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Сформульовані

й

обґрунтовані

наукові

пропозиції,

котрі

кваліфікуються як теоретичне узагальнення й нове рішення актуального
науково-прикладного завдання підвищення ефективності організації й
технології процесів бетонування у незнімних опалубках при зведенні
малоповерхових цивільних будівель у Лівані. Встановлено, що саме
формування ефективних опалубних систем впливає на економічно вигідні
рішення при зведенні таких об’єктів, оскільки є необхідним урахування
впливу технологічних параметрів на якість монолітних конструкцій, що може
змінювати тривалість, технологічність і вартість реалізованих проектів і
формування

споживчих

властивостей

монолітних

залізобетонних

конструкцій. Проаналізовано і узагальнено методичні підходи, досліджено
наукові джерела і нормативну базу в окресленої галузі будівництва.
Виявлено характерні ситуаційні передумови в будівництві Лівану, що
підтверджують актуальність наукового завдання: нерівномірне розселення;
громадянські конфлікти; чергування етапів економічного розвитку і
занепаду; великий обсяг цивільних об'єктів у зношеному стані; висока
вартість

імпортних

неінноваційність

будівельних

будівельних

матеріалів;

проектів;

некомплексність

відсутність

і

індустріальної

будівельної бази і єдиної налагодженої системи каркасно-монолітного
будівництва; підвищення попиту на житлову нерухомість; перспективи

збільшення за останній час інвестицій в цивільне будівництво Лівану;
перспективи використання власної сировинної бази для потреб будівництва.
Отримано підтвердження, що впровадження нових технологічних
розробок необхідно виконувати з урахуванням особливостей національних
будівельних програм, потреб населення і наявності в Лівані сировинної бази
для будівництва. Аналіз досліджень показав, що у Лівані не створено єдину
систему каркасно-монолітного будівництва з ефективними організаційнотехнологічними рішеннями, а рівень існуючих розробок відстає від сучасних
вимог.
Сформовано робочу гіпотезу про можливість розробки організаційнотехнологічних рішень зведення несучих конструкцій малоповерхових
цивільних будівель з використанням незнімних опалубок з дрібноштучних
бетонних блоків і панелей на магнезіальному в'яжучому, що дозволить
підвищити міцність, технологічність зведення і довговічність несучих
конструкцій.
Розроблена та обґрунтована загальна методологія дослідження,
розкрита сутність теорії, методологічні принципи визначення параметрів
процесу бетонування у незнімних опалубках. Розроблена методологічна
структура аналізу, кількісної оцінки і моделювання процесів, що дозволило
виявити залежності, котрі характеризують рівень ефективності робіт, що
демонструє кількісну оцінку вивчених процесів і дозволяє здійснювати
варіантне проектування будівельних робіт.
Встановлено, що застосування незнімних опалубок є інноваційним
напрямком, оскільки сприяє підвищенню темпів робіт і якості конструкцій;
економії арматури та цементу; зниженню залежності від атмосферних
факторів при виробництві бетонних робіт; поліпшенню звуко- і теплоізоляції;
вдосконаленню організації робіт за рахунок нескладного монтажу виробів
заводського виготовлення і відмови від демонтажу і застосування різної
вантажопідйомної

техніки.

Формування

зміненого

технологічного циклу впливає на весь комплекс виконання робіт.

ефективного

Аналіз застосування опалубних систем в Лівані дав можливість
виявити їх переваги та недоліки. Аналіз параметрів найбільш поширених в
цивільному будівництві типів опалубок дав можливість виконати відповідну
загальну класифікацію: за ознаками, за конструктивними рішеннями, за
призначенням, за матеріалом, за вживаності, за оборотністю. Крім того
виконана широка типізація основних конструктивних рішень незнімних
опалубок.
Виконано обґрунтування застосування магнезиту для запропонованої
незнімної опалубки. Були проведені дослідження з визначення параметрів
ефективного використання магнезіального в'яжучого для виготовлення
пустотілих блоків незнімної опалубки для малоповерхового будівництва.
Дослідження конструктивних особливостей бетонування несучих
конструкцій малоповерхових цивільних будівель у незнімних опалубках
дозволило

виявити

найпоширеніші

з

них,

аналіз

і

узагальнення

організаційно-технологічних рішень дали можливість визначити найбільш
раціональні варіанти з урахуванням особливостей існуючих методів
виконання робіт. Отримано підтвердження актуальності розробки технічних і
технологічних рішень з бетонування у незнімних опалубках стін і
перекриттів з використанням магнезіальних в’яжучих.
Розроблена методика експериментальних досліджень й проведені
експерименти з визначення міцності блоків і панелей незнімних опалубок та
їх адгезії до бетонів заповнення, що впливає на ефективність процесів
бетонування і експлуатаційну надійність зведених конструкцій. Встановлено,
що міцність запропонованих блоків і панелей опалубки у 8‒10 разів вище,
ніж у подібних конструкцій на портландцементі. Отримано залежності, що
відображають

вплив

характеристик

бетонів

з

теплоефективними

наповнювачами суміші на параметри міцності та адгезії. Отримані дані, що
враховують вплив конструктивних особливостей та бетонів заповнення на
характеристики надійної експлуатації.

Встановлено, що найбільшу адгезію мають склади теплоізоляційних
сумішей з додаванням деревної тирси, що визначає перспективи щодо їх
ефективного

використання.

Запропоновано

використовувати

метод

вібровакуумування при виготовленні блоків і панелей незнімних опалубок, а
проведені експериментальні дослідження

підтвердили

у

середньому

двократне підвищення міцності даних конструкцій.
Дослідження ступеня комплексного впливу факторів природного та
техногенного характеру на вибір організаційно-технологічних рішень з
бетонування у незнімних опалубках виявило, що урахування даних факторів
формує стратегію вибору раціональних варіантів у проектних і виробничих
рішеннях, що підвищують надійність будівництва та експлуатації об’єктів.
Удосконалено методичний підхід у дослідженнях, що відображає
виявлення, систематизацію й взаємозв’язок дестабілізуючих факторів, котрі
характеризують специфічні особливості зведення у Лівані малоповерхових
цивільних будівель у незнімних опалубках і методів виконання бетонних
робіт. Встановлено закономірності впливу даних факторів на міцність,
технологічність зведення і довговічність несучих конструкцій.
Розроблено методику урахування впливу організаційно-технологічних
факторів на параметри процесу бетонування у незнімних опалубках за умови
оптимізації тривалості виконання робіт. Встановлено, що факторами, які
мають найбільший вплив на тривалість робіт, є показник розбивки несучих
стін на яруси бетонування; співвідношення обсягів незнімних блоків
опалубки і укладеного бетону; ступінь забезпеченості процесу засобами для
контролю якості робіт. В результаті застосування різних підходів до вибору
факторів,

використовуючи

методи

кореляційно-регресійного

аналізу,

отримана багатофакторна регресійна модель залежності тривалості робіт від
досліджених факторів.
Запропонована

математична

модель

дозволяє

здійснювати

прогнозування урахування факторів, що впливають на показник тривалості
зведення несучих конструкцій стін і перекриттів малоповерхових будівель з

метою розробки заходів щодо скорочення тривалості. Перевірка виявлених
залежностей тривалості від досліджених факторів за критеріями Стʼюдента і
Фішера, а також практична апробація в проектних і будівельних організаціях
підтвердили їх адекватність реальному процесу.
Запропоновано технічні й організаційно-технологічні рішення, які
підвищують ефективність зведення несучих конструкцій у незнімних
опалубках

з

магнезіального

в’яжучого.

Впровадження

результатів

досліджень підтвердило їх ймовірність, практичну цінність і економічну
ефективність.
Ключові слова: незнімні опалубки,

бетонування, магнезіальне

в’яжуче, організаційно-технологічні рішення, технологічні параметри.
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ABSTRACT
Assaad Moustapha. Improvement of organizational and technological
solutions for concreting in non-removable formwork in the civil engineering of
Lebanon. – Qualifying research paper with manuscript copyright.

Ph.D. thesis in Engineering Science in the specialty 05.23.08 «Technology
and organization of industrial and civil engineering» (19 ‒ Architecture and
Engineering). – Kharkiv National University of Civil Engineering and
Architecture, Kharkiv, 2019.
The scientific proposals which are qualified as a theoretical generalization
and a new decision of the scientific and applied task of current interest in

increasing the efficiency of organization and technology of concrete processes in
non-removable formwork during the construction of low-rise civil buildings in
Lebanon are formulated and substantiated. It was found that the formation of
effective formwork systems influences feasible solutions in the construction of
such facilities, since it is necessary to take into account the influence of
processable parameters on the quality of monolithic structures that can change the
durability, technology, and cost of the implemented projects and the formation of
marketability of monolithic reinforced concrete structures. The methodical
approaches are analyzed and generalized; science information sources and
statutory framework in the outlined civil engineering industry are examined.
The characteristic site conditions in the civil engineering of Lebanon have
been revealed that confirm the relevance of the scientific problem: non-uniform
population density; civil conflicts; alternating stages of economic development and
decline; a large amount of civil facilities in a worn condition; high cost of imported
construction materials; incompleteness and non-innovation of construction
projects; lack of an industrial construction base and an unified well-organized
system of frame-monolithic construction; increase in demand for residential real
estate; the prospect of an increase of investments in civil engineering in Lebanon
in recent years; prospects of using its own raw material base for civil engineering
needs.
It is confirmed that the introduction of new technological developments
must be carried out taking into account the features of the national civil
engineering programs, the needs of the population and the availability of raw
materials base for civil engineering in Lebanon. The analysis of studies has shown
that there is no unified system of frame-monolithic construction with efficient
organizational and technological solutions in Lebanon, and the level of existing
developments drops behind the modern requirements.
A working hypothesis on the possibility of developing organizational and
technological solutions for the construction of load-bearing structures of low-rise
civil buildings with the use of non-removable formwork made of small concrete

blocks and panels on magnesia cement has been created that will increase the
durability, production capacity, and durability of load-bearing structures.
The general methodology of the research is developed and substantiated; the
essence of the theory is revealed, methodological principles of determination of the
concreting process parameters in non-removable formwork. The methodological
structure of analysis, quantitative evaluation, and modeling of processes was
developed, that allowed to reveal dependencies which characterize the work
efficiency level and performs a quantitative evaluation of the processes studied and
allows performing the trial design of construction works.
It is found that the application of non-removable formwork is an innovative
area of focus, as it contributes to the increase of work pace and quality of
structures, saving of reinforcement bars and cement; reduction of dependence on
atmospheric conditions in the production of concrete works; improvement of sound
insulation and thermal insulation; improvement of work organization due to the
easy installation of prefabricated products and the elimination of dismantling stage
and the use of different load-lifting machines. Formation of a changed effective
fabrication cycle affects the whole work sequence.
An analysis of the application of formwork systems in Lebanon made it
possible to identify their advantages and disadvantages. The analysis of parameters
of the most common types of formwork in civilian engineering allowed to perform
the relevant general classification: by signs, by design decisions, by purpose, by
material, by frequency of use, for turnover. In addition, a large-scale type
assignment of the basic design solutions of non-removable formwork is carried
out.
The use of carbonate of magnesium for the proposed non-removable
formwork has been justified. The research to determine the parameters of effective
use of magnesia cement for manufacturing hollow blocks of non-removable
formwork for low-rise civil engineering was conducted.
The study of structural features of concreting of load-bearing structures in
low-rise civil buildings in non-removable formwork allowed revealing the most

widespread

features; analysis

and

generalization of organizational and

technological decisions made it possible to determine the most rational options
taking into account the features of existing methods of work execution. The
relevance of the development of technical and processing solutions for concreting
in non-removable formwork of walls and ceilings using magnesia cement has been
confirmed.
The experimental research technique has been developed and the
experiments have been conducted to determine the strength of blocks and panels of
non-removable formwork and their adhesion to concrete filling that affects the
effectiveness of concreting processes and the operational reliability of the erected
structures. It is established that the strength of the proposed blocks and panels of
formwork is 8-10 times higher than the strength of similar structures with Portland
cement. The dependences which show the influence of the characteristics of
concrete with heat-efficient fillers of the mixture on the strength and adhesion
parameters were obtained. The obtained data taking into account the influence of
design features and concrete filling on the reliable operation parameters.
It was found that the composition of heat insulation mixtures with the
addition of wood sawdust has the maximum adhesion that determines the prospects
for their effective use. It is proposed to use the vibrovacuumizing method in the
manufacture of blocks and panels of non-removable formwork, and the conducted
experimental studies confirmed averagely twice the increase in the strength of
these structures.
The study of the degree of full-scale influence of natural and man-made
factors on the choice of organizational and technological solutions for concreting
in non-removable formwork revealed that taking into account these factors forms
the strategy of choosing the rational options in design and production solutions that
increase the reliability of construction and operation of facilities.
The methodological research approach has been improved that reveals the
detection,

systematization,

and

interrelationship

of

destabilizing

factors

characterizing the specific features of the construction of low-rise civil buildings in

Lebanon in non-removable formwork and the concrete work methods. The
regularities of the influence of these factors on strength, the productivity of
construction and durability of bearing structures are established.
The method of taking into account the influence of organizational and
technological factors on the parameters of the concreting process in non-removable
formwork is developed, provided that the duration of the work is optimized. It is
found that division index of load-bearing walls into concrete blocks, the ratio of
volumes of non-removable formwork blocks and poured concrete, as well as the
degree of provision the process with the work quality monitoring means are the
factors of the maximum impact on the work duration. A multi-factor regression
model of the dependence of the work duration on the studied factors has been
obtained as a result of applying different approaches to the choice of factors, using
the correlation-regression analysis methods.
The proposed mathematical model allows carrying out forecasting of factors
influencing the construction duration for load-bearing structures of walls and
ceilings of low-rise buildings in order to develop measures for reducing the
duration. The verification of the revealed dependence of the duration on the
studied factors according to the criteria of Student and Fisher, as well as the
practical approval at the design and construction organizations, confirmed their
adequacy to the actual process.
The proposed technical and organizational-processing solutions which
increase the efficiency of the erection of load-bearing structures in non-removable
formwork of magnesia cement. The implementation of research results confirmed
their probability, practical value, and economic efficiency.
Keywords: non-removable formwork, concreting, magnesia cement,
organizational and processing solutions, processing parameters.
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ВСТУП
Актуальність теми. Інноваційний підхід до питань монолітного
будівництва, вибір і обґрунтування технології і організації робіт є
необхідними не тільки для розвитку будівельної галузі, але ж і для
стратегічного прориву в удосконаленні нових опалубних систем, наукового
підходу до їх вибору і обґрунтування. Вимоги з архітектурної виразності,
індивідуальності, підвищеної якості, довговічності будівель, зменшення
матеріальних, трудових, енергетичних витрат на їх зведення перетворили
монолітне будівництво у господарчо-економічну галузь з динамічним
розвитком.
Ефективність

зведення

монолітних

стінових

конструкцій

та

перекриттів насамперед залежить від обраного типу опалубних систем.
Обґрунтовані перспективи на сучасному етапі для малоповерхового
цивільного будівництва Лівану мають конструкції, що зводять в незнімній
опалубці. Опалубка в даному випадку є не тільки формотворною системою,
але і вирішує завдання щодо захисту від впливів середовища, підвищує
характеристики міцності конструкції, раціоналізує режим твердіння бетону.
Застосування незнімної опалубки зменшує вартість і скорочує терміни
будівництва, в першу чергу за рахунок виключення циклу розпалублення
конструкцій,
кондиціювання

а

витрати
повітря)

на

експлуатацію

можна

будівель

скоротити

при

(опалення

та

використанні

теплоефективних бетонів заповнення. Актуальними є і ті факти, що перехід
на незнімну опалубку на 35–60% знижує витрати праці на оздоблювальні
роботи, виключає використання металомістких опалубних систем [2, 6, 17,
56].
Наукова

і технічна

статистика

демонструє

технічні переваги

монолітних стін та перекриттів, виконаних у незнімних опалубках,
наприклад, питома вага стінових конструкцій зменшується на 70% відносно
зведених з цегли і на 15 % відносно зведених у знімних опалубках. Крім того,
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економічний ефект, отриманий за рахунок скорочення термінів будівництва
при використанні незнімної опалубки, дозволяє зменшити вартість 1 м3 стіни
на 24,6% [104].
При проектуванні зовнішніх стін висуваються високі вимоги щодо
вибору таких конструкцій відповідно до впливів: температурних, вологісних,
паро- та воздухопроникнення. Основним завданням у даному напрямку є
пошук найбільш перспективних матеріалів, що дозволяють знизити
матеріаломісткість,

вартість

і

трудомісткість

робіт

при

зведенні

енергоефективних огороджуючих конструкцій.
Основні

критерії

оцінки

зовнішніх

стінових

конструкцій

та

конструкцій перекриттів, виходячи з вимог, що пред'являються до них,
діляться

на експлуатаційні (конструктивні,

теплотехнічні,

санітарно-

гігієнічні, естетичні і т.д.); технологічні (трудовитрати, матеріаломісткість,
технологічність

зведення,

тривалість

робіт);

економічні

(вартість

виготовлення, зведення, експлуатації); екологічні (матеріали, конструкції та
їх утилізація); критерії безпеки (при зведенні та експлуатації, протипожежні
вимоги). Комплексна відповідність нових конструктивних та технологічних
рішень таким критеріям є важливим завданням для ліванського будівництва.
При цьому у наукових джерелах підтверджено, що збільшення для
огороджувальних конструкцій опору теплопередачі має межи раціональності.
При зростанні цієї величини витрати енергії на опалення (охолодження)
змінюються за гіперболічним законом, тобто при досягненні певної величини
подальше збільшення опору призведе до значного зростання вартості, маси і
товщини конструкції [8, 11, 18, 19, 22, 72‒74], крім того, при збільшенні
товщини конструкції погіршуються паро- і повітропроникність.
Монолітне будівництво у щитових опалубках у сучасному будівництві
є досить розвиненим. Однак багаторазова опалубка складна, дорога, потрібні
спеціальні механізми і підйомні засоби для її установлення і переміщення.
Вона потребує чищення та ремонту, на її перестановку і закріплення
потрібно понад 60% від загальних трудовитрат на зведення монолітних
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конструкцій будівлі. Номенклатура типорозмірів не дозволяє креативним
архітекторам і дизайнерам повною мірою втілити свої проекти. Конструкції
будівлі вимагають оздоблення, що збільшує терміни і, відповідно, вартість
будівництва.
Будівельними засобами може бути досягнуте скорочення тепловтрат
будівлі через впровадження конструкцій, що володіють підвищеним
теплозахистом, створенням прогресивних об'ємно-планувальних вирішень
будівель. За даними, опублікованими у різних джерелах за останні 30 років,
впровадження виробів і конструкцій з легких бетонів дозволяє: понизити
вартість будівництва на 7‒20%; скоротити витрати бетону на 20‒25%;
зменшити витрати арматурної сталі на 10‒15%; понизити трудові витрати на
50% і підвищити продуктивність праці на 20%; зменшити масивність
будівель і відповідно обсяг залізничних і автомобільних перевезень на
30‒40% [7, 8, 11, 12, 15‒22, 25, 55‒58, 72‒78, 85, 90, 96, 106, 131, 138].
Державна доктрина подальшого соціально-економічного розвитку
Лівану в цілому відповідає загальносвітовим тенденціям, що полягають у
прискорених темпах комплексного перетворення виробничої та соціальної
сфери суспільства під впливом зростаючих темпів розвитку науки і техніки,
впровадження нових форм організації виробництва та експлуатації, у тому
числі подовження терміну експлуатації цивільних будівель, пошуку більш
ефективних

форм

інтеграції

до

світового

господарства,

економії

енергетичних, матеріальних і трудових ресурсів, а також необхідності
захисту біосфери.
Рішення

проблеми

комплексного

перетворення

виробничої

та

соціальної сфери Лівану вагомою частиною полягає у системному
забезпеченні якості будівництва та експлуатації об’єктів цивільного (зокрема,
житлового) призначення, впровадженні науково обґрунтованих методів
подовження їх життєвого циклу з позицій техніко-економічної та соціальної
ефективності, технічної та технологічної доцільності.
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Зміст дисертаційної роботи відповідає пп. 1, 4, 6 напрямків досліджень
паспорту спеціальності 05.23.08  технологія та організація промислового та
цивільного будівництва з наступним змістом: «наукові основи створення та
удосконалення технології і організації будівельно-монтажних процесів,
пов’язаних із зведенням, реконструкцією, реставрацією, ремонтом будинків,
споруд і комплексів, зокрема в особливих умовах», «наукові та методичні
основи проектування технологічних процесів і організації будівельного
виробництва з використанням сучасного інформаційного забезпечення й
обчислювальної

техніки»

і

«шляхи

зниження

енергомісткості,

трудомісткості, матеріаломісткості i вартості будівельної продукції».
Наукове обґрунтування технології і організації робіт з бетонування у
незнімних опалубках у Лівані потребує подальшого розвитку. Згаданій
науковій тематиці у вітчизняних і закордонних науково-технічних джерелах
приділена велика увага, при цьому сучасний науковий дискурс у даному
напрямку активізувався. На сучасному етапі достатньо досліджені технічні,
технологічні, організаційні, економічні аспекти зведення та експлуатації
будівель; ґрунтовно відпрацьовані теоретико-практичні засади якості робіт з
бетонування та технологічності різних типів опалубок, у ліванському
науковому просторі сформовані початкові методологічні рішення щодо
ефективного бетонування у незнімних опалубках, на законодавчому рівні на
основі єврокодів закріплені метрологічні принципи якості.
Учені з різних країн демонструють широке охоплення дослідженнями
галузі оптимізації параметрів міцності бетонів. Роботи таких учених, як О.С.
Аннєнкова, М.С. Коновалова [6], С.М. Анпілов [7], С.А. Амбарцумян [8],
С.С. Атаєв [11], В. А. Афанасʼєв [12], Г.В. Бадеяна [15‒17], Ю.М. Баженова
[20], А.І. Білоконь [25], М.С. Болотських [26], Д.Ф. Гончаренко [30, 31, 79],
А.Д. Єсипенко [40], М.Ю. Ізбаш [45, 46], Т.С. Кравчуновська [48], О.Ф.
Мацкевич [55, 56], О.І. Менейлюк [57,58], Г.М. Рязанова [73], А. Тахуми [82],
Г.М. Тонкачеєв [83, 84], В.І. Торкатюк [87], О.А. Тугай [86], І. Хаддадін [89,
90], В.К. Черненко [201, 202], І.В. Шумаков [98, 100] та ін. показують, що
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раціоналізація

параметрів

супроводжується

бетонування

комплексом

дестабілізуючих факторів

у

специфічних

незнімних

опалубках

особливостей,

на техніко-економічні показники.

впливом
Питання

удосконалення конструктивних і технологічних рішень при зведенні
конструкцій у незнімних опалубках досліджували також автори: Hall J.E.,
Mottram J.T. [115], Kim G. B., Pilakoutas K., Waldron P. [119], Malla A.P. [122],
Oliva M., Bae H., Bank L., Russell J., Yoo S.W. [126], Papantoniou I.C.,
Papanicolaou C.G. [127], Remy O., Verbruggen S., Wastiels J., Tysmans T. [128],
Scott B., Wahab N., Al-Mayah A., Khaled A. Soudki [131], Vanderwerf Pieter A.
[135], Veenendaal D., West M., Block P. [136], Verbruggen S., Remy O., Wastiels
J., Tysmans Т. [137], Wrigley R.G. [138].
В той же час, теоретичні та прикладні дослідження характеризуються
своєю незавершеністю, оптимізація організаційно-технологічних рішень у
цьому науковому сегменті виконана недостатньо насамперед у частині
комплексних

досліджень

дестабілізуючих

факторів,

з
що

систематизації
відображають

та

визначення

впливу

специфічні особливості

бетонування у незнімних опалубках, котрі впливають на міцність,
технологічність зведення і довговічність конструкцій. Не сформовані
методичні основи експериментальних досліджень щодо характеристик адгезії
та міцності незнімних опалубок з використанням магнезійного в’яжучого.
Потребують подальшого розвитку теоретичні дослідження з прогнозування
техніко-економічних показників малоповерхового цивільного будівництва за
рахунок застосування ефективних та науково обґрунтованих методик
урахування впливу організаційно-технологічних факторів на параметр
тривалості робіт з бетонування у незнімних опалубках.
Підстави і необхідність розробки даної наукової теми обумовлені:
– необхідністю суттєвого підвищення ефективності малоповерхового
цивільного будівництва Лівану із застосуванням методів прогнозування
параметрів бетонування у незнімних опалубках;
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– необхідністю подальшого розвитку теоретичних та практичних
рішень з організації та технології бетонних робіт у незнімних опалубках з
використанням магнезіального в’яжучого з урахуванням екологічних
принципів та можливостей існуючої сировинної бази Близького Сходу;
– досягненнями у схожих за змістом галузях виробництва та
господарства щодо питань системного і структурного аналізу, систематизації
та узагальнення, економіко-математичного моделювання та прогнозування
параметрів виробничих процесів.
Очевидним є висновок, що дослідження, які спрямовані на вирішення
згаданого актуального наукового завдання, можуть мати не тільки для
Лівану, але ж і для України важливі науково-технічні, соціальні і економічні
результати галузевого та загальнодержавного значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Робота
відповідає одному з найважливіших напрямків розвитку будівельної галузі –
реконструкція промислових і цивільних будинків (Державна програма
«Реконструкції житлових будівель перших масових серій» № 820, від 14.05
1999 р.), Постанові КМ України № 1201-050 / 01 від 12.09.2010 р. «Про
науково-практичну

концепцію

технічного

оновлення

та

модернізації

будівельної галузі та інвестиційної сфери в цілому»; Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» № 3038-VI від 17.02.2011 р.; Закону
України № 3715-VI від 08.09.2011 р. «Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні», а також пріоритетним напрямкам розвитку науки і
техніки на період до 2020 р. (Закон України «Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р., № 2623-III та змінам до цього
закону від 09.09.2010 р., № 2519-IV). Дослідження відповідають тематичній
спрямованості

науково-дослідних

робіт

Харківського

національного

університету будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України
і виконувалися в межах наукових напрямків діяльності кафедри технології
будівельного виробництва.
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Мета дисертаційної роботи: наукове обґрунтування та удосконалення
організаційно-технологічних рішень бетонування у незнімних опалубках у
цивільному будівництві Лівану.
Для

досягнення

мети дисертації

визначено основні завдання

дослідження:
‒ проаналізувати та узагальнити методичні підходи, конструктивні і
організаційно-технологічні рішення, дослідити нормативну базу і результати
досліджень у даній галузі будівництва;
‒ дослідити,

систематизувати

дестабілізуючих

факторів,

бетонування

незнімних

у

що

та

визначити

відображають

опалубках,

що

ступень

впливу

специфічні особливості
впливають

на

міцність,

технологічність зведення і довговічність несучих конструкцій;
‒ розробити методику експерименту і провести експериментальні
дослідження характеристик адгезії та міцності блоків і панелей незнімної
опалубки з використанням магнезіального в’яжучого;
‒ розробити методику урахування впливу організаційно-технологічних
факторів на параметри процесу бетонування у незнімних опалубках з умови
оптимізації тривалості виконання робіт;
‒ розробити технічні та організаційно-технологічні рішення, що
підвищують ефективність бетонування у незнімних опалубках і довговічність
несучих конструкцій.
Об’єкт

дослідження

–

організаційно-технологічні

процеси

бетонування у незнімних опалубках з використанням магнезіального
в’яжучого.
Предмет дослідження – параметри організаційних, технологічних та
технічних рішень при бетонуванні у незнімних опалубках.
Наукова гіпотеза даної роботи полягає у тому, що прийняте
припущення про можливість раціоналізації та прогнозування параметрів
процесу бетонування та розробки організаційно-технологічних рішень
зведення несучих конструкцій малоповерхових цивільних будівель з
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використанням незнімних опалубок з дрібноштучних бетонних блоків і
панелей на магнезіальному в’яжучому, що дозволить підвищити міцність,
технологічність зведення і довговічність несучих конструкцій.
Методи дослідження. Для обґрунтування актуальності, формулювання
мети та завдань досліджень застосовано методи аналізу та узагальнення.
Ретроспектива, як метод дослідження об’єктів у часі, використано для збирання
статистичної інформації. Емпіричні методи обстеження, узагальнення досвіду,
опитування фахівців, експертні оцінки, наукове прогнозування – для
прогнозування параметрів процесу бетонування. Метод багатофакторного
кореляційно-регресійного аналізу ‒ для виявлення комплексного впливу
факторів на техніко-економічні показники. Математичне моделювання ‒ для
виявлення

зв’язку

між

умовами зведення

будівель

та

параметрами

організаційно-технологічних рішень. Метод експериментальних досліджень –
для визначення ступеню обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій шляхом практичного використання їх в будівельних і проектних
організаціях.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

‒ вперше

встановлені

закономірності

впливу

організаційно-

технологічних і технічних факторів на параметри процесу бетонування у
незнімних опалубках з дрібноштучних бетонних блоків і панелей, на підставі
чого запропонована методика кількісної оцінки ступеня впливу кожного з
досліджених факторів, що враховують специфіку робіт;

‒ удосконалено

методичний підхід до експериментальних досліджень у

частині підвищення міцності дрібноштучних бетонних блоків і панелей
незнімної опалубки із застосуванням магнезіального в’яжучого, що лягло в
основу

запропонованої

методики

експерименту

з

прогнозування

їх

характеристик адгезії та міцності;

‒ отримали

подальший розвиток методи підвищення технологічності

процесів зведення несучих конструкцій малоповерхових цивільних будівель із
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застосуванням
магнезіальному

бетонних
в’яжучому

блоків
за

і

панелей

допомогою

незнімної
розроблених

опалубки

на

організаційно-

технологічних рішень.
Практичне значення отриманих результатів. Технічні, технологічні та
організаційні рішення, що розроблено та впроваджено, дозволяють виконувати
бетонування у незнімних опалубках з виростанням магнезіального в’яжучого з
необхідними фізико-механічними і технологічними властивостями, які
забезпечують надійність експлуатації зведених об’єктів. Результати досліджень
мають практичне значення при застосуванні організаційно-технологічних
рішень бетонування на стадії розробки проектів організації будівництва і
проектів виконання робіт, підготовки проектів інвестицій, прогнозуванні
довговічності несучих конструкцій. Наукові результати було використано
проектними, будівельними і інвестиційними компаніями. Наукові розробки
використано при впровадженні організаційно-технологічних схем раціоналізації
параметрів опалубних робіт. Результати, що отримані в дисертаційній роботі,
впроваджено у виробничих умовах на об’єктах ТОВ «Бінітек» (акт від 21
серпня 2019 р.), АТ «Укпромбуд» (акт від 26 квітня 2019 р.). Підтверджений
сумарний ефект від впровадження розробок та пропозицій склав 138 тис. грн.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно
виконаною науковою працею. Наукові положення, висновки і рекомендації, що
виносяться на захист, отримані автором самостійно і є його особистим внеском
в розвиток прикладної науки технології та організації промислового та
цивільного будівництва. Особистий внесок здобувача в наукових працях,
опублікованих у співавторстві, полягає у: виявленні специфічних особливостей
бетонування у незнімних опалубках з урахуванням умов Лівану [67, 99, 101,
104]; експериментальному дослідженні параметрів незнімних опалубок з
використанням магнезіального в’яжучого [4, 103, 105]; дослідженні параметрів
організаційно-технологічних рішень у залежності від впливу факторів, що
досліджувалися [88, 117]; розробленні моделюючих алгоритмів раціональних
рішень бетонування [112].
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Апробація

Основні положення

роботи.

дисертації,

результати

теоретичних і експериментальних досліджень доповідалися на науковотехнічних конференціях, конгресах і семінарах: VI Міжнародній науковопрактичній конференції «Ефективні організаційно-технологічні рішення та
енергозберігаючі технології в будівництві» (Харків, 23‒24 березня 2016 р.);
VIІ Всеукраїнському науковому семінарі «Методи підвищення ресурсу
міських інженерних інфраструктур» (Харків, 11‒12 жовтня 2016 р.); 72
науковій конференції Харківського національного університету будівництва
та архітектури (Харків, 14‒15 березня 2017 р.); VІII Міжнародній науковій
конференції «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд»
(Харків, 18‒19 жовтня 2017 р.); VІI Міжнародній науково-практичній
конференції «Енергоефективні технології в міському будівництві та
господарстві»

(Одеса, 17‒18 травня 2018 р.); VIІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Ефективні організаційно-технологічні рішення та
енергозберігаючі технології в будівництві» (Харків, 21‒22 березня 2018 р.).
Публікації. Основні результати досліджень опубліковані у 13 наукових
публікаціях [4, 9, 10, 67, 88, 99, 101, 103‒105, 112, 116, 125] (у тому числі, 3 
без співавторів [9, 10, 125]), з яких: 5  у фахових наукових виданнях,
рекомендованих Міністерством освіти і науки України [4, 67, 99, 101, 112]; 2
міжнародні

публікації

у

виданнях,

включених

до

міжнародних

наукометричних баз [116, 125]; 6 публікацій апробаційного характеру у
збірниках матеріалів наукових конференцій, конгресів, семінарів [9, 10, 88,
103‒105]. Загальний обсяг публікацій 2,83 друкованих аркушів, з яких
авторові особисто належать 1,78 друкованих аркуша.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, п’ятьох
розділів, висновків, списку використаних джерел з 138 найменувань і 2
додатків. Обсяг дисертації складає 4,66 авторських аркуша (112 сторінок), з
них 4,41 авторських аркуша (108 сторінок) основного тексту, вона містить 33
рисунка, 19 таблиць.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ
І ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Сучасний стан будівельного сектора Лівану
Площа території Лівану складає 10452 км2. Загальна протяжність
кордону по суходолу 454 км, з них з Ізраїлем 79 км, з Сирією 375 км.
Протяжність берегової лінії 210 км. Середньорічна температура 20,7°С,
вологість 68%, кількість опадів (в середньому за рік) 893 мм. За оціночними
даними (перепис населення не проводилася з 1932 р.) чисельність населення
4 млн., з них 90% арабів, 10% інших ‒ вірмени, курди, турки тощо).
Щільність населення 306 чол./км2. Загальний рівень грамотності 91%.
Основні міста: Бейрут (столиця з населенням 1 млн. чол.), Тріполі, Сайда,
Захле, Тір. Залізниця в Лівані відсутня, мережа автодоріг добре розвинена і
має переважно якісне покриття, загальна протяжність доріг з асфальтовим
покриттям 7200 км.
Навколишня природа робить суттєвий вплив на процеси цивільного
будівництва. У Лівані клімат субтропічний, середземноморський. Літо
спекотне і сухе, без опадів. Зима тепла і волога з великою кількістю опадів.
Необхідно враховувати ландшафт (гірський і передгірний ландшафт
становить близько 60%), геологічні особливості і щільність рослинності, а
також клімат. Природа Лівану характерна зміною ландшафту із заходу на
схід і від узбережжя вглиб країни. Чергуються високі гори з глибокими
улоговинами; вічнозелена рослинність з ділянками, позбавленими будь-якої
рослинності, континентальний клімат у горах з субтропічним кліматом на
узбережжі. Ліван є гірською країною, 4/5 її території лежать на висоті понад
500 м над рівнем моря.
На карті країни (рис. 1.1) ясно виражені чотири витягнуті з південного
заходу на північний схід чітко виражені неширокі смуги: берегова рівнина,
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гірський масив Джебель-Любнан (Монліван), западина ель Бекаа і східна
смуга пагорбів ‒ масив Джебель еш Шейх і Джебель еш Шарки (Антиліван).
Берегова рівнина Лівану дуже вузька. Низинні берега Середземного моря
слабо порізані. Мало зручних природних гаваней, тільки в декількох місцях,
де виступають в море скелясті миси, є зручні бухти (Бейрутська і
Сайдінська);

ще

в

далекій

давнині стали

колискою

фінікійського

мореплавства.

Рис. 1.1. Схема географічного розташування республіки Ліван
Дані особливості рельєфу Лівану, геологічна будова впливають на
архітектурно-конструктивні

та

організаційно-технологічні

особливості

зведення цивільних будівель і повинні бути враховані при проектуванні.
Для ліванської території характерне нерівномірне розселення, коли
практично 80% населення країни зосереджено в двох приморських містах ‒
Бейруті і Тріполі [3]. Демографічної особливістю є поширення сімей, що
складаються в основному з 4‒7 чоловік (63%), при цьому переважно сім'ї
складаються з 5 осіб.
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В даний час Ліван знаходиться в важкому політичному і соціальноекономічному становищі, зумовленому війною з Ізраїлем і внутрішніми
конфліктами. В результаті тривалої війни була зруйнована економічна
інфраструктура Лівану, міжнародного фінансового центру на Близькому
Сході. Втім, в останні роки вдалося досягти позитивних результатів в
економічному розвитку.
У територіях східного Середземномор'я в традиційній малоповерховій
житловій забудові мешкає понад 70% міського населення і все населення
сільських районів. Для ліванських житлових будівель характерна тенденція
прояву прогресивних архітектурно-планувальних прийомів

організації

простору і природних способів регулювання мікроклімату. Наприклад, за
даними

параметрами

архітектором

Порада

Андре

була

проведена

класифікація житлових об'єктів [130]:
‒ з прямокутним закритим планом;
‒ з зовнішньої галереєю;
‒ з центральним холом.
Синтез житла з центральним холом послужив основою освіти
традиційного ліванського будинку, сутністю об'ємно-просторового рішення
якого стало наскрізне центральне загальне приміщення з кімнатами по
обидва боки. Планувальне рішення традиційного ліванського будинку є
оптимально

можливим

варіантом

для

перспективного

сучасного

проектування в описаних кліматичних умовах Лівану.
Будівельна галузь є основним сектором економіки Лівану. В рамках
своєї діяльності, будь то зведення будівель або розвиток інфраструктури,
ліванське будівництво грає важливу роль у стійкому економічному розвитку.
Основним завданням для цієї галузі є перспектива зниження дії результатів
діяльності на довкілля [118, 120].
У Лівані немає розвиненої індустріальної будівельної бази, що є
ознакою технічної відсталості країни. Будівництво здійснюють зарубіжні
фірми. У Лівані з 2000-х рр. спостерігалося скорочення ринку нерухомості з
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причини нестачі землі під будівництво, відносно низького попиту на місцеве
житло з боку інвесторів Персидської затоки і високої вартості будівельних
матеріалів. У містах зводяться окремі багатоповерхові будівлі переважно на
основі методів монолітного житлового будівництва, але вони не можуть
розв'язати усієї проблеми будівництва житла [108].
Проте останніми роками (2013‒2018 рр.) спостерігається зростання
попиту на житлову нерухомість в містах Лівану, за оцінками експертів з
нерухомості попит перевищує пропозицію в три рази, особливо в столиці
Бейруті. Подібні зміни обумовлені значними фінансовими інвестиціями і
банківськими переказами з боку емігрантів з країн Арабського Сходу і
Європи. Ліванські нерезиденти вносять внесок у економічний розвиток
країни шляхом залучення інвестицій в країну. Деякі банки вичерпали свої
фінансові резерви по житлових кредитах із-за підвищеного попиту і не
змогли кредитувати громадян [120]. За даними дослідницького підрозділу
Credit Libanais прямі іноземні інвестиції в ліванську нерухомість і сектор
житла зросли з $ 1,65 млрд. в 2006 р. до $ 3,47 млрд. в 2010 р., перш ніж
увійти в фазу відносної консолідації (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Динаміка інвестицій у житлове будівництво Лівану

18

Дослідженню

параметрів

технологічних

процесів

при зведенні

цивільних будівель на Близькому і Середньому Сході присвячені роботи
Тахумі Аміна, Хаддадіна Іяда, М. Буінари, Г. Кафаля, Sarraf M., Awwad R., El
Khoury K., Jabbour M., El Souki O., Awwad R., Salama M., Hana A.R., що
представлено у джерелах [43, 53, 78, 82, 106‒108, 118, 120, 129, 130]. Дані
джерела інформують, що незважаючи на політичний та економічний тиск
через побічні ефекти триваючого сирійської кризи, будівництво і нерухомість
в Лівані залишаються найбільш привабливими і перспективними секторами
стійкої економіки країни. Загальний обсяг продажів нерухомості в Лівані в
2016 р. склав 9,71 млрд. дол., а кількість угод із продажу нерухомості досягло
69,198, що доводить, що сектор нерухомості Лівану є особливо стійким при
всіх нестабільних умовах. В цілому інвестиції в сектор вносять 21% ВВП.
Загальний обсяг будівництва в Лівані в 2016 р. склав більше 11 млрд. дол.
При цьому країна імпортує близько 80% своєї будівельної техніки та
будівельних матеріалів.
Будівельний сектор

в

Лівані залишається

одним з

найбільш

привабливих секторів для місцевих, арабських та іноземних інвесторів. Дані
[118], отримані на замовлення товариства інженерів з Бейрута і Тріполі,
показують, що дозволи на будівництво, випущені в першому кварталі 2014 р.
досягли обсягів 3,4 млн. м2 з тенденцією щоквартального збільшення на 18%.
Щорічно на 13‒15% збільшуються обсяги поставок цементу, що вказує на
стійку динаміку будівельної діяльності. Це збільшення частково пояснюється
попитом державного сектору з триваючим проектом з розширення порту в
Бейруті і триваючими мегапроектами в Бейруті і прибережних районах. До
того ж у Муніципальному районі Бейрута виконуються 382 житлових
проекти в 96 різних місцях, розділених на різні цінові категорії. Ще одна
перспективна область пов'язана з потенційною нафтогазової діяльністю на
ліванському узбережжі.
З урахуванням місцевих територіальних особливостей житлові будинки
зводяться переважно малоповерховими (до 4 поверхів), що можна
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спостерігати на прикладі житлового комплексу «Village of princess Jizal» в
Бейруті (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Житловий комплекс малоповерхових будівель
«Village of princess Jizal»
Обсяги житлового будівництва в Лівані останнім часом є недостатніми,
що провокує незаконне захоплення вільних територій і подальше зведення
житлових будинків власними силами переважно представниками верств
населення з низькими доходами, що представляє по суті самобуд. Такі
будинки мають убогий вигляд, низьку якість і довговічність, оскільки
зводяться з підручних матеріалів. Доля монолітного будівництва в галузі,
перспективи її збільшення у світлі сучасної економічної і житлової політики,
а також світовий досвід показує, що формування раціональної технологічної
системи монолітного будівництва вимагає нових технологічних рішень.
Аналіз досліджень в галузі, що вивчається, показав, що рівень існуючих
розробок відстає від сучасних.
Існуюча дестабілізація навколишнього середовища в Лівані через
багаторічні військові дії, збільшення чисельності населення і неефективне
управління містами загрожує економічному зростанню і добробуту людей і
диктує необхідність вжиття заходів щодо всеосяжної стратегії екологічної
стійкості будівництва в Лівані, що веде до необхідності використання
енергозберігаючих матеріалів і застосування екологічно безпечних методів
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будівництва. Ліванський інститут нормалізації (ЛІБНОР) і Рада з розвитку і
реконструкції (CDR) зробили деякі зусилля в даному напрямку, однак цих
зусиль було недостатньо, хоча вони і привели до скорочення споживання
енергії в галузі. Для сталого функціонування будівництва є необхідними
заходи щодо удосконалення законодавчої та нормативної бази, впровадження
методів зеленого будівництва [120].
Площа лісів, які покривали 13% території Лівану, скоротилися до 5% в
результаті лісових пожеж, вирубки і урбанізації. Більшість піску і гравію, що
використовуються в будівництві, отримують шляхом видалення піску з
берегової смуги і шляхом розробки кар'єрів у горах, що створює загрози
інтенсивної прибережної і гірської ерозій, а також зсувів.
Ліванська зелена будівельна рада (LGBC, створено у 2008 р.) будучи
неурядовою

організацією

для

сприяння

сталому

використанню

енергозберігаючих будівельних технологій і матеріалів, організовує кампанії
по оцінюванню енергоефективності будівель

за допомогою власної

рейтингової системи (ARZ). Створення таких систем є поширеною
тенденцією,

що

підтверджується

подібними

системами

Естідама

в

Об'єднаних Арабських Еміратах і QSAS у Катарі [43].
З використанням полегшеної кладки стає можливим зводити прості
стіни з матеріалу, що володіє ізоляційними властивостями. Незважаючи на
те, що термічний опір таких стін становить лише близько 20% від пінопласту
або мінвати, за рахунок товщини можна домогтися такого ж опору
теплопередачі при більшій теплової інерції. Легкі блоки (автоклавний бетон)
виробляються кількома ліванськими компаніями (щільність 500 кг/м3,
міцність на стиск 2,94 МПа, теплопровідність 0.141 Вт/м-°С). Також активно
зводяться стіни з пустотами, заповненими сипучим перлітом, вермикулітом,
спученою полістирольною піною.
У малоповерхових будинках каркасної системи внутрішні стіни
головним чином зводяться з блоків товщиною 100 і 200 мм щільністю 600800 кг/м3 або силікатної цегли товщиною 110 мм (1400 кг/м3). Стіни і
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перегородки оштукатурюються з 2-х сторін цементно-піщаним розчином. У
багатоповерховому монолітному будівництві внутрішні стіни виконані з
залізобетону р = 2200 кг/м3 мають товщину 120-200 мм.
У

практиці

будівництва

цивільних

будівель

Лівану

широке

застосування знайшли одношарові і двошарові перекриття. Одношарові у
вигляді суцільної монолітної або збірної залізобетонної плити товщиною
120-200 мм, щільністю від 1500 до 2200 кг/м3 з опертям її по 4-х сторонах або
пустотні плити товщиною 200 мм з опертям по двох сторонах. Ці
конструкції,

як правило,

використовуються

в

монолітному,

збірно-

монолітному і збірному будівництві багатоповерхових будівель.
Прикладом двошарових конструкцій є часторебристе монолітні
перекриття із заповненням з легкобетонних чи керамічних вкладишів. Це
несучі конструкції типу STALHTON, FIORIO, SOPREL, DCS і ін. Вкладиші в
перекриттях можуть брати участь в роботі конструкції або бути лише
заповненням міжреберних простору. Використання вкладишів дозволяє
отримати рівну і гладку поверхню стелі.
В результаті аналізу організаційно-технологічних рішень можна
відзначити, що до недавнього часу в монолітному будівництві Лівану при
зведенні

монолітних

стін

малоповерхових

цивільних

будівель

застосовувалася збірно-розбірна дерев'яна опалубка, що виготовляється в
основному кустарним способом з високою трудомісткістю виготовлення і
монтажу-демонтажу та з низькими показниками оборотності (до 10). Серед
робіт, які виконуються при зведенні будинків з монолітного залізобетону,
арматурні і опалубні найбільш трудомісткі і найменш механізовані. Близько
70% робіт виконується вручну безпосередньо на будмайданчиках. Велику
частину вартості зведення бетонних та залізобетонних конструкцій займає
вартість опалубних робіт. Дані витрати часто перевищують 50% від загальної
вартості зведених конструкцій [128]. Так, у загальній вартості 7,8 % ‒ це
укладання бетону, 8,7 % ‒ арматурні роботи, 46,7 % ‒ опалубні роботи.
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Автором було виконано узагальнення щодо структури базової вартості
бетонних робіт у Лівані, що дозволило відобразити отримані дані на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Структура базової вартості бетонних робіт у Лівані

Тому підтверджується, що саме формування ефективних опалубних
систем заслуговує на особливу дослідницьку увагу, оскільки є необхідним
урахування
конструкцій,

впливу технологічних параметрів
що

в

значній

мірі

може

на

якість

монолітних

оптимізувати

тривалість,

технологічність і вартість реалізованих проектів і формування споживчих
властивостей монолітних залізобетонних конструкцій (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Структура споживчих властивостей
монолітних залізобетонних конструкцій
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1.2. Аналіз конструктивних рішень опалубок
Науково-дослідницькі та нормативно-технічні джерела публікують дані
про стійку тенденцію закріплення та розвитку у галузях розвинутих країн
світу монолітного будівництва [3]. Так, наприклад, високоурбанізована
країна Ізраїль має найвищий показник долі монолітного бетону у загальному
обсязі бетонних конструкцій (95%) (рис. 1.6). Навіть Японія, США і
Німеччина мають не таки високі показники.

Рис. 1.6. Доля монолітного бетону у загальному обсязі бетонних конструкцій
для розвинутих країн світу
Ефективність монолітного будівництва багато в чому залежить від
удосконалення систем опалубок, що вимагають на сучасному етапі розвитку
монолітного будівництва відповідного науково-технічного супроводу з
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урахуванням широкого спектру цільових функціональних призначень різних
типів опалубок (табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Цільові функціональні призначення різних типів опалубок
Тип опалубки
Дрібнощитова

Великощитова
Блочна

Обʼємнопереставна
Ковзна
Горизонтальнорухома

Підійомнопереставна
Пневматична
Незнімна

Цільове функціональне призначення
Бетонування монолітних конструкцій, в т.ч. з
вертикальними
(стіни,
колони),
горизонтальними
(перекриття, ригелі) і нахиленими поверхнями
Бетонування великорозмірних монолітних конструкцій, в
т.ч. стін і перекриттів
Бетонування замкнутих окремо розташованих монолітних
конструкцій (ростверків, колон, фундаментів), внутрішніх
просторів замкнутих чарунок
Одночасне бетонування стін і перекриттів, а також
додаткових конструкцій (колон)
Бетонування вертикальних (головним чином висотою
більше 40 м) стін переважно постійного січення
Бетонування водоводів, колекторів, тунелів, що зводяться
відкритим способом (котюча опалубка); оброблення
тунелів, що зводяться закритим способом (тунельна
опалубка)
Бетонування вертикальних висотних споруд зі змінним
січенням (труби, градирні)
Бетонування просторових монолітних конструкцій
криволінійної геометрії (сфери, куполи, оболонки)
Бетонування монолітних конструкцій без розпалубки,
створення гідроізоляції, облицювання, утеплення,
зовнішнього армування. Може включатися або не
включатися в розрахункове січення конструкції.

Опалубні системи є складними конструкціями з формоутворюючими,
підтримуючими, з’єднаними, технологічними і іншими елементами. Автором
даної роботи після аналізу досліджень [3, 6‒8, 11, 14‒20, 51, 52, 73‒77, 84, 89,
90, 110, 115, 119, 122, 136, 138] було виконано класифікацію опалубних
систем за різними ознаками (рис. 1.7), при чому окремо зроблено
класифікацію незнімних опалубок за матеріалом виготовлення (рис. 1.8).
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б)
а)

г)

в)

д)

Рис. 1.7. Класифікація опалубок:
а ‒ по ознаках; б ‒ по функціональному призначенню; в ‒ по матеріалу
складових елементів; г ‒ по застосуванню при різних температурах
оточуючого середовища; д ‒ по оборотності
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Рис. 1.8. Класифікація незнімних опалубок по матеріалу виготовлення
Незнімні опалубні системи – одне з корисних конструктивних і
технологічних рішень будівельної галузі другої половини XX ст. Переважно
воно було продиктовано необхідністю якомога швидше вирішити проблему
відсутності житла в післявоєнних країнах. Одним з перших випадків
застосування незнімних опалубок у колишньому довоєнному СРСР був у
гідротехнічному будівництві на Свирскій ГЕС. Потім обсяги її впровадження
зростали і у 1938–41 рр. і на Верхньоволжскому гідровузлі площа незнімної
опалубки вже склала 220 тис. м2. Залізобетонними плитами облицьовувались
плоскі вертикальні і похилі грані споруди. Надалі незнімна опалубка стала
використовуватися у промисловості,

цивільному будівництві.

Однак,

незважаючи на її ефективність, обсяг сучасного застосування в цілому
становить не більше 10–15% від загального обсягу, що не задовольняє
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потреби сучасного будівництва, для якого характерним є збільшення обсягів
монолітного будівництва, ведення робіт в стислі терміни із забезпеченням
високої якості та надійності [89, 90].
За минулий час багато дослідників розвинули теоретичні та практичні
аспекти

щодо

створення

ефективних

опалубних

систем.

Авторами

Менейлюком О.І. і Таран В.В. у праці [57] розглянуті питання нових
конструктивно-технологічних рішень зведення багатошарових стін. В
Україні останнім часом впроваджують Insulating Concrete Forms (ICF), що
мають ще назву термоблоків, виконаних з пластин пінополістиролу
товщиною 50 мм (марка ПСБ-С 25-35), які з'єднані між собою перемичками.
Внутрішній простір блоків, який зазвичай складає 150 мм, армується
сталевою

або

полімерною

арматурою,

заповнюється

бетоном

або

фібробетоном. Така стіна являє собою сандвіч «пінополістирол-залізобетонпінополістирол» та потребує обов'язкового оздоблення з фасадної та
внутрішньої сторін стіни для забезпечення механічного та протипожежного
захисту пінополістиролу. Серед прикладів аналогічних технологій: EPSопалубка, BRIXX, ТЕРМОДІМ, ІЗОДІМ, Amvic, GNS тощо.
Далі автори розглядають облицювальну (декоративну) незнімну
опалубку з легкозбірних опалубних модулів, де кожен модуль складається
безпосередньо

на стіні,

що

зводиться, з фасадної

та внутрішньої

облицювальних пластин за допомогою перемичок. Усередину модуля
вкладається пластина утеплювача необхідної товщини та встановлюється
арматура. Внутрішні елементи кріплення модуля забезпечують високу
точність

геометрії

безперервним

опалубки

контуром

стіни.

теплоізоляції,

Залізобетонна
запобігає

стіна

різким

захищена
перепадам

температур в приміщенні. Облицювальний шар, який визначає декоративні
властивості стіни, виготовляється з металу, пластиків, фібробетону,
керамограніту. Така технологія міститься у бренді «Техноблок-моноліт».
Для вирішення завдання удосконалення незнімної опалубки через
конструктивні інновації автори [57] розглянули стінову конструкцію з двох
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магнезитових плит та монолітного пінополістиролбетонного заповнення.
Автори підкреслюють, що магнезитові плити (рис. 1.9) мають високу
адгезію,

тому забезпечують зчеплення

полістиролбетоном.

Плити

з'єднуються

по всій площі контакту з
площинними

фіксаторами

з

поліетилену. Магнезитові плити, що використовуються як зовнішній та
внутрішній шари, мають наступні характеристики: розміри 1220×2440×10
мм, 1220×2280×10 мм; щільність 900 кг/м3; водопоглинання 28,5–32,1%;
пористість 26–29,3%; теплопровідність 0,26Вт/м2 К; міцність при згинанні
5,5–6,9 МПа. Плита є звуко-, та теплоізоляційною і в своєму складі містить:
магній (80–85%), скляне волокно (1–2%), перліт (до 5%), деревну тирсу (до
10%). Вона має вигляд п'ятишарової конструкції (зовні-в середину):
магнезит, скловолокниста сітка, магнезитовий наповнювач, скловолокниста
сітка; магнезит з жорсткою, нерівною поверхнею.

Рис. 1.9. Поперечний розріз глухої частини зовнішньої
стіни будинку:
1 – магнезитова плита (товщина 10 мм); 2 – пінополістиролбетон; 3 –
магнезитова плита (товщина 5 мм); 4 – залізобетонна монолітна плита
перекриття
Технологічна послідовність улаштування такої стінової конструкції
наступна: до початку монтажу магнезитові плити розпилюють з високою
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точністю фрезою 4 мм вздовж більшого розміру (2440; 2280 мм) навпіл у
заводських умовах. В отриманих плитах розміром 608×2440×10 мм та
608×2280×10 мм по центру уздовж більшого розміру висвердлюють наскрізні
отвори діаметром 20 мм з фрезеруванням отворів діаметром 40 мм і
глибиною 4 мм. Відстань між центрами отворів 380 мм, причому перші
отвори від країв магнезитової плити улаштовуються на відстані 80 мм (рис.
1.10). У магнезитових плитах по верхньому і нижньому краях фрезерують
шість поглиблень (виїмок) глибиною і шириною 4 мм, довжиною 55 мм.
Перше та шосте поглиблення виконуються на відстані 50 мм від краю, друге
та третє з кроком 560 мм. Відстань між третьою та четвертою виїмками
складає 100 мм, наступні виконуються з кроком 560 мм. На будівельний
майданчик доставляють вже підготовлені до монтажу плити з необхідними
розмірами та технологічними отворами.

Рис. 1.10. Схема монтажу магнезитових панелей:
1 – магнезитові панелі розміром 608×2440×10 мм; 2 – наскрізні отвори
d=20 мм з фрезеруванням отворів пазами d=40 мм; 3 – поглиблення (виїмки)

Для фіксування заданого положення магнезитових плит у заздалегідь
висвердлені отвори вставляють закладні деталі, що виконані з поліетилену в
формі болта d=10мм з головкою і хвостовиком і наскрізним поперечним
отвором d=4мм в тілі хвостовика (рис. 1.11). В поперечні отвори в тілі
хвостовиків закладних деталей заводять П-подібні фіксуючі скоби з
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поліетилену, що мають довжину по зовнішніх торцях 300 мм, так фіксується
незмінне положення магнезитових плит, яке визначає загальну товщину
стіни.

Рис. 1.11. Схема фіксації товщини стіни поперечними фіксаторами:
1 – магнезитові панелі; 2 – закладні деталі у формі болта з хвостовиком; 3 –
П-подібна фіксуюча скоба
Витрати праці при приведеній товщині 300 мм улаштування 100 м2 стін
з полістиролбетонних блоків без подальшого опорядження складають 176
люд.-год., тоді як при зведенні стін у описаній незнімній опалубці,
заповнених
трудовитрат

пінополістиролбетоном
підвищується

162

люд.-год.

технологічність

робіт

Крім

скорочення

при

збереженні

експлуатаційних характеристик стін, вони мають підготовлені на 80% до
фінішного оздоблення поверхні, забезпечується висока ремонтопридатність.
Енергоефективні огороджувальні стінові конструкції з використанням
пінополістиролу досліджували Менейлюк О.І., Черепащук Л.А., Олійник
Н.В. у роботі [58]. Вони розробили нове конструктивно-технологічне
рішення

багатошарової

стінової

конструкції

з

незнімною

пінополістирольною опалубкою. Обидва шари незнімної опалубки армовані
сітками і з’єднані між собою арматурними стрижнями z-подібної форми,
утворюючи єдину конструкцію. Автори зробили акцент на виявлення
соціальної,

економічної,

екологічної

і

технологічної

ефективності

представленої розробки. Виконано моделювання виробничих процесів на
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прикладі малоповерхової будівлі площею 100 м2. Отримано дані про
трудомісткість робіт (8,7 люд.-год./м2) та визначено, що корисна площа
внутрішніх приміщень на 11,5 % більше у порівнянні з цегляною стіною.
Аннєнкова О.С. та Коновалова М.С. у статті [6] розглянули основні
види незнімної опалубки. Наведено дані про 6 конструктивних рішень, серед
яких

є

опалубки

з

високим

рівнем

опоряджувальної

готовності

(«техноблок»). Для такої опалубки товщина бетону, що укладається у стінову
конструкцію, варіюється від 150 до 250 мм, при цьому товщину стіни можна
збільшувати, використовуючи додаткові стяжки. Автори передбачили
розділення на три види: «техноблок-стандарт» для утеплених цоколів і стін з
двостороннім

облицюванням,

утеплювач

розташовується

зовні

від

майбутньої залізобетонної стіни; «техноблок-комбі» для зведення цоколів і
утеплених несучих стін, тільки з одного боку має декоративне облицювання;
«техноблок без утеплювача» для цоколів, колон, несучих стін з подальшим
облицюванням. Крім того, авторами розглянуто ефективні армопанели з
використанням теплоефективних
армокаркасів

з

обох

сторін

вкладишів,
укладається

на

яки

бетонна

після

монтажу

суміш

методом

торкретування. Зроблено висновки про ефективність такого рішення через
створення безшовної монолітної конструкції, відсутність потреби у важкій
будівельній техніці, а також через відсутність додаткових робіт з захисту
теплоізолятора.
Крім того, у даній праці досліджено арболітову опалубку з опалубних
панелей або пустотних блоків з деревобетону. З панелей збирається опалубка
за допомогою спеціальних стяжок і інших з’єднань як класична розбірна
опалубка. Блоки встановлюються рядами методом безшовної кладки. Для
отримання необхідного теплового опору стіни використовуються вкладиші з
пінополістиролу. У змонтовану опалубку встановлюється арматура і
укладається бетон. Поверхня арболітової незнімної опалубки опоряджується
зовні і всередині. Грубопориста поверхня деревобетону забезпечує міцне
зчеплення з бетоном несучої стіни та з шарами зовнішнього та внутрішнього
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оздоблення. Основними прикладами є технологічні рішення від відомих
брендів ТЕРМОЛИТ, DURISOL, GreenBoard, VELOX. При використанні
арболітових пустотних блоків (рис. 1.12) збирається конструкція, що має два
типу вертикальних отворів; перші з них заповнюються теплоізоляційним
матеріалом; інші попередньо армуються та заповнюються бетонною
сумішшю, причому блоки додатково скріплюються між собою розчином або
клеєм, бо бетон може змістити частини конструкції.

Рис. 1.12. Опалубка з пустотних арболітових блоків:
1 – арболітова оболонка; 2 – порожнина для укладання бетонної
суміші; 3 – термовкладиш
Досліджувала параметри незнімних опалубок Талантова К.В., при
цьому у науковій праці [81] наведено, що розширити функцію незнімної
опалубки,

як

формотворного

елемента,

можна,

включивши

її

в

розрахунковий переріз конструкції, використовуючи сталефібробетон, що
має властивості, якими можна управляти в широких межах. Застосування
сталефібробетону дозволяє використовувати нетрадиційні для виготовлення
залізобетонних конструкцій способи формування. Доведено, що особливо це
проявляється при формуванні тонкостінних виробів і конструкцій складної
конфігурації. При цьому розрахунок елементів сталефібробетонної опалубки
в складі елемента, що розробляється, слід виконувати за допомогою
програмних засобів (SCAD, Ліра та ін.). Щодо їх виготовлення –
застосовується

метод

гнуття

свіжесформованої

плоскої

заготовки.
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Запропоновані автором рішення дають можливість мінімізувати витрати
матеріалів на технологічне обладнання і на розроблювану конструкцію при
гарантії забезпечення експлуатаційних вимог останньої.
Огляд поточного стану щодо проектування незнімних опалубок
представлено у праці Степанової В.Ф., Савіна В.І., Кузьмича Т.А.,
Строцького В.М., Давидюка А.А. [75]. Проаналізовано загальні вимоги до
проектування незнімної опалубки, що є основою зведення енергоефективних
конструкцій будівель з опалубних елементів заводського виготовлення.
Представлені результати розвитку нормативної бази проектування і зведення
огороджувальних та несучих конструкцій (стін, перекриттів, покриттів і
інших елементів) із застосуванням незнімної опалубки. Автори наводять
висновки, що на відміну від знімної опалубки, після укладання і
витримування в ній бетонної суміші незнімна опалубка стає елементом
конструкції і повинна, поряд з бетоном і арматурою, включатися в
розрахунковий переріз при проектуванні і експлуатації будівель і споруд. У
даній праці підкреслюється, що такі будівельні технології по головних
параметрах (несуча здатність, теплозахист, звукоізоляція, простота і
швидкість будівництва, міцність і довговічність, екологічна та пожежна
безпека) належать до високоефективних нових технологій в будівництві.
Дослідження Хаддадина Ияда [89, 90] можна охарактеризувати як
найбільш близькими до напряму та змісту наших досліджень, хоча вони
стосуються

пінополістирольної

незнімної

опалубки.

Автор

виконав

теоретичні дослідження і перевірочні розрахунки елементів опалубки на
робочі

і

монтажні

навантаження,

що

підтвердило

раціональність

застосування класичних методів розрахунку конструкцій опалубних блоків
незнімної опалубки на міцність, стійкість і деформативність. Виконано
розрахунки конструкцій опалубних блоків і зʼєднальних звʼязків-стяжок з
поліпропілену. Встановлено фактори, що впливають на оптимізацію
технологічних режимів бетонування у незнімній опалубці: висота, товщина і
довжина стіни; тип і матеріал (товщина, щільність) опалубки; клас бетону,
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відсоток армування; крок і перетин звʼязків, діафрагм жорсткості між
опалубними плитами; кліматичні умови; рівень вібрації; величина статичних
і динамічних навантажень при бетонуванні. Досліджено оптимальні режими
бетонування конструкцій в незнімній опалубці. Автор вважає, що пошарова
безперервно-потокова і поярусна схема бетонування стін з перев’язкою
стиків

горизонтальним і вертикальним армуванням стін забезпечує

просторову міцність і жорсткість будівлі. Доведено, що розроблені
технологічні рішення застосування незнімної опалубки з пінополістиролу і
піноскла в монолітному житловому будівництві малоповерхових будівель в
умовах Йорданії мають рівень технологічності 0,88, який розрахований
методом експертної оцінки основних узагальнених критеріїв технологічності:
виготовлення, транспортування, виконання бетонних, монтажних робіт і
експлуатації будівлі. Перевагами запропонованих рішень з бетонування
автор вважає зниження енерго- і трудомісткості робіт, технологічність
монтажу елементів, екологічність, довговічність і можливість типового
масового малоповерхового будівництва індустріальними і поточними
методами.
Дослідники Бадʼїн Г.М. і Колієв О.С. [19] інформують, що питаннями
незнімної опалубки у 50-х рр. ХХ ст. практично одночасно займалися фахівці
будівельного напрямку в різних країнах світу. Так, в Австрії розробили
незнімну опалубку з щепоцементних плит – будівельну систему VELOХ (в
Австрії її виробляє фірма VELOX WERK GmbH). У Німеччині було
отримано полістирол, який пізніше застосували в будівництві у США. Потім
у Швейцарії була винайдена пресована цементна плита з мінералізованою
дерев'яною стружкою, а після цього у США і Канаді з'явилася дуже схожа на
неї теплоізоляційна бетонна форма (ТБФ) з піностіролу.
У Франції до незнімної опалубки прийшли в процесі переорієнтації
індустрії житлового будівництва з панельної технології на каркасну, що
завоювала до початку 90-х рр. ХХ ст. лідируючі позиції. У пострадянських
країнах приблизно у цей же час стали ширше використовувати збірно-
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монолітний каркас. Спільність підходів у вирішенні багатьох проблем в
житловому будівництві багатьох арабських країн проявилася і в застосуванні
технології каркасного будівництва з присутністю плит незнімної опалубки.
В даний час в США і Канаді дуже поширена незнімна полістирольна
опалубка. Це технологія монолітного будівництва з підвищеними тепловими
характеристиками стін і перекриттів, що досягаються вже під час їх зведення.
Теплоізоляційний і одночасно енергозберігаючий аспект цієї технології є
основним. Це знаходить відображення у назві технології – Insulating Concrete
Form (ICF), що можна перекласти як «теплоізоляційна бетонна форма»
(ТБФ). Матеріалом, що найбільшою мірою нагадує сьогоднішні ТБФ,
вважається винайдена в Швейцарії пресована цементна плита фірми
«Дурісол» (Durisol) з мінералізованою дерев'яною тирсою. ТБФ є однією з
декількох існуючих сьогодні технологій зведення фундаментів, стін і
перекриттів із заданими теплоізоляційними параметрами. Сьогодні тільки в
США і Канаді працює понад сімдесят фірм, які виробляють кілька десятків
торгових марок таких систем. За допомогою даної технології в США в 1994
р. зведено 1100 житлових будинків. У 2001 р. таким чином передбачалося
побудувати вже близько 68 тис. будівель.
Системи незнімної опалубки є альтернативною технологією іншим
системам і у якості прикладу можна згадати систему будівельних блоків з
легких бетонів з підвищеними тепловими характеристиками (ag-gregate
concrete block), або систему теплоізоляції стін з повітряним прошарком
(cavity wall), що заповнюється різними теплоізоляційними матеріалами, або
різного роду сендвіч-панелями (stay-in-place ‒ SIP).
У найбільш загальному вигляді описані системи складаються, як
правило, з номенклатури пінополістирольних блоків різних розмірів і форм,
набору

перемичок-з'єднувачів

(як

правило,

поліпропіленових,

хоча

зустрічаються також і металеві) для з'єднання блоків, набору (необов'язково)
будівельних риштувань, набору інструментів для обробки зведених стін і
перекриттів при проведенні електричних, сантехнічних, каналізаційних та
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оздоблювальних робіт. На перемички в опалубці укладається арматура (якщо
необхідно). Внутрішня сторона пінополістирольних форм може бути гладкою
або профільованою, в результаті чого бетон може набувати таких форм:
суцільну гладку (flat), вафельної решітки (waffle grid), решітки з прорізами
(screen grid – ці отвори схожі за формою на телеекран), стовпів і перекладин
(post-and-beain).
Досить

розповсюджено

застосовують

технологію

монолітного

будівництва у незнімній опалубці з щепоцементних плит «ВЕЛОКС»
(VELOX). Вона складається з двох деревно-цементних плит розміром
2000×500×35 мм, скріплених між собою металевими стяжками. Типова
опалубка фундаментів, стін, перекриттів такого типу виставляється вручну і
заповнюється бетонною сумішшю. На готовий фундамент за допомогою
металевих стяжок і цвяхів вручну виставляється опалубка стін і поярусно
заповнюється бетоном. Потім вручну формуються і перекриття: на тимчасові
стійкі і балки з обрізної дошки укладаються пустотні короби або плити,
конструкція армується і вся конструкція заповнюється бетоном. Будівлю
зовні штукатурять

тонким шаром цементно-вапняного розчину або

улаштовують оздоблення фасадними плитами, сайдингом, алюмінієвої
рейкою. Дана незнімна опалубка застосовується як у новому будівництві, так
і при реконструкції та капітальному ремонті старого житлового фонду.
У працях Лапенка О.І. [51,52] дана класифікація основних видів
незнімних опалубок:
– опалубка із залізобетонних плит, які після бетонування працюють у
складі монолітної конструкції;
– опалубка з азбоцементних плит;
– армоцементна опалубка;
– опалубка з уніфікованих пустотних бетонних блоків;
– опалубка зі склоцементних листів;
– фібробетонна опалубка;
– сітчаста опалубка;
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– опалубка зі сталевих листів для масивних залізобетонних конструкцій.
Автором наведено результати щодо техніко-економічної ефективності
застосування незнімної опалубки: у порівнянні з інвентарною опалубкою
витрати праці знижуються на 19–66% при деякому зростанні собівартості.
Якщо незнімну опалубку одночасно використовувати в якості гідроізоляції, то
трудомісткість робіт знижується в 2–2,5 рази при зменшенні собівартості на 30–
40%. За технологією виготовлення конструкцій у незнімній опалубці з
листовим сталевим та жорстким армуванням можуть будуватися колони для
промислових та цивільних будівель під будь-які навантаження, конструкції
покриттів (балки, ферми, плити) будь-яких прольотів, конструкції перекриттів
промислових та цивільних будівель, у тому числі при великих навантаженнях,
спеціальні та інженерні споруди. Автор охарактеризував перспективним
напрямок, коли сумісна робота бетону й сталі забезпечуються за рахунок
склеювання: немає необхідності у застосуванні додаткової стрижневої
арматури.
В залежності від класу виготовлення конструкцій в незнімній опалубці їх
розділяють на три групи:
– що виготовляються виключно в збірному варіанті в заводських умовах;
– що виготовляються на місці виконання робіт;
– що можуть виготовлятися як в заводських умовах, так і безпосередньо на
місці будівництва.
Конструктивні і технологічні аспекти цементно-тирсової опалубки
досліджувала Рязанова Г.М. у дисертації [73]. Було розглянуто деревний
плитний матеріал (деревна тирса, мінеральне в’яжуче (портландцемент), хімічні
домішки (рідке скло, сірчистокислий алюміній), вода. Порівняння показників
плитних конструкційних матеріалів виділяє цементно-тирсові плити (ЦТП) як
найбільш технологічні при використанні їх у якості незнімної опалубки для
зовнішніх стін. Порівнюючи ж пінополістирольні матеріали і ЦТП для
незнімних опалубок, можна зробити наступні висновки: ЦТП є негорючим
матеріалом з інвестиційною привабливістю, оскільки його вартість на порядок
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менше, ніж вартість пінополістирольної опалубки; формотворні можливості
ЦТП набагато вище за рахунок того, що незнімну опалубку виконують в
будівельних умовах на відміну від пінополістирольної опалубки, а також за
рахунок технологічності механічної обробки і кріплення елементів опалубки.
У технології «Пластбау» (рис. 1.13, 1.14) несучі елементи утворюють
монолітну залізобетонну просторову систему, що складається з поздовжніх і
поперечних стін, ребристих перекриттів і обв'язувальних рам, призначених для
зв'язки стіни і перекриття будівлі. Основу системи складають арматурні каркаси
і пінополістирольні плити високої щільності. У технологію «Пластбау-3»
входять три види елементів, призначені для різних цілей. Перший – панелі з
полістиролу, що використовуються як перегородки (ширина 0,6 м, довжина 6–
12 м, товщина 60–120 мм. У перегородках прокладені оцинковані термопрофілі
(ширина 45 мм, товщина 0,8 мм), що дозволяють прокладати інженерні
комунікації всередині. На профілі також закріплюється оздоблення. Другий –
панелі незнімної опалубки для несучих стін. У конструкцію входять дві
пінополістирольних плити, що утримуються сталевим каркасом. Внутрішня
плита має товщину 50 мм, товщина зовнішньої плити визначається за
необхідними теплотехнічними характеристиками. Третій – панелі незнімної
опалубки для міжповерхових перекриттів. Конструкція доповнена сталевим
оцинкованим перфорованим термопрофілем, що збільшує несучу здатність
перекриття і призначеним для кріплення до нього при виконанні подальших
робіт.
Укладання бетонної суміші здійснюється в три стадії:
– до нижньої межі віконних прорізів;
– до верхньої межі віконних прорізів;
– до верху стінової опалубки.
Відмінність даної будівельної системи від інших способів будівництва,
які застосовують незнімну опалубку, полягає в можливості варіювати як
товщину пінополістирольних плит, так і товщину бетонного шару, що
укладається. Це розповсюджує технологію на різні кліматичні зони.
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З точки зору автоматизації дана технологія є недостатньо дослідженою у
порівнянні з класичними технологіями на базі об'ємно-переставних, ковзних
або термоактивних опалубок. Крім того методика бетонування в три етапи
виключає безперервне бетонування, так як контроль набору міцності між
етапами проводиться тільки в лабораторних умовах через руйнування
стандартних зразків. Через відсутність апробованої методики ефективного
витримування укладеної бетонної суміші в незнімній опалубці з безперервним
контролем її стану, терміни будівництва можуть не відповідати прогнозованим і
залежати від зовнішніх факторів (температура навколишнього середовища,
швидкість вітру і т.п.) і це безумовно є тематикою для подальших наукових
розвідок.

Рис. 1.13. Незнімна опалубка
«Пластбау»:
1, 2 – зовнішня та
внутрішня пінополістирольні
плити;

3

–

товщина

укладеного бетону; 4, 5 –
поліпропіленові дистансер і
гайка; 6, 7 – діагональний та
поперечний стрижні;

8

–

вертикальна арматура (8, 10,
12 мм)
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а)

б)

в)
Рис. 1.14. Опалубочна система «Пластбау» для малоповерхових будівель:
а – складування панелей незнімної опалубки; б – тимчасове кріплення
панелей підкосами; в – зʼєднання панелей за допомогою ручного
електроінструменту
Авторами Бабіченко В.Я., Кирилюком С.В., Черепащуком Л.А. у свій
час була запропонована незнімна опалубка із тонкостінних залізобетонних
плит, де зроблено акцент на тому, що випуски арматури і сама внутрішня
поверхня збірної залізобетонної опалубки повинна бути нерівною, шорсткою,
що сприяє кращому контакту між внутрішньою поверхнею незнімної
опалубки і монолітним бетоном, що укладається у внутрішній простір (рис.
1.15). Автори пропонують тонкостінні залізобетонні елементи виготовляти в
умовах будівельного майданчика або на приоб'єктному полігоні, тому вони
можуть мати різну фактуру, розміри, форму і конфігурацію в залежності від
вимог

проекту.

Торкретування

стиків

панелей

опалубки

дозволяє
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забезпечувати їх

надійність

і довговічність.

У

дослідженнях

[14]

обґрунтовано, що надійність з'єднання внутрішньої поверхні незнімної
опалубки з залізобетонних елементів з бетоном внутрішнього шару основної
конструкції визначається надійним зв'язком або зчепленням між ними, для
чого розроблено технологію створення активної внутрішньої поверхні
опалубки. Крім того, завдання анкерування такої опалубки в бетон
заповнення вирішено так, що при двогілковому анкері число анкерів (типу
петлі) при заданому діаметрі рекомендується визначати окремо для умов
нормального відриву та при зрізі і з двох значень приймати найбільше.
Але ж дана опалубка є ефективною як правило для улаштування
збірно-монолітних

конструкцій

простої

конфігурації

і

з

великими

поверхнями опалубливання.

Рис. 1.15. Незнімна опалубка із тонкостінних залізобетонних плит:
а – загальний вигляд; б – плоскі опалубні плити; 1 – опалубна плита; 2
– бетон основної конструкції; 3 – анкерувальні петлі-випуски; 4 – армокаркас
основної конструкції; 5 – накладка для з’єднання закладних деталей
елементів опалубки; 6 – активна поверхня елементу незнімної опалубки

Скломагнезитова каркасна незнімна опалубка являє собою каркас,
основою якого є спеціальний металевий термопрофіль, а для обшивки
використовується скломагнезитові листи (СМЛ) (рис. 1.16). Опалубка

42

збирається на висоту одного поверху і заповнюється легким бетоном [6]. До
переваг такої опалубки можна віднести високу вогнестійкість, екологічну
безпеку, можливість в заводських умовах отримувати панелі, що пофарбовані
в різні кольори. Листи незнімної опалубки роблять поверхню стінових
панелей дуже рівною, вона здатна виконуватися в будь-якій формі. Так як
СМЛ залишаються зовні бетонного шару, вони додатково слугують також і
для жорсткості конструкції.

Рис. 1.16. Скломагнезитова каркасна опалубка:
а – з використанням оцинкованого профілю; б – з кріпленням на
металевий

внутрішній

каркас;

1

–

оцинкований

профіль;

2

–

скломагнезитовий внутрішній лист; 3 – теплоізоляційний бетон заповнення; 4
– пароізоляція; 5 – скломагнезитовий зовнішній лист
Автори Свинцов А.П., Небогатова А.В., Шумілін Е.Е. навели у праці
[74] результати досліджень щодо надійності улаштування та експлуатації
незнімних опалубних пінополістирольних систем. Встановлено причиннонаслідкові зв'язки утворення дефектів таких конструкцій. На основі аналізу
натурних вимірювань і узагальнень статистичних даних визначено значення
частоти утворення дефектів, а також дана оцінка ймовірності виконання
вимог по параметрах якості. В даний час в науковій періодиці представлені
різні аспекти дослідження технологічної системи зведення будівель в
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незнімній опалубці. Однак її надійність, в тому числі і за показниками якості,
виявилася поза інтересами дослідників. Одним з найбільш частих дефектів є
порушення геометричних параметрів стін в поперечному напрямку (розпір).
Будучи значним, але не критичним, зазначений вид дефекту призводить до
можливого утворення містків холоду, подібні локальні дефекти слугують
однією з причин зниження комфортності будівлі (рис. 1.17).

а)

б)

Рис. 1.17. Порушення геометричних параметрів стін, що зведені
у пінополістирольній опалубці (а) та виправлення розпірного дефекту (б)
Розходження елементів опалубки викликається розривом стяжок при
дії сил розпору від бетонної суміші, що укладається і ущільнюється.
Найбільш часто розрив стяжних стрижнів відбувається при укладанні бетону
за допомогою бетононасосу, коли допускається перевищення товщини шару,
котрий вказано у технологічній карті. Крім того, міцність матеріалу стяжного
стрижня має важливе значення – при сталевих стяжних стрижнях
розходження щитів опалубки не спостерігається ні при укладанні бетону за
схемою «кран-баддя», ні при його укладанні за допомогою бетононасосу.
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Висновки до розділу 1.
1. Конструктивні та організаційно-технологічні рішення

сучасних

ліванських цивільних будівель характеризуються різноманітністю для окремих
знакових та презентабельних об’єктів. На стадії формування знаходяться
нормування та уніфікація ефективних методів будівництва. Сучасне масове
малоповерхове будівництво має стійкі тенденції до збільшення обсягів, однак
таке зростання не забезпечено раціональними теоретично обґрунтованими
новими рішеннями, насамперед для зведення несучих конструкцій.
2. Встановлено, що у наукових джерелах за даною темою недостатньо
представлений напрямок підвищення ефективності бетонних робіт у
незнімних опалубках з використанням магнезіальних в’яжучих.
3. Аналіз наукових досліджень показав, що способи бетонування вже
розроблено, але відсутні експериментальні дані про фізико-механічні
властивості незнімних опалубок на магнезіальних в’яжучих, про параметри
ефективності організаційно-технологічних рішень їх використання, про вплив
дестабілізуючих факторів на параметри технологічного процесу, про
прогнозування техніко-економічних параметрів.
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РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА МІЦНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ОПАЛУБНИХ
МАТЕРАЛІВ
2.1. Обґрунтування вибору напрямку досліджень, загальні методики їх
проведення, матеріали

До пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Лівану з
урахуванням прогнозу розвитку до 2030 р. відносяться раціональне
природокористування, а також енергоефективність і енергозбереження, що в
повній мірі може бути реалізовано в технології магнезіальних в'яжучих і
будівельних конструкцій на їх основі. Галузь магнезіальних в'яжучих і
матеріалів в даний час займає невеликий сегмент у будівельному комплексі,
хоча

має

значні

перспективи

розвитку,

пов'язані

з

унікальними

властивостями магнезіальних матеріалів (міцність при стиску більше 60
МПа, низька зношуваність, бактерицидність) і їх високою технологічністю.
Для забезпечення сучасних вимог щодо теплоефективності будівель з
метою економії енергоресурсів товщина стінових конструкцій з традиційних
матеріалів (цегли, керамзитобетону, ефективних керамічних блоків і ін.)
повинна бути такою, що стає неекономною у застосуванні. Така ситуація
змушує дослідників розробляти нові матеріали, вироби і будівельні
технологічні системи, які задовольняють вимогам міцності, довговічності,
теплозахисту і одночасно економічно ефективні. В даний час більшість таких
систем передбачають тришарові конструкції стін.
Зведення

тришарових стін

при

зведенні будівель

передбачає

використання зовнішніх шарів стін в якості незнімної опалубки. Внутрішній
(центральний) шар конструкції є теплоізоляційним і створюється з
відповідних матеріалів. Товщина цього шару визначається теплотехнічним
розрахунком.
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Ліван залишається лісистою країною Близького Сходу, де розвинена
текстильна і деревообробна промисловості, тому організація ефективного
використання відходів, що утворюються від даних галузей, дозволить суттєво
знизити вартість будівельних матеріалів і виробів з них, тим самим знизивши
екологічні ризики за рахунок скорочення обсягів невикористаних деревних
відходів.
Основною особливістю незнімної опалубки як конструктивного
елемента є спільна робота внутрішнього (центрального) теплоізоляційного
шару бетону і стінок незнімної опалубки. Міцність зчеплення внутрішньої
поверхні незнімної опалубки з бетоном заповнення є результатом взаємодії
сил адгезії, сплошности і площі контакту теплоізоляційного бетону з
незнімною опалубкою. Вплив складу бетону на міцність зчеплення з
внутрішньою поверхнею незнімної опалубки і теплоізоляційного бетонного
сердечника залежить від якості і кількості цементного тесту, що
застосовуються, добавок і від фракції заповнювача.
Каустичний магнезит. Галузь застосування магнезіальних в'яжучих
речовин досить широка, при цьому потенціал розширення номенклатури
матеріалів з них не вичерпаний. Широке застосування магнезіальних
матеріалів у Лівані обумовлено наявністю тут родовищ магнезитових
гірських

порід

і різноманітністю

можливих

структур

одержуваних

магнезіальних композитів. Так, використовуючи у якості затворітеля розчини
хлоридів і різні наповнювачі, отримують матеріали від теплоізоляційних до
конструкційних.
У даних дослідженнях використовували кристалічний магнезит ПМК75. Основні показники, хімічний і фазовий склади використаного в роботі
каустичної магнезиту наведено в табл. 2.1–2.3.
Тирса. В останні кілька років в галузі виробництва і використання
будівельних матеріалів все більш популярною стає ідея застосування
органічних наповнювачів. Так багато виробників вже давно з успіхом
використовують деревну тирсу (подрібнена деревна маса, що отримується в
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процесі деревообробки) – універсальну складову розчинів і бетонів. В
результаті застосування їх з каустичним магнезитом можна отримати так
званий тирсобетон для зведення конструкцій монолітних цивільних будівель.

Таблиця 2.1
Основні показники порошку магнезитового каустичного ПМК-75
№

Показник

1. Зовнішній вигляд
2.
3.
4.
5.
6.

Значення
дрібнодісперсний порошок
колір від молочно-білого до бурокоричневого
без запаху
75
4
15
3

Запах
MgO, не менш, %
CaO, не більш, %
Fe2O3+SiO2+Al2O3, не більш, %
П.П.П., не більш, %
Зерновий склад: проход через сітку №
7.
80
0,09, не менш, %
8. Терміни схоплення: початок
не раніше 20 хв.
9. Терміни схоплення: закінчення
не пізніше 300 хв.

Таблиця 2.2
Хімічний склад магнезиту каустичного
MgO SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 + FeO Na2O + K2O
84,4 2,7 3,3 0,9
1,6
1,7
Таблиця 2.3
Фазовий склад магнезиту каустичного
Періклаз Шпінелі Силікати
82–85% 8–12%
5–8%
Переваги тирсобетону – високі показники звуко- і теплоізоляції,
негорючість, здатність до підтримання здорового мікроклімату в приміщенні.
Дана бетонна суміш готується з чотирьох частин тирси, які попередньо на
півгодини заливаються гарячою водою, і однієї частини цементу. Довжина
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частинок тирси залежить від типу і технологічних параметрів ріжучого
інструменту, в результаті роботи якого вона утворюється. Відповідно до
прийнятої класифікації їх довжина не перевищує 50 мм.
Хімічний склад порід деревини наведений у табл. 2.4.
Таблиця 2.4
Дані про хімічний склад порід деревини, %
Органічні компоненти
Листяні породи
Хвойні породи
Целюлоза
43‒53
54‒58
Лігнін
18‒24
26‒29
Геміцелюлоза:
пентозани
22‒25
10‒11
гексозани
3‒6
12‒14
Смола
1,8‒3
2‒3,5
Протеїн
0,6‒1,9
0,7‒0,8
Мінеральні сполуки
0,3‒1,2
0,4‒0,8
Хімічний склад тирси: азот – 0,1%, водень – 6%, кисень – 44%, вуглець
– 50%.
Гранвідсів. У результаті переробки різних гірських порід (вапняк,
граніт, мармур та ін.) з метою виробництва щебню отримують додатковий
продукт – відсів. Він утворюється після просіювання залишків дроблення для
поділу їх по фракціях. Відсів щебню і сам є дрібною його фракцією. За
своїми властивостями відсів аналогічний вихідній сировині. Як і щебінь, він
характеризується такими показниками, як щільність, форма, міцність, вміст
пилових частинок і глини. Колір: сірий, сіро-зелений, червоний, рожевий.
Відсів щебню розділяється на фракції: найдрібніші 1–3 мм, більші до 10 мм.
Відсів

вважається

самостійним

будівельним

матеріалом,

який

знаходить широке застосування. Багато виробників вважають більш вигідним
для своїх потреб замість дорогого піску купувати відсів щебню. У порівнянні
зі щебнем відсів дешевший матеріал, і тому його застосування суттєво
знижує витрати. Основні властивості гранітного відсіву згідно ТУ 5711-00203987691-2004: марка на стиск близько 1200; фракція 0–6 мм, насипна маса
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1300 кг/м3; морозостійкість F-500. Середній мінеральний склад відображено
у табл. 2.5.
Таблиця 2.5
Середній мінеральний склад гранвідсіву магматичних гірських порід
Мінерали

Зміст, %

Кварц
Лужні польові шпати
Плагіоклаз
Олівін
Піроксен
Рогова обманка
Біотит
Мусковіт
Магнетит, гематит, ільменіт
Нефелін
Апатит
Сфен
Хлорит и серпентин
Сума

12,4
31,0
29,2
2,6
12,0
1,7
3,8
1,4
4,1
0,3
0,6
0,3
0,6
100,0

Хлорид магнію. Затворитель. Особливість магнезіальних в'яжучих
полягає в тому, що для замішування використовується не вода, а розчини
солей. MgCl2•6H2O випускається у вигляді технічного плавленого продукту.
Сировиною для виробництва хлориду магнію слугує карналіт або ропа.
Хлорид магнію високогігроскопічний, чому вироби з каустичного магнезиту,
зачинені хлоридом натрію, досить гігроскопічні. Іноді застосовують у суміші
з MgCl2 і залізний купорос FeSO4, що збільшує водостійкість виробів і
знижує

їх

уповільнює

гігроскопічність.
схоплювання

Підвищення

і твердіння

концентрації

і підвищує

затворітелю

міцність.

Однак

застосування розчинів щільністю більше 1,30 г/см3 призводить до появи
тріщин і утворення висолів.
MgO в порівнянні з CaO характеризується більшою інертністю при
взаємодії з водою. Це відбувається тому, що плівка Mg(OH)2 перешкоджає
проникненню води всередину зерен. Теплота гідратації MgO залежить від
умов гідратації і становить від 38 до 42 кДж/кг. Встановлено, що Mg(OH)2
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може мати дві форми: стабільну і метастабільну. Метастабільна форма являє
собою гель, який з плином часу кристалізується.
При замішуванні MgO водою реакція починається не миттєво, а тільки
через деякий час. Через 3–4 год., коли температура досягає максимуму, вода,
що не встигла вступити в реакцію, закипає і гідратація припиняється, а саме
тісто розтріскується. Міцність одержуваних виробів невелика. Саме тому
магнезіальні в'яжучі, зачинені водою, не набули поширення. Якщо ж MgO
зачинити не водою, а розчинами солей, то міцність на розтягнення
затверділого каменю сягає 10 МПа і більше. Найбільш поширені магнезіальні
цементи, зачинені хлоридом магнію.
Твердіння каустичного магнезиту в присутності солей відбувається
наступним чином. При гідратації в присутності MgCl2 на першому етапі
утворюється гідроксихлорид магнію складу MgCl2 · 5Mg(OH)2 · 7H2O, який з
плином часу розпадається на MgCl2 · 3Mg(OH)2 · 7H2O і Mg(OH)2 і Mg(OH)2.
У

затверділому

каустичному

магнезиті

рентгенофазовим

аналізом

встановлено присутність MgCl2 · n3Mg(OH)2 · 7H2O і Mg(OH)2 · MgCl2 ·
3Mg(OH)2 · 7H2O кристалізується у вигляді волокон і додає матеріалу
підвищену міцність на згинання.
Арматура композитна полімерна (АКП) для армування магнезіальних
бетонних конструкцій. Дана арматура – неметалеві стрижні зі скляних,
базальтових,

вуглецевих

або

арамідних

волокон,

просочених

термореактивною або термопластичною полімерною сполукою і затверділих.
Завдяки своїм фізико-механічним характеристикам і технічним перевагам
композитна арматура є альтернативою арматурі з металу, як володіюча
поєднанням високої міцності і корозійної стійкості. У композитній арматурі
модуль пружності приблизно в 3–4 рази нижче, ніж у сталевій (для
базальтопластикової і склопластикової арматури).
Композитна арматура як і металева значно знижує свої властивості
міцності при нагріванні. У композитній арматурі відсутня майданчик
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плинності і руйнування при розтягуванні носить крихкий характер. За типом
безперервного армуючого наповнювача АКП поділяють на види:
АСК – склокомпозитна;
АБК – базальтокомпозитна;
АУК – углекомпозитна;
ААК – арамідокомпозитна;
АКК – комбінована композитна.
АКП випускається номінальними діаметрами 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 25, 28, 32 мм у вигляді стрижнів мірної довжини від 0,5 до 12,0 м з
кроком довжини 0,5 м з волокон і органічного сполучного. Суттєвою
відмінністю є більш висока стійкість до агресивних середовищ. Така
специфіка композиційної арматури дозволяє збільшити міжремонтний період
експлуатації конструкцій стін і перекриттів. Застосування даної високоміцної
корозійностійкої

арматури

замість

металевої

дозволяє

підвищити

довговічність конструкцій.
2.2. Методика експериментальних досліджень характеристик міцності
блоків та плит незнімної опалубки з магнезіального в’яжучого

Для дослідження структури матеріалів у роботі використовувалися
сучасні фізико-хімічні методи дослідження: рентгенофазовий, комплексний
термічний, мас-спектрометричний і метод лазерної гранулометрії.
Визначення нормальної густоти і термінів схоплювання магнезитового
тесту проводилося відповідно до ДСТУ Б EN 196-3:2015 [41] за допомогою
приладу Віка з циліндричним товкачем і голкою діаметром 1,1 мм.
Визначення міцності магнезитових зразків проводилося відповідно до ДСТУ
ЕN 196-1:2007 (EN 196-1: 2005, IDT) [42].
Зразки розміром 40×40×160 мм виготовлялися з будівельного
магнезитового розчину пластичної консистенції. Розчин складався з однієї
частини каустичної магнезиту, ½5 частини води (В/Ц = 0,4) і 25% хлористого
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магнію. Зразки після ущільнення тверднули у нормальних умовах. Перед
випробуванням

вимірювалися

геометричні

розміри

зразків,

маса

і

обчислювалася щільність.
Для

визначення міцності на згин застосовувався прилад для

випробування при трьохточковому навантаженні. Зразок розміщували в
механізмі приладу таким чином, щоб його бічні поверхні знаходилися на
опорних роликах, і поздовжня ось зразка була перпендикулярна опорним
роликам. Навантаження передавалося за допомогою натискного ролика при
рівномірному навантаженні зі швидкістю 50±10 Н/с до руйнування зразка.
Дві половинки зразка накривали вологою тканиною до випробування на
стиск.
Половинки

зразків,

що

утворювалися

випробували

на

стиск.

Випробування проводили на пресі. Преси були оснащені спеціальним
допоміжним обладнанням для

правильного розташування

зразка на

повірочній плиті. Навантаження подавалося рівномірно до руйнування
зразка. Міцність на стиск визначалася як середнє арифметичне шести
результатів випробування половинок зразків на стиск. Кожне значення
округлялося до 0,1 МПа. Якщо одне із значень міцності відхилялося від
середнього значення на більш ніж 10%, воно відкидалося й набиралося нове
середнє значення за результатами 5 випробувань. Якщо одне значення з 5, що
залишилися, відхилялося більш ніж на 10% від середнього, то результати
всього випробування вважалися недійсними.
Методики випробування бетону. Розрахунок складу бетону і кількість
компонентів, необхідних для виготовлення зразків, визначали за методом
абсолютних обсягів В.Г. Скрамтаєва. Змішування вихідних компонентів
відбувалося в змішувачі і тривало до тих пір, поки суміш не ставала
однорідною. Бетон укладався в один або кілька шарів у форми розміром
100×100×100 мм і ущільнювався. Залежно від консистенції і способу
ущільнення кількість шарів вибиралася таким чином, щоб досягалося повне
ущільнення. Для ущільнення бетонної суміші використовувався вібраційний
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столик. Вібрація відбувалася до тих пір, поки бетон не був повністю
ущільнений. Після ущільнення бетонної суміші форми накривалися
поліетиленом для захисту від висихання і залишалися на 24±2 години для
затвердіння. Після закінчення цього терміну зразки розформовувалися і
тримали в приміщенні при температурі 20±2°С до проведення випробувань
на стиск. Після цього їх зважували і вимірювали з точністю 0,1 мм. Зразки
випробовували у положенні, перпендикулярному напрямку заповнення
суміші. Випробування проводили на пресі марки МС-500 зі швидкістю
навантаження 11,3 кН/с до руйнування зразків.
Визначення

міцності зчеплення

внутрішньої поверхні незнімної

опалубки з бетонним сердечником. Основною особливістю незнімної
опалубки як конструктивного матеріалу є спільна робота внутрішнього
(центрального) теплоізоляційного шару бетону і стінок незнімної опалубки.
Міцність зчеплення внутрішньої поверхні незнімної опалубки з бетонним
сердечником є кінцевим результатом взаємодії сил адгезії, усадки і залежить
від ряду фізичних і механічних факторів:
‒ сили механічного зчеплення через нерівності внутрішньої поверхні
незнімної опалубки;
‒ склеювання бетонного сердечника з внутрішньою поверхнею
незнімної опалубки завдяки клейовій здатності цементного каменю;
‒ сили тертя, що виникає в результаті обтиску незнімної опалубки і
бетонного теплоізоляційного сердечника у процесі твердіння;
‒ сплошности і площі контакту теплоізоляційного бетону з незнімною
опалубкою.
Ступінь впливу кожного з цих факторів залежить від виду незнімної
опалубки і теплоізоляційного бетонного сердечника, складу і умов твердіння
бетону. Вплив складу бетону на міцність зчеплення з внутрішньою
поверхнею незнімної опалубки і теплоізоляційного бетонного сердечника
залежить

від

якості

і

кількості

цементного

застосовуються, від фракції заповнювача.

тесту,

домішок,

що

54

Магнезіальні в'яжучі мають дуже високу адгезію не тільки до
мінеральних, а й до органічних заповнювачів. У зв'язку з відносно низьким
значенням параметра рН магнезіального цементу, що твердіє, і його високою
щільністю органічні наповнювачі у ньому не гниють. Крім того,
магнезіальний цемент перешкоджає розвитку мікроорганізмів, здатних
зруйнувати заповнювач. Застосування розчинів хлориду магнію, що є
вогнестійким просоченням, робить ці матеріали вогнестійкими [23, 27‒29, 44,
47, 49, 50, 54, 59, 92, 94].
Зчеплення теплоізоляційного бетонного сердечника з внутрішньою
поверхнею незнімної опалубки з магнезіального в'яжучого визначали на
спеціальних зразках. В середину металевої кубічної форми вставляли
сердечник з металу розмірами 50×50×100 мм і в міжстінний простір
опалубки

укладали

бетон.

Після

набору

бетоном міцності зразки

розпалублювали і отримували куби з порожнинами (рис. 2.1). Вони
заповнювалися різними складами теплоізоляційних бетонів на основі
каустичного магнезиту і наповнювачів (деревна тирса, полістирольні
кульки).

Рис. 2.1. Пустотілий зразок-куб
з сердечником

Для оцінки міцності зчеплення бетонного сердечника з внутрішньою
поверхнею незнімної опалубки був використаний метод видавлювання
теплоізоляційного бетонного сердечника з обойми опалубки за допомогою
пуансона. На зразки кубів, порожнечі яких заповнені теплоізоляційним
бетоном, одягали металевий пуансон розмірами 50×50×100 мм. Знизу
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ставили дві дерев'яні рейки так, щоб вони не спиралися на теплоізоляційний
бетонний сердечник (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Випробування зчеплення бетонного сердечника з обоймою
Випробування проводили при плавному завантаженні гідравлічного
преса марки МС-500 до максимально граничного навантаження. Міцність
зчеплення теплоізоляційного бетонного сердечника з незнімної обоймою
опалубки вираховували за формулою:

сц

=

Рвид

,

(2.1)

де Рвид ‒ граничне зусилля видавлювання бетонного сердечника, МПа;
S ‒ площа дотику бетонного сердечника з обоймою, см2.

S = abh,
де а ‒ довжина бетонного сердечника зразка, см;
b ‒ ширина бетонного сердечника зразка, см;
h ‒ висота бетонного сердечника зразка, см.

(2.2)
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2.3. Методика прогнозування параметрів бетонування у незнімних
опалубках через математичне моделювання

Раціоналізація

параметрів

робіт у математичному моделюванні

розглядається як процес розміщення реального об'єкта у віртуальних умовах,
тобто будується математична модель з метою проведення аналізу та
отримання даних про найбільш важливі властивості реального об'єкта [1, 3, 5,
24, 33].
Метод математичного моделювання ґрунтується на поданні процесу
зведення будівель із застосуванням незнімних опалубок, як комплексного.
При дослідженні процесів використовується математичне моделювання, що
використовується для розробки оптимальних рішень виконання робіт, що
дозволяє

мінімізувати

трудовитрати

або

врахувати

ефективність

використовуваних ресурсів. Під математичним моделюванням мається на
увазі пошук екстремуму або мінімуму цільової функції змінних х1, х2 ... хп;
( )=∑
при умовах
∑

≤

;

≥ 0; = 1,2 … ,

;

(2.3)

де ci, aij, bi ‒ задані величини: i = 1,2 ..., m; j = 1,2 ...., n.
Статистичні методи виявляють основні показники ефективності робіт у
незнімних опалубках. Побудова статистичної моделі ґрунтується на обробці
повторюваних даних, отриманих під час аналізу за період близько 20 років.
Дані моделі зводяться до дослідження впливу зміни результативних
показників Y, які впливають на зміни визначаючих його факторних
показників xі (i = 1,2, ..., n).
Щоб описати залежність характеристики Y від кількості змін
враховуючих факторів xі , виконують m спостережень за кількісними змінами
цих факторів і відповідною реакцією результуючого показника Y. Отримують
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систему статистичних даних зміни досліджуваних факторів і відповідних
результатів.

Потім обробляються результати даних,

які описуються

рівнянням:

Yх=b0 + b1 * x1 + b2 * x2 + b3 * x3 +…+ bn * xn,

(2.4)

де bi ‒ коефіцієнти регресії, які визначаються на підставі обробки
початкових даних.
Графічне представлення для функції однієї змінної є лінією, для двох
змінних ‒ площа тривимірного виміру і т.д.
В основі статистичного аналізу розглядалися питання:
‒ формування мети аналізу;
‒ критична оцінка даних;
‒ порівняльна оцінка і забезпечення порівнянності даних;
‒ формування узагальнених показників;
‒ формування висновків і практичних пропозицій для перспективи
розвитку досліджень процесу [5].
Аналіз статистичної інформації виконували на підставі комплексної
методики в залежності від виду представленої інформації, яка містить:
‒

методику комплексного

аналізу статистичної

інформації

та

визначення причинно-наслідкових звʼязків;
‒ методику аналізу і прогнозування динамічної інформації.
Методика комплексного аналізу статистичної інформації та визначення
причинно-наслідкових звʼязків включала:
‒ апріорний аналіз початкових статистичних даних;
‒ моделювання звʼязку досліджуваного процесу;
‒ вибір факторних показників з використанням методу кореляційного
аналізу або методу експертних оцінок.
За результатами аналізу вибиралися залежності, які дозволяють з
достатньою точністю оцінити вплив систематизованих факторів на техніко-
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економічні

показники

робіт.

Достовірність

вибору

факторів

для

кореляційного аналізу є важливим етапом, тому що правильність його
виконання залежить від точності висновків за підсумками аналізу.
При цьому використовувалися такі правила:
‒ при виборі факторів враховуються причинно-наслідкові зв’язки між
показниками, оскільки тільки вони розкривають суть процесу, який
вивчається;
‒ при створенні кореляційної моделі обираються найбільш значимі
фактори, які мають вирішальний вплив на результат, тому що охопити всі
умови і обставини неможливо; фактори, які мають критерії надійності за
Стьюдентом менше табличного, не враховувалися;
‒ всі фактори повинні бути кількісно вимірні;
‒ в кореляційну модель не включалися взаємопов’язані фактори;
‒ у кореляційну модель не включалися фактори, зв’язок яких з
результатом носив функціональний характер.
Побудова моделі звʼязку та оцінка її суттєвості включала:
‒ визначення параметрів моделі методом найменших квадратів;
‒ побудова рівняння звʼязку методом покрокового регресійного
аналізу;
‒ перевірка адекватності регресійної моделі досліджуваного процесу;
‒

перевірка

значущості

коефіцієнтів

регресії

при

факторних

показниках, які увійшли в модель на основі t-критерію Стьюдента;
‒ перевірка значущості рівняння регресії по F-критерію Фішера;
‒ розрахунок і аналіз середньоквадратичної помилки і дисперсії.
Середньоквадратичне відхилення є критерієм однорідності інформації,
яке розраховується для кожного факторного і результативного показника.
Середньоквадратичне відхилення (σ) показує абсолютне відхилення
індивідуальних

значень

(xi)

розраховувалося за формулою

від

середньоарифметичного

(¯x)

і
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∑

(

)

σ=

;

(2.5)

де n – кількість варіантів.
Коефіцієнт варіації (V), який характеризує відносну міру відхилення
окремих значень від середньоарифметичного, визначали

V= ·100 .

(2.6)

Зміни варіаційного ряду незначні, якщо варіація не перевищує 10%;
середні, якщо у межах 10‒20%; значні, якщо більше 20%, але не перевищує
33%. Якщо варіація вище 33%, то це говорить про неоднорідність інформації
та необхідність виключення нетипових спостережень.
На підставі найвищого показника визначали необхідний обсяг вибірки
даних (n) для кореляційного аналізу за формулою

n=

;

(2.7)

де t ‒ показник надійності звʼязку;
m ‒ показник точності розрахунків.
Необхідний обсяг вибірки даних визначався

>3÷5;

Відповідно

до

закону

нормального

(2.8)

розподілу

основна

маса

досліджуваних відомостей за кожним показником була згрупована близько її
середнього значення,

а об'єкти з

зустрічатися якомога рідше.

маленькими значеннями повинні
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Показник асиметрії (А) і її похибка mа розраховувалися за формулами
∑(

)

m a=

;

А=

;

(2.9)
(2.10)

Показник ексцесу (Е) і його похибка (mе)
∑(

E=

mе=

)

;

(2.11)

.

(2.12)

У симетричному розподілі А=0. Відмінність від нуля вказує на
асиметрію в розподілі даних близько середньої величини. Негативна
асиметрія свідчить про те, що в основному дані з великими значеннями, а з
меншими значеннями зустрічаються набагато рідше.
У нормальному розподілі показник ексцесу Е=0. Якщо Е>0, то дані
щільно згруповані близько середнього значення, утворюючи гострі вершини.
Якщо Е<0, то крива розподілу буде плосковершинна.
Після вибору факторів і оцінки вихідних даних виконувалося
моделювання зв'язку між факторними і результативними показниками, тобто
підбір відповідного рівня регресії [5].
Для пошуку парної моделі використовувалися наступні види функцій:
лінійна: y = a + b*х; експоненціальна: Y=еa+b*x; зворотна по Y: Y=
зворотна по Х: Y=а+ ; двічі зворотна: Y=

а

∗

;

; логарифмічна: Y=а+bln(x);

мультиплікативна Y=a*xb; квадратний корінь по Х: Y=а+b√ ; квадратний
корінь по Y: Y=(а+b*x) 2; S-крива: Y=еа

.

Лінійне рівняння множинної залежності має вигляд (2.4).
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Якщо зв’язок між результативними і факторними показниками носить
криволінійний характер:
Yх=b0 * x1b1 *x2 b2 *x3b3*…* xnbn;

(2.13)

lnYх= b0 + b1 lnx1 + b2 ln x2 + b3 ln x3 +…+ bn ln xn;

(2.14)

Або логарифмічна

У лінійної моделі коефіцієнти bі показують, на скільки одиниць
змінюється результат зі зміною фактору на одиницю в абсолютному
вираженні, в степенних і логарифмічних ‒ у відсотках.
Розрахунок рівняння звʼязків проводився покроковим способом. На
кожному кроці розраховується рівняння звʼязку, множинний коефіцієнт
кореляції і детермінації, F-критерії Фішера, стандартна помилка і інші
показники, за допомогою яких оцінюється надійність рівняння звʼязку.
Величина їх на кожному кроці дорівнює до попереднього. Чим вище
величина коефіцієнтів множинної кореляції, детермінації і критерію Фішера і
чим нижче величина стандартної помилки, тим точніше рівняння звʼязку
описує залежності, які склалися між досліджуваними показниками.
За результатами аналізу вибиралися залежності, які дозволяють з
достатньою точністю оцінити вплив систематизованих факторів на технікоекономічні показники процесу бетонування у незнімних опалубках. Для
дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на параметри
була

розглянута

вибіркова

сукупність,

організаціями для 17 об'єктів-представників.

яка

надана

будівельними
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Висновки до розділу 2.
1. Здійснено підготовчі роботи, необхідні для проведення досліджень.
Вивчено хімічний склад і властивості магнезіального в'яжучого для
виготовлення стінових незнімних опалубних виробів. Проаналізовано
нормативна база, що стосується теми дисертаційної роботи.
2. Для вивчення і аналізу складу і властивостей сировинних матеріалів і
виробів з магнезіального в'яжучого використовувалися як сучасні методи
дослідження

(рентгенофазний аналіз,

растрова мікроскопія

і ртутна

пірометрія), так і стандартні методики визначення властивостей сировини і
виробів.
3. Достовірність наукових результатів і висновків у дисертаційній
роботі забезпечена експериментами і дослідженнями, що виконані на
атестованому обладнанні і приладах в акредитованій лабораторії, а також
сучасними

методиками обробки

інформації,

математичним

методом

ортогонального центрального композиційного планування експерименту і
сучасним програмним забезпеченням (пакети Model Vision Studium (MvS ,
версія 4), програми Sigma Plot і Statistik.
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РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕЗНІМНИХ ОПАЛУБОК З МАГНЕЗІАЛЬНОГО
ВʼЯЖУЧОГО
3.1.

Експериментальні

дослідження

адгезійних

характеристик

теплоізоляційних сумішей заповнення блоків незнімної опалубки

Опалубні системи

використовуються

для

додання

монолітним

конструкціям певних параметрів (форма, геометричні розміри, положення в
просторі, структура поверхні і ін.). Для зведення монолітних будівель в
Лівані традиційно застосовується спосіб бетонування в знімній опалубці, що
включає її установку і монтаж, заповнення порожнини бетонної сумішшю і
ущільнення, витримування до досягнення бетоном распалубочной міцності,
розпалубка.
Традиційним опалубних матеріалів для Лівану є ліванський кедр,
відомий будівельний матеріал з давніх часів (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Застосування дерев’яних конструкцій для опалубок у Лівані
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Монтаж опалубки перекриттів роблять в наступній послідовності: за
шаблоном з дошок виготовляють опорні ферми (кількість і крок ферм у блоці
опалубки визначають по несучий здатності палуби і вазі конструкції, що
зводиться на ній) і на монтажному горизонті з двох або більше ферм,
об’єднаних палубою, формують укрупнені блоки (при зведенні конструкцій з
великим прольотом для збільшення жорсткості блоки опалубки можуть
додатково посилюватися зв’язками). Паралельно з виготовленням блоку
роблять роботи по установці опорних конструкцій ‒ лісів або стойок.
Опалубка монтується на стойках за допомогою крану. Нераціональне
використання лісового ресурсу Лівану привело до загрозливого вирубування
лісів і екологічної проблеми близькосхідного регіону. Ця проблема
розглядається на державному рівні і з 2017 р. в Лівані створена «Рада з
екобезпечного будівництва в Лівані», де були прийняті заходи зі
стандартизації і регламентації вимог щодо сучасного будівництва [43, 53].
Дерев’яні конструкції опалубки, що застосовуються у Лівані, не
відповідають вимогам сучасного екологічно безпечного будівництва, крім
того є потреба у підйомних механізмах для установлення, заповнення і
розпалубки і є матеріально і фінансово затратними. Вибір матеріалу для
незнімної опалубки залежить від вимог до будівлі, умов експлуатації та
фінансових можливостей. Опалубна система із застосуванням мінеральної
сировини на основі місцевих запасів магнезіального в’яжучого має значні
конкурентні переваги перед аналогами. Як правило, родовища мають
промислове значення, тому що завдяки гірничо-геологічними умовами
залягання дозволяють вести відкритий спосіб їх розробки; вони розташовані
поблизу місць зосередженого будівництва, транспортних магістралей і
джерел електроенергії [66]. Маючи на увазі перспективи використання
магнезіального

в’яжучого для

незнімних опалубок, було

враховано

результати аналізу конструктивних і технологічних рішень інших видів
незнімних опалубок (розділ 1), після чого виконано їх групування (табл. 3.1).
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Таблиця 3.1
Групування конструктивних рішень незнімних опалубок
№
зп.

Характерні конструктивні рішення
незнімних опалубок

Найменування

1

Пустотілі бетонні
блоки

2

Залізобетонні
плити опалубки
перекриттів
«Обербетон»

3

Плити стінової
опалубки
«Техноблок» з
готовим
декоративним
зовнішнім
оздобленням

4

Панелі опалубки
перекриттів із
профілірованого
склофібробетону
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Продовження табл. 3.1

5

Фіброцементні
панелі опалубки
стін Greenspan і
LogicWall
з полімерними
і металевими
вставками

6

Блоки опалубки
стін із
пінополістиролу

7

Модулі опалубки
перекриттів
FormDeck
із полістирену

8

9

Блоки і панелі
опалубки стін
із арболіту

Панелі опалубки
із металевих
сплошних і
сітчастих
профлистів
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Продовження табл. 3.1

10

Опалубка стін
із цегли

11

Панелі опалубки
стін із гіпсових
пластин

12

Блоки опалубки
стін
із застосуванням
магнезіального
в’яжучого

З

урахуванням

таких

територіальних

і

економічних

переваг

запропонована незнімна опалубка з застосуванням магнезіального в’яжучого.
Вона складається з модулів з поздовжніми блоками, жорстко об’єднаними
прямокутними рамами і наповнювачів (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Блок незнімної опалубки стін із магнезіального в’яжучого
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Характеристики міцності конструкції, зведеної у такий спосіб, залежать
від взаємодії конструкції опалубки з бетонним сердечником. Крім цього,
стіни з незнімною опалубкою значно тонше традиційних (наприклад,
цегляних), що дозволяє збільшити експлуатаційну площу будівлі (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Порівняння опалубних матеріалів Лівану
Товщина
ізоляційного
Матеріали і конструкцій для Щільність, шару,
що
забезпечує
3
зведення стін
кг/м
нормативний
термічний
спротив, см
Залізобетон
2500
120
Цегла глиняна
1800
56
Ніздрюватий бетон
600
14
Дерев’яні конструкції опалубки 500
13
Незнімна опалубка
800
до 5
з застосуванням магнезіального
в’яжучого
З таблиці видно, що серед основних матеріалів незнімна опалубка має
найменшу питому вагу і товщину ізоляційного шару для забезпечення
нормативного термічного опору. При її застосуванні зводиться монолітна
стіна, котра з внутрішнього і зовнішнього боків захищена тепло- і
звукоізоляційною оболонкою. Завдяки такій конструкції стіни будинку, що
побудовані із застосуванням незнімної опалубки, є міцними, легкими і дуже
теплими. Крім того мінімізуються розміри складських площ будівельного
майданчика, що дозволяє виконувати роботи з будівництва та реконструкції
навіть на щільно забудованій території.
Встановлено переваги незнімної опалубки у порівнянні з іншими
конструктивно-технологічними рішеннями:
‒ екологічність і недефіцитність сировини;
‒ високі темпи зведення конструкцій;
‒ низька питома вартість стінових конструкцій;
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‒ проста технологія виконання робіт при зведенні стін (принцип Лего);
‒ низька вартість перевезення;
‒ можливість хрестоподібного з’єднання у порівнянні з більшістю
конкуруючих видів незнімної опалубки;
‒ збільшення міцності монолітного з’єднання кута і стіни за рахунок
кутових елементів.
З метою підвищення адгезійної міцності зчеплення теплоізоляційного
бетонного сердечника з внутрішньою поверхнею незнімної опалубки
використовувався каустичний магнезит марки ПМК-87 [4,5].
Як було встановлено в ході досліджень, в описаному проблемному полі
недостатньо відображені аспекти досліджень, що стосуються перспектив
застосування магнезійних в’яжучих для збірно-монолітного малоповерхового
будівництва. Експериментальна частина у цьому напрямку не має
підтверджень такої ефективності. Зокрема, було проведено дослідження з
визначення показника зчеплення теплоізоляційного бетонного сердечника з
внутрішньою поверхнею незнімної опалубки з магнезійного в’яжучого, що
визначали на спеціальних зразках. У середині металевої форми розміщувався
металевий сердечник 50×50×100 мм з послідуючим заповненням вільного
простору форми бетоном (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Експериментальна партія зразків кубічної форми перед заповненням
сердечника теплоізоляційною бетонною сумішшю
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Порожнини зразків заповнювали різними складами теплоізоляційних
магнезитових бетонів з додаванням тирси і полістиролових кульок. Інші
характеристики теплоізоляційних бетонів визначали на зразках-кубиках
100×100×100 мм. Склади і фізико-механічні показники наведено у табл. 3.3.
Для оцінки міцності зчеплення бетонного сердечника з внутрішньою
поверхнею незнімної опалубки був використаний методу витискування
теплоізоляційного бетонного сердечника з обойми опалубки за допомогою
пуансона. На зразки кубів, порожнечі яких були заповнені теплоізоляційним
бетоном, одягали металевий пуансон розмірами 50×50×100 мм.
Таблиця 3.3
Фізико-механічні характеристики теплоізоляційних складів
№
зп.

1

2

3

Склади

Од.
вим.

1
ч.
обсягу;
3
ч.
обсягу;
25%
ПМК;
50%
ПМК.
1
ч.
Каустичний
обсягу;
магнезит ПМК-87.
ч.
Тирса дерев’яна. 4
обсягу;
MgCl2.6Н2О.
25%
Вода.
ПМК;
50%
ПМК.
1
ч.
Каустичний
обсягу;
магнезит ПМК-87.
ч.
Тирса дерев’яна. 5
обсягу;
MgCl2.6Н2О.
25%
Вода.
ПМК;
50%
ПМК.
Каустичний
магнезит ПМК-87.
Тирса деревʼяна.
MgCl2.6Н2О.
Вода.

Міцність
Середня
при
щільність
3
стисканні,
кг/м
МПа

Міцність
зчеплення
з
опалубкою
кгс/см2

по
по
від

420

16,18

1,56

365

10,30

0,88

325

6,67

0,49

від
по
по
від
від
по
по
від
від
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Продовження табл. 3.3

4

5

6

1
ч.
обсягу;
3
ч.
обсягу;
25%
ПМК
50%
ПМК
1
ч.
Каустичний
магнезит ПМК-87. обсягу;
3
ч.
Полістирольні
обсягу;
кульки.
25%
MgCl2.6Н2О.
ПМК;
Вода.
50%
ПМК.
1
ч.
Каустичний
магнезит ПМК-87. обсягу;
3
ч.
Полістирольні
обсягу;
кульки.
25%
MgCl2.6Н2О.
ПМК;
Вода.
50%
ПМК.
Каустичний
магнезит ПМК-87.
Полістирольні
кульки.
MgCl2.6Н2О.
Вода.

по
по
від

305

2,16

0,67

243

0,73

0,29

158

0,23

0,12

від
по
по
від
від
по
по
від
від

Випробування проводили при плавному завантаженні гідравлічного
пресу марки МС-500. Міцність зчеплення теплоізоляційного бетонного
сердечника з незнімною обоймою опалубки обчислювали за формулами (2.1,
2.2)
Як показують проведені експериментальні дослідження (рис. 3.4, 3.5),
за

допомогою

використання

магнезіальних

в’яжучих

і

органічних

наповнювачів можна підвищити міцність, а значить несучу здатність
тришарових стін будівель, використовуючи в якості зовнішніх шарів
незнімну опалубку.
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Рис. 3.4. Міцність зчеплення теплоізоляційних сумішей заповнення
(каустичний магнезит ‒ тирса деревна) з опалубкою

Рис. 3.5. Міцність зчеплення теплоізоляційних сумішей заповнення
(каустичний магнезит ‒ полістирольні кульки) з опалубкою
3.2. Експериментальні дослідження характеристик міцності пустотілих
стінових блоків та плитних модулів опалубки перекриттів

Питання

формування

ринку

доступного

житла,

розвиток

і

удосконалення індустріального домобудівництва багато в чому вирішуються
на основі впровадження маловитратних, наукомістких технологій. Це
дозволяє забезпечити зниження

витрат, як на стадії

виготовлення
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будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, так і на стадії зведення
будівель.
В

останні

роки

в

практиці

сучасного

будівництва

Лівану

застосовуються різні варіанти конкурентоспроможних енергоефективних
огороджувальних конструкцій. Їх вдосконалення спрямовано на підвищення
якості і довговічності, як в технічному, так і в економічному аспекті.
Аналіз досвіду будівництва показує, що застосування монолітних стін у
порівнянні з конструкціями з цегли, збірного залізобетону дозволяє
розширити можливості об'ємно-планувальних рішень, а також організувати
потокове

виробництво

робіт

із

застосуванням

широкої

механізації

будівельних процесів. Дослідження показують також, що ефективність
пристрою монолітних стін і технологічність їх зведення багато в чому
залежить від обраного типу опалубних систем.
Проведений аналіз зведення будівель і споруд в умовах жаркого
клімату показує, що основними причинами, що перешкоджають широкому
впровадженню об'ємно-переставних, об'ємно-блокових і ковзних конструкцій
опалубок є недосконалість опалубного оснащення і технології виробництва
опалубних робіт. До наслідків відносять утворення поверхневих тріщин в
бетоні під час набору розпалубочной міцності, що виникають під дією
сонячної радіації, значних температурних перепадів, що робить суттєвий
вплив на фізико-механічні властивості бетону.
Отже, з метою інтенсифікації зведення об'єктів, зниження витрат праці
і вартості робіт необхідно працювати в напрямку вдосконалення рішень
опалубки і технології виробництва бетонування конструкцій. Рішення задач
вдосконалення

опалубного

оснащення

неможливо

без

урахування

особливостей спекотного клімату, що характеризуються інтенсивною
сонячною радіацією, підвищеними температурами при укладанні в опалубку
бетону. Проблема захисту бетону від поверхневих температур, вплив
сонячної радіації можна реалізувати в розробці нових підходів до створення
технологій улаштування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій.
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Найбільш

перспективним

на

сучасному

етапі є

улаштування

конструкцій в незнімній опалубці. Незнімна опалубка після укладання
монолітного бетону залишається в тілі забетонованої конструкції, при цьому
забезпечується спільна робота опалубки і бетонної конструкції і є
непотрібним або є мінімальним догляд за укладеним бетоном. Опалубка в
даному випадку є не тільки формотворною системою, але і вирішує завдання
щодо захисту поверхні від агресивного впливу середовища, підвищує
характеристики міцності конструкції, оптимізує режим твердіння бетону.
Застосування незнімної опалубки зменшує фінансові вкладення і скорочує
терміни будівництва, в тому числі за рахунок виключення циклу розпалубки
конструкцій і витрати на експлуатацію об'єктів (опалення та кондиціювання
повітря). Перехід на незнімну опалубку на 35-60% знижує витрати праці на
оздоблювальні роботи, виключає використання металомістких опалубних
систем (до 60 т на будівлю), що при сучасних цінах на метал набуває
важливого значення.
Існує статистика, що показує технічні переваги монолітних стін, що
виконані в незнімній опалубці, яка полягає в зменшенні в 4,12 рази питомої
маси стіни відносно цегляної, в той час як при використанні звичайної
опалубки вона зменшується в 3 рази. Крім того, економічний ефект,
отриманий за рахунок скорочення термінів будівництва при використанні
незнімної опалубки, дозволяє зменшити вартість 1 м3 стін на 24,6%.
Важливим моментом у виборі ефективної захисної конструкції грає
регіональний

фактор,

що

враховує соціально-економічні,

кліматичні

особливості і технічні можливості будівельного виробництва даного регіону.
З метою підвищення технологічності та ефективності зведення будівель
пропонується незнімна опалубка, що розроблена на кафедрі технології
будівельного
будівництва

виробництва
та

Харківського

архітектури

для

національного

швидкого

і

університету

якісного

зведення

енергоефективних монолітних будівель і ефективного вирішення житлової
проблеми в Лівані (рис.3.6).
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Рис. 3.6. Незнімна опалубка у вигляді пустотілого блоку
Відмінною особливістю запропонованої конструкції є те, що при рівній
товщині з кладкою з легких або ніздрюватих бетонів, вона володіє
підвищеним опором теплопередачі, забезпечуючи при цьому високу
довговічність і підвищену пожежну безпеку. Розроблена незнімна опалубка
має форму паралелепіпеда, що має наскрізні порожнечі розмірами
600×300×200 мм з товщиною стінки 20-30 мм. Всередині неї можливі
перегородки, висота яких може бути менше висоти стінок. Всередині
конструкції стіни будівлі утворюються сполучені вертикальні колодязі і
горизонтальні канали, в які можна укладати горизонтальну і вертикальну
арматуру, а також укладати бетонні суміші: щільну - для фундаментів і стін
підвалів, теплоізоляційну - для зовнішніх стін.
Дана незнімна опалубка є ефективним технологічним рішенням для
багатьох додаткових цілей: в будівництві стаціонарних приватних і
виробничих басейнів і резервуарів, підпірних стін, опор і терас. Опалубні
блоки можна виготовляти з литих бетонних сумішей з подальшою вібрацією,
але набагато ефективніше використовувати вібропресування напівсухих
бетонних сумішей.

На

будівельному

об'єкті блоки вручну

або

використанням спецтехніки збираються в конструкцію необхідної геометрії.
Головними перевагами даної технології є:

з
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- вага опалубних блоків не перевищує 30 кг, що дозволяє зводити
фундаменти, стінові конструкції будівель і споруд без залучення засобів
механізації;
-

конструктивні

особливості

блоків

опалубки

дозволяють

використовувати будь-який облицювальний і ізоляційний матеріал;
- високий ступінь технологічності, що забезпечує високі темпи робіт;
- низька вартість блоків;
- скорочення термінів будівництва, стіни зводяться в 5-6 разів швидше,
ніж із цегли, в зв'язку з цим витрати на оплату праці будівельників
скорочується в 2-3 рази.
- універсальність блоків для різних архітектурних і конструкційних
рішень, поверховості;
- простота виконання внутрішньої розводки комунікацій;
- екологічність будівництва і відсутність відходів, будівельного сміття
на території;
- підвищена міцність і довговічність конструкцій, що зводяться.
Технологічну послідовність ділять на три етапи: монтаж блоків,
армування й укладання бетонної суміші. При цьому спочатку укладають
бетон в кути конструкції, а потім основну частину. При влаштуванні дверних
і віконних прорізів використовують добірні блоки опалубки під відповідний
розмір. Перекриття виготовляють у вигляді монолітної залізобетонної плити
з застосуванням незнімної опалубки. Спираються вони на несучі стіни
незнімної опалубки. Після укладання бетону приступають до обробки
зовнішньої поверхні опалубки за допомогою штукатурення, шпаклівки,
облицювання плиткою або гіпсокартоном. Зовнішня стіна або фасад
обробляється за допомогою сайдингу, клінкерної плитки, каменю, цегли,
штукатурки.
В даний час найбільш поширеним гідравлічним в'яжучим для
виготовлення

незнімної

опалубки

є

портландцемент.

Отримання

портландцементу є дуже енергоємний процес, він супроводжується значним

77

виділенням вуглекислого газу в атмосферу. Тому в Лівані виробники і
споживачі в'яжучих матеріалів націлені на розробку більш енергоефективних
способів виробництва в'яжучих, одержуваних при більш низькій температурі
і володіють необхідними характеристиками для виробництва ефективних
будівельних виробів.
Один із способів вирішення цієї проблеми - це використання
магнезіальних цементів. Ці в'яжучі є неенергоміскі (температура випалу 750800°С) і за багатьма властивостями перевершують портландцемент. Вони не
вимагають

вологих умов для

твердіння,

характеризуються

високою

вогнестійкістю, низькою теплопровідністю. Крім цього, вони мають високу
адгезію по відношенню до різних органічних (деревна тирса) і неорганічних
заповнювачів, вироби мають високу міцність в ранні терміни твердіння,
інсектицидні, пружні, легкі, не піддаються впливу масел, нафтопродуктів і
фарб.
Насипна щільність магнезіального в'яжучого коливається від 700-800
кг/м3, зменшуючись зі збільшенням тонкості помелу, терміни схоплювання
залежать від температури випалу і тонкості помелу.
Початок схоплювання настає не раніше 20 хв, а кінець не пізніше 6 год,
міцність при стисненні досягає в 28-добовому віці 40-60 МПа, а в жорстких
розчинах до 80-100 МПа. Через одну добу твердіння міцність бетонів на
каустичному магнезиті становить 35-50%, а через сім діб - 60-90% від
марочної міцності.
Застосування у виробництві будівельних матеріалів магнезіального
в'яжучого,

що

затворяють

хлоридом

магнію,

вимагає

врахування

особливостей його гідратації і формування структури при твердінні, що
забезпечують магнезіальному каменю і виробам на його основі необхідні
властивості. При замішуванні в'яжучого розчином солі до складу суміші , що
твердіє, вводився активний компонент - хлорид магнію, котрий збільшує
розчинність MgO і одночасно є складовою частиною кристалізаційних
новоутворень.
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За різними джерелами кристалогідрати мають такий вигляд:
3MgO + MgCl2 + 11H2O 3Mg(OH)2MgCl28H2O; 3Mg(OH)2MgCl2 8H2O +
2Mg(OH)25Mg(OH)2MgCl28H2O.
Октагідрат

трігідрооксіхлоріда

магнію

3Mg(OH)2×MgCl2×8H2O

кристалізується у вигляді голок і волокон, які, зростаючись між собою,
надають жорсткість каркасу в ранні терміни. Вирізняється Mg(OH)2 при
гідратації частково кристалізується в брусит. Кристали і гель Mg(OH)2
ущільнюють кристалічну решітку, утворену оксихлоридом магнію, надаючи
системі підвищену міцність. При тривалому зберіганні виробів на повітрі
оксихлориди магнію можуть переходити в оксіхлоркарбонати магнію складу
Mg(OH)2×MgCl2×2МgCO3×6Н2О.
У проведених нами дослідженнях для виготовлення пустотілих блоків
незнімної опалубки використовували такі матеріали: для замішування
магнезиального

в'яжучого використовували водні розчини MgCl2 з

щільністю 1,22 г / см3. Заповнювачем був щебінь гранітний фракції 3-8 мм.
В'яжучий Каустичний магнезит марки ПМК-87.
Виготовлені зразки незнімної опалубки у вигляді пустотілих блоків
(рис. 3.6) піддавалися випробуванню у віці 1, 3 і 6 місяців. Випробовувалися
зразки блоків незнімної опалубки на 500-тонному гідравлічному пресі марки
ПСУ-500 (рис. 3.7, 3.8). Результати випробувань наведені в табл. 3.4 і на рис.
3.9.
Таблиця 3.4
Міцність при стисканні зразків незнімної опалубки
Номер
зразків
1
2
3

Вік
зразків
міс.
1
3
6

Руйнівне
навантаження,
т
82
98
111
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Рис. 3.7. Випробування зразка блоку незнімної опалубки на гідравлічному
пресі ПСУ-500

Рис. 3.8. Блок незнімної опалубки після руйнування
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Рис. 3.9. Залежність набору міцності блоків незнімної опалубки від віку
зразків
Крім того, було виготовлено фрагменти зразків незнімної опалубки у
вигляді пластини розмірами 1200×500 завтовшки 35 мм для бетонування
плит перекриття для визначення їх несучої здатності. Результати досліджень
наведені в табл. 3.5 і на рис. 3.10, 3.11.
Таблиця 3.5
Згинальні навантаження і деформації для пластини
Навантаження, т Деформації, мм
0,5
0,5
1,0
1,5
1,5
2,7
2,0
4,2
2,5
6,82
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Рис. 3.10. Випробування плити незнімної опалубки на деформації

Рис. 3.11. Залежність деформації від навантаження при випробуванні плити
незнімної опалубки
Висновки до розділу 3.

1. При використанні незнімної опалубки в умовах сухого жаркого
клімату можна уникнути утворення поверхневих тріщин бетону в період
набору міцності через відсутність випаровування.
2. Отримані результати експериментів характеризують підвищену
міцність конструкцій незнімної опалубки у вигляді пустотілих блоків і
опалубних плит для перекриттів з магнезіального в'яжучого.
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РОЗДІЛ 4
УРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ФАКТОРІВ НА ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ БЕТОНУВАННЯ В НЕЗНІМНИХ
ОПАЛУБКАХ
4.1. Загальні положення методики
Проблемами оптимізації при прогнозуванні параметрів організаційнотехнологічних рішень займався ряд вчених. Серед подібних робіт - праці
Ю.П. Адлера [2; 3], В.А. Вознесенського [16], В.В. Налімова [81, 82]. У них
авторами

розглядалися

питання,

що

пов'язані

з

прийняттям

неформалізованих рішень при виборі параметра оптимізації факторів і при
інтерпретації результатів. У роботах Н. Джонсона і Ф. Ліона [50, 51], К.
Хартмана [136] викладені стандартні статистичні методи і прийоми, що
широко використовувались при виконанні будь-якої експериментальної
роботи, побудові математичних моделей різного виду, експериментальній
оптимізації.
Оптимізація організаційно-технологічних рішень в даній роботі в
частині математичного моделювання розглядається як процес розміщення
реального об'єкта, тобто математичної моделі, в міжструктурних взаєминах
[2]. Метод математичного моделювання ґрунтується на поданні процесу
зведення бетонних і залізобетонних конструкцій в незнімних опалубках, як
комплексного і системного.
Аналіз технологічних і технічних преамбул алгоритму математичного
моделювання показав, що організаційно-технологічні рішення зведення
таких конструкцій і ресурсні обмеження збільшують складність процесу.
Як відомо, під математичною моделлю мається на увазі рівняння, що
зв'язує параметр оптимізації з факторами. Дане рівняння в загальному
вигляді можна записати так:
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y   ( x1, x 2, ..., xk ) ,

(4.1)

где,  (......) – «функция від»,

( x1, x2 ..., xk ) – змінні.
Параметр оптимізації - це ознака, за якою ми хочемо оптимізувати
процес, це реакція (відгук) на впливу факторів, які визначають поведінку
досліджуваної функції. Вибір параметра оптимізації - практично важливий
аспект складної проблеми. Параметри оптимізації бувають економічними,
техніко-економічними,

техніко-технологічними,

статистичними,

психологічними та ін. Параметр оптимізації повинен бути ефективним з
точки зору досягнення мети; універсальним; кількісним і виражатися одним
статистично ефективним числом, що має фізичний сенс, простим і легко
обчислювальним, при цьому існуючим для всіх помітних станів.
У тих випадках, коли виникають труднощі з кількісною оцінкою
параметрів

оптимізації,

звертаються

до

рангових підходів.

В ході

дослідження можуть змінюватися апріорні уявлення про об'єкт дослідження,
що призводить до послідовного підходу при виборі параметра оптимізації. З
багатьох параметрів, що характеризують об'єкт дослідження, тільки один,
часто узагальнений, може служити параметром оптимізації. Способи впливу
на об'єкт, що оптимізується, названі чинниками.
Після того як обрані об'єкт дослідження і параметр оптимізації,
включаються в розгляд всі суттєві фактори, які можуть впливати на процес.
Якщо який-небудь суттєвий фактор виявився неврахованим, це може
привести до збільшення помилки математичного експерименту.
Методика урахування впливу організаційно-технологічних факторів в
математичному моделюванні розглядається, як процес розміщення реального
об'єкта, тобто математичної моделі, з метою проведення аналізу та
отримання даних про найбільш важливі властивості реального об'єкта [3].
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При дослідженні описаних технологічних процесів математичне
моделювання використовується для розробки оптимальних організаційнотехнологічних рішень по параметру тривалості робіт.

4.2. Обґрунтування вибору організаційно-технологічних факторів для
побудови математичної моделі
Необхідно відзначити, що методологічно згадані в п. 4.1 та інші подібні
роботи створюють основу для вирішення оптимізаційних задач, але
алгоритм, визначений в них, всякий раз вимагає циклічності дій, не завжди
призводять до виявлення закономірностей. Зміна будь-якого показника
залежить від великої кількості факторів, але з них лише деякі роблять
суттєвий вплив на досліджуваний показник. Частка впливу інших факторів
настільки незначна, що їх ігнорування не може привести до суттєвих
відхилень досліджуваного об'єкта.
Вимоги до сукупності факторів такі: сумісність і відсутність лінійної
кореляції. Обрана множина факторів повинна бути достатньо повною. Якщо
який-небудь суттєвий фактор пропущено, це призведе до неправильного
визначення оптимальних умов або до великої помилки дослідження. Точність
фіксації факторів повинна бути висока. Ступінь точності визначається
діапазоном зміни факторів. Вибір факторів - відповідальний етап при
підготовці до планування експерименту. Від вдалого вибору залежить успіх
оптимізації.
Статистичних даних про ступінь впливу різних факторів на тривалість
робіт з бетонування у незнімних опалубках не існує, для вирішення даного
завдання нами використаний метод незалежного опитування фахівців.
Розробка багатофакторної математичної моделі прогнозування технікоекономічних показників, в першу чергу, передбачала вибір факторів моделі і
їх експертну оцінку.
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Про ступінь впливу факторів на обраний параметр оптимізації в
наукових джерелах міститься мало інформації. Тому в оцінній практиці часто
використовуються експертні оцінки, при яких формалізується досвід
фахівців, що виражається в їх думках. Об'єктивний опис існуючих точок зору
можливий тільки при опитуванні ряду фахівців і використанні статистичного
усереднення.
Широкому колу фахівців (експертів) в галузі проектування

і

будівництва було запропоновано розташувати фактори в порядку убування
ступеня їх впливу на обраний параметр оптимізації (проранжувати). При
цьому було наведено список факторів із зазначенням операціональних
визначень і областей визначення. Кожен експерт міг включати додаткові
фактори, якщо список, на його думку, не повний. Експерти привласнювали
кожному фактору свій ранг (порядкове місце фактора у загальній
послідовності

факторів).

Ранги

позначали

порядковими

числами

натурального ряду (1, 2, 3, 4, …). У тих випадках, коли прогнозований
параметр не вдалося оцінити в кількісній шкалі, його оцінювали в якісній
шкалі.
Отримані в цьому випадку якісні оцінки представляли собою
результати ранжирування об'єктів, тобто розташування їх за ступенем
зростання або зменшення оцінюваного параметра. Привласнені об'єктам
ранги говорили про ступінь вираженості вимірюваної властивості, але не
говорили, наскільки це властивість більше або менше виражена у об'єктів, що
мають різні ранги.
У разі, коли експерт вважав, що всі об'єкти розрізняються між собою за
властивістю, що оцінювалася, то він привласнював кожному об'єкту свій,
відмінний від інших, ранг. Якщо, на погляд експерта, серед оцінюваних
об'єктів були такі, у яких вимірювальна властивість виражена однаково, то
він привласнював їм однакові ранги. Кожне повторення рангів призводило до
зменшення довжини шкали, за якою проводилося ранжування, на одиницю. В
результаті при наявності в оцінках експерта повторюваних рангів його
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оцінки могли бути зіставлені з оцінками іншого експерта тільки в тому
випадку, якщо число повторюваних рангів у них збігалося. Результати
опитування мають вигляд матриці рангів.
Запропоновані експертам фактори були оцінені методом анкетування.
Кожен учасник експерименту отримав анкету, де йому пропонувалося
відповісти на питання і визначити, які з перерахованих 11 факторів мають
найбільший вплив на тривалість виконання робіт. В якості основного
параметра

оптимізації

була

взята

тривалість

виконання

робіт,

як

формотворча характеристика будівельного процесу.
4.3. Прогнозування параметра тривалості робіт із застосуванням
незнімних опалубок для малоповерхових цивільних будівель

При зростанні сукупності факторів, що впливають на точність
прогнозу, застосовуються основні методи прогнозування: статистичні
методи, методи моделювання; методи експертних оцінок; оцінка по аналогу;
інтуїтивні методи.
Імітаційні моделі широко використовуються для прогнозування
техніко-економічних

показників.

В

оцінній

практиці

досить

часто

використовуються методи експертних оцінок. У ряді випадків це викликано
відсутністю

необхідної

інформації.

Зокрема,

одним

з

поширених

колективних методів експертних оцінок є метод рангів. Ранжування дозволяє
обрати з досліджуваної сукупності факторів найсуттєвіший.
Для прийняття правильних, незалежних рішень і оцінок в експеримент
були запрошені експерти - висококваліфіковані фахівці в галузі будівництва і
проектування

робіт з

незнімними опалубки при зведенні несучих

конструкцій малоповерхових будівель (стін і перекриттів). При підготовці до
оцінювання були сформульовані 11 факторів, що впливають на тривалість, з
можливістю додавання і виключення. Методом анкетування було відібрано і
оцінено такі організаційно-технологічні та технічні фактори:
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1 - ступінь суміщення робіт;
2 - висота поверху;
3 - ущільненість будівельного майданчика;
4 - площа перекриття;
5 - якість підготовки конструкцій підземної частини;
6 - рівень механізації робіт;
7 - сезонність і атмосферні умови впливу на технологічний процес;
8 - показник очікування елементів незнімної опалубки перед
укладанням;
9 - співвідношення обсягів незнімних блоків опалубки і укладеного
бетону;
10 - оборотність складських площ;
11 - ступінь забезпеченості процесу засобами для контролю якості
робіт.
Оцінка ступеня узгодженості думки експертів здійснювалася за
допомогою коефіцієнта конкордації (згоди) за формулою:

Kkonk 

K
K max

,

(4.2)

де Kkonk - коефіцієнт конкордації;
K - сума квадратів алгебраїчних різниць;
Kmax - максимально можливе значення суми квадратів алгебраїчних
різниць.
В результаті аналізу стандартизованих експертних оцінок були
отримані дані, які можна представити у вигляді матриці (табл. 4.1)
Таблиця 4.1
Матриця стандартизованих рангів опитування групи експертів
Фактори, m

n

Експерти

i1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

j1

j2

j3

j4

j5

j6

j7

j8

j9

j10

j11

1.05

5.24

2.1

6.29

4.19

3.14

10.48

11.52

8.38

9.43

4.19

Di

66
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Продовження табл. 4.1
i2

2

6.39

1.07

3.19

2.13

7.45

5.32

7.45

10.65

9.58

11.71

1.07

66

i3

3

2

1

5

10

3

4

9

8

6

11

7

66

i4

4

0.96

7.65

6.69
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За результатами оцінок побудована діаграма сумарних рангів факторів

Сумарний ранг

впливу (рис. 4.1).
120,00

105,55
97,79

100,00

87,95

80,00
60,00

41,84

50,11 49,00

55,72

63,29

74,55

70,71

36,50

40,00
20,00
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фактори

Рис. 4.1. Діаграма сумарних рангів досліджуваних факторів
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З діаграми випливає, що на останньому місці з досліджуваних факторів
розміщено оборотність складських площ, сумарний ранг Sj = 105,55. При
цьому до найбільш суттєвих відносяться такі фактори:
- ступінь забезпеченості процесу пристосуваннями для контролю якості
робіт - 11 (Sj = 36,50);
- ступінь суміщення робіт - 1 (Sj = 41,84);
- скрутність будівельного майданчика - 3 (Sj = 49,0);
- показник розбивки несучих стін на яруси бетонування - 2 (Sj = 50,11);
- площа перекриття - 4 (Sj = 55,72);
- якість підготовки конструкцій підземної частини - 5 (Sj = 63,29);
- рівень механізації робіт - 6 (Sj = 70,71);
- співвідношення обсягів незнімних блоків опалубки і укладеного
бетону - 9 (Sj = 74,55).
Для побудови імітаційної моделі прогнозування тривалості робіт
систематизуємо ці фактори і використовуємо в побудові багатофакторної
математичної моделі.
Як об'єкти спостереження прийняті несучі конструкції (стіни і
перекриття) малоповерхових житлових і адміністративних будівель. Для
дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на тривалість
робіт була розглянута вибіркова сукупність проектів.
В

результаті

отримуємо

систему

статистичних

даних

зміни

досліджуваних факторів і відповідних результатів. Після обробки цих даних
отримуємо залежність результуючого ознаки Y від зміни факторних ознак xі,
що описується рівнянням виду:
=

+

∙

+

∙

…

∙

,

(4.3)

де b1 – коефіцієнти регресії, які визначаються на основі обробки
початкових даних.
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Потім була побудована матриця парних кореляцій з використанням
пакета прикладних програм Statistica (табл. 2), виявлені фактори, які тісно
пов’язані з результатом і фактори, які взаємодіють між собою.
Аналіз матриці коефіцієнтів парної кореляції показує, що показник
розбивки несучих стін на яруси бетонування (фактор х2) має найбільший
вплив на тривалість робіт (ознака у), оскільки має найбільшу по модулю
значення коефіцієнта парної кореляції з результативною ознакою (ryx2 =
0,876).
Таблиця 4.2
Кореляційна матриця
Корреляционная матрица
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X9

X11

Y

1.000

0.459

0.876

0.309

0.199

0.566

0.104

-0.837

0.872

X1

0.459

1.000

0.437

0.289

-0.389

0.031

0.185

-0.573

0.433

X2

0.876

0.437

1.000

0.191

0.158

0.456

0.171

-0.762

0.645

X3

0.309

0.289

0.191

1.000

-0.181

0.407

0.255

-0.363

0.256

X4

0.199

-0.389

0.158

-0.181

1.000

0.148

0.020

0.228

0.391

X5

0.566

0.031

0.456

0.407

0.148

1.000

-0.095

-0.601

0.371

X6

0.104

0.185

0.171

0.255

0.020

-0.095

1.000

0.127

0.016

X9

-0.837

-0.573

-0.762

-0.363

0.228

-0.601

0.127

1.000

-0.609

X11

0.872

0.433

0.645

0.256

0.391

0.371

0.016

-0.609

1.000

Таким чином, здійснюється аналіз і інших факторів, які увійшли у
модель. Фактори, що включаються у множинну регресію, повинні пояснити
варіацію незалежної змінної. У роботі застосовані наступні методи побудови
рівняння множинної регресії: метод виключення, метод включення, кроковий
регресійний аналіз.
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Проаналізувавши табличні значення коефіцієнтів регресії, можна
сказати, що коефіцієнти при змінних x1, x2, x3, x4, x5, x6, x9 незначущі при 5% му рівні значущості. З моделі слід виключити той фактор, коефіцієнт якого
має найменший за абсолютною величиною t-статистики, а саме фактор x4 (рзначення 0,83, значення t = -0,23).
Після цього було отримано нове рівняння множинної регресії:
= −287,76 − 95,98 1 + 54,46 2 − 10,8 3 + 129,29 5 + 102,18 6 −
42,52 9 + 367,6 11

(4.4)

Процес виключення факторів зупиняється на тому етапі, при якому всі
регресійні коефіцієнти значимі. Після виключення змінної х6 всі інші
фактори стали вагомі і включені в модель.
У кінцеву модель увійшли змінні х2, х9, х11
У результаті застосування різних підходів до вибору факторів,
використовуючи методи кореляційно-регресійного аналізу, була побудована
багатофакторна регресійна модель залежності тривалості робіт від наступних
факторів:
- показник розбивки несучих стін на яруси бетонування;
- співвідношення обсягів незнімних блоків опалубки і укладеного
бетону;
- ступінь забезпеченості процесу засобами для контролю якості робіт:
= −297 + 77,1

− 28,6

+ 347

(4.5)

Точність моделі оцінюється за допомогою середньої помилки
апроксимації, яка дорівнює 8,6%, і означає, що фактичні значення тривалості
робіт відрізняються від розрахункових в середньому на 8,6%.
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Запропонована

математична

модель

дозволяє

здійснювати

прогнозування урахування факторів, що впливають на показник тривалості
зведення несучих конструкцій стін і перекриттів малоповерхових будівель з
метою розробки заходів щодо скорочення тривалості.
Висновки до розділу 4.
1. Обґрунтовано можливість і доцільність застосування методів
кореляційного

і

регресійного

аналізу

при

дослідженні

впливу

дестабілізуючих факторів на організаційно-технологічні параметри процесу
зведення несучих конструкцій стін і перекриттів малоповерхових будівель.
2. Встановлено, що факторами, які мають найбільший вплив на
показник тривалості робіт, є показник розбивки несучих стін на яруси
бетонування;

співвідношення

обсягів

незнімних

блоків

опалубки

і

укладеного бетону; ступінь забезпеченості процесу засобами для контролю
якості робіт. В результаті застосування різних підходів до вибору факторів,
використовуючи

методи

багатофакторна регресійна

кореляційно-регресійного
модель

аналізу,

отримана

залежності тривалості робіт

від

досліджених факторів.
3. Перевірка виявлених залежностей тривалості від досліджених
факторів за критеріями Стьюдента і Фішера, а також практична апробація в
проектних організаціях підтвердила їх адекватність реальному процесу
зведення несучих конструкцій стін і перекриттів малоповерхових будівель.
4. Використання отриманої моделі дає можливість здійснювати
прогнозування та управління обраними параметрами, які впливають на
результуючий показник тривалості робіт по зведенню несучих конструкцій
стін і перекриттів малоповерхових цивільних будівель.
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РОЗДІЛ 5
ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ОРГАНИЗАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ
БЕТОНУВАННЯ У НЕЗНІМНИХ ОПАЛУБКАХ
5.1.

Формування

принципів

організаційно-технологічного

проектування

Вимоги по експлуатаційній придатності, довговічності конструкцій і
безпеки, встановлювані завданням на проектування, забезпечуються
наступними складовими: вимогами до незнімної опалубки; вимогами до
бетону і його складових; вимогами до арматури; вимогами до тепло-, звукоі шумоїзоляциі; вимогами до розрахунків конструкцій; конструктивними,
технологічними та експлуатаційними вимогами.
При

проектуванні

надійність

конструкцій

встановлюється,

використовуючи розрахункові значення навантажень і дій, розрахункові
характеристики
конструкційних

незнімної

опалубки,

і композиційних

бетону

матеріалів),

і
що

арматури
визначаються

(або
за

допомогою відповідних коефіцієнтів надійності по нормативних значеннях
цих характеристик, з урахуванням рівня відповідальності об'єктів.
Розрахункових значень навантажень і дій набувають залежно від вигляду
розрахункового граничного стану і розрахункової ситуації.
Рівень надійності розрахункових значень характеристик матеріалів
встановлюється залежно від розрахункової схеми і від

небезпеки

досягнення відповідного граничного стану і регулюється відповідно до
значень коефіцієнтів надійності по опалубці, бетону і арматурі або
конструкційного (композитного) матеріалу.
Розрахунок конструкцій із застосуванням незнімної опалубки по
заданому значенню надійності виконується на основі повного вірогідного
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розрахунку за наявності достатніх даних про мінливість основних
чинників, що входять в розрахункові залежності.
Застосування незнімної опалубки передбачає можливість будівництва
об'єктів з використанням наступних систем:
– звʼязкова система з монолітного залізобетону – внутрішні, зовнішні
стіни і перегородки виконують із застосуванням незнімної опалубки;
– звʼязкова система з монолітного залізобетону – внутрішні стіни
виконують з використанням стаціонарної інвентарної опалубки, зовнішні
стіни і перегородки з використанням елементів незнімної опалубки;
– рамно-звʼязкова (каркасна) система з монолітного або збірномонолітного залізобетону – несучи елементи каркаса (стійки, ригелі,
перекриття) виконують із сталевих і залізобетонних конструкцій, а стіни і
перегородки – з використанням елементів незнімної опалубки, при цьому
стіни можуть бути як несучими, так самонесучими і ненесучими.
На об'єктах, що зводяться із застосуванням елементів незнімної
опалубки, передбачено улаштування наступних типів перекриттів:
– збірні перекриття з пустотних плит заводського виготовлення;
– монолітні перекриття на основі стандартної інвентарної опалубки
або магнезитових панелей;
– монолітні і збірно-монолітні перекриття з використанням стельових
магнезитових модулів незнімної опалубки;
– балочні перекриття з несучими елементами з прокатних або зварних
сталевих профілів, у тому числі з тонкостінних сталевих гнутих профілів, а
також дерев'яні.
Стіни і перекриття

із застосуванням магнезитових незнімних

опалубних стінних блоків і стельових модулів виконують шляхом
укладання блоків або установки щитової опалубки перекриттів і їх
заповнення бетонною сумішшю з важкого або легкого бетону з фракцією
заповнювачів 10–20 мм, з осадкою конуса 10–15 см. При використанні
бетонів різного виду для внутрішньої і зовнішньої стіни потрібні заходи
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проти потрапляння бетонної суміші з порожнин внутрішньої стіни в
зовнішню і навпаки. Використання інших видів бетону (полистиролбетон,
поризованный

дрібнозернистий

бетон)

при

зведенні

будівель

із

застосуванням незнімної опалубки допускається при відповідному технікоекономічному і експериментальному обгрунтуванні.
Для зовнішньої обробки можуть передбачатися штукатурка по сітці,
улаштування фасаду з мелкоштучных каменів (цегла), улаштування
вентильованих фасадів і інших фасадних навісних систем. Незалежно від
планованого типу внутрішньої і зовнішньої обробки після встановлення
стінових блоків або готових елементів з блоків, а також укладання бетонної
суміші вертикальні шви між блоками і елементами затираються цементним
складом.
Елементи стін і перекриттів з'єднуються у вузли на будівельному
майданчику, додатково армуються і заповнюються пластичним бетоном,
потім система набирає міцність. Для з'єднання елементів опалубки
застосовуються сталеві або композитні профілі, що закріплюються
шурупами до магнезитової плити. Усі елементи і інші комплектуючі
незнімної опалубки виготовляють в заводських умовах.
На будівельному майданчику армування перекриттів здійснюють за
результатами розрахунку сітками і окремими стрижнями. При примиканні
плит перекриттів до стін робоча арматура діаметром 10 мм повинна мати
анкеровку. Конструкція опалубки (рис. 5.1, 5.2) для зведення стін,
перекриття або покриття, передбачає скоби і арматуру, які призначені не
тільки для роботи в конструкціях, але і для зв'язку незнімної опалубки з
бетоном.
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Рис. 5.1. Модуль незнімної опалубки з магнезитових пластин (стінове
огородження):
Δ ‒ товщина пластин; b ‒ товщина

стінового огородження; 1 ‒

магнезитова пластина; 2 ‒ зʼєднальні фіксатори.

Рис. 5.2. Модуль незнімної опалубки з магнезитових пластин (плити
перекриття):
1 ‒ модуль незнімної опалубки; 2 ‒ фіксатори захисного шару
бетону; 3 ‒ арматура; L ‒ проліт перекриття
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Максимальні розміри елементів опалубки плит перекриттів: по
ширині – не більше 2,4 м, по довжині – не більше 3,0 м.
Технологічна послідовність виконання робіт :
– монтаж опалубних стінових елементів і елементів перекриття;
– додаткове армування стін у вузлах;
– армування перекриття;
– бетонування стін і перекриттів.
Опалубні блоки для зведення монолітних залізобетонних конструкцій
різної конфігурації, розмірів і призначення, класифікують за наступними
ознаками: за призначенням, за місцем розташування, за теплоізолюючою
здатністю, за несучою здатністю.
За призначенням: для зведення монолітних зовнішніх стін (зовнішні
блоки); для зведення внутрішніх стін і перегородок (внутрішні блоки);
блоки спеціального призначення (з високими звуко- і теплоізоляційними
характеристиками).
За місцем розташування : простінкові; підвіконні; перемичкові;
поясні; парапетні; підкарнизні; порядовочні; кутові.
За теплоізолюючою здатністю: неутеплені; утеплені.
За несучою здатністю: звичайної та підвищеної несучої здатності.
Розроблена незнімна опалубка і залізобетонні і бетонні конструкції
будівель, що зводяться, за показниками точності геометричних параметрів
повинні відповідати вимогам табл. 5.1. Перелік методів контролю
геометричних параметрів конструкцій наведений у табл. 5.2.
Незнімна опалубка, що входить в перерізи конструкції, повинна
відповідати вимогам нормативних документів на будівельні конструкції.
Основні показники якості опалубки наведені в табл. 5.3.
Прогин формотворної поверхні і елементів опалубки під дією
сприйманих навантажень при прольоті L не повинен перевищувати:
– L/400 для вертикальних елементів;
– L/500 для горизонтальних елементів.
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Таблиця 5.1
Допуски і способи контролю
Параметр
Відхилення
ліній
площин
перетину від вертикалі або
проектного нахилу на усю
висоту конструкцій для:
- фундаментів
- стін і колон, що підтримують
монолітні покриття і
перекриття
- стін і колон, що підтримують
збірні балочні конструкції
Відхилення
горизонтальних
площин на всю довжину
ділянки, що вивіряється
Місцеві нерівності поверхні
бетону
при
перевірці
двометровою рейкою, окрім
опорних поверхонь
Довжина або проліт елементів

Граничне
відхилення

Контроль (метод, об'єм, вид
реєстрації)
Вимірювальний,
кожен
конструктивний елемент, журнал
робіт

20 мм
15 мм

10 мм
20 мм

Вимірювальний, не менше 5
вимірів на кожні 50-100 м
довжини ділянки, журнал робіт

5 мм

±20 мм

Розмір поперечного перерізу
елементів
Відмітки поверхонь і заставних
виробів, що служать опорами
для сталевих або збірних
залізобетонних колон і інших
збірних елементів
Ухил
опорних
поверхонь
фундаментів при тому, що
спирається сталевих колон без
підливки
Розташування анкерних болтів
:

+6 мм; -3 мм

- в плані всередені контуру
опори
- в плані зовні контуру опори
- по висоті
Різниця відміток по висоті на
стику
двох
суміжних
поверхонь

5 мм

-5 мм

0,0007

Вимірювальний, кожен елемент,
журнал робіт
Вимірювальний, кожен елемент,
журнал робіт
Вимірювальний, кожен опорний
елемент, виконавча схема

Вимірювальний,
кожен
фундамент, виконавча схема

Вимірювальний,
кожен
фундаментний болт, виконавча
схема

10 мм
20 мм
3 мм

Вимірювальний,
виконавча схема

кожен

стик,
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Таблиця 5.2
Методи контролю геометричних параметрів конструкції
Параметр
Вертикальність
горизонтальність
поверхонь
Нерівність
поверхонь

Метод контролю
і

Довжина (проліт),
розміри
поперечного
січення елементів
Відмітки опорних
частин
Ухили
опорних
частин під збірні
елементи
Розкриття тріщин

Провішування,
нівелювання

Засоби
вимірювань
Рейка-відвіс,
нівелір

Мікронівелювання

Двометрова
рейка зі щупами

Лінійні вимірювання

Сталева рулетка
10 м, лінійка

Нівелювання

Нівелір

Нівелювання

Нівелір, рівень

Візуальний,
вимірювальний

Вимірювальна
лупа зі шкалою
0,1
мм,
електронний
вимірювач
ширини тріщин

Обсяг контролю
Кожен
конструктивний
елемент
Не менш п’яти
вимірювань
на
кожні 50-100 м
довжини елементів
Кожен елемент

Кожен
елемент
Кожен
елемент

опорний
опорний

Кожен
конструктивний
елемент

Таблиця 5.3
Показники якості опалубки
Найменування
Точність виготовлення і монтажу:
- відхилення лінійних розмірів швів на довжині, мм, не
більше:
до 1 м
до 3 м
- відхилення лінійних розмірів панелей на довжині до 3 м,
мм, не більше
Перепади на формостворюючих поверхнях:
- стикових з’єднань щитів, мм, не більше
- стикових з’єднань палуби, мм, не більше
Відхилення від прямолінійності горизонтальних елементів
опалубки перекриттів на довжині 1 м, мм
Відхилення від прямолінійності формостворюючих
елементів на довжині 3 м, мм, не більше

Значення

0,8
1,0
1,5

1,0
0,5
1/1000, але не більше 10
2,0

100

Продовження табл. 5.3
h/1000

Відхилення від прямолінійності вертикальних несучих
елементів (стійок, рам) опалубки перекриттів на висоті h,
мм, не більше
Відхилення
від
плоскостності
формостворюючих
елементів на довжині 3 м, мм, не більше
Різниця довжин діагоналей щитів висотою 3 м і шириною
1,2 м, мм, не більше
Відхилення від прямого куту щитів формостворюючих
елементів на ширині 0,5 м, мм, не більше
Наскрізні щілини у стикових з’єднаннях, мм, не більше
Висота виступів на формостворюючих поверхнях, мм, не
більше
Кількість виступів на 1 м2 , шт., не більше
Висота впадин на формостворюючих поверхнях, мм, не
більше
Кількість впадин на 1 м2 , шт., не більше

2,0
2,0
0,5
0,5
1,0
2
Не допускається
Не допускається

Конструкція опалубки повинна забезпечувати:
– міцність, жорсткість і геометричну незмінність форми і розмірів під
впливом монтажних, транспортних і технологічних навантажень;
– проектну точність геометричних розмірів монолітних конструкцій і
задану якість їх поверхонь;
– максимальну адгезію магнезитної плити до бетону;
– мінімальне число типоразмеров елементів;
–

можливість

компактного

складання

і

переналадки

(зміни

габаритних розмірів або конфігурації) в умовах будівельного майданчика;
– можливість фіксації закладних деталей в проектному положенні і з
проектною точністю;
– технологічність при виготовленні і можливість застосування засобів
механізації при монтажі;
– мінімізацію матеріальних, трудових і енергетичних витрат при
монтажі;
– герметичність зформотворних поверхонь;
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– режим температури і вологості, необхідний для твердіння і набору
бетоном проектної міцності;
– швидку установку опалубки без пошкодження елементів опалубки.
У зовнішніх конструкціях товщину теплоізоляційного шару стіни
визначають з теплотехнічного розрахунку залежно від необхідного опору
теплопередачі стіни і теплофізичних характеристик використовуваного
матеріалу, виду особливо легкого бетону і його щільності. Ефективно
застосовувати особливо легкі бетони класу по міцності на стискання не
нижче В0,75 з розрахунковим коефіцієнтом теплопровідності не більше 0,1
Вт/ (м-°C).
Сполучення зовнішньої стіни з кінцевою ділянкою перекриття слід
здійснювати так, щоб стіна повністю або частково спиралася на перекриття.
При цьому під кінцевою ділянкою перекриття передбачається проміжок,
що заповнюється еластичним матеріалом, забезпечує вільні вертикальні
деформації кінцевої ділянки перекриття без передачі навантаження від
перекриття на зовнішню стіну, що пролягає нижче.
Перемички над віконними і дверними отворами виконують з того ж
бетону, що і стіни (конструкційного для внутрішніх несучих стін і
особливо легкого для зовнішніх навісних). При цьому армування
розтягнутої зони перемички виконують з анкерної арматури, яка по кінцях і
по довжині перемички повинна забезпечувати передачу зусилля на бетон.
Розрахунок

перемичок

проводять

по

міцності,

тріщиностійкості

і

деформаціях як залізобетонного елементу, при цьому спільна робота
подовжньої арматури з особливо легким бетоном низької міцності повинна
бути забезпечена достатнім опором стисканню бетону під анкерами при
передачі зусиль з подовжньої арматури на бетон.
Блоки незнімної опалубки виготовляють у формі прямокутного
паралелепіпеда з вертикальними порожнечами, пазами в поперечних
стінках блоків для укладання арматури і створення суцільної опорної
поверхні бетону. Робочі розміри блоків опалубки наводять на кресленнях.
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Зовнішні розміри блоків опалубки вказують у наступному порядку:
довжина, ширина (товщина), висота. Максимальні розміри блоків по
довжині, ширині і висоті, мм: 1000, 380, 250.
Допустимі відхилення від вказаних розмірів окремих блоків опалубки
правильної форми повинні відповідати значенням, наведеним у табл. 5.4.
Таблиця 5.4
Допустимі відхилення
Довжина, мм
±5

Ширина (товщина),
мм
±5

Висота, мм
±3

Розмір пустот, виїмок,
перегородок, мм
+10; -3

Відхилення від площини не повинне перевищувати 5 мм в частини
бічних поверхонь і 3 мм – в частині постільних граней. Для блоків
опалубки з постільними гранями, торцевими і бічними поверхнями, які
мають бути встановлені під прямим кутом один до одного, відхилення від
прямого кута не повинне перевищувати 4 мм на довжині 250 мм. Середня
щільність бетону у блоках опалубки рекомендована не менше 500 кг/м3.
Міцність бетону у блоках опалубки має бути достатньою для витримки
тиску бетонної суміші при бетонуванні і ущільненні, а після досягнення
бетоном нормованої міцності при стисканні – не менше класу В1,5.
Армування стін, зведених за допомогою блоків опалубки, проводять
безпосередньо на будівельному майданчику відповідно до проекту
виконання

робіт.

Армування

перекриттів

здійснюють

арматурними

стержнями діаметром 10 мм, що враховують в розрахунках як робочу
арматуру.
Технічні рішення конструктивних елементів будівлі або споруди на
основі блоків опалубки повинні прийматися залежно від їх конструктивних
схем, прийнятих у конкретному проекті (із несучими стінами або
каркасом).
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Несучі конструкції будівлі розраховують відповідно до вимог як
монолітні конструкції з урахуванням того, що після твердіння бетону
опалубка стає елементом монолітної конструкції, який повинен включатися
у розрахунковий переріз конструкції, а характеристики матеріалу опалубки
повинні ураховуватися при розрахунку конструкції за несучою здатністю і
енергоефективністю, пожежною безпекою, шумо- і звукоізоляцією.
Елементи опалубки, що підлягають транспортуванню і зберіганню в
вертикальному положенні, слід встановлювати в спеціальні транспортні
контейнери.

Передачу

тимчасового

навантаження

від

риштування,

складованих матеріалів і т.д. на споруджувані стіни за допомогою
незнімної опалубки через тимчасові і капітальні перекриття необхідно
здійснювати у відповідності з проектом організації робіт з метою
уникнення аварійних ситуацій.
Правила проектування.
До вертикальних навантажень на опалубку відносяться:
– власна вага опалубних елементів, їх кріплень і підтримуючих
пристроїв;
– вага укладеної бетонної суміші (вага бетонної суміші приймається:
для важкого бетону 2500 кг/м3, особливо легкого 250-600 кг/м3, для інших
бетонів – за фактичною масою);
– вага арматури (приймається за проектом, при відсутності проектних
даних – 100 кг/м 3);
– вага транспортних засобів і робітників, які перебувають на опалубці
при бетонуванні (не менше 250 кгс/м2 );
– вага зосередженого навантаження від технологічних засобів згідно з
фактичним можливим завантаженням відповідно до проекту виконання
робіт, але не менше 130 кг або додаткового динамічного навантаження від
вібрації бетонної суміші – не менше 200 кг/м2 ;
– вітрові та снігові навантаження.
До горизонтальних навантажень на опалубку відносяться:
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– вітрові навантаження;
– максимальний бічний тиск бетонної суміші, кгс/м2.
Коефіцієнт надійності по навантаженню визначається по табл. 5.5.

Таблиця 5.5
Коеффіцієнт надійності по навантаженню
Вид навантаження
Власна вага опалубки, лісів і елементів кріплень
Вага бетону і арматури
Від руху робітників і транспортних засобів
Від вібрації бетонної суміші
Бічний тиск бетонної суміші
Бічний тиск бетонної суміші при бетонуванні колон
Динамічні навантаження при вивантаженні бетонної
суміші в опалубку

Коеффіцієнт надійності
по навантаженню
1,1
1,2
1,3
1,3
1,3
1,5
1,3

При ущільненні бетонної суміші зовнішніми вібраторами (а також
внутрішніми при радіусі дії вібратора R≥H, де H – висота опалубки, м) тиск
приймається гідростатичним з трикутною епюрою розподілу тиску.

Pmax = ρH

(5.1)

Результуючий тиск P визначається:
P = ρH/2

При

ущільненні

бетонної

суміші

(5.2)

глибинними

вібраторами

максимальний бічний тиск Pmax :
Рmax = ρ(0,27V + 0,78)К1 К2,
де ρ ‒ обʼємна вага бетонної суміши, кг/м 3;

(5.3)
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V ‒ швидкість бетонування (швидкість заповнення опалубки по висоті),
м/ч;
K1 ‒ коефіцієнт, що враховує вплив рухливості (жорсткості) бетонної
суміші (приймати рівним 0,8 для сумішей з осадкою конуса від 1 до 4 см;
рівним 1,0 для сумішей з осадкою конуса від 5 до 9 см; рівним 1,2 для
сумішей з осадкою конуса більше 9 см;
K2 ‒ коефіцієнт, що враховує вплив температури бетонної суміші
(приймається рівним 1,15 для сумішей з температурою 5‒7°С; 1,0 – для
сумішей з температурою 12‒17°С; 0,85 ‒ для сумішей з температурою
28‒32°С; для проміжних температур значення коефіцієнтів приймаються по
більшій їх величині).
Динамічні навантаження, що виникають під час вивантаження
бетонної суміші, приймаються по табл 5.6.

Таблиця 5.6
Навантаження при вивантаженні бетонної суміши
Спосіб подачи бетонної суміши в опалубку
Спуск по лотках, хоботах
Вивантаження з бадддів місткостю, м3 :
- до 0,8
- більше 0,8
Укладання бетононасосами

Навантаження, кгс/м2
400
400
600
800

Значення навантаження від вібрації бетонної суміші приймається
рівним 400 кгс/м2. Максимальні навантаження в усіх випадках з
урахуванням всіх коефіцієнтів приймаються не вище гидростатических.
Елементи опалубки повинні щільно примикати один до одного при
складанні. Стики виконуються шириною 8 мм і глибиною 1–2 мм або
фрезерним швом шириною 12 мм і глибиною 1–2 мм. Розрахунок
(проектування) незнімної опалубки з блоків опалубки на бічний тиск
бетонної суміші здійснюється як для бетонних елементів з умови
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Mz ≤ Rbt Wpl,

(5.4)

де Mz ‒ найбільша величина згинального моменту на зовнішню стінку
блоку від бетонної суміші, яка встановлюється розрахунком у вигляді
епюри згинальних моментів;
Wpl ‒ упругопластичний момент опору поперечного перерізу стінок
блоків, що приймається з урахуванням підвищених пластичних деформацій
рівним
Wpl = bh2 / 3,5,

(5.5)

де Rbt ‒ розрахункове значення межі міцності легкого бетону на розтяг;
b

‒ ширина прямокутного поперечного перерізу стінки блоку,

відповідає висоті блоку;
h

‒ висота прямокутного поперечного перерізу стінки блоку,

відповідає товщині зовнішньої стінки блоку.
5.2. Техніко-економічна ефективність запропонованих рішень

З метою зниження тривалості робіт із застосуванням незнімних
опалубок і підвищення експлуатаційної надійності зведених конструкцій
автором запропоновано:
 при проектуванні конструктивних, технічних і організаційнотехнологічних рішень використовувати розроблену методику прогнозування
параметра тривалості робіт, де ураховується вплив технічних і організаційнотехнологічних факторів;
 використовувати методику експериментального обґрунтування при
проектуванні раціональних характеристик міцності й технологічності при
бетонуванні у незнімних опалубках;
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 впроваджувати

принципи

організаційно-технологічного

проектування, пріоритетними якостями яких є довговічність, висока
експлуатаційна надійність, технологічність застосування, низька вартість
незнімних опалубок з магнезіального в’яжучого.
Беручи до уваги результати досліджень і впровадження, організаційнотехнологічні рішення на цивільних об’єктах, що запропоновані, є економічно
ефективними, тому що застосування розроблених рішень на практиці
дозволяє одержати технологічні, міцні й довговічні несучи конструкції з
оптимальною вартістю, що виключають багаторазові ремонтні роботи. На
нашу думку,

оцінку доцільності застосування

даних організаційно-

технологічних рішень, а також оцінку економічної ефективності слід
розраховувати комплексно, не тільки виходячи з одноразових витрат на
зведення конструкцій стін та перекриттів, але також ураховувати витрати на
підтримку їх нормального експлуатаційного стану, а також на підтримку
нормального експлуатаційного стану обладнання, що встановлено всередині
таких об’єктів.
Розрахунки економічного ефекту від застосування вдосконалених
технологічних рішень з бетонування у незнімних опалубках з магнезіального
в’яжучого можна оцінити:
Е   1  З2 А2 ,

(5.6)

де  1 й З2  наведені витрати на одиниці об’єму робіт, що виконуються
відповідно із застосуванням базової й нової технології, грн.;
À2  річний обсяг робіт, що виконуються у розрахунковому році із

застосуванням нової технології, у відповідних одиницях виміру.
Висновки до розділу 5.

1. Розроблено структуру технічного та організаційно-технологічного
проектування ефективних рішень, що підвищують надійність монолітних
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конструкцій стін і перекриттів з застосуванням незнімних опалубок з
магнезійного в’яжучого та забезпечують зниження експлуатаційних витрат
та тривалості робіт.
2. Підтверджено працездатність, технічний результат та економічний
ефект для розроблених рішень опалубок. Наукові розробки використано при
впровадженні організаційно-технологічних схем раціоналізації параметрів
опалубних робіт. Результати, що отримані в дисертаційній роботі,
впроваджено у виробничих умовах на об’єктах ТОВ «Бінітек» (акт від 21
серпня 2019 р.) і АТ «Укпромбуд» (акт від 26 квітня 2019 р.).
3. У

дослідженнях

з

економічної

ефективності

запропоновано

здійснювати комплексні розрахунки з урахуванням не тільки одноразових
витрат, але й витрат на підтримку нормального експлуатаційного стану
конструкцій.

Запропоновано

вважати

довговічність

універсальним

показником техніко-економічної оцінки зведених конструкцій, тому що
періодичність ремонтних і відновлювальних робіт впливає на збільшення
сформованих техніко-економічних показників.
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ВИСНОВКИ
На основі виконаних досліджень, що представлено у дисертації,
сформульовані й обґрунтовані наукові пропозиції, сукупність яких можна
кваліфікувати як теоретичне узагальнення й нове рішення актуального
науково-прикладного завдання підвищення ефективності організації й
технології процесів бетонування у незнімних опалубках цивільних будівель у
Лівані, що знайшло відображення в наступному:
1. Проаналізовано і узагальнено методичні підходи, досліджено наукові
джерела і нормативну базу в окресленої галузі будівництва. Дослідження
конструктивних

особливостей

бетонування

несучих

конструкцій

малоповерхових цивільних будівель у незнімних опалубках дозволило
виявити найпоширеніші з них, аналіз і узагальнення організаційнотехнологічних рішень дали можливість визначити найбільш раціональні
варіанти з урахуванням особливостей існуючих методів виконання робіт.
Отримано підтвердження актуальності розробки технічних і технологічних
рішень з бетонування у незнімних опалубках стін і перекриттів з
використанням магнезиальних в’яжучих.
2. Розроблена методика експериментальних досліджень й проведені
експерименти з визначення міцності блоків і панелей незнімних опалубок та
їх адгезії до бетонів заповнення, що впливає на ефективність процесів
бетонування і експлуатаційну надійність зведених конструкцій. Встановлено,
що міцність запропонованих блоків і панелей опалубки у 8-10 разів вище, ніж
у подібних конструкцій на портландцементі. Отримано залежності, що
відображають

вплив

характеристик

бетонів

з

теплоефективними

наповнювачами суміші на параметри міцності та адгезії. Отримані дані, що
враховують вплив конструктивних особливостей та бетонів заповнення на
характеристики надійної експлуатації.
3. Встановлено, що найбільшу адгезію мають склади теплоізоляційних
сумішей з додаванням деревної тирси, що визначає перспективи щодо їх
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ефективного

використання.

Запропоновано

використовувати

метод

вібровакуумування при виготовленні блоків і панелей незнімних опалубок, а
проведені експериментальні дослідження

підтвердили

у

середньому

двократне підвищення міцності даних конструкцій.
4. Удосконалено методичний підхід у дослідженнях, що відображає
виявлення, систематизацію й взаємозв’язок дестабілізуючих факторів, котрі
характеризують специфічні особливості зведення у Лівані малоповерхових
цивільних будівель у незнімних опалубках і методів виконання бетонних
робіт. Встановлено закономірності впливу даних факторів на міцність,
технологічність зведення і довговічність несучих конструкцій.
5.

Розроблено

методику

урахування

впливу

організаційно-

технологічних факторів на параметри процесу бетонування у незнімних
опалубках за умови оптимізації тривалості виконання робіт. Встановлено, що
факторами, які мають найбільший вплив на тривалість робіт, є показник
розбивки несучих стін на яруси бетонування; співвідношення обсягів
незнімних блоків опалубки і укладеного бетону; ступінь забезпеченості
процесу засобами для контролю якості робіт. В результаті застосування
різних підходів до вибору факторів, використовуючи методи кореляційнорегресійного аналізу, отримана багатофакторна регресійна модель залежності
тривалості робіт від досліджених факторів.
6. Запропоновано технічні й організаційно-технологічні рішення, які
підвищують ефективність зведення несучих конструкцій у незнімних
опалубках з магнезіального в’яжучого. Розроблено технологічний регламент
виконання робіт для запропонованих опалубок. Впровадження результатів
досліджень підтвердило їх ймовірність, практичну цінність і економічну
ефективність. Загальний економічний ефект від впровадження отриманих
результатів склав 138,0 тис. грн.
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