не менше ніж 1,65 т/м3 на нижній межі 
ущільненого шару. Навколо колодязів передбачається водонепроникне 
ні вимощення шириною 1,5 м, під вимощенням передбачається 
ущільнення ґрунту. Зворотна засипка труб під дорогою виконується 
окремими шарами піском з пошаровим трамбуванням їх до щільності 
сухого ґрунту не менше ніж 1,6 т/м3 . При виробництві робіт 
передбачається кріплення бічних стінок траншеї, щоб уникнути 
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обвалів ґрунту. У місцях повороту водопровідної траси запроектовані 
бетонні упори в ґрунті. Упори монолітні бетонні. На межі водопроводу 
передбачені оглядові колодці, які мають гідроізоляцію по зовнішнім 
поверхням відповідно до типових проектних рішень. Перед здачею 
об’єкта в експлуатацію передбачається промивання водопроводу. 

В процесі виробництва робіт оформлено акти на приховані роботи, 
а саме на закладення стиків колодязів, гідроізоляційні роботи, 
монтажні роботи по трубопроводу, зворотну засипку та інші. 

Поздовжній профіль ділянки дороги запроектований з врахуванням 
умов безпеки та зручності руху  з розрахунковою швідкістю руху 60 
км/год.  Найменший радіус опуклих вертикальних кривих 2572, 
найменший радіус угнутих – 2613 м. Найбільший поздовжній ухил – 
10 ‰.  Прийняті в проекті елементи поздовжнього профілю в повній 
мірі повинні забезпечувати видимість в поздовжньому профілі. 
Узбіччя укріплені на ширину 1,0 м щебенево-пісчаною сумішшю на 
товщину 0,15 м. Ухил узбіччя – 50 ‰. Поздовжній водовідвід 
забезпечується природним ухилом місцевості та існуючими кюветами. 

Проектом передбачено оновлення дорожнього одягу  з’їздів та 
виїздів у двори; будівництво зупинок громадського транспорту, та 
встановлення автопавільйонів; ремонт майданчиків стоянки 
автомобілів; улаштування або ремонт тротуарів; улаштування 
бар’єрного огородження в необхідних місцях; улаштування перильних 
огороджень в місцях пішохідних переходів; перевлаштування 
інженерних мереж; улаштування водовідведення та дренажів; 
особливу увагу необхідно приділяти улаштуванню заходів, що 
забезпечують інклюзивні вимоги мало мобільних груп населення, а 
саме влаштування пандусів, тактильних смуг на тротуарах та 
переходах.  

В проекті прийнятий дорожній одяг нежорсткого типу. Конструкція 
дорожнього одягу основного проїзду улаштовується верхнього шару 
асфальтобетону (0,05 м),  нижнього шару асфальтобетону, що 
вкладений на розлитий бітум (0,1 м), шару основи з щебенево-пісчаної 
суміші, укріпленої цементом (0,15 м) влаштованій на бітумній 
емульсії, та шару геосинтетичного матеріалу. Для забезпечення 
сприятливих умов роботи покриття, шари основи влаштовані на 0,3 м 
ширші за покриття. 

Проектом передбачено заходи для мало мобільних груп населення, 
а саме пішохідні переходи з влаштуванням пандусів шириною 4 м з 
пониженням бортового каменю до рівню проїзної частини та 
улаштування тактильних смуг шириною 0,5м на тротуарах, та 
пандусах для людей з вадами зору. 
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На дільниці капітального ремонту на примиканнях передбачено 
закруглення кромок проїзної частини від 6,0 до 12,0 м. Дорожній одяг 
на примиканні ремонтується в межах закруглень. 

Для можливості зупинки громадського транспорту проектом 
передбачено заїзді кишені (на 3-х автобусних зупинках), посадкові 
майданчики в бортовому камені, що підвищені на 0,2 м і встановлення 
автопавільйонів. Дорожній одяг на майданчику для стоянки 
автомобілів ремонтується в існуючих межах. Проектом передбачено 
розбирання плит, встановлення бортового каменю та влаштування 
нового дорожнього одягу. 

Існуючі в’їзди  у двори у зв’язку з підняттям відмітки основного 
проїзду, ремонтують в межах радіусів заокруглення 3 м. 

Існуючи тротуари, які знаходяться в незадовільному стані 
розбирають. Площу після розбирання існуючих тротуарів планують та 
засіюють насінням багаторічних трав. На всьому протязі вулиці 
влаштовують новий однобічний тротуар. На ділянках переходів до 
автобусних зупинок та у кінці траси, вздовж забудови, тротуар роблять 
двобічним. Ширина тротуару 1,5 – 3 м.  

Для забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту, 
орієнтації водіїв передбачено заходи з організації дорожнього руху, в 
тому числі установку дорожніх знаків, бар’єрного огородження, 
перильного огородження та влаштування розмітки проїзної частини. 
Бар’єрне огородження слід використовувати оцинковане з полімерним 
напиленням з ціллю попередження корозійного руйнування. 

Під час виконання робіт проводиться контроль якості виконання 
робіт: операційний контроль при регенерації шарів дорожнього одягу 
(відповідність матеріалів нормативним документам, дотримання 
технології виконання робіт та якості готового шару);  контроль при 
улаштуванні асфальтобетонних шарів;  приймання розмічальної 
фарби; огородження; дорожніх знаків. Особливу увагу приділяють 
контролю якості елементів дороги (земляного полотна, основі 
покриття та іншим).  

Приймання робіт складається з прийняття виконаних робіт, що 
зафіксовані у відповідних актах. 

Під час реалізації проекту необхідно дотримуватися вимог безпеки 
та охорони праці. Технічний персонал та всі робочі, що зайняті при 
ремонті ділянки дороги, проінструктовані  та ознайомлені з правилами 
безпеки та відповідними нормативними документами. 

Реалізовані за такими рішеннями проекти мають високу якість та 
відповідають вимогам нормативних вимог, та забезпечують потреби 
всіх учасників руху. 
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ЕФЕКТИВНІ ВИДИ ФІБРОБЕТОНІВ 
 

1Мішутін А.В., д.т.н., професор, 2Дворкін Л.Й., д.т.н., професор  
( 1Одеська державна академія будівництва та архітектури, 

2Національний водний університет господарства та 
природокористування м. Рівне) 

 
Наведені результати експериментальних досліджень, що 

стосуються впливу факторів, які визначають структуру фібробетонів 
вказаних видів, в т.ч. геометричних характеристик, вмісту і виду 
фібри, характеру експлуатаційних навантажень. Розглянуто комплекс 
властивостей фібробетонів, шляхи їх регулювання і покращення, 
запропонована методологія проектування складів фібробетонів із 
заданими властивостями. Особливо велика увага відводиться 
комплексу технологічних питань, що стосуються забезпечення 
довговічності фібробетонів при особливо жорстких умовах їх 
експлуатації. З підвищенням міцності бетону росте і його крихкість, 
знижуються пластично-деформаційні властивості при короткочасному 
й тривалому навантаженні, що приводить практично до миттєвого 
руйнування бетону при досягненні ним граничного стану. Варіантом 
вирішення цієї задачі можна вважати дисперсне армування бетону 
фіброю, що дозволяє істотно підвищити його питому міцність на 
розтяг і згин, тріщиностійкість, стійкість до ударних і вібраційних 
впливів, опір стиранню тощо. Забезпечення заданих показників якості 
фібробетонів можливе лише за умови забезпечення раціонального 
вибору типів волокон, визначення їх оптимального дозування і 
правильного приготування суміші. Область застосування волокон 
різних типів і їх ефективного використання для дисперсного 
армування визначається двома міжнародними стандартами – EN14489 
і ASTMC 116-03. 

Найбільш поширені фібробетони на портландцементі, армовані 
сталевим волокном – сталефібробетони. Сталеве волокно звичайно 
представлене відрізками дроту, у тому числі з відпрацьованих канатів. 
Фібри можуть мати різний поперечний переріз – круглий, овальний й 
ін. розмірами від 0,2 до 1,6 мм і довжину від 10 до 160 мм. Поверхня 
фібр може бути профільована, оброблена травленням і, як виключення, 
гладкою. Кількість фібр, що вводяться в бетон, у більшості випадків 
коливається від 0,5 до 2% по об'єму. Введення в бетон сталевих фібр у 
кількості 1...1,5% по об'єму збільшує його міцність на розтяг до 100%, 
міцність на вигин на 150...200%, міцність на стиск підвищується на 
10...25%. 
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За рахунок більш високої тріщиностійкості сталефібробетон 
відрізняється підвищеною в 1,5...2 рази морозо-, жаро- і 
вогнестійкістю, водонепроникністю. Цінними якостями 
сталефібробетону є підвищена зносостійкість, ударна і динамічна 
стійкість. Так, зносостійкість сталефібробетону збільшується на 
30...50%, а опір удару в 10...12 разів. 

Широке поширення серед синтетичних волокон одержала 
поліпропіленова фібра. Поліпропіленове фіброволокно 
виготовляється безперервним методом з гранул чистого поліпропілену 
шляхом екструзії і витяжки при нагріванні. Відомо, що 
поліпропіленові волокна не піддаються корозії під впливом лужного 
середовища при гідратації портландцементу. Однак волокна даного 
тину мають низьку змочуваність, отже, і погану адгезію до цементного 
каменю. Забезпечення зчеплення фібри з бетоном досягається більшою 
мірою тільки за рахунок сил механічного заанкерування. 

Використання базальтових волокон, для дисперсного армування 
фібробетонів є актуальним у зв'язку з високими фізико-механічними 
властивостями одиничних волокон і більш низькою густиною цих 
волокон в порівнянні зі сталевими. Проведений аналіз літературних 
джерел, присвячених питанням теоретичних основ дисперсного 
армування, корозійної стійкості базальтового волокна в лужних 
середовищах, дозволив встановити, що високі фізико-механічні 
характеристики матеріалу головним чином визначаються спільною 
роботою волокна із цементною матрицею, а також залежать від складу 
бетону,  технології його виготовлення, виду і активності 
застосовуваного цементу, виду і вмісту фібри, способу її розподілення 
в бетонній суміші, виду і кількості пластифікуючих добавок. 
Властивості фібробетону визначаються видом і якістю застосовуваних 
волокон і бетону, їх кількісним співвідношенням і багато в чому 
залежать від стану контактів на межі поділу фаз. Істотне підвищення 
міцнісних характеристик композиту у порівнянні з вихідним бетоном 
(зі збереженням досягнутого рівня в часі) забезпечується 
використанням високотехнологічних волокон, хімічно стійких 
стосовно матриці й з більшим, ніж у неї, модулем пружності.Вид 
волокон, їх відносна довжина (l/d) і процентний вміст у суміші повинні 
призначатися, виходячи з вимог до виробів і конструкціям з 
урахуванням прийнятої технології. Відхилення від оптимальних 
значень зазначених параметрів у більшу або меншу сторону знижує 
ефективність дисперсного армування. При оптимальних параметрах 
армування введення волокон сприяє поліпшенню структури й 
властивостей вихідного бетону, підвищенню його стійкості й 
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довговічності. 
Дослідження акустичної емісії фібробетону також показали, що 

дисперсне армування забезпечує стійкість до мікротріщиноутворення. 
Матеріал має високий опір до деструкції, і руйнування, що 
відбувається при розриві волокон фібри у зоні максимального 
розтягнення (рис.3.13.а, лінія 4). При цьому розвиток мікротріщини 
зупиняється на ½ розрізу зразка. При випробуванні армованих фіброю 
бетонів перші сигнали акустичної емісії з’являються перед 
руйнуванням зразка (рис.3.13.б, лінія 4), тому при навантаженні 
поздовжні зусилля компенсує фібра, підвищуючи стійкість бетонів до 
розтягнення. Таким чином, завдяки дисперсному армуванню істотно 
підвищується стійкість бетону до розвитку дефектів структури, а 
розкриття тріщин у фібробетоні має більш виражений згасаючий 
характер.  

Залежно від умов, у яких здійснюється твердіння бетону, в ньому 
відбувається процес усадки внаслідок випаровування вологи або 
набухання. Обидва процеси характеризуються відповідними 
об’ємними деформаціями, які створюють у бетоні внутрішнє 
напруження. Усадку бетону викликано фізико-хімічними і 
капілярними явищами, які відбуваються у гелевій складовій 
цементного каменю і зумовлені зміною вологовмісту у бетоні. 
Величина і характер осідання або набухання модифікованих бетонів 
залежать від їх складу, а також від температури і вологості 
навколишнього середовища і тривалості експлуатації. 

Таким чином, було розширено технологічні основи отримання 
модифікованих суднобудівних фібробетонів з високими 
експлуатаційними характеристиками і довговічністю за рахунок 
зниження капілярної пористості і створення системи замкнутих пор 
малого розміру при використанні комплексного модифікатора 
[суперпластифікатор + кольматуюча добавка + наповнювач] і 
об’ємного дисперсного армування. Показано можливість отримання 
бетонів для тонкостінних конструкцій плавучих споруд з високою 
технологічністю, водонепроникністю не менше W12, морозостійкістю 
не нижче F500, високою тріщиностійкістю та зносостійкістю. 
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КАФЕДРА ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ – 70 РОКІВ 
СПІВПРАЦІ З БУДІВЕЛЬНИКАМИ 

 
Митинський В.М., к.т.н., доц., Новський О.В., к.т.н., доц. 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 
 
Кафедра основ і фундаментів заснована в вересні 1951 року і 

сьогодні ми відмічаємо 70-ти літній ювілей. З дня заснування і по 
теперішній час співробітниками кафедри виконується значний обсяг 
науково-дослідних робіт інноваційного характеру, які безпосередньо 
впроваджуються в практику будівництва. Колектив кафедри 
сформований зі спеціалістів, що працюють за принципом, якого 
дотримувався і усім пропонував її першій завідуючий професор 
Голубков В.М. «Експеримент є основою теорії, правильність якої 
перевіряє практика». 

Великий обсяг експериментальних досліджень у натуральну 
величину різних типів фундаментів у природних ґрунтових умовах 
зробили можливим впровадження в практику фундаментобудування 
нових ефективних інженерних рішень. Один із етапів таких 
досліджень – фундаменти з пірамідальних паль. Дослідження по 
вибору оптимальних розмірів паль, визначення параметрів, що 
характеризують сукупності їх роботи з ґрунтами основи, принципи 
розрахунку несучої здатності і розвитку їх осідань дозволили широко 
впроваджувати пірамідальні палі у практику будівництва. Тільки в 
Одесі на таких палях побудовано більше 250 об'єктів. Впровадження 
цих паль дозволяло знизити затрати на влаштування фундаментів від 
25 до 40%. Крім Одеси пірамідальні палі обґрунтовано 
застосовувались при влаштуванні фундаментів в Полтаві, Чернігові, 
Миколаєві, Ужгороді, Ярославлі, Набережних Челнах, Ростові-на-
Дону, Переяславлі, Іваново, Куйбишеві, Брянську, Калузі, Іркутську, 
Волгограді та інших містах.   

Інноваційною роботою було  впровадження у будівництво козлових 
паль, які в процесі занурення розкриваються і утворюють із елементів, 
що в процесі їх занурення нахиляються, просторову систему. Польові і 
лабораторні дослідження дозволили розкрити суть сумісної роботи з 
ґрунтами основи двох-, трьох-, чотирьох-, шестиелементних паль 
різних типорозмірів і форми. Козлові палі зі значним економічним 
ефектом впроваджені при будівництві ряду специфічних об'єктів, у 
тому числі на одному з цехів Миколаївського суднобудівельного 
заводу, трубі Одеської ТЕЦ, фундаментах опор переходу лінії 
електропередачі 330кВ через річку Південний Буг, виробничих 
корпусів заводу медлабортехніки, аеропорту в Одесі та ін. 
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Експериментальні дослідження дозволили розробити рекомендації 
з розрахунку і проектування фундаментів з забивних фундаментних 
блоків, шпальних і клиновидно-шпальних фундаментів. піщаних 
подушок. З урахуванням рекомендацій, отриманих на  кафедрі при 
фундаментальних дослідженнях процесів ущільнення ґрунтів, ряд 
об'єктів побудовано на слабких ґрунтах, які були ущільнені важкими 
трамбівками.  

Вчені кафедри вперше у СРСР провели випробування натурних 
буронабивних паль з встановленням тензометричних динамометрів по 
довжині їх стовбура. Дослідження дозволили встановити опір палі 
роздільно за рахунок бокової поверхні і підошви, а також розподіл сил 
опору по довжині палі.  Це стало обґрунтуванням впровадження 
буронабивних паль на важливих об'єктах міста Одеси – театр оперети, 
НЦТУ, ПІ-3, житловий будинок на площі Толбухіна, будівля інституту 
ім. Філатова, висотні корпуси санаторіїв «Росія», ім. Чкалова тощо. 

Конкретну допомогу надавали і надають сьогодні співробітники 
кафедри проектним і будівельним організаціям при вирішенні завдань 
будівництва у міських умовах, реконструкції, відновлення будівель, а 
також при ліквідації наслідків раніш прийнятих помилкових рішень. 
Розроблені методи посилення фундаментів ряду будинків і споруд з 
використанням нових технологій, рекомендації по усуненню кренів 
високих будівель, споруджених на слабких глинистих і просідаючих 
ґрунтах. «Кафедралами» і зокрема науково дослідною лабораторією 
кафедри «Геліос» виконувались експериментальні дослідження при 
посиленні фундаментів історичних будівель м. Одеси таких як 
кафедральний Собор, Театр опери і балету, Кірха. Серед досягнень 
лабораторії: розробка сейсмостійких варіантів пальових фундаментів і 
впровадження їх у цивільному і промисловому будівництві у Східному 
Сибіру; розробка прогресивних методів улаштування пальових 
фундаментів та штучних основ на просідаючих ґрунтах II типу у 
Миколаївській області; розробка і впровадження методів інтенсивного 
динамічного ущільнення ґрунтів, проектування і виготовлення важких 
трамбуючих установок, проведення досліджень і впровадження на 
житлових і промислових об'єктах ущільнених штучних основ.  

В даний час вченими кафедри спільно з будівельниками 
вирішується багато питань, які є актуальними для нашого регіону, 
зокрема: 

- проведення статичних випробувань ґрунтів різними видами паль 
при дії вертикальних і горизонтальних навантажень; 

- проектування підсилення фундаментів будівель і споруд; 
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- проектування і моніторинг влаштування огорож глибоких 
котлованів; 

- посилення ґрунтів основи в зоні підземних виробок – «катакомб»; 
- проектування і моніторинг влаштування фундаментів при 

реконструкції будівель; 
- науково-технічний супровід влаштування фундаментів в складних 

умовах будівництва. 
Більшість цих питань успішно вирішуються вченими кафедри, які 

входять до складу Інституту геотехніки ім. В.М.Голубкова та науково-
дослідної лабораторії геотехнічного моніторингу. Співробітники 
лабораторії, впроваджують в практику будівництва тезу що 
геотехнічний моніторинг, особливо в стислих умовах міста, потрібно 
починати уже на стадії виконання інженерних вишукувань і 
закінчувати після декількох років експлуатації зведеної будівлі. На 
ряді будівель м. Одеси в стислих існуючою забудовою умовах  
науково-технічно обґрунтовані рішення дозволили, без негативного 
впливу на будівлі. що зберігаються, влаштувати двоярусні підземні 
паркінги, зокрема: житловий будинок «Орфей» (пер. Чайковського, 9), 
«Жозефіна і Наполеон» (вул. Успенська, 39), двосекційний житловий 
будинок «Руслан і Людмила» (вул. Літературна, 12), житлово-
торгівельний центр «Гольфстрім» (вул. Генуезька, 24-д), торгово-
розважальний центр (вул. Катеринінська, 27), житловий будинок (вул. 
Єврейська, 3); комплекс житлових будинків  (бульвар Гагаріна, 9, 9-а).  

Однією із проблем, яка віршується лабораторією, є освоєння 
будівельних майданчиків, де виявлені «катакомби». Розроблено 
комплексний метод по їх закріпленню, який включає заповнення 
пустот піском з подальшим нагнітанням ґрунтоцементного розчину, 
що дозволяє забезпечити квазіоднорідність масиву в зоні підробок.  

При зведенні будинків підвищеної поверховості з пристроєм 
багаторівневих підземних паркінгів в інженерно-геологічних умовах м. 
Одеси виникає необхідність враховувати роботу вапняків понтичного 
горизонту як основи фундаментів. Розроблено методику визначення 
показників деформативних і міцностних властивостей вапняку-
черепашнику в лабораторних і польових умовах, несучої здатності 
одиночних буронабивних паль, а також роботу пальового поля в 
цілому. Результати досліджень використані при будівництві комплексу 
висотних будівель в м. Одесі – по вул. Генуезькій, на Гагарінському 
плато, пров. Курортному, вул. Михайлівській, бульварі Гагаріна тощо. 

Науковці кафедри основ і фундаментів ОДАБА мають намір і в 
подальшому вирішувати геотехнічні проблеми будівельного 
комплексу, в тому числі в Одеському регіоні. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦІЇ 
ВАПНЯКУ-ЧЕРЕПАШНИКУ У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ  
 

Новський В.О., к.т.н., Хмельнікова К.О.  
(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

 
Дослідних даних про деформаційні властивості понтичних вапняків 

не так багато. В матеріалах вишукувань для цих порід зазвичай 
наводять відомості тільки про межу міцності на одноосьовий стиск. 
Параметри, що визначають опір стисканню, донедавна були відсутні. 
Вивченням цих питань займається ряд вчених кафедри основ і 
фундаментів ОДАБА. Розроблені та апробовані  методики визначення 
деформаційних властивостей вапняку, як у лабораторних, так і 
польових умовах. Здійснюється накопичення та обробка 
експериментальних даних з метою формування регіональних норм.  

Для дисперсних порід модуль деформації визначається у 
компресійному приладі, в якому бокова поверхня стисливого об`єму 
обмежена жорстким кільцем. На відміну від стандартного методу, для 
визначення модуля деформації була застосована методика з 
використанням розробленого  на кафедрі основ і фундаментів Одеської 
державної академії будівництва та архітектури приладу з визначення 
деформаційних  характеристик  твердих глин і напівскельних порід, на 
який отримано патент. Цей прилад дозволяє визначити модуль 
деформації E в умовах можливості поперечного розширення 
стисливого об`єму зразка. Застосована методика за технічним 
рішенням близька до методу визначення E  штампом у польових 
умовах. Схема приладу  наведена на рис.1.  

Робочий штамп має менший діаметр, ніж зразок грунту. 
Навантаження на штамп передається центральним штоком за 
допомогою системи важелів із співвідношенням плечей 1:10. Зразок 
вапняку-черепашнику фіксується в металевому кільці діаметром 86 мм 
і висотою 25 мм, яке встановлюється на лабораторний стіл.  

У проведених дослідженнях  площа штампа була прийнята рівною 
15 см2. Встановлювали його по центру зразка на попередньо вирівняну 
та відшліфовану  поверхню. Переміщення фіксували  двома 
індикаторами годинникового типу з ціною поділки 0,01мм. Важіль 
завантажували сталевими гирями вагою 10 и 5 Н. Кожна ступінь 
навантаження витримувалась до настання умовної стабілізації 
переміщень, прийнятих 0,01 мм за годину спостережень. 
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Рис. 1. Схема приладу для визначення модуля деформації:                      

1 - направляюче кільце;   2 - штамп; 3 - зразок грунту; 4 - корпус; 5 - 
індикатор годинникового типу;  6 - нижнє кільце; 7 - верхнє кільце. 

  
Осереднені результати випробувань зразків вапняку за трьома 

серіями при різному напрямку вектора завантаження представлені на  
рис. 2, де наведені графіки залежності переміщень штампа від тиску.  

Модуль деформації грунтів E за результатами випробування їх 
штампом визначали за формулою: 

E = (1-ν2)·Kp·K1·D·Δp/Δs                                           (1) 
Де:  ν – коефіцієнт Пуассона, що приймається рівним для вапняку 

0,28 ;Kp – коефіцієнт, що дорівнює  1; K1 – коефіцієнт, що дорівнює  
0,79 для жорсткого круглого штампа; D – діаметр штампа, см; Δp – 
приріст тиску на штамп, МПа; Δs – приріст осідання штампа, 
відповідний до Δp, см.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

а) 

 
     б) 

 
Рис. 2. Графіки залежності осідань штампа при дії навантаження:         

а – поперек; б – вздовж шаруватості. 
 

Значення модуля деформації «пильного» вапняку-черепашнику у 
водонасиченому стані 

 
Напрямок 

навантаження до 
шаруватості 

Значення модуля деформації Е 
в межах тисків, МПа 

0,00-0,25 0,25-0,50 

Поперек  57 55 
Вздовж  123 114 

 
Висновки. Отриманими результатиами доведено, що модуль 

деформації вапняку-черепашнику доцільно визначати у лабораторних 
умовах з використанням удосконаленого компресійного приладу, у 
якому деформаціїї грунту подібни деформаціям при польових 
випробуваннях. Анізотропія вапняку-черепашнику значно впливає на 
значення модуля деформації, який у два рази вище вздовж, ніж поперк 
шаруватості. 
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РОЗРАХУНОК МІНІМАЛЬНОЇ ВІДМІТКИ ДНА РУСЛА ПІД 
МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р.ПРИП’ЯТЬ ЗА БАГАТОРІЧНИЙ ПЕРІОД 

 
Онищенко А.М., д.т.н., доцент, Башкевич І.В., к.т.н., 

Корецький А.С., к.т.н. 
(Національний транспортний університет, м. Київ) 

 
Для тестових розрахунків загального розмиву під мостом обрано 

мостових перехід через р. Прип’ять на автомобільній дорозі ЧАЕС - 
Славутич. Основні розрахункові гідрологічні характеристики 
мостового переходу: 
 Категорія дороги – ІІ. 
 Розрахункова ймовірність перевищення – 1%. 
 Клас річки за судноплавством – ІІІ. 
 Площа басейну, F, км2 – 110000. 
 Ширина русла в розрахунковому створі, Вр – 148 м. 
 Побутовий ухил при розрахунковому рівні високих вод – 0,1-

0,15 %. 
 Розрахункова витрати води різної вірогідності, м3/с : 

Q1%=6000, Q10%=3250, Q50%=1570. 
 Руслова побутова витрати при розрахунковому рівні високої 

води – Qр.б.1%=1815 м3/с. 
 Розрахункові рівні високої води різної ймовірності 

перевищення, м: РРВВ1%=106,70; РРВВ10%=105,90; 
РРВВ50%=105,05. 
 Глибини води при РУВВ1%: середня в руслі, hрб – 4,9 м; 

максимальна в руслі, hрб, max – 11,2 м; середня на заплаві, hпб – 2,15 м. 
 Ширина водної поверхні в створі мосту, В – 3765 м. 
 
Основна залежність, яка застосовувалась для визначення глибини 

загального розмиву у руслі згідно з ДБН В.2.3-22:2009 «Мости та 
труби. Основні вимоги проектування»: 

 

 
 
де h(зал) – залишкова глибина в руслі від попереднього паводку, 

м;А–функція фізико-механічних властивостей наносів; βм– коефіцієнт 
стиснення потоку під мостом, який змінюється з часом; Вр – ширина 
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русла, м; lc–довжина зони стиснення в околі пікових рівнів води, м; 
Г(зал) – інтегральна функція гідрографа руслової витрати в момент 
залишкового розмиву. 

Розрахунки загального розмиву виконувались у середовищі 
Mathcad. Програма розрахунку має 4 основні частини: 
 блок зчитування та обробки вхідних даних із текстових 

файлів, що мають табличний формат (водомірний графік, криві витрат, 
тощо), присвоювання окремим змінним певних значень (поздовжній 
похил дна, ширина русла та заплав, середня відмітка дна, тощо), а 
також створення функцій з табличних даних за допомогою лінійної 
інтерполяції та інтерполяції сплайном (функцій водомірного графіку, 
кривих витрат, тощо). 
 блок розрахунку необхідних вихідних даних. Створення 

функцій водомірних графіків та гідрографів різної забезпеченості; 
функцій розподілу середніх глибин, що змінюється по довжині зони 
впливу та в часі (протягом всієї повені); функцій коефіцієнта 
трансформації витрати β і параметра центральної струминиR. 
 програмний блок розрахунку глибини після розмиву для 

природних переформувань та деформацій дна на мостових переходах. 
 блок розрахунку мінімальної відмітки дна після модельної 

серії паводків. 
Першим кроком після введення та розрахунку всіх необхідних 

вхідних даних є розрахунок руслових переформувань на І ділянці (час, 
коли вода в річці підіймається від рівня меженної води до відмітки 
заплави)під час першого паводку з модельної серії.  

Вхідними даними для цього розрахунку є (за порядком введення): 
змінна довжини l, час закінчення природних переформувань (дорівнює 
добі затоплення заплави), функція, що відтворює зміну в часі руслової 
витрати певної ймовірності забезпечення, кількість точок 
поздовжнього профілю, відстань від початку зони стиснення до кожної 
точки профілю, функція розподілу середніх глибин в часі і по довжині 
зони впливу мостового переходу (для І ділянки першого паводку 
дорівнюєhрп), параметри, що характеризують кривизну поздовжнього 
профілю дна, доба початку руслових переформувань.  

Розрахунок середніх глибин після розмиву на кінці ІІділянці (час 
від затоплення заплав на початку повені до їх звільнення наприкінці 
повені, тобто на руслові переформування впливає мостовий перехід) 
водомірного графіку має схожий алгоритм. Окрім вже відомих вхідних 
параметрів, які набувають нові, відповідні для ІІ ділянки значення, 
додатково необхідно задати: функцію зміни параметрів центральної 
струмини для зон стиснення і розтікання, функцію коефіцієнта 
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трансформації витрати. Також необхідно розуміти, що середні 
глибини, які входять як початковий параметр, будуть мати значення, 
що відповідають глибинам в руслі на початок затоплення заплав, тобто 
глибинам в руслі, що вже зазнало природних перетворень на І ділянці. 
Новими будуть і значення параметрів кривизни нового профілю. Час 
початку деформацій в зоні впливу мостового переходу буде 
відповідати добі затоплення заплави, а кінець – параметр – часу 
звільнення від води і повернення її в брівки русла. Саме в цей час, 
коли рівень поверхні води буде дорівнювати відмітці заплави, відмітки 
дна русла будуть відповідати залишковим значеннямZзал.  

Остання, ІІІ ділянка (час, коли вода в річці сходить від відмітки 
заплави до рівня межені) за причинами руслових перетворень не 
відрізняється від І ділянки – в обох випадках мають місце природні 
переформування. Початку природних перетворень на ІІІ ділянці буде 
відповідати час звільнення заплав від води, а кінцевому моменту – час, 
коли рівень знизиться до межені. Початкові умови для ІІІ ділянки – це 
глибини в руслі наприкінці ІІ ділянки, тобто значення залишкової 
глибиниhзал(j-1). 

На рисунку 1 зображені поздовжні профілі модельної серії паводків 
в момент часу, що відповідає сходженню води с заплав. 
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Рисунок 1 – Залишкові глибини в руслі після паводків модельної 

серії 4%-8%-2%-4%-1% 
 
Для визначення мінімальної відмітки дна русла під мостом за 

багаторічний період, необхідно обчислити значення глибини під 
мостом на піку розмиву, яка і буде різницею між рівнем води і 
мінімальною відміткою після серії паводків. 
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ВЛИЯНИЕ КАМЕННЫХ ПОСТЕЛЕЙ КОНСТРУКЦИЙ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

ТИПОВ НА ВЕЛИЧИНУ ТРАНСФОРМАЦИИ ВОЛН 
 

Осадчий В.С. к.т.н., доцент, Анисимов К.И. доцент,  
Синица Р.В., к.т.н. 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 
 
Усовершенствование конструкций гидротехнических сооружений 

позволит повысит их надежность, а также будет способствовать 
снижению себестоимости сооружений. Данное обстоятельство 
непосредственно связанную с усовершенствованием методов 
инженерных расчетов. 

Вопросам силовых воздействие волн на гидротехнические 
сооружения типа вертикальная стенка были посвящены работы многих 
отечественными и зарубежными исследователей. Основной задачей 
подавляющего большинства которых, являлось изучение вопросов 
воздействий плоских стоячих волн. Внимание к стоячим волнам 
объясняется тем, что при прочих равных условиях нагрузки на 
вертикальные стенки предполагаются максимально возможными. 
Однако метод заложенный в нормативные документы, действующих в 
Украине[1], Российской Федерации[2], Республике Беларусь[3], 
Республике Казахстан [4]является несколько завышенным. 
Поперечный разрез конструкции оградительного гидротехнического 
сооружения, расположенного на высокой каменной постели 
представлен на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Поперечный разрез конструкции сооружения 

расположенного на высокой каменной постели 
 
С целью решения поставленного вопроса определения величин 

трансформации волн на высоких каменных постелях расположенных в 
основании конструкций гидротехнических сооружений вертикального 



59 
 

типа в гидроволновой лаборатории кафедры «Гидротехнического 
строительства» Одесской государственной академии строительства и 
архитектуры были созданы физические модели, выполненная в 
масштабе 1:15, которая была подвержена воздействию расчетных волн. 
С целью измерения основных волновых параметров использовались 
датчики емкостного типа. 

Многофакторность исследуемого вопроса предопределило 
необходимость применения математической теории планирования 
эксперимента.  

С целью формирования информационной базы экспериментально-
статистической моделиоградительного сооружения, в связи с 
принципиальными различиями в методиках расчета воздействия 
стоячих и разбивающихся волн на модели, были спланированы 
различные серии экспериментов, проводимых на трех физических 
моделях оградительных сооружений неполного вертикального 
профиля, расположенных на каменных постелях различных высот      
(см. рис. 2). 

В данных научном исследовании учитывались лишь факторы, 
представленные в табл. 1. 

Табл. 1. 
№ 

п/п Исследуемые факторы Уровни варьирования 
кодированные натуральные 

1 Высота волныhi (м) Х1 
-1 0,6 
0 1,8 

+1 3,0 

2 Высота каменной 
постели dp(м) Х2 

-1 1,0 
0 1,5 

+1 2,0 

3 
Глубина воды в месте 

расположения 
сооруженияd(м) 

Х3 
-1 4,0 
0 4,5 

+1 5,0 
 
В результате реализации эксперимента рассчитана с 

использованием типовой версии программы «СТАТИСТИКА» 
многофакторная модель изменения параметров трансформации волн 
под влиянием исследуемых факторов (1): 

323121

321

01,0067,0105,0

267,0083,0125,0883,0729,1 2
1

ХХХХХХ

ХХХХfh
⋅⋅−⋅⋅⋅⋅−

⋅−⋅⋅⋅+

+

+− −= (1) 

В соответствии с проведенными исследованиями по определению 
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величин трансформации волн на каменных постелях расположенных в 
основании конструкций оградительных гидротехнических 
сооружений, было установлено, что влияние фактора высоты исходной 
волны  hiпревышает в 7,06 раза влияние фактора высоты каменной 
постели  dp расположенной в основании конструкций оградительных 
сооружений, а также в 10,64 раза превышает влияние фактора глубины 
воды в месте расположения сооружения d. 
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ТЕХНОЛОГІЯ УКОЧУВАНОГО ЦЕМЕНТОБЕТОНУ ДЛЯ 
БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ І АЕРОДРОМІВ 

 
Пронченко А.В., Мішутін А.В., д.т.н., професор,  

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 
 

Аналіз проектів реконструкції і будівництва автомобільних доріг в 
Україні за 2016-2021 роки показує значне зростання обсягів 
будівництва автомобільних доріг із жорстким дорожнім покриттям. 

Вітчизняний і закордонний досвід будівництва доріг із одягом 
жорсткого типу підтверджує перспективність широкого впровадження 
цементних бетонів для забезпечення надійної та безвідмовної їх 
експлуатації протягом тривалого періоду при незначних витратах на 
утримання. Розрахунковий період експлуатації покриттів жорсткого 
типу становить –  25-40років[2]. Цементобетонні дорожні покриття 
мають ряд переваг перед асфальтобетонними, однак існують і 
недоліки: 

• тривалий термін по догляду за свіжоукладеним бетоном, що 
складає не менше 28 діб, пов'язаний з процесом набору міцності 
бетоном при твердінні, щоприводить до неможливості відкриття руху 
транспорту відразу після будівництва; 

• високий рівень шуму і вібрацій при проїзді транспортного 
засобу; 

• необхідність влаштування температурних і робочих швів; 
• висока технологічність виконання робіт, наявність спеціальної 

техніки (бетоноукладчики на колісно-рейковому ходу або з ковзаючою 
опалубкою). 

З метою усунення перерахованих вище недоліків традиційних 
транспортних бетонів, розглядається застосування технології 
укочуваногоцементобетонуабо Roller-CompactedConcrete (RCC). 

Використання укочуваногоцементобетону для улаштування 
покриттів майданчиків та доріг має свій початок ще у 1930-х та 1940-
хроках у Швеції та США. Основний розвиток технологія 
укочуваногоцементобетона отримала в 1970-х в Канаді [1, 3], на 
майданчиках для сортування деревини на лісозаготівлях. 
Промисловості був потрібний матеріал для покриття доріг, який буде 
простий у виготовленні, якиймає високу морозостійкість і 
зносостійкість. Головною вимогою було швидке влаштування 
покриття для проїзду лісовозів і майданчиків для роботи вантажної 
техніки.За проектом покриття майданчика повинно було бути 
двошаровим: нижній шар товщиною 20 см, верхній – завтовшки 15 см, 
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при цьому верхній шар відрізняється більш високим вмістом цементу в 
суміші.У 1987 році в Японії розпочато дослідження, спрямовані на 
розробку дорожніх покриттів з укочуваного бетону. Було побудовано 
близько 1000 м2 покриття товщиною 25 і 30 см. Водоцементне 
відношення суміші склало 0,35 - 0,40, максимальна крупність щебеню– 
20 і 40 см [4]. Приблизно в цей же час розпочато дослідне будівництво 
покриттів з укочує бетонних сумішей в Австралії (1986 рік), ФРН 
(1987 р), Швеції (1984 г.), США (1985 г.) [5]. Значний внесок у 
вивчення технології Roller-CompactedConcrete вніс Інженерний корпус 
армії США, який у 1980-х роках провів масштабні дослідження 
укочуваногоцементобетону на морозостійкість та витривалість у 
різних природних умовах. Укочувані катками цементобетонні суміші 
(roller-compactedconcrete) дозволяють отримати різновид монолітного 
цементобетону з мінімально можливим водоцементнимвідношенням 
(В / Ц), при якому можлива максимальна ступінь ущільнення 
матеріалу катками із забезпеченням формування щільної структури. 
Консистенція цементобетонної суміші повинна бути такою, щоб 
витримати масу віброкатка, а також забезпечити необхідний ступінь 
ущільнення [8-10]. Для гідратації цементу необхідно близько 15% води 
від його маси. Тому при витраті цементу 300-400 кг/м3 потрібно 45-60 
л води для хімічного взаємодії. Решта води надає цементобетонної 
суміші такі технологічні якості, як легкоукладуваність і зручну 
оброблюваність. Зниження витрат води зменшує усадочні і 
температурні деформації цементобетона [5, 8]. Іншою перевагою 
застосування жорстких цементобетонних сумішей є можливість 
укладання за допомогою найбільш поширених машин: автогрейдерів і 
асфальтоукладальників. Відпадає необхідність у використанні дорогих 
бетоноукладачів. Укочувані цементобетонні суміші в дорожньому 
будівництві в якості в'яжучої речовини включають портландцемент з 
додаванням мікронаповнювача, у багатьох випадках золи виносу (15-
20% від обсягу цементу). Така цементобетонна суміш повинна мати 
жорстку консистенцію, щоб її можна було укладати 
асфальтоукладальником і ущільнювати до необхідної щільності 
катками. Зарубіжний досвід влаштування дорожніх одягів з 
укочуваногоцементобетону показав можливість їх застосування при 
влаштуванні автомобільних доріг, по яких рухаються транспортні 
засоби з великимосьовим навантаженням, а також при влаштуванні 
злітно-посадкових смуг аеродромів [5, 8].Міцність на стиск 
укочуваного бетону може бути отримана понад 50 МПа. Міцність на 
вигин складає 3,5-7,0 МПа. Модуль пружності аналогічний 
звичайномуцементобетону при рівному вмісті цементу. Показник 
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стирання покриття з укочуваного і звичайного цементобетона 
аналогічний. Головною перевагою застосування жорстких 
цементобетонних сумішей як матеріалу для влаштування дорожніх 
одягів є можливість відкриття руху автомобільного транспорту через 2 
доби при температурі вище 20°С і через 3-4 доби при температурі 5-20 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ БЕТОН  В КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТАХ ДОРОГ И УЛИЦ 

 
Пехтерева А.А., Мишутин А.В., д.т.н., проф., 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 
 

Транспортная инфраструктура - это одна из важных состовляющих 
любой страны. Автомобильные дороги в этой составляющей занимают 
одну из главных ролей. Для Украины автомобильные дороги крайне 
важны, они играют важную роль  для экономического роста.   

Одна из главных проблем содержания дорог в зимний период - это 
уборка, вывоз и утилизация снежной массы, которая сдвигается 
снегоуборочными машинами  к краю проезжей части. При снегопаде с 
низкой эффективностью дорожные службы справляются с уборкой, 
при длительном снегопаде движение транспортных средств 
замедляется, и даже если уборка ведется интенсивно, то утилизация 
снежной массы обычно вызывает затруднения. Связано это с 
большими обьемами снега, трудностями при его погрузке, 
ограниченной производительностью снегоплавильных станций и как 
результат - сужение проезжей части и заторы. 

Страны с большими снегопадами решают проблему расчистки 
дорог по разному. Исландия прокладывает под дорогами трубы с 
водой из горячих источников, Финляндия, Канада и США 
"подогревают" дороги и тротуары по технологии "теплого пола". 
Учитывая, что не везде в городах целесообразно проводить сеть труб с 
горячей водой и проблематично делать электроподогрев, ученые 
разных стран мира начали предлагать варианты "незамерзающей 
дороги" с использованием электробетона. Электробетон - это 
композитный резистивный материал, имеющий в своем составе 
графит. 

Ученые из Новосибирска в 60-х годах прошлого столетия  первыми 
получили  этот материал и назвали "Бэтл". С тех пор материал 
совершенствуется. Успешные опыты с использованием электробетона 
провел доктор К.Труан из университета штата Небраска (США). Он 
получил электробетон на основе графита и металлической фибры [2] .  

Электробетон при использовании в дорожном строительстве 
является  электробезопасным для пешеходов и водителей, так как его 
предполагается перекрывать сверху защитным слоем, кроме того 
нижнии слои будут играть роль заземления. 

 Авторами были проведены лабораторные испытания резистивного 
композитного материала, направленного на подбор оптимального 
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состава цементнобетонной смеси с графитом. Были определены 
физико-механические свойства электробетона опытного состава. 
Также были установлены электротехнические, технологические и 
термические параметры материала.  

В ходе испытаний решалось сразу несколько задач: 
-подбор оптимального состава электробетона; 
-проверка физико-механических  свойств; 
-проверка электропроводности материала; 
Было подобрано и отформовано в образцы ( балочки 4*4*16см) 

несколько составов для определения процентного соотношения 
компонентов, в особенности графита. Именно графит обуславливает 
возможность проведения электричества  и нагрев материала. Но, стоит 
отметить, что введение графита в состав цементобетона значительно 
понижает его прочностные характеристики.  

Эксперементальные составы электробетона 
Таблица 1 

 
Процесс замеса имее свои особенности. Все сухие компоненты 

тщательно перемешиваются и только в конце добавляется вода.  
В ходе испытаний на растяжение при изгибе и сжатии были 

получены результаты, сопоставимые с прочностью бетонов, 
относящихся к дорожным [2]. Прочность на сжатие на 28 сутки 
составила от 44,3-50,1 МПа, а прочность на растяжение при изгибе от 
6-13 кгс/кв.см 

На образцы с помощьюлабораторного блока питания подавался 
подавался электрический ток 10В и 20В в течении часа. Начальная 
темепература образцов составляла 19̊С.  В зависимости от количества 
содержания в образцах графита менялся и результат. Чем больше 
процентное содержание технического углерода в образцах, тем 
быстрее нагревантся материал.  
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Температура в образцах, где графит составлял 18.48% через 60 
минут была: 

При 10В-45.8 ̊С, при 20В-107.9̊С 
Температура в образцах, где графит составлял 15.44% через 60 

минут была : 
При 10В-25.3C̊, при 20В-32.5̊С  
Температура в образцах, где графит составил 7,58% через 60 минут 

температура была :  
При 10В-22.2̊С, при 20В-25.9̊С  
Как видно из результатов испытаний, содержание графита в 18.48 

% дает наиболее высокий показатель нагрева. Но при этом эти образцы 
показали самые слабые результаты при испытаниях на растяжение на 
изгиб и сжатие.   

 
Выводы: 
- Полученные прочностносные характкристики позволяют 

использовать электробетон в элементах улиц и дорог; 
- Оптимальное количество технического углерода для соблюдений  

условий прочности и нагрева не должно превышать 15 %; 
- Электробетон способен эффективно  и равномерно нагреваться 

при подключении к источнику электрического тока; 
- Применение электробетона возможно не только во всю ширину 

дороги, но и наоборот, только в определенных местах, например на 
лотковых зонах улично-дорожной сети, куда сгребается снег. При 
подачи электричества, участок "лотка" нагревается, и это  
обеспечивает отвод воды в ливневую канализацию. 

- Электробетон электробезопасен для транспорта и пешеходов. 
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ОГРАДИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ 

 
Рогачко С.И., д.т.н., профессор 

(Одесский национальный морской университет) 
 

В настоящей работе представлена конструкция оградительного 
сооружения, которое может проектироваться и строиться при 
неблагоприятных инженерно-геологических условиях. Данное 
техническое решение было защищено патентами на полезную модель 
и на изобретение в Украине. Поперечный разрез оградительного 
сооружения представлен на  рис 1. 

 
Рис. 1. Поперечный разрез волнолома 
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Основой несущей конструкцией такого оградительного сооружения 
являются полые цилиндрические сваи 1, которые погружаются в грунт 
с помощью вибропогружателя и могут быть даже висячими. На 
срубленные под требуемую отметку головы свай устанавливаются 
поперечные ригели 2 с отверстиями для омоноличивания бетоном со 
сваями. На ригелях закрепляются внешние лицевые решетчатые плиты 
3 с конструктивными элементами 4 в зоне переменного уровня воды 
для снижения ледовых нагрузок от воздействия ровных ледяных полей 
и торосов. Со стороны акватории в тыловой части сооружения на 
ригелях закрепляются тыловые железобетонные плиты 5 сплошного 
типа. Пространство между плитами 3 и 5 заполняется 
несортированным камнем 6. Над заполненным камнем пространством, 
устраивается со стороны моря волноотбойная стенка 7, а со стороны 
акватории швартовные тумбы 8 и отбойные устройства 9 для отстоя 
судов в штормовые периоды. В головной части оградительного 
сооружения устраивается торцевая решетчатая плита 10 (см. рис. 2). 
Фасад головной секции оградительного сооружения представлен на 
рис.3, 4.   

 
Рис. 2. Торец головы оградительного сооружения 
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Рис. 3. Фасад головной секции оградительного сооружения 

 
Новизна данного технического решения состоит в наличии: полых 

цилиндрических железобетонных свай, которые, благодаря площадям 
внешней и внутренней поверхности, могут быть висячими; секций по 
длине сооружения, состоящих из отдельных железобетонных коробов 
без дна, заполняемых несортированным рваным камнем; решетчатой 
лицевой стенки, снабженной ледоразрушающими конструктивными 
элементами в зоне переменного уровня воды; сплошной тыловой 
стенки, не позволяющей проникновению ветровых волн на 
защищаемую акваторию; причала со стороны акватории для отстоя 
судов.  
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Рис. 4. Головная секция оградительного сооружения 

 
Работа такого сооружения представляется следующим образом. В 

штормовые периоды ветровые волны будут воздействовать на 
лицевую вертикальную щелевую стенку. При этом, благодаря 
специфичности такой конструкции, с морской стороны исключено 
возникновение перед сооружением стоячих волн. По этой причине 
эпюра волнового давления будет существенным образом выгодно 
отличаться от эпюры волнового давления стоячих волн на сплошную 
вертикальную стенку. Значительная часть волновой энергии будет 
гаситься каменной наброской, а меньшая ее часть будет отражаться от 
лицевой плиты и боковой поверхности свай. Отсутствие стоячих волн 
позволит уменьшить высоту дорогостоящей надводной части с 
волноотбойной стенкой. В итоге, горизонтальная составляющая 
волновой нагрузки на сооружение будет значительно ниже по 
сравнению с волновой нагрузкой на вертикальные оградительные 
сооружения гравитационного типа со сплошной лицевой 
поверхностью. 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ СКЛАДІВ ФІБРОБЕТОНІВ 
ЖОРСТКИХ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ 

 
2Руссу І.В., д.т.н., проф,  1Мішутін А.В., д.т.н., проф., 

1Заволока М.В., к.т.н., проф., 1 Кінтя Л., м.н.с. 
(1Одеська державна академія будівництва та архітектури, 

2Технічний університет Молдови) 
 

Вибір оптимальних складів фібробетонів жорстких дорожніх 
покриттів проводився з використанням даних комплексу отриманих у 
процесі досліджень, що описують вплив складу на властивості 
композиту. Вибір здійснювався графічним методом на діаграмах типу 
«квадрати на квадраті». Проводився вибір складів фібробетонів з 
вдома різними рівнями вимог до характеристик матеріалу. В першому 
варіанті (бетони класу С30/35) у якості критеріїв обмеження 
використовувалися такі значення фізико-механічних характеристик 
бетонів: 

- міцність на стиск fck.cube ≥ 50МПа. Така міцність при найбільш 
розповсюдженому рівні коефіцієнта варіації для бетонних заводів 
України і Молдови забезпечую клас бетону С30/35, що дозволяє 
використовувати його на дорогах категорій до І-б (В35, М500 за 
вимогами ДБН В.2.3-4:2015. На діаграмах ізолінії fck.cube= 50 МПа 
побудовані за ЕС-моделлю ; 

- міцність на розтяг при згині fctk ≥ 8МПа. Така міцність на розтяг 
забезпечує якість роботи матеріалу в конструкції дорожнього одягу і в 
значній мірі забезпечує довговічність бетону при впливах високих 
навантажень.На діаграмах ізолінії fctk =8МПа побудовані за ЕС-
моделлю;  

- морозостійкість ≥ F350. Такій рівень морозостійкості забезпечує 
високу довговічність бетону при експлуатації дорожніх покриттів у 
кліматичних умовах, які є характерними для України і Молдови. На 
діаграмах ізолінії F350 побудовані за ЕС-моделлю ;  

У якості критерію оптимізації використовувався показник 
собівартості бетону (грн./м3), розрахований в цінах березня 2020 року. 
Показник собівартості був розрахований у 18-ти експериментальних 
точках, потім за цими даними була побудована відповідна ЕС-модель. 

В другому варіанті вибору оптимальних складів (бетони класу 
С32/40) при у якості критеріїв обмеження використовувалися такі 
значення фізико-механічних характеристик бетонів: 
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Оптимальні складифібробетонів та їх фізико-механічні 
характеристики 

Таблиця 1 
№ 

складу Склад бетону Фізико-механічні 
характеристики 

С30/35, 
склад №1 

Цемент – 420 кг/м3 
Щебінь – 1127 кг/м3 

Пісок – 676 кг/м3 
Метакаолін – 15 

кг/м3 
Фібра – 0,9 кг/м3 

Добавка Coral – 3,36 
кг/м3 

Вода – 174 л/м3 

Міцність на стиск fck.cube= 
54МПа 

Міцність на розтяг при згині 
fctk=8МПа 

Морозостійкість F350 
Стиранність G = 0,395 г/см2 

Міцність на стиск у віці 3-х діб 
fck.cube.3 = 35 МПа 

Собівартість – 1790 кг/м3 

С30/35, 
склад №2 

Цемент – 415 кг/м3 
Щебінь – 1131 кг/м3 

Пісок – 686 кг/м3 
Метакаолін – 15 

кг/м3 
Фібра – 1,1 кг/м3 

Добавка Coral – 3,74 
кг/м3 

Вода – 169 л/м3 

Міцність на стиск fck.cube= 
54МПа 

Міцність на розтяг при згині 
fctk = 8,2 МПа 

Морозостійкість F350 
Стиранність G = 0,38 г/см2 

Міцність на стиск у віці 3-х діб 
fck.cube.3 = 35 МПа 

Собівартість – 1800 кг/м3 

С32/40, 
склад №1 

Цемент – 435 кг/м3 
Щебінь – 1124 кг/м3 

Пісок – 669 кг/м3 
Метакаолін – 15 

кг/м3 
Фібра – 1,4 кг/м3 

Добавка Coral – 3,92 
кг/м3 

Вода – 175 л/м3 

Міцність на стиск fck.cube= 
57МПа 

Міцність на розтяг при згині 
fctk = 8,5МПа 

Морозостійкість F400 
Стиранність G = 0,34 г/см2 

Міцність на стиск у віці 3-х діб 
fck.cube.3 = 38МПа 

Собівартість – 1860 кг/м3 

С32/40, 
склад №2 

Цемент – 433 кг/м3 
Щебінь – 1124 кг/м3 

Пісок – 665 кг/м3 
Метакаолін – 20 

кг/м3 
Фібра – 1,5 кг/м3 

Добавка Coral – 3,90 
кг/м3 

Вода – 176 л/м3 

Міцність на стиск fck.cube = 
58МПа 

Міцність на розтяг при згині 
fctk = 8,6МПа 

Морозостійкість F400 
Стиранність G = 0,34 г/см2 

Міцність на стиск у віці 3-х діб 
fck.cube.3 = 39МПа 

Собівартість – 1865 кг/м3 
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Склад №1 (С32/40) характеризується найменшою собівартістю при 
забезпеченні необхідних рівнів всіх висунутих критеріїв (1860 
грн./м3). Координати точки даного складу у факторному просторі є 
наступними: х1 = – 0,3, х2 = 0,4,  х3 = 0, х4 = 0,5. Вміст компонентів 
суміші у складі №1 (С32/40) та розрахункові фізико-механічні 
властивості бетону наведено у таблиці. 

Склад №2 (С32/40) має собівартість 1865 грн./м3, що фактично не 
відрізняється від собівартість складу №1. При цьому у порівнянні зі 
складом №1 бетон складу №2 характеризується дещо вищою міцністю 
на стиск і на розтяг при згині. Різниця між показниками властивостей 
складу №2 і №1 знаходиться у межах точності експерименту, але для 
складу №2 ця дозволяє казати про досягнення заданого рівня міцності 
з більшою вірогідністю. Координати точки даного складу у 
факторному просторі є наступними: х1 = – 0,35, х2 = 0,5,  х3 = 0,33, х4 
= 0,5. Вміст компонентів суміші у складі №2 (С32/40) та його 
розрахункові фізико-механічні властивості наведено у таблиці. 

Таким чином, з використанням отриманого комплексу ЕС-моделей 
та з врахуванням собівартості обрано оптимальні склади фібробетонів 
жорстких дорожніх покриттів класів С30/35 і С32/40 з підвищеною в 
типових умовах експлуатації довговічністю та високою ранньою 
міцністю. 

Результати експериментальних досліджень увійшли у монографію 
«Ефективні види фібробетонів». 

На основі проведення випробувань був розроблений «Регламент з 
технології приготування і застосування модифікованого бетону для 
покриттів автодоріг із застосуванням поліпропіленової фібри», який 
був затверджений у Одеському дочірньому підприємстві«Облавтодор» 
державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України». 
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ПІДВИЩЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ 
СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРИТТЯ 

ВСТАНОВЛЕННЯМ ТИМЧАСОВИХ ОПОР НА ЧАС ЙОГО 
БЕТОНУВАННЯ 

 
Семко О.В., д.т.н., проф., Гасенко А.В., к.т.н., доц. 

(Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка», Україна) 

 
Постановка проблеми та її обґрунтування. Сталезалізобетонні 

перекриття вдало поєднують позитивні властивості сталі та бетону при 
умові конструктивного забезпечення їхньої сумісної роботи. Бетон 
монолітної залізобетонної плити розташований у верхній частині 
перерізу сприймає стискаючі напруження та водночас розкріпляє з 
площини стиснутий пояс сталевої балки, а сталева балка сприймає 
переважно зусилля розтягу. Крім цього, до позитивних властивостей 
таких перекриттів можна віднести низькі потреби у вантажопідйомних 
машинах, які необхідні для його влаштування. Наведеними перевагами 
пояснюється широке застосування сталезалізобетонних перекриттів як 
під час нового транспортного будівництва громадського та 
виробничого призначення, так і під час реконструкції. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Сталезалізобетонні 
перекриття розраховують за аналогічним аналітичним апаратом 
розрахунку залізобетонних елементів. Аналізуючи аналітичні формули 
цього розрахунку видно, що одним із варіантів підвищення несучої 
здатності елементів, які працюють на згин, є збільшення відстані між 
рівнодіючою в розтягнутій частині сталевого прокату та стиснутим 
бетоном монолітної плити. Проте збільшення загальної висоти 
перерізу іноді неможливе через обмежену у архітектурній частині 
каркасу будівлі загальній товщині перекриття. 

Виділення невирішеної раніше проблеми. Для громадських 
будівель власна вага залізобетонної монолітної плити співрозмірна із 
вагою корисного навантаження на таке перекриття. Проте, зазвичай, це 
навантаження сприймається виключно сталевими балками перекриття, 
так як свіжевкладений бетон ще не має проектного рівня міцності та 
зовсім не сприймає стискаючого зусилля. Це явище не враховують 
аналітичні формули розрахунку напружено-деформованого стану 
залізобетонних конструкцій. 

Мета даної роботи – розглянути можливі заходи зменшення 
напружень у сталевих балках сталезалізобетонного перекриття, які 
виникають від власної ваги свіжевкладеного бетону плити. 
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Виклад основного матеріалу. Поставлену задачу досліджень 
пропонується вирішувати шляхом встановлення тимчасових опор під 
головні сталеві балки перекриття на період бетонування монолітної 
плити та набору нею проектної міцності (див. рис. 1). Конструкцію 
тимчасових опор виконують аналогічно телескопічним стійкам 
багаторазового використання опалубки монолітного залізобетонного 
перекриття. Після набору бетоном плити проектної міцності, тимчасові 
опори демонтуються і переставляються на іншу ділянку виконання 
робіт. 

 

а)    
 

б)    
Рис. 1. Схеми тимчасових опор під сталеві балки 

сталезалізобетонного перекриття: а) встановлення стійок до нижче 
розташованого перекриття чи підлоги; б) встановлення підкосів до 

колон 
 

Висновок. За рахунок встановлення тимчасових опор під сталеві 
балки сталезалізобетонного перекриття на час його бетонування та 
набору бетоном плити проектної міцності, після демонтажу цих опор 
бетон та сталева балка комбінованого перерізу деформуються сумісно 
від всіх етапів зовнішнього навантаження (в тому числі власної ваги). 
Цим самим можливо максимально приблизити напружено-
деформований стан комбінованого сталезалізобетонного перерізу 
аналітичному. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ  
В ОЗЕРЕ КИТАЙ 

 
Слободянюк В.П. к. т. н., доцент, Муравьёва И.А., Каракчи Г.Д. 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 
 

По сообщениям средств массовой информации [2] в Одесской 
области в августе 2020 года начались мероприятия по принудительной 
закачке воды из Дуная в озеро Китай, которое сейчас находится на 
грани гибели. По ряду причин уровень воды в нем упал до критически 
низких отметок, в частности: впадающие в него речки Киргиж-Китай, 
Еникиой и Алияга пересохли и не дают воды. Отсутствие осадков на 
юге Одесской области с лета 2019 года и бесснежная зима 2019-
2020 гг. привели к тому, что естественное поступление воды в озеро 
Китай почти прекратилось. 

Водоем, который условно называют озером, имеющим имя 
собственное - «Озеро Китай», является одним  из крупнейших 
придунайских озер Украины, расположено северо-западнее г. Килия. 
Площадь озера около 60 км², объем, по средним многолетним данным, 
– 102 млн м³. Вместе с другими озерами, такими как Кагул, Ялпуг, 
Кугурлуй, Котлабух, вместе с  большим количеством малых озер, оз. 
Китай входит в сеть придунайских водохранилищ, определяющих 
направленность хозяйственной деятельности в этом регионе. Длина 
озера примерно 24 км, средняя ширина – примерно 4 км, а наибольшая 
глубин до 4 метров, наблюдается у села Фурмановка.  

Для правильной оценки сегодняшней ситуации, наблюдаемой в 
озере Китай,  необходимо принять во внимание все факторы, 
влияющие (или повлиявшие в прошлом) на все процессы, 
протекающие в водоеме. До 1957 года уровневый режим озера Китай 
определялся уровневым режимом реки Дунай, благодаря 
непосредственному соединению этих водных объектов между собой 
протоками Патороша и Кофа. Объемы сброса и наполнения и, 
соответственно, уровни в озере, были весьма значительными. 
Максимальная амплитуда колебания уровней достигала 2,35 м, 
среднемноголетняя - 0,8 м. Наинизшаяотметка уровня достигала 
0,42 м, наивысшая - 1,92 м. Эти условия обеспечивали минерализацию 
в озере не более 1,2 г/л. После ликвидации водообмена по протоке 
Паторошаи строительства шлюза на протоке Кофа, уровневый режим 
начал управляться этими сооружениями. Режим эксплуатации озера 
был подчинен, главным образом, требованию рыбоводства 
сводившегося к поддержанию в озере максимально возможных 
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объектов и, естественно, уровней воды. Этот период с 1957 до 
1973 года характеризовался значительным уменьшением объемов 
водообмена и,как следствие, уменьшением амплитуды колебания 
уровней, например, максимальная наблюденная величина равнялась 
1,26 м, а среднемноголетняя– 0,5 м.  в 1968 году. Ввиду отсутствия 
строго разработанных правил по режиму эксплуатации, водообмен в 
озере до 1975 года осуществлялся не регулярно и в недостаточных 
объемах. Ежегодная максимальная амплитуда колебания уровня 
уменьшился до уровня 0,6 м, что было нв 4 раза меньше, чем 
максимальная амплитуда, наблюденная в естественных условиях, 
равная, как отмечалось выше, 2,35м.  

До 1974 года озеро имела непосредственную обширную связь с 
рекой Дунай, что определяло его уровенный и гидрохимический 
режимы. После 1974 года, в рыбохозяйственных целях, для 
поддержания высоких уровней в течение всего года, оно была 
отделено от реки путём возведения канала Кофа со шлюзами. Режим 
работы озера после этого начал определяться, в основном, интересами 
рыбного хозяйства и водоснабжения, и сводился к наполнению в 
период весеннего паводка и поддержания в течение всего года 
повышенных уровней. Таким образом, в озере начал искусственно 
поддерживаться высокий уровень воды, в следствиечего в нем был 
создан режим испарителя,а сам водоем утратил свою важнейшую 
особенность – связь с рекой Дунай. Как отмечается в [1], если в 
естественных условиях в половодье и паводки речная вода поступала в 
озеро, проходя через мощный биофильтр, состоящий из зарослей 
тростника, других плавневых растений, то в настоящее время вода 
поступает по шлюзованным искусственным каналам и 
немногочисленным протокам. Отсутствие естественного биофильтра 
плюс работа в режиме испарителя привело к тому, что в озере начало 
концентрироваться большое количество взвеси и загрязняющих 
веществ, увеличилась минерализация, началось интенсивное 
заиливание дна, отмечен рост общего загрязнения водоема. 

В 90-х годах прошлого столетия, для уменьшения негативных 
последствий отделения озера Китай от реки Дунай, институт 
«Укрюжгипроводхоз» предложил техническую схему увеличения 
объемов водообмена с целью понижения минерализации в озере. 
Основным преимуществом предлагаемой схемы было создание (с 
помощью реверсной насосной станции, системы каналов и шлюзов) 
непрерывной проточности по всей акватории озера, причём наиболее 
минерализованная вода в северной части сбрасывается по Старо 
Троянскому каналу (длиной 8,2 км) непосредственно в реку Дунай,в то 
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время как Дунайская пресная вода протягивается с юга на север.В 
обосновании технической схемы указывалось на возможное 
понижении минерализации на 0,6 – 0,7 г/л в течении 2-х летнего 
периода эксплуатации водоема.  

С целью подтверждения предлагаемого решения в ОГАСА (тогда 
ОИСИ) были проведены модельные исследования, которые указали на 
необходимость учитывать (кроме баланса объемов) режим планового 
движения воды. Дело в том, что при определенных условиях 
наблюдается образование четко выраженных стратифицированных 
течений и водоворотных зон, препятствующих перемешиванию 
потоков, но способствующих появлению зон концентрации вредных 
веществ, что подтверждается плановым разбросом реальных 
показателей минерализации – в водоворотных зонах этот показатель 
всегда больше среднего, иногда в 2 и более раз. Следствием этого 
явилось то, что разрабатываемые схемы и модели функционирования 
проектируемых гидротехнических сооружений в озере обязательно 
должны учитывать этот важный факт. 
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(ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій», м. Київ) 
 

Дністровська ГАЕС – один із головних гідроенергетичних об'єктів 
України, частина конструкцій якого знаходиться в недобудованому 
стані досить тривалий час. Це призвело до того, що недобудовані 
залізобетонні конструкції кріплення проточної частини водоприймачів 
та водовипусків для гідроагрегатів №№ 5-7, залізобетонних ділянок 
підвідних водоводів №5 та №6 на протязі декількох років знаходяться 
під впливом атмосферних чинників та вологи,що зумовлює 
необхідність досліджень йоцінки технічного стану бетону цих 
конструкцій.  

Надійність та безпека Дністровської ГАЕС забезпечується на 
основі оцінки технічного стану її гідротехнічних споруд та 
механічного обладнання шляхом аналізу та узагальнення даних 
натурних візуальних й інструментальних досліджень на основі 
автоматизованої системи контролю (АСК), а такожсистеми 
моніторингу просторових зміщень споруд, проведення комплексних 
досліджень поточного стану цих споруд.  

Склад основних споруд Дністровської ГАЕС: верхня водойма; 
аванкамера та водоприймач; напірні підвiднi водоводи; будівля ГАЕС 
та агрегатні шахти; відвiднi водоводи; водовипуск; відвідний канал; 
нижнє (буферне) водосховище з комплексом захисних споруд; 
пристанційний майданчик з допоміжними спорудами.  

Співробітники ДП НДІБК на замовлення ПрАТ «Укргідропроект» в 
листопаді 2020 року виконали візуальні та інструментальні 
дослідження (руйнівними та неруйнівними методами) недобудованих 
залізобетонних конструкцій кріплення проточної частини 
водоприймачів та водовипусків для гідроагрегатів №№ 5-7, 
залізобетонних ділянок підвідних водоводів №5 та №6 Дністровської 
ГАЕС, а також провели інструментальне обстеження буронабивних 
паль верхньої будови будівлі Дністровської ГАЕС та технологічного 
корпусу в межах гідроагрегатів №№ 5-7 і за результатами  обстежень 
дали оцінку їх технічного стану. 
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Дослідження проведені з застосуванням наступних методів: 
1) натурне візуальне обстеження з виявленням дефектів і 

пошкоджень залізобетонного кріплення та визначення їх обсягів за 
типами порушень по конструкціям, фіксаціядефектів і пошкоджень у 
графічному і табличному вигляді, а також фотофіксація; 

2) інструментальне визначення міцності бетону за неруйнівним 
ударно-імпульсним методом; 

3) лабораторне визначення міцності бетону за результатами 
випробування вибурених кернів; 

4) визначення глибини карбонізації бетону на вибурених лунках. 
При виконанні натурних візуальних обстежень проточних частин 

водоприймачів та водовипусків для гідроагрегатів №№ 5-7, 
залізобетонних ділянок підвідних водоводів №№ 5, 6 Дністровської 
ГАЕС виконувалося: 

- обстеження елементів стін, перекриття та днища, кріплень 
водоводів з визначенням характеру та параметрів пошкоджень;  

- фотофіксація дефектів та пошкоджень; 
- графічне оформлення матеріалів обстеження. 
Визначення міцності бетону наведених вище конструкцій 

виконувалося неруйнівним (ударно-імпульсним) методом відповідно 
до вимог ДСТУ Б В.2.7-220:2009 за допомогою універсального 
вимірювача міцності будівельних матеріалів ОНИКС-2.5 одночасно за 
ударним імпульсом та пружним відскоком для істотного підвищення 
вірогідності вимірів. Результати вимірів фіксувалися після нанесення 
на контрольній ділянці конструкції серії з 10-ти ударів з одержанням 
20-ти первинних результатів (за ударним імпульсом та відскоком), 
їхньої подальшої обробки й обчисленням коефіцієнта варіації. 

Для визначення міцності бетону на стиск з тіла конструкцій були 
вибурені керни, з якихвиготовлено по три зразка на одну точку у 
відповідності до ДСТУ Б В.2.7-223. Визначення міцності виконували 
за результатами лабораторного випробування згідно з ДСТУ Б В.2.7-
214 та ДСТУ Б В.2.7-223.  

Визначення корозійного пошкодження (глибини карбонізації) 
бетону здійснювалося шляхом вибурювання зразка-керну, 
використовуючи ударну коронку (діаметром 40 мм), за допомогою 
перфоратора. Після вилучення керну, його поверхню та місце 
вибурювання ретельно очищали повітрям від утвореного пилу.З 
урахуванням результатів натурного візуального обстеження, а також 
інструментальних та лабораторних випробувань, технічний стан 
проточних частин водоприймачів та водовипусків для гідроагрегатів 
№№ 5-7, залізобетонного кріплення водоводів № 5 і № 6 на ділянках, 
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що обстежувались, згідно з п. 5.2 ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 оцінений як 
задовільний.Після завершення будівництва Дністровська ГАЕС зможе 
забезпечити надійну роботу атомних електростанцій, дозволить 
довести до нормативного рівня якість електроенергії, що виробляється, 
за частотою, істотно підвищити надійність енергопостачання, зміцнить 
енергетичну безпеку України та розширити експортні можливості 
енергосистеми. На даний час введено в дію три агрегати першої черги. 
Завершено будівництво четвертого агрегату. Найближчим часом 
очікується проведення так званої «прокрутки» агрегату й початок 
пускових операцій.Враховуючи велику енергетичну значимість, 
значну екологічну та соціальну відповідальність Дністровської 
ГАЕС,необхідно розробити спеціальні заходи щодо забезпечення 
успішного завершення її будівництва, надійності роботи та безпеки.  

Для забезпечення успішного виконання Програми розвитку 
гідроенергетики України на період до 2026 року та завершення 
будівництва по проекту Дністровської ГАЕС в цілому необхідно в 
2021 році затвердити, профінансувати і виконати проект 
«Дністровська ГАЕС. Будівництво третьої черги ГАЕС у складі 
гідроагрегатів №№ 5-7». Гідроенергетика України представлена 
Дніпровським каскадом ГЕС потужністю 3920 МВт, Дністровським 
каскадом ГЕС потужністю 744 МВт та діючими малими ГЕС 
потужністю близько 100 МВт. Враховуючи значну енергетичну 
значимість гідроенергетики України в загальному балансі енергетики 
України, наявність великої кількості гідротехнічних споруд  необхідно 
завершити розробку проекту Закону Україну «Про безпеку 
гідротехнічних споруд» та прийняти його для забезпечення безпеки 
гідротехнічних споруд та правового регулювання діяльності в галузі 
гідроенергетики, а також розробити державні будівельні норми (ДБН) 
щодо вимог до визначення критеріїв безпеки гідротехнічних споруд. 
Це дозволить підвищити надійність та безпеку гідротехнічних споруд 
Дністровської ГАЕС. 
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ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ НА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОГАХ 

 
Солоненко И.П., к.т.н. 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 
 

Сеть автомобильных дорог представляет собой основную часть 
транспортной инфраструктуры. Дороги способствуют экономическому 
росту  Украины, обеспечивают ее безопасность и позволяют решить 
различные социальные задачи.  

Эксплуатационное состояние дороги в основном зависит от типа и 
состояния дорожного покрытия. На дорожное покрытия оказывает 
негативное влияние окружающая среда, а также величина и 
интенсивность нагрузок вызванных транспортным потоком. 
Значительное количество автомобильных дорог в Украине имеет 
покрытие из асфальтобетона. Этот тип покрытия получил широкое 
распространение по всему миру.  

Преимущества такого вида покрытия, состоит в простоте его 
изготовления и укладки. Асфальтобетонное покрытие после укладки 
практически сразу готово к эксплуатации.  

К недостатку этого типа покрытия, можно отнести увеличение его 
пластичности при повышении температуры. Это приводит  к 
эксплуатационной деформации покрытия (рис. 1, а)), под воздействием 
движущихся транспортных средств. С понижением температуры (-
180С и ниже) асфальтобетон становится хрупким, что при 
динамических воздействиях вызванных движением автомобильного 
транспорта ведет к его разрушению (рис. 1, б)).  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Виды разрушений на дорогах (фото автора): 
а) колейность; б) ямы 

 
Обеспечить долговечность этого материала в летнее время, можно 

за счет: 
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-  Улучшения состава асфальтобетона и технологии его 
производства [1]. 

- Отвода тепла от верхнего слоя дорожного покрытия, которое 
может быть реализовано путем отражения солнечных лучей или 
создание в покрытии дренажной системы для обеспечения  
циркуляция теплоносителя (замкнутого или открытого типа). 

В зимнее время для предотвращения хрупкости покрытия, 
применяются различные системы подогрева: 

- С использованием теплоносителя (технология «снежных» труб, 
Япония, рис. 2, а)). Это технология помимо Японии применяется в  
Канаде, США, Финляндии, Норвегии, Исландии и других странах. В 
структуру дорожного полотна встраиваются системы трубопроводов, 
по которым идет горячая вода. Температура нагрева обеспечивает 
положительную температуру верхнего слоя покрытия.  

- Обогрев полотна с помощью встроенных нагревательных 
элементов (рис. 2, б)): 

- применения технологии "Solar Roadways" разработанная в США, 
штат Айдахо, компанией "Solar Roadways Incorporated". Обогрев 
осуществляется с помощью панелей с элементами обогрева и 
светодиодами (рис. 2, в)). Цена такого покрытия в 2,5 раза выше 
обычного асфальтобетона; 

- применения технологии "Самоисцеляющийся асфальт" 
(разработанная в Нидерландах, рис. 2, г)). Технология заключается в 
том, что на этапе укладки асфальт насыщают токопроводящими 
волокнами. При образовании трещины, через токопроводящий слой 
пропускается электрический ток. Происходит местное нагревание 
дорожного покрытия. Под действием тепла битум расплавляется и 
заращивает трещины. Аналогичное  покрытие разработано также в 
Швейцарии, в качестве токопроводящих элементов в состав асфальта 
входят мелкие частицы железа, подвергшиеся воздействию 
переменного магнитного поля; 

- электропроводный слой в покрытии на основе графита 
уложенного между двумя слоями цементобетона, разработанная 
аспирантом Пехтеревой А.А., под руководством проф. Мишутина А.В. 
[2], рис. 2, д). 

Инновационное покрытие разработано в Голландии по технологии 
"PlasticRoad" (рис. 2, е)). Как утверждают производители покрытие на 
основе переработанных пластиковых отходов должно прослужить не 
менее 80 лет, при этом пластик выдерживает температуру до +80 
градусов и не накапливает тепло. Укладка такого покрытия занимает в 
2-3 раза меньше времени, чем для асфальтовых.  
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а) б) в) 
 

   

г) д) е) 
Рис. 2. Системы подогрева дорожного покрытия: 

 а) технология «снежных» труб;  
б) встроенные нагревательные элементы;  
в) технология "Solar Roadways";  
г) технология "Самоисцеляющийся асфальт": 1 — микрокапсулы; 2 

— микроволновая радиация; 3 — повреждённый асфальт; 4 — 
генерация энергии; 5 — восстановленный асфальт;  

д) электропроводный слой в покрытии на основе графита;  
е) технология "PlasticRoad" 
 
Вывод: 
Проведенный анализ показывает, существенно повысить 

долговечность службы асфальтобетонного покрытия, можно за счет 
совершенствования технологии материала и как альтернатива 
используя принудительную терморегуляцию.   

Литература: 
1.Мишутин А.В. Анализ факторов влияющих на колеестойкость 

асфальтобетона. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Вип. 
100. 2017. С. 130-148.  

2. Патент на корисну модель №142380 УКРАЇНА 
ЕЛЕКТРОПРОВІДНА СУМІШ /МПК С04В 28/00, Винахідники: 
Сердюк Василь Романович (UA), Мішутін Андрій Володимирович 
(UA), Христич Олександр Володимирович (UA), Пєхтєрєва Ганна 
Олександрівна (UA)/ № а201908057, опубл.10.06.2020, бюл.№11 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКАЛЕННОГО БЕЗОПАСНОГО СТЕКЛА В 
КАЧЕСТВЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ БАЛКОНОВ 

НА ПАССАЖИРСКОМ ТЕРМИНАЛЕ ОДЕССКОГО 
МОРСКОГО ПОРТА 

 
Твардовский И.А., к.т.н., доцент, Шкрабик И.В., к.т.н., доцент 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 
 
При строительстве современных зданий торговых центров, 

высотных жилых комплексов, а также при осуществленной 
реконструкции Одесского морского порта- широкое применение в 
качестве ограждающих конструкций внутренних балконов получили 
сегменты из закаленного безопасного стекла с консольным креплением 
к торцевой грани плиты перекрытия(рис. 1).  

Применение ограждения из стекла позволяет архитекторам и 
дизайнерам реализовыватьсовременный стиль интерьера при наличии 
больших по геометрическим размерам балконов, обеспечивая при этом 
визуальную легкость конструкций. 

 

 
Рис. 1. 

 

С целью обоснования безопасности применения указанного типа  
ограждения совместно с конструкторами Одесского Центра оконных 
технологий на производственной базе ООО «Паритет» были 
подготовлены специальные испытания консольных сегментов из 
стекла с габаритными размерами 1200х1440 мм, предназначенные для 
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ограждения балконов высотного жилого дома, и 1200х1648 мм – для 
ограждения пассажирского терминала в здании Одесского морского 
порта  (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ограждение из закаленного стекла на пассажирском 

терминале Одесского морского порта 
 

Крепление конструкции ограждения из закаленного безопасного 
стекла к монолитному железобетонному перекрытию осуществляется с 
помощью разжимных анкеров Ø10 мм с глубиной анкеровки 80 мм.По 
верху секций стекол ограждения закреплена круглая металлическая 
труба сечением 42мм в качестве перил. 

Восприятия нагрузок в горизонтальном направлении 
(перпендикулярно плоскости конструкции ограждения) 
обеспечивается толщиной стеклаи узлами передачи нагрузки на 
перекрытие по жесткой схеме закрепления.  

За счет распределительной трубы, используемой в качестве перил 
ограждения, сосредоточенные усилия, которые могут быть приложены 
в горизонтальном направлении, перераспределяются по рядом 
расположенным секциям. 

Конструкция ограждения из закаленного безопасного стекла была 
смонтирована на испытательном стенде, согласно прилагаемой схемы 
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крепления, разработанной организацией ООО «ПАРИТЕТ» на 
территории предприятия: 

- два стекла (каждый размером 1200х1440 мм) закреплены между 
собой монтажным соединением (поручень с держателем) в верхней 
части, и на прижимных пластинах к боковой поверхности ж/б плиты 
(Рис. 3.); 

- монтаж оборудования для проведения испытания  конструкции 
ограждения  выполнен группой приглашенных инженеров – 
сотрудников Одесской государственной академии строительства и 
архитектуры (применены:  динамометр  ДПУ-01-2  №312 с усилием на 
разрыв  до  1.0 кН (100 кг); прогибомер Аистова  с точностью 
измерения перемещений   до 0.01 мм. 

Согласно [1, 2]нормативная горизонтальная составляющая на 
перила свободного ограждения (в данном случае из закаленного 
безопасного стекла толщиной 12 мм)  в общественных зданиях 
составляет – 100 кг/м.п ;  

 
Рис. 3. Испытательный стенд 

 

В процессе испытаний установлено: 
- при нагрузках до 1.2 кН (120 кг) в поперечном направлении к 

верхней консольной точке плоскости конструкции ограждения из 
стекла - отклонения (деформации) составляют 20 мм и не превышают 
требования [2]; 

- механические повреждения в узлах конструкции ограждения при 
проведении испытания не проявились. 

 
Литература 

1. ДБН В.1.2-2:2006. «Нагрузки и воздействия». К., 2006. 
2. ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 «Настанова з проектування 

світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій». 
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ПИТАННЯ ДОВОВІЧНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
НА ОСНОВІ ВАПНА ДЛЯ МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 
1Шейніч Л.О., д.т.н., проф., 1Миколаєць М.Г., к.т.н., 

2Тимкович В.Ю., к.т.н. 
(1ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій, м. Київ, 2Український державний науково-дослідний та 
проектний інститут «УкрНДІпроектреставрація») 

 
Властивість матеріалу зберігати експлуатаційний стан 

(працездатний стан) і виконувати потрібні функції до настання 
граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування 
і ремонту є його довговічністю. 

Проблема довговічності будівельних матеріалів, конструкцій та 
споруд, зокрема, завжди була і залишається актуальною. Цей параметр 
залежить від безлічі факторів, які щодня впливають на будівельний 
матеріал: умови експлуатації, температура, атмосферні опади, 
агресивність середовища, густина матеріалу тощо. Питання 
довговічності особливо актуальне для мостових конструкцій. Основну 
роль у збереженості матеріалів з часом та їх довговічності відіграє 
в’яжуча речовина на основі якої вони виготовлені.На сьогоднішній 
день в якості в’яжучої речовини широко використовують переважно 
матеріали на основі портландцементної складової. Для цих матеріалів, 
під час тверднення, характерне утворення гідросилікатних з’єднань на 
основі кальцію, які є досить довговічними сполуками. Їх довговічність 
підтверджується тим, що їх хімічний склад і структура подібні 
природним сполукам, які знаходяться в природному середовищі вже 
тисячі років. Тому матеріали на основі портландцементу є досить 
довговічними за умови їх кваліфікованого застосування та своєчасного 
і належного догляду. 

В той же час існують матеріали на основі інших в’яжучих, зокрема 
вапняних. Вапняні в’яжучі використовуються в будівництві протягом 
тисячоліть. Відомі мостові конструкції, наприклад, віадуки, що 
збудовані в Стародавньому Римі ще до нашої ери, з використанням 
вапняних в’яжучих. Для цього матеріалу процес тверднення 
відбувається як внаслідок переплетіння кристалів гідроксиду кальцію, 
так наступної його карбонізації  зутворенням карбонатних сполук. За 
наявності в складі в’яжучого активних мінеральних добавок 
протікають процеси їх взаємодії з вапном з утворенням гідросилікатів 
кальцію. 
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Ще до початку XX сторіччя портландцемент не мав широкого 
застосування у будівельній галузі. В той час як вапно та в’яжучі на 
його основі широко застосовувались для виготовлення будівельних 
матеріалів та, зокрема, мурувальних розчинів.  

Сьогодні на території України існує достатня велика кількість 
будівель та споруд, зведених в XIX та початку XXсторіччя, в 
конструкціях яких в якості в’яжучих використовували вапняні. І на 
сьогодення для таких споруд питання їх довговічності постає досить 
гостро. 

Так, будинок Колегіуму Галагана в м. Києві був зведений у другій 
половині XIX сторіччя. В той час, ще не був відомий такий матеріал, 
як портландцемент. Будівля перебуває на державному обліку як 
пам’ятка архітектури та історії місцевого значення. То ж питання 
довговічності її конструкцій і первісного вигляду залишається 
актуальним й донині. 

Досліджуючи будівельні матеріали з конструкції цього будинку, 
виявлено, що зовнішні стіни та фундамент є автентичними, тобто 
збереглися від початку будівництва. Дослідження кольору по глибині 
керамічної цегли, що була вийнята зі стіни дворового фасаду, 
показало, що цегла має жовтий колір, що свідчить про наявність вапна 
та низького вмісту заліза в вихідній сировині, яке характерне для цегли 
київського виробництва XIX ст. Клеймо на цеглинах показує, що ця 
цегла була вироблена на заводі Я.М. Бернера. Цегла не має суттєвих 
зовнішніх ознак деформацій та дефектів.Цегла має розміри 26,6 см х 
13,3 см х 7,0 см, що встановлені імператором Миколою І у 1847 р. Такі 
розміри та клеймування цегли характерні для виробів кінця XIX 
початку XX ст. Сучасні габарити цегли (25,0смх 12,0см х 6,5см), на 
територіїдержав колишнього СРСР, встановлені лише у 1927р. 
Випробовування цегли та її зовнішній вигляд свідчив, що вона не 
втратила своїх експлуатаційних властивостей і може і далі 
застосовуватися в конструкціях.  

Мурувальний розчин фасаду має жовтувато-сірий колір і невисоку 
міцність 0,71 МПа. Згідно з чинними ДСТУвапняно-піщаний розчин 
на 28 добу тверднення має міцність при стиску, приблизно, 0,7 МПа. 
Відсутність збільшення міцності розчину за термін тверднення більше 
100 р. може свідчити, що в складі розчину відсутні активні мінеральні 
добавки (опока, трепел, мелена цегла тощо),оскільки такі добавки 
вступають у взаємодію з вапном і підвищують міцність розчину. Тому 
тверднення вапняно-піщаного розчину з кладки пов’язано з тим, що 
кристали гідроксиду кальцію, що утворюються, переплітаються між 
собою і утворюють зв’язку, що формуємурувальний розчин. З часом,  
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гідроксид кальцію карбонізується з утворенням відповідного 
карбонату. Його кристали зростаються між собою, а також 
переплітаються з піском тазалишками Са(ОН)2. При карбонізації 
Са(ОН)2 утворюється більший об’єм твердої фази, що призводить до 
ущільнення розчину. Крім карбонату можливе утворення з’єднань 
типу CaCO3.nCa(OH)2.mH2O. 

Пошарове дослідження структури наявної штукатурки стін 
(стратиграфічний аналіз) дозволило встановити первісний стан фасаду 
будівлі. Так, було встановлено, що первісна поверхня цегляної кладки 
дворового фасаду не оштукатурювалась. Цегла фарбувалась, знову ж 
таки, вапняковим складом в червоний (охристий) колір. 

Одже матеріали на основі вапна є досить довговічними і зберігають 
щільність своєї структури та міцність протягом тривалого часу. 

Дослідження вологості будівельних матеріалів фасаду на вапняній 
основі (цегла, мурувальний розчин) дозволило виявити, що відсоток 
вологості збільшується у напрямку від даху до цоколя будівлі, що 
видно візуально – матеріали цокольної частини та стін над нею мають 
ознаки руйнування та замокання, що, в результаті, вплинуло на 
довговічність цих матеріалів. Відсутність, на сьогодення, якісної 
гідроізоляції фасаду і відмостки призводить до його замокання та 
відшарування штукатурки. Але навіть в таких умовах експлуатації 
вапняний розчин показав свою високу довговічність. 

ВИСНОВКИ 
1. В результаті проведених досліджень встановлено, що 

матеріали на основі вапняного в’яжучого мають високу довговічність 
не зважаючи на те, що вони експлуатуються в агресивному 
середовищі, представленого в загазованому повітрі, яке вміщує 
підвищений вміст вуглецю, важних металів тощо і є характерним для 
великих міст. Це підтверджується на прикладі дослідженого 
мурувального розчину, що представлений сумішшю вапняного 
розчину з піском, і був застосований при будівництві будинку в ХІХ 
сторіччі в м. Києві. 

2. Висока довговічність вапняних в’яжучих і матеріалів на їх 
основі дозволяє рекомендувати, після відповідного обґрунтування, їх 
застосування в мостових конструкціях, у випадках коли не потрібна 
висока міцність. 

3. Показано, що керамічна цегла має високу довговічність. Тому 
її можна рекомендувати, після відповідного обґрунтування, для 
застосування в мостових конструкціях. 

4. Для подальшої експлуатації конструкцій із застосуванням 
вапняних в’яжучих, рекомендуються подальший нагляд за їх станом. 
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ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ МЕТАЛУРГІЙНИХ 
ШЛАКІВ ЯК МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ШТУЧНИХ 

ТЕРИТОРІЙ МОРСЬКИХ ТЕРМІНАЛІВ 
І ЗАСИПОК ОТОРОЧОК 

 
Школа О.В., д.т.н., проф., МосічеваІ. І., к.т.н., доц., 

Марченко М.В., к.т.н., доц., КотлярА.С. 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

 
Можливість використання відходів металургійних комбінатів у 

вигляді шлаків як основного матеріалу для заповнення 
підростверкових просторів набережних-естакад реконструйованих 
причалів, а також при створенні штучних територій відпрацьовувалася 
в Маріупольському морському торговельному порту протягом 
декількох років. Докладні результати у вигляді науково-технічних 
звітів поступово накопичувалися в техвідділу ГТБ порту, оскільки 
ефективність такої утилізації шлаків виявилася очевидною.Значний 
обсяг досліджень фізичних і механічних властивостей шлаків 
металургійних комбінатів Ілліча і Азовсталі проведено під науковим 
керівництвом доктора технічних наук, професора Школа О. В. 
Лабораторні та натурні визначення й випробування виконувалися для 
двох видів металургійних шлаків ‒ гранульованих (ШМГ) і не 
гранульованих (ШМНГ), які відрізнялися технологією виробництва. 

Таблиця 1. Гранулометричний склад металургійних шлаків 
ШМГ 

Розмі
р, мм 

<
15 

<
10 

<
 7 

<
 5 

<
 3 

<
 2 

<
 1 

< 
0,5 

<
0,25 

Склад
, % 

1
00 

9
8,7 

9
6,5 

9
2,7 

7
7,4 

5
3,4 

6
,6 

3,
0 

0,
3 

ШМНГ 
Розмі

р, мм 
< 

40 
< 

20 < 10 < 5 < 2,5 < 
1,25 

Склад
, % 

1
00 

42,1 12,5 2,5 0,6 0,2 

Діаметри зерен в мм забезпеченості 10% и 60%, відповідно, d10 и 
d60по кривим гранулометричних складів і коефіцієнтів однорідності  

Cu= d60/ d10 
 d10 d60 Cu 

ШМГ 1,3 2,3 1,77 
ШМНГ 9 25 2,78 
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Для шлаків визначалися гранулометричний склад, значення 
щільності складання від пухкого до щільного і ступінь ущільнення. 
Досліди проводилися з триразовою повторюваністю,будувалися криві 
гранулометричного складу, за якими встановлювалася ступінь 
неоднорідності шлаків Сu (таблиця 1). 

За результатами визначень обидва види шлаків за фракційним 
складом віднесені до великоуламкових і однорідних, а їх стан за 
щільністю складення найзручніше характеризувати величиною 
коефіцієнта відносної щільності за виразом: 

 
Do = (emax‒ eприрод) / (emax‒ emin),                    (1) 

5.  
де emax, emin‒ коефіцієнти пористості шлаків, відповідно, в гранично 

щільному і гранично пухкому станах. Do = 0 – відповідає гранично 
пухкому, а Do = 1 ‒ гранично щільному станам. 

Вираз Do через щільність ρ  шлаків у тих самих станах:  
 

Do = (1‒ρ min
/природ)/(1‒ ρ min

/ max),                     (2) 
де ρ min

/природ= ρ min/ ρ природ;    ρ min
/ max = ρ min/ ρ max. 

Осередненні значення ρ , г/см3, и emax, emin наведені в таблиці 2. 
 
Таблиця 2. Фізичні  характеристики шлаків 

Вид 
шлаку 

ρ max, 
г/см3 

ρ min, 
г/см3 

emax, в.о. emin, в.о. 

ШМГ 1,55 1,20 1,30 0,78 
ШМНГ 1,32 1,02 1,83 1,19 

 
В розрахунках для emax и emin приймались дослідні значення 

щільності Sρ  для ШМГ и ШМНГ, відповідно, 2,76 г/см3 и 2,89 г/см3. 
Наявність великих фракцій шлаку, істотно ускладнювали 

лабораторні випробування на стандартних компресійних приладах з 
малими розмірами приймальних пристроїв. Тому для достовірності 
визначення характеристик стисливості були розроблені і застосовані 
здвоєні великогабаритні компресійні прилади діаметром 375мм і 
висотою 100мм. Установка включала два товстостінних циліндра з 
верхніми і нижніми перфорованими штампами, навантажувальні 
пристрої з секторних важелів з співвідношенням 1:35, системи блоків, 
тросів і підвісок. 

Вертикальне зусилля на зразки передавалося динамометрами з 
точністю 0,5...1 кПа для зусиль 30...50 кН. Деформації зразків 
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вимірювалися двома індикаторами годинникового типу з точністю 
0,01мм. Виконано по чотири паралельні серії випробувань для шлаків 
ШМГ і ШМНГв повітряно-сухому і водонисиченому станах. Кожна 
серія включала п'ять парних випробувань при щільності 
складанняDо=0; 0,25;0,50; 0,75; 1,0. Обробка та аналіз результатів 
експериментів виявили тісну функціональну залежність між 
відносними деформаціями і навантаженням у вигляді: 

pp εε = (Do = 0) mm pAp ⋅=⋅ ,                          (3) 

де Аіm – протабульовані коефіцієнти.  
Обчислені за результатами компресійних випробувань величини 

нормативних значень модуля деформації для шлаків обох видів 
наведено в таблиці 3. 

Таблиця  3. Нормативні значення компресійного модуля 
деформаціїметалургійних шлаків Eк, МПа 

 
Шлак 

 
Стан 

Модуль загальної деформації Eк, МПа 
при коефіцієнті відносної щільності 

Do, 
який дорівнює 

0 0,25 0,50 0,75 1,00 

ШМГ Повітряно-сухий 
Водонасичений 

6,0 
4,5 

7,0 
5,5 

8,5 
6,5 

10,0 
8,0 

12,0 
10,0 

ШМНГ Повітряно-сухий 
Водонасичений 

7,5 
6.0 

9,0 
7,5 

11,5 
9,5 

15,0 
12,0 

18,0 
15,0 

 
Значення модуля деформації як прямого базового показника опору 

основ, сформованих з металургійних шлаків, свідчить про значний 
потенціал таких фізичних середовищ.Використання шлаків э 
економічно ефективним як з технічних і ресурсних витрат, так і з 
екологічної сторони.Цей підхід має такі переваги: а) шлаки є 
відмінним фільтром, причому, внаслідок неоднорідного 
гранулометричного складу, вони частково мають властивості 
«зворотного фільтра»; б) при постійному зволоженні вони утворюють 
монолітну пористу структуру з міцністю на стиснення до 
0,5…1,0МПа; в) використання металургійних шлаків як дренуючого 
матеріалу дозволяє також вирішити важливу екологічну проблему 
утилізації відходів виробництва. Разом з тим, необхідно виконувати 
глибинне і поверхневе ущільнення таких основ при жорсткому 
поопераційному контролі щільності. 
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