Дисертація виконувалася відповідно до 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.
2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,
висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації.
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апробованих методів та моделей прийняття рішень, виваженою робочою гіпотезою,
відсутністю протиріч з працями відомих вітчизняних та закордонних вчених.
Наукові положення, висновки і рекомендації, що наведені у дисертаційній роботі,
також обґрунтовані комплексними дослідженнями, що включають натурні,
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використовувалися стандартні та спеціально розроблені методики визначення
показників технологічності, міцності та довговічності. У дослідженнях використана
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експериментально-статистичних моделей і графіків виконувався з застосуванням
апробованих програмних продуктів COMPEX і Excel.
За своєю сутністю зміст роботи відповідає пп. 1 і 6 напрямків досліджень
паспорту спеціальності 05.23.08 − технологія та організація промислового та
цивільного будівництва, що мають зміст: «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» та «шляхи зниження енергомісткості,
трудомісткості, матеріаломісткості i вартості будівельної продукції».
Вважаю, що наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної
роботи обґрунтовані та достовірні в достатній мірі.
3. Наукова новизна результатів, їх теоретичне та практичне значення.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в 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 застосуванням
бетонних блоків і панелей незнімної опалубки на магнезіальному в’яжучому за
допомогою розроблених організаційно-технологічних рішень.
Результати досліджень мають вагоме практичне значення, а саме:
‒ 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;
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технологічних схем раціоналізації параметрів опалубних робіт;
‒ результати дисертаційної роботи впроваджено у виробничих умовах на
численних об’єктах цивільного будівництва країни, що є вагомим підґрунтям їх
подальшого широкого впровадження та тиражування.
4. Повнота викладених наукових положень, висновків та рекомендацій в
опублікованих роботах.
Основні наукові положення, результати та висновки дисертаційної роботи
відображені автором у 13 друкованих працях (у тому числі, 3 − без співавторів), з
яких: 5 − у фахових наукових виданнях, рекомендованих Міністерством освіти і
науки України, 2 міжнародні публікації у виданнях, включених до міжнародних
наукометричних баз; 6 публікацій апробаційного характеру у збірниках матеріалів
наукових конференцій, конгресів, семінарів.
Зміст дослідження і наукові результати роботи викладено в публікаціях
поетапно та повністю. Основні результати дисертаційної роботи здобувачем
отримані самостійно. В опублікованих роботах із співавторами здобувачу належить
теоретичне

обґрунтування,

методичне

забезпечення

й

аналіз

результатів

експериментальних досліджень, зокрема:
‒ виявлено специфічні особливості процесів бетонування у незнімних
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систематизовано фактори, що впливають на показники їх ефективності;
‒ одержані залежності впливу організаційно-технологічних факторів на
параметри процесу бетонування;
‒ розроблено методику експерименту з прогнозування властивостей міцності і
технологічних властивостей незнімних опалубок з використанням магнезіального
в’яжучого;
‒ розроблено моделюючі алгоритми раціональних рішень бетонування.

Кількість наукових публікацій, у тому числі, надрукованих у фахових
виданнях, відповідає існуючим вимогам.
5. Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій в
авторефераті, відповідність текстів дисертації і автореферату.
Автореферат та дисертація мають завершений вигляд. Автореферат за своїм
змістом ідентичний основним положенням, результатам та висновкам дисертації.
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авторефераті досить лаконічно та повністю.
Дисертація та автореферат мають оформлення, яке відповідає вимогам МОН
України.
6. Оцінка змісту дисертації.
Дисертація складається із вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку
використаних джерел зі 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.
У вступі відображено проблему, яка вирішується в роботі, основні
характеристики поданої роботи: актуальність теми, об’єкт і предмет дослідження,
мета й основні завдання, робоча гіпотеза, наукова новизна, практична цінність і
результати впровадження у виробництві.
У першому розділі висвітлено стан проблеми та аналіз досліджень з
підвищення ефективності використання незнімних опалубок у цивільному
будівництві. Розглянуто сучасний стан будівельного сектору Лівану. Виконано
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бетонування у незнімних опалубках, виконана постановка завдань дослідження.
Автором було виконано узагальнення щодо структури базової вартості бетонних
робіт у Лівані. Підтверджено, що саме формування ефективних опалубних систем
заслуговує на особливу дослідницьку увагу, оскільки є необхідним урахування
впливу технологічних параметрів на якість монолітних конструкцій, що в значній
мірі може оптимізувати тривалість, технологічність і вартість реалізованих проектів

і формування споживчих властивостей монолітних залізобетонних конструкцій. У
роботі класифіковано цільові функціональні призначення різних типів опалубок.
Автором підтверджено, що у більшості існуючих досліджень, методик і
нормативних документів основна увага приділяється розробці конструктивних
рішень та рішень з матеріалознавства у даному науковому напрямі, а організаційні
та технологічні рішення відображені в меншому обсязі, що викликало необхідність
подальшого удосконалення рекомендованих і розробки нових методів бетонування
у незнімних опалубках з магнезіального в’яжучого.
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дослідження, що спираються на найбільш ефективні теорії і методи, описано
матеріали та обладнання для проведення експериментів. Встановлено, що для
вирішення сформульованих завдань потрібно розробити комплексну систему з
урахуванням впливу на тривалість бетонних робіт багатьох факторів. Встановлено,
що вимоги до технології та організації будівництва передбачають багатофакторний
вибір ефективних варіантів. Проведений аналіз технологічних рішень в умовах
Лівану 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.
Наведено методику експериментальних досліджень характеристик міцності
блоків та плит незнімної опалубки з магнезіального в’яжучого та принципи
методики прогнозування параметрів бетонування у незнімних опалубках через
математичне моделювання.
Обґрунтовано експериментальну частину з визначення міцності зчеплення
внутрішньої поверхні запропонованої незнімної опалубки з бетонним сердечником,
де основною особливістю незнімної опалубки як конструктивного матеріалу є

спільна робота внутрішнього (центрального) теплоізоляційного шару бетону і
стінок незнімної опалубки.
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забезпечення технологічних властивостей незнімних опалубок з магнезіального
в’яжучого. 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. Таким чином, автор показав, що 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. Автором проведено
експериментальні дослідження характеристик міцності пустотілих стінових блоків
та плитних модулів опалубки перекриттів, в результаті отримано залежності
руйнівних навантажень від віку зразків. У дисертації підтверджено, що при
використанні незнімної опалубки в умовах сухого жаркого клімату можна уникнути
утворення поверхневих тріщин бетону в період набору міцності через відсутність
випаровування при застосуванні незнімних опалубок на магнезіальному в’яжучому.
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конструкцій незнімної опалубки у вигляді пустотілих блоків і опалубних плит для
перекриттів з магнезіального в'яжучого.
У четвертому розділі викладено результати досліджень з урахування впливу
організаційно-технологічних факторів на параметри процесу бетонування у
запропонованих
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комплексного процесу бетонування з поєднанням окремих оптимізаційних
параметричних моделей для підвищення ефективності процесів.

При підготовці до оцінювання методом експертного оцінювання були
сформульовані 11 факторів, що впливають на тривалість, з можливістю додавання і
виключення. 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. Перевірка виявлених залежностей
тривалості від досліджених факторів за критеріями Стьюдента і Фішера, а також
практична апробація в проектних організаціях підтвердила їх адекватність
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здійснювати прогнозування урахування факторів, що впливають на показник
тривалості зведення несучих конструкцій стін і перекриттів малоповерхових
будівель з метою розробки заходів щодо скорочення тривалості.
У п’ятому розділі представлено методику проектування технічних та
організаційно-технологічних рішень, що підвищують ефективність бетонування у
незнімних опалубках. Сформовано принципи конструктивного та організаційнотехнологічного проектування, вимоги щодо конструктивних та технологічних
рішень, створено структуру контролю якості виробів та робіт. Відображено технікоекономічну ефективність запропонованих рішень.
Наукові результати автора дисертації було використано проектними,
будівельними і інвестиційними компаніями при впровадженні організаційнотехнологічних схем раціоналізації параметрів опалубних робіт. Результати, що
отримані в дисертаційній роботі, впроваджено у виробничих умовах на об’єктах
ТОВ «Бінітек» (Додаток А), АТ «Укпромбуд» (Додаток Б). Підтверджений
сумарний ефект від впровадження розробок та пропозицій склав 138 тис. грн.
У висновках представлено основні результати досліджень та надано
рекомендації щодо їх впровадження.

Найменування дисертації відповідає її змісту і основним результатам, що
представлені до захисту, а також паспорту спеціальності 05.23.08 – технологія та
організація промислового та цивільного будівництва.
Позитивно оцінюючи виконану дисертаційну роботу, необхідно висловити
наступні зауваження:
1. У першому розділі при аналізі існуючого досвіду виконання бетонних робіт
слід було б приділити більше уваги використанню саме незнімних опалубок з
бетону та показникам ресурсозбереження при їх використанні. Також слід було
більш

системно

урахувати

сучасний

закордонний

досвід

будівництва

з

використанням магнезитових виробів.
2. Доцільно було б таблицю 3.1 перенести в додатки з причини її великого
розміру.
3. Формули (2.4) і (4.3), що відображають загальний вигляд моделі регресії, є
досить схожими, тому вважаю за потрібне навести цей вигляд тільки у розділі 2, не
повторюючись.
4. Вважаю, що висновки до розділу 3 слід було зробити більш розширеними,
тому що автор має відповідний обсяг результатів, які підтверджують наукову
гіпотезу його досліджень.
4. Зрозуміло, що за рахунок оптимізації техніко-економічних показників
проводиться економія ресурсів у будівництві, або їх більшості. Раціональним було
б, щоб автор більше уваги приділив в текстовій частині визначенню та опису
ресурсів, що досліджуються.
5.

Вважаю,

що

було

б

доцільним

привести

приклади

існуючих

експериментальних досліджень у галузі підвищення ефективності бетонування і
саме у проблемному полі використання магнезіального в’яжучого.
6. Автору слід було порівняти більше варіантів застосування наповнювачів
для теплоізоляційної маси заповнення внутрішніх порожнин незнімної опалубки
стін, а не тільки розглядати тирсу і пінополістирольні кульки – це відобразило б
сучасні тенденції у використанні різних наповнювачів.

