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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасних умовах одним з найважливіших
напрямків науково-технічного прогресу в будівництві є використання
ефективних методів бетонування конструкцій. Ефективність зведення
монолітних стінових конструкцій та перекриттів залежить від обраного типу
опалубних систем. Сучасна державна доктрина соціально-економічного
розвитку Лівану 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, економії
енергетичних, матеріальних і трудових ресурсів, а також необхідності захисту
біосфери.
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
будівельних матеріалів; некомплексність і неінноваційність будівельних
проектів; відсутність 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.
Проблема захисту бетону від поверхневих температур, впливів сонячної
радіації можна реалізувати в розробці нових підходів до створення технологій
улаштування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Найбільш
перспективним на сучасному етапі є улаштування конструкцій в незнімній
опалубці. 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, на
35–60% знижує витрати праці на оздоблювальні роботи, виключає
використання металомістких опалубних систем.
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, економічний ефект,
отриманий за рахунок скорочення термінів будівництва при використанні
незнімної опалубки, дозволяє зменшити вартість 1 м3 стіни на 24,6% В той же
час, теоретичні та прикладні дослідження характеризуються своєю
незавершеністю, оптимізація організаційно-технологічних рішень у цьому
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науковому сегменті виконана недостатньо насамперед у частині комплексних
досліджень з систематизації та визначення впливу дестабілізуючих факторів,
що відображають 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.
Сутність наукової проблеми, що розглядається у дисертації, полягає у
оптимізації техніко-економічних показників зведення малоповерхових
цивільних будівель в умовах Лівану за рахунок застосування ефективних
незнімних опалубок з використанням магнезіального в’яжучого. 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; 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.
Важливість досліджень у цьому напрямку також обумовлюється тим, що,
як показав аналіз наукових джерел, в даний час обсяги бетонування при
зведенні малоповерхових цивільних будівель у країнах арабського світу
впевнено зростають.
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 науковопрактичну 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
та
визначити
ступень
впливу
дестабілізуючих факторів, що відображають специфічні особливості
бетонування у незнімних опалубках, що 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.
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;
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‒ 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 організаційнотехнологічних 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 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.).
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
у 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].
Апробація роботи. Основні положення 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
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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 науковопрактичній 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 [1‒13] (у тому числі, 3 − без співавторів [6, 11, 13]), з яких: 5 − у
фахових наукових виданнях, рекомендованих Міністерством освіти і науки
України [1‒5], 2 міжнародні публікації у виданнях, включених до міжнародних
наукометричних баз [6, 7]; 6 публікацій апробаційного характеру у збірниках
матеріалів наукових конференцій, конгресів, семінарів [8‒13]. 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.
ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність, необхідність, вихідні дані та
підстави для розроблення теми дослідження. Визначені об'єкт і предмет
дослідження, сформульовані його мета та основні задачі, розкриті наукова
новизна і практична значимість отриманих результатів. Наведені дані про
особистий внесок, впровадження та апробацію наукових та практичних
результатів роботи.
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
аналіз конструктивних рішень та організаційно-технологічні особливості
бетонування у незнімних опалубках, виконана постановка завдань дослідження.
Особливості рельєфу Лівану, геологічна будова впливають на архітектурноконструктивні та організаційно-технологічні особливості зведення цивільних
будівель і повинні бути враховані при проектуванні. Можливості використання
корисних копалин та промислових відходів визначають шляхи підвищення
ефективності будівництва цивільних будівель, в т.ч., житлових. При цьому у
Лівані немає розвиненої індустріальної будівельної бази, що є ознакою
технічної відсталості країни. Будівництво здійснюють зарубіжні фірми і з
урахуванням місцевих територіальних особливостей житлові будинки
зводяться переважно малоповерховими (до 4 поверхів).
До недавнього часу в монолітному будівництві Лівану при зведенні стін
малоповерхових цивільних будівель застосовувалася збірно-розбірна дерев'яна
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опалубка з високою трудомісткістю виготовлення і монтажу-демонтажу та з
низькими показниками оборотності (до 10).
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.
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. Встановлено, що у наукових
джерелах за даною темою недостатньо представлений напрямок підвищення
ефективності бетонних робіт у незнімних опалубках з використанням
магнезіальних в’яжучих. Аналіз наукових досліджень показав, що способи
бетонування вже розроблено, але відсутні експериментальні дані про фізикомеханічні 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.
Учені з різних країн демонструють широке охоплення дослідженнями
галузі оптимізації параметрів міцності бетонів. Роботи таких учених, як О.С.
Аннєнкова, М.С. Коновалова, С.М. Анпілов, С.А. Амбарцумян, С.С. Атаєв [11],
В. А. Афанасʼєв, Г.В. Бадеяна, Ю.М. Баженова, А.І. Білоконь, М.С. Болотських,
Д.Ф. Гончаренко, А.Д. Єсипенко, М.Ю. Ізбаш, Т.С. Кравчуновська, О.Ф.
Мацкевич, О.І. Менейлюк, Г.М. Рязанова, А. Тахуми, Г.М. Тонкачеєв, В.І.
Торкатюк, О.А. Тугай, І. Хаддадін, В.К. Черненко, І.В. Шумаков та ін. показують,
що раціоналізація параметрів бетонування у незнімних опалубках
супроводжується
комплексом
специфічних
особливостей,
впливом
дестабілізуючих факторів на техніко-економічні показники. Питання
удосконалення конструктивних і технологічних рішень при зведенні
конструкцій у незнімних опалубках досліджували також автори: Hall J.E.,
Mottram J.T., Kim G. B., Pilakoutas K., Waldron P., Malla A.P., Oliva M., Bae H.,
Bank L., Russell J., Yoo S.W., Papantoniou I.C., Papanicolaou C.G., Remy O.,
Verbruggen S., Wastiels J., Tysmans T., Scott B., Wahab N., Al-Mayah A., Khaled
A. Soudki, Vanderwerf Pieter A., Veenendaal D., West M., Block P., Verbruggen S.,
Remy O., Wastiels J., Tysmans Т. , Wrigley R.G.
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
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удосконалення рекомендованих і розробки нових методів бетонування у
незнімних опалубках з магнезіального в’яжучого.
У другому розділі розроблена загальна методологія та методики
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. Встановлено, що
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.
Після набору бетоном міцності і розпалублювання отримували куби з
порожнинами (рис. 1), що заповнювалися різними складами теплоізоляційних
бетонів на основі каустичного магнезиту і наповнювачів (деревна тирса,
полістирольні кульки). Для оцінки міцності зчеплення бетонного сердечника з
внутрішньою поверхнею незнімної опалубки був використаний метод
видавлювання теплоізоляційного бетонного сердечника з обойми опалубки за
допомогою пуансона.
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Рис. 1. Пустотілий зразок-куб
з сердечником

У третьому розділі викладено дослідження з експериментального
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.
Експериментальні дослідження показали, 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 (рис. 2,3).
Рис. 2. Міцність зчеплення
теплоізоляційних сумішей
заповнення (каустичний
магнезит ‒ тирса деревна)
з незнімною опалубкою
стін
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Рис. 3. Міцність зчеплення
теплоізоляційних сумішей
заповнення (каустичний
магнезит ‒ полістирольні
кульки) з незнімною
опалубкою стін

Було проведено експериментальні дослідження характеристик міцності
пустотілих стінових блоків та плитних модулів опалубки перекриттів, в
результаті отримано залежності руйнівних навантажень від віку зразків (рис. 4,
5).
Рис. 4. Випробування зразка
блоку незнімної опалубки

Рис. 5. Залежність набору
міцності блоків незнімної
опалубки від віку зразків

Крім того, було виготовлено фрагменти зразків незнімної опалубки у
вигляді пластини розмірами 1200×500×35 мм для бетонування плит перекриття
для визначення їх несучої здатності (рис. 6, 7).
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Рис. 6. Випробування плити
незнімної опалубки на
деформації

Рис. 7. Залежність
деформації від навантаження
при випробуванні плити
незнімної опалубки

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. Отримані результати
експериментів характеризують підвищену міцність 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 конструкціях незнімних опалубок.
Моделювання комплексного процесу бетонування з поєднанням окремих
оптимізаційних параметричних моделей для підвищення ефективності
процесів.
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 фактори: 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
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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. Після цього отримано матрицю
стандартизованих рангів, а потім побудована діаграма сумарних рангів
досліджуваних факторів (рис. 8).

Рис. 4.1. Діаграма сумарних рангів досліджуваних факторів
Процес виключення факторів зупинявся на тому етапі, при якому всі
регресійні коефіцієнти значимі. результаті застосування різних підходів до
вибору факторів, використовуючи методи кореляційно-регресійного аналізу,
була побудована багатофакторна регресійна модель залежності тривалості робіт
від наступних факторів:
х2 - показник розбивки несучих стін на яруси бетонування;
х9 - співвідношення обсягів незнімних блоків опалубки і укладеного
бетону;
х11 - ступінь забезпеченості процесу засобами для контролю якості робіт:
(1)
Точність моделі оцінювалася за допомогою середньої помилки
апроксимації, яка дорівнює 8,6%, і означає, що фактичні значення тривалості
робіт відрізняються від розрахункових в середньому на 8,6%. 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. 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.
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У п’ятому розділі представлено методику проектування технічних та
організаційно-технологічних рішень, що підвищують ефективність бетонування
у незнімних опалубках. Сформовано принципи конструктивного та
організаційно-технологічного проектування, вимоги щодо конструктивних та
технологічних рішень, створено структуру контролю якості виробів та робіт.
Відображено техніко-економічну ефективність запропонованих рішень.
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.
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 науковоприкладного 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 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.
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 кореляційно-регресійного 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.
Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати
дисертації.
Публікації у спеціалізованих виданнях України, закордонних спеціалізованих
виданнях та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз:
1. Шумаков И. В., Юнис Башир Н., Ассаад Мустафа. Технологическое
обоснование перспектив каркасно-монолитного строительства Ливана.
Науковий вісник будівництва : зб. наук. пр. Харків : ХНУБА. 2016. №1 (83). С.
52–57. (Особистий внесок: класифікація основних напрямків удосконалення
методів каркасно-монолітного будівництва в умовах Лівану).
2. Применение магнезиального бетона для тонкостенных блоков
несъемной опалубки / Шумаков И. В., Казимагомедов И. Э., Юнис Башир Н.,
Ассаад Мустафа. Будівельні матеріали та вироби. 2016. № 2‒3 (92). С. 46‒48.
(Особистий внесок: розробка методики експериментальних досліджень при
обґрунтуванні використання магнезіального в’яжучого).
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3. Адгезионные свойства теплоизоляционных смесей заполнения
несъемной опалубки / Шумаков И. В., Казимагомедов И. Э., Юнис Башир Н.,
Ассаад Мустафа. Будівельні матеріали та вироби. 2016. № 4 (93). С. 56‒58.
(Особистий внесок: побудова графічних залежностей по результатах
експериментальних досліджень адгезійних властивостей теплоізоляційних
сумішей заповнення).
4. Effect vibrovacuumizing on strength of the product which made from
magnesia binder / Shumakov I., Kazimagomedov I., Basheer N. Younis, Assaad
Moustapha. Будівельні матеріали та вироби. 2017. № 1‒2 (94). С. 42‒43.
(Особистий внесок: обґрунтування ефективності метода вібровакуумування
при виготовленні блоків незнімної опалубки).
5. Шумаков И. В., Юнис Башир Н., Ассаад Мустафа. Сравнительные
технические свойства опалубочных материалов для возведения зданий в
условиях сырьевой базы Ливана. Будівельні матеріали та вироби. 2018. № 1‒2
(97). С. 82‒83. (Особистий внесок: обґрунтування ефективності використання
магнезіального в’яжучого для умов сировинної бази Лівану).
6. Moustapha Assaad. Prediction of the parameter of duration of works with
the use of permanent formwork for low-rise buildings. International Journal of
Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT). 2018. Volume 7. Issue 5.
Рр. 1–5. (Видання включено у МНБД Google Scholar, Free Web Submission,
Entireweb).
7. Shumakov I., Basheer N. Younis, Assaad Moustapha. Influence of molding
method on products made of magnesia binder. International Journal of Engineering
Technologies and Management Research (IJETMR). 2019. Volume 6. Issue 1. Рр.
94‒97. (Видання включено у МНБД Index Copernicus, Google Scholar, Site
Factor, Research Gate). (Особистий внесок: оптимізація складів бетонних
сумішей з використанням магнезіального в’яжучого для стінових блоків
незнімної опалубки).
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
8. Шумаков І. В., Юніс Башир Н., Ассаад Мустафа. Цивільне будівництво
в Лівані – стан, проблеми, перспективи. Ефективні організаційно-технологічні
рішення та енергозберігаючі технології в будівництві : матеріали VI Міжнар.
наук.-практ. конф. 23‒24 березня 2016 р. Харків : Видавництво «Точка», 2016.
С. 116‒117. (Особистий внесок: класифікація основних напрямків підвищення
ефективності малоповерхового житлового будівництва Лівану).
9. Шумаков И. В., Юнис Башир Н., Ассаад Мустафа. Экспериментальные
исследования при выборе эффективных решений несъемной опалубки. Методи
підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур : матеріали VIІ Всеукр.
наук. семінару 11‒12 жовт. 2016 р. Харків : ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2016. С.
68‒69. (Особистий внесок: узагальнення результатів експериментальних
досліджень при обґрунтуванні використання магнезіального в’яжучого для
плит незнімної опалубки).
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10. Юнис Башир Н., Ассаад Мустафа. Елементи методики
експериментальних досліджень при виборі ефективних рішень незнімної
опалубки. Матеріали 72 наук. конф. ХНУБА 14‒15 березня 2017 р. Харків :
ХНУБА, 2017. С. 45‒47. (Особистий внесок: моделювання параметру міцності
блоків незнімної опалубки).
11. Ассаад Мустафа. Вібровакуумування при виготовленні незнімної
опалубки з магнезіального в’яжучого. Ресурс і безпека експлуатації
конструкцій, будівель і споруд : матеріали VІII Міжнар. наук. конф. 18‒19
жовтня 2017 р. Харків : ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2017. С. 112‒113.
12. Фурсов Ю. В., Ассаад Мустафа. Підвищення ефективності незнімних
опалубок при використанні теплоізоляційних сердечників. Енергоефективні
технології в міському будівництві та господарстві : матеріали VІI Міжнар.
наук.-практ. конф. 17‒18 травня 2018 р. Одеса : ОДАБА, 2018. С. 190‒193.
(Особистий внесок: розрахунки показників технологічного оснащення для
ефективного використання теплоізоляційних сердечників).
13. Ассаад Мустафа. Эффективные несъемные опалубки для
малоэтажного строительства. Ефективні організаційно-технологічні рішення
та енергозберігаючі технології в будівництві : матеріали VIІ Міжнар. наук.практ. конф. 21‒22 березня 2018 р. Харків : Стиль-Издат, 2018. С. 69‒70.
АНОТАЦІЯ
Ассаад Мустафа. Удосконалення організаційно-технологічних рішень
бетонування у незнімних опалубках у цивільному будівництві Лівану. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного
будівництва» (19 – Архітектура та будівництво). – Харківський національний
університет будівництва та архітектури, Харків, 2019.
Дисертаційна робота містить теоретичні положення та практичні
рекомендації з раціоналізації параметрів організаційно-технологічних рішень
бетонування у незнімних опалубках при зведенні малоповерхових цивільних
будівель в умовах Лівану. 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.
Запропоновано використовувати метод вібровакуумування при виготовленні
блоків і панелей незнімних опалубок, проведені експериментальні дослідження
підтвердили у середньому двократне підвищення міцності даних 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
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яруси бетонування; співвідношення обсягів незнімних блоків опалубки і
укладеного бетону; ступінь забезпеченості процесу засобами для контролю
якості робіт. У результаті застосування різних підходів до вибору факторів,
використовуючи методи кореляційно-регресійного аналізу, отримана
багатофакторна регресійна модель залежності тривалості робіт від досліджених
факторів. 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.
Ключові слова: незнімні опалубки, бетонування, магнезіальне в’яжуче,
організаційно-технологічні рішення, технологічні параметри.
АННОТАЦИЯ
Ассаад Мустафа. Совершенствование организационно-технологических
решений бетонирования в несъемных опалубках в гражданском строительстве
Ливана. ‒ Квалификационная научная работа на правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.23.08 «Технология и организация промышленного и
гражданского строительства» (19 ‒ Архитектура и строительство). ‒
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры,
Харьков, 2019.
Диссертация содержит теоретические положения и практические
рекомендации
по
рационализации
параметров
организационнотехнологических решений бетонирования в несъемных опалубках при
возведении малоэтажных гражданских зданий в условиях Ливана. Разработана
методика экспериментальных исследований и проведены эксперименты по
определению прочности блоков и панелей несъемных опалубок и их адгезии к
бетонам заполнения, что влияет на эффективность процессов бетонирования и
эксплуатационную надежность возводимых конструкций. Предложено
использовать метод вибровакуумирования при изготовлении блоков и панелей
несъемных опалубок, проведенные экспериментальные исследования
подтвердили в среднем двукратное повышение прочности данных конструкций.
Разработана методика учета влияния организационно-технологических
факторов на параметры процесса бетонирования в несъемных опалубках при
оптимизации продолжительности выполнения работ. Установлено, что
факторами, которые оказывают наибольшее влияние на продолжительность
работ, являются показатель разбивки несущих стен на ярусы бетонирования;
соотношение объемов несъемных блоков опалубки и уложенного бетона;
степень обеспеченности процесса средствами для контроля качества работ. В
результате применения различных подходов к выбору факторов, используя
методы корреляционно-регрессионного анализа, получена многофакторная
регрессионная
модель
зависимости
продолжительности
работ
от

19

исследованных факторов. Математическая модель позволяет осуществлять
прогнозирование учета факторов, влияющих на показатель продолжительности
возведения несущих конструкций стен и перекрытий малоэтажных зданий с
целью разработки мероприятий по сокращению продолжительности.
Ключевые слова: несъемные опалубки, бетонирование, магнезиальное
вяжущее,
организационно-технологические
решения,
технологические
параметры.
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 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 framemonolithic 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.
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.
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 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
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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 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 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.

