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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Збереження пам’яток культурної спадщини є
пріоритетним завданням державної політики України. Це пов’язано з
необхідністю захистити історичні та науково достовірні факти щодо існування
та розвитку націй для нинішніх і майбутніх поколінь.
Станом на 1 січня 2015 року на державний облік узято 15900 пам’яток
архітектури та містобудування, за винятком тих, що розташовані на території
Донецької, Луганської областей і АР Крим. Варто зазначити, що близько третини
від усієї кількості належать сакральним будівлям (храмам, соборам тощо),
значна частина яких підпорядковується Православній конфесії.
Оскільки Церква неодноразово опинялась у епіцентрі військовополітичних катаклізмів Першої та Другої світових війн, революційних потрясінь,
репресивної політики тоталітарного режиму та зазнавала байдужого ставлення зі
сторони населення та влади, то її будівлі понесли значних втрат, а саме знищення
верхів, декоративного оздоблення та розписів. Тому з метою збереження
пам’яток православної архітектури необхідно провести комплекс ремонтнореставраційних робіт.
Відновлення будівель кам'яних церков, які були збудовані починаючи з
початку XVIIІ до середини XIX ст., повинно відбуватись за такими
положеннями: науковість і достовірність досліджень на всіх етапах виробництва
робіт, максимальне збереження оригінальних частин пам'ятника та сумісність
реставраційних і первинних будівельних матеріалів, високі показники якості
будівельних виробів і майстерність виконання робіт, раціональність і економічна
ефективність прийнятих рішень.
Слід зазначити, що ремонтно-реставраційні роботи, які здійснюються на
пам'ятках православної архітектури, мають свої певні організаційнотехнологічні особливості. Так, клас відповідальності та цінність будівель як
пам’яток архітектури, призводить до введення обмежень на методи виконання
робіт і рівень їх механізації. Унікальність церков і складні об’ємно-просторові
форми
відновлюваного
об'єкта
сприяють
пошуку
індивідуальних
конструктивних рішень, що у свою чергу призводить до нетипових підходів
виконання будівельних і монтажних робіт.
Саме тому одним з перспективних напрямків розвитку технології та
організації будівельного виробництва вважається пошук раціональних і
економічно ефективних рішень зі збереження пам’яток архітектурної спадщини.
Це обумовлює актуальність обраного напрямку дисертаційних досліджень.
Проблемне питання полягає в необхідності оптимізації основних технікоекономічних показників виконання відновлювальних робіт на православних
храмах з одночасним урахуванням архітектурно-конструктивних і об’ємнопланувальних особливостей будівлі із забезпеченням ідентичності пам’ятки і
забезпеченням необхідної міцності та стійкості конструкцій і будівлі загалом.
Робоча гіпотеза – підвищення ефективності виконання відновлювальних
робіт на православних церквах, які належать до пам’яток архітектури, може бути
досягнуто шляхом удосконалення технології виконання робіт і застосування
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сучасних будівельних матеріалів з урахуванням особливостей будівель та вимог
до матеріалів і методів виконання робіт.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.
Дисертаційна робота виконана в рамках наукової програми «Організаційнотехнологічні рішення реставрації, відновлення, реконструкції будівель і споруд»
(державний реєстраційний номер РК 0117U006782), яка виконується на кафедрі
технології будівельного виробництва Харківського національного університету
будівництва та архітектури.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка
технологічних і організаційних рішень задля підвищення показників
ефективності виконання відновлювальних робіт на кам’яних будівлях
православних храмів, що були збудовані до 1920 року.
Відповідно до поставленої мети були сформовані такі завдання:
‒ проаналізувати сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку
наукових досліджень щодо технології виконання відновлювальних робіт на
кам’яних пам’ятках архітектури;
‒ розкрити вплив канонічних вимог Церкви на архітектурноконструктивні й об’ємно-планувальні рішення православних храмів;
‒ охарактеризувати поточний технічний стан православних церков і їх
складових елементів, з’ясувати основні дефекти конструкцій і причину їх
виникнення;
‒ визначити вимоги, які ставляться до реставраційних будівельних
матеріалів і ремонтно-реставраційних робіт під час їх виконання робіт на
православних церквах;
‒ дослідити первісні та сучасні матеріали та конструктивні рішення,
методи та технологію виконання робіт під час зведення склепінь;
‒ розробити організаційні рішення із застосуванням риштувань у період
відновлення церков;
‒ вдосконалити конструктивне рішення, технологію та організацію
процесу його впровадження під час відновлення бань із використанням
удосконаленої опалубкової системи і сучасних будівельних матеріалів.
Об’єкт дослідження – технологія та організація виконання
відновлювальних робіт на православних храмах – пам’ятках архітектури різного
рівня значущості.
Предмет дослідження – організаційно-технологічні параметри виконання
відновлювальних робіт на православних храмах.
Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження
склали загальнонаукові (теоретичні та емпіричні) та спеціальні методи.
Аналіз і узагальнення даних застосовувались для обґрунтування
актуальності обраної теми досліджень, постановки мети та задач дослідження. За
допомогою бібліографічного пошуку був визначений стан розробленості
проблемного питання з метою виділення перспективних напрямків розвитку
обраної тематики.
Порівняльний аналіз дозволив дослідити параметри та характеристики
обраних показників, а застосування методу класифікації сприяло формуванню
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факторів впливу за характером їх дії та причиною руйнівних наслідків для
будівель православних храмів.
Із метою отримання статистичних даних щодо вагомості тих чи інших
факторів впливу, які призводять до погіршення технічного стану будівель,
використовувався метод експертних оцінок з подальшим їх ранжуванням і
визначенням значущості досліджуваних параметрів. Цінність даного підходу
полягає в обробці нечислових даних. Компетентність потенційних кандидатів
оцінювалась евристичним (частково-пошуковим) методом, а саме шляхом
самостійного заповнення претендентом запропонованих анкет.
У дисертаційному дослідженні був реалізований метод моделювання –
заміна деякого об’єкта іншим, який має подібні властивості. Так були створені
розрахункові схеми склепіння, опалубки склепіння та фрагмент з’єднання щитів
опалубки між собою. Розрахунки конструкцій були виконані з використанням
ПК ЛИРА, основою якого є метод скінчених елементів. Для описання
розрахункових схем елементів конструкції склепіння та фрагмента їх з’єднання
прийняті універсальні три- і чотирикутні плоскі скінчені елементи оболонки та
просторові шести- і восьмивузлові ізопараметричні скінчені елементи
відповідно.
Елементи з’єднання щитів опалубки були експериментально перевірені в
лабораторії будівельних конструкцій Харківського національного університету
будівництва та архітектури і підтвердили емпіричні розрахунки.
Метод календарного планування був застосований для скорочення
тривалості виконання робіт. Календарний графік побудований засобами
програми MS Project. Це інструментально дозволило досягти високої якості
оцінки складових ресурсів і взаємозв'язку запланованих процесів.
Наукова новизна отриманих результатів роботи:
‒ з’ясовані фактори, які впливають на технічний стан православних
храмів загалом і окремих їх елементів;
‒ оперуючи двоетапним методом експертних оцінок і в результаті їх
ранжування, підтверджені дані натурних обстежень щодо частоти пошкодження
конструкцій і встановлено, які фактори мають найбільш негативний вплив на
технічний стан основних несучих елементів будівлі й оздоблення;
‒ досліджена специфіка виконання ремонтно-реставраційних робіт
залежно від їх видів; розглянута можливість гармонізації нормативних
документів України з європейськими стандартами з питань проведення
реставраційних робіт;
‒ розроблена конструкція індивідуальної опалубкової системи склепіння
із застосуванням адитивної технології шляхом пошарового наплавлення
полімерної нитки в поєднанні із вторинними полімерними композитними
матеріалами як витратним матеріалом;
‒ представлені рекомендації стосовно вибору будівельних риштувань у
період відновлювальних робіт;
‒ розроблені конструктивні, технологічні та організаційні рішення щодо
відновлення наземних конструкцій православних храмів із урахуванням

4

рекомендацій стосовно вибору будівельного матеріалу для відновлення
склепіння православного храму.
Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, викладені в
дисертаційні роботі, досягнуті здобувачем особисто, а саме:
‒ визначені конструктивні елементи православних храмів, що мають
непридатний технічний стан для подальшої експлуатації, і фактори, що призвели
до їх руйнування, методом експертних оцінок;
‒ розроблена конструкція опалубкової системи із застосуванням
адитивних технологій, матеріалом для якої слугують вторинні полімерні
композитні матеріали, із перевірочними розрахунками першої та другої групи
граничних станів;
‒ наведені рекомендації щодо прийняття оптимального рішення з вибору
риштувань у період виконання ремонтно-реставраційних робіт;
‒ науково обґрунтована розробка організаційних і технологічних рішень
стосовно відновлення склепінь церков.
Практичне значення отриманих результатів:
‒ розроблене легкороз’ємне з’єднання для щитів опалубки;
‒ виконані лабораторні дослідження конструктивних елементів, які були
виготовлені із застосуванням адитивних технологій;
‒ розроблені організаційно-технологічні рішення з відновлення
конструкцій церков із застосуванням опалубки з вторинних полімерних
композитних матеріалів;
‒ обґрунтована економічна ефективність розроблених рішень.
Апробація матеріалів дисертації. Основні результати досліджень
доповідались і отримали схвалення на: 70-й науково-технічній конференції, яка
проводилась на базі Харківського національного університету будівництва та
архітектури (м. Харків, ХНУБА, 2015 р.), Міжнародній науково-технічній
конференції «Ефективні технології в будівництві» (м. Київ, КНУБА, 2016 р.), 71й науково-технічній конференції Харківського національного університету
будівництва та архітектури (м. Харків, ХНУБА, 2016 р.), VІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Ефективні організаційно-технологічні
рішення та енергозберігаючі технології в будівництві» (м. Харків, ХНУБА,
2016 р.), Научно-практической конференции «Развитие гидротехнического и
сельского строительства» (Kaunas (Литва), ASU, 2016 р.), 7th International
Conference on Safety and Durability of Structures ICOSADOS 2016 (Vila Real
(Португалія), UTAD, 2016 р.), 72-й науково-технічній конференції Харківського
національного університету будівництва та архітектури (м. Харків, ХНУБА,
2017 р.).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15
друкованих праць, з яких: 7 – у збірниках і журналах, рекомендованих
Міністерством освіти та науки України для публікацій результатів
дисертаційних досліджень, з них 2 – у збірниках, які входять до міжнародних
наукометричних баз; 6 праць апробаційного характеру та 2 – додаткові. П’ять
основних наукових робіт виконано без участі співавторів.
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу та
чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків.
Обсяг роботи – 230 сторінок, з них 120 сторінок основного тексту, містить 83
рисунки, 24 таблиці, 23 сторінки списку використаних джерел із 196 позицій і
додатки на 24 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтована актуальність обраної теми, представлений зв’язок
роботи з науковими програмами, планами, темами; сформульована мета та
завдання досліджень; визначений об’єкт і предмет досліджень; описані методи
досліджень, наукова новизна отриманих результатів; відзначений науковий
внесок здобувача; наведена структура й обсяг дисертаційної роботи.
Перший розділ присвячений стану питання щодо відновлення церков. У
зв’язку з тим, що будівлі православної архітектури наділені рядом особливостей,
то дослідженням із відновлення святинь передує вивчення історичних і
канонічних передумов формування архітектурно-конструктивних і об’ємнопланувальних рішень.
Встановлено, що на архітектурне рішення церкви впливають такі чинники,
як верховенство у православній ієрархії, режим літургійного процесу, локація,
демографічний показник населеного пункту (кількості парафіян), що в
сукупності визначає її категорію за функціональним призначенням
(ставригіальна, соборна, парафіяльна тощо). Незважаючи на існування даних
категорій, через вплив канонічних вимог усі православні храми наділені
спільними рисами: орієнтація вівтаря у просторі на схід, вінчання будівлі
хрестом, тричастинність, склепінчастий тип покриття, наявність дзвіниці тощо.
Детальне дослідження існуючих об’ємно-планувальних і архітектурноконструктивних рішень сприяло формуванню уявлення щодо конструктивної й
організаційно-технологічної специфіки проектування церков та виконання
ремонтно-реставраційних робіт.
Виконаний комплексний аналіз наукових праць, які присвяченні
відновленню православних святинь, можливості використання сучасних
будівельних матеріалів і результатам їх впливу на первісні конструкції,
методології ведення реставраційних робіт, питанням реставрації, реконструкції,
відновлення та зведення нових склепінчастих конструкцій, а також технології
будівельного виробництва й організації робіт у складних будівельних умовах
реконструкції та ремонту будівель. Вагомий вклад у збереження пам’яток
сакральної архітектури та підвищення ефективності відновлювальних робіт
внесли такі вченні, як М. І. Орленко, О. М. Сердюк, В. Н. Олексієнко,
Д. Ф. Гончаренко, В. Д. Жван, Е. В. Михайловський, С. С. Под’япольський,
Ю. М. Стріленко, І. М. Уманець, О. М. Лівінський, Г. М. Бадьїн, А. І. Білоконь,
О. Ф. Гаєвий, Е. М. Гендель, С. О. Осипов, В. В. Савйовський, Maria Rosa
Valluzzi, Luigia Binda та інші.
Аналіз наукових праць вітчизняних і закордонних учених показав, що
незважаючи на значну кількість досліджень і розроблених рішень щодо
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Дзвіниця

Загальна
оцінка будівлі

Оздоблення
та штукатурка

Глава

Покриття
даху

Покрівля

Склепіння

Барабан

Колони

Стіни

Фундаменти

Назва церкви та
населеного пункту, де
вона розташована

Рік
будівництва

збереження та поліпшення технічного стану будівель церков, існує проблема
щодо покращення ефективності ремонтно-реставраційних робіт.
У другому розділі представлені результати досліджень факторів, які
впливають на показник довговічності православних храмів. У результаті
проведених натурних обстежень (табл. 1) встановлено, що на початок виконання
відновлювальних робіт, загальний технічний стан сакральних будівель
характеризується як аварійний. Причиною цьому слугує відсутність таких
несучих і огороджуючих конструкцій, як підбанника, бані та покриття, що своєю
чергою призводить до надмірного зволоження інших конструктивних елементів.
Дослідження
конструктивних
особливостей
центрального
склепіння
православних храмів свідчать, що найпоширенішими за формами зустрічаються
склепіння пологі та напівсферичні, за конструкцією – двошарові. У переважній
більшості нормативними навантаженнями для центральних склепінь є власна
вага конструкції та постійні навантаження.
Таблиця 1
Оцінка технічного стану будівельних конструкцій православних храмів
і їх будівель загалом
Період
відновлювальних
робіт

Церква Всіх Святих,
Завершені станом
1778
3
3
3
2
3
5
5
5
5
4
с. Старий Мерчик
на 2015 р.
Свято-Троїцька церква,
Завершені станом
1810
1
2
2
2
3
5
5
5
5
4
с. Граково
на 2015 р.
Свято-Вознесенська
Завершені станом
церква,
1811
1
3
3
5
5
5
5
5
5
4
на 2015 р.
г. Старий Люботин
Свято-Миколаївська
Завершені станом
1830
1
2
2
2
5
5
5
5
4
4
церква, с. Гиївка
на 2015 р.
Церква Святого
Завершені станом
1885
3
2
2
5
2
4
4
4
2
4
Пантелеймона, м. Харків
на 2015 р.
Свято-Дмитрієвський
Відновлювальні
1888
2
2
2
5
2
5
5
5
5
4
храм, м. Харків
роботи тривають
Храм Пресвятої
Відновлювальні
Богородиці,
1830
2
2
1
5
5
3
5
4
5
4
роботи тривають
с. Черкаські Тишки
Миколаївська церква,
Відновлювальні
1885
3
3
3
3
2
2
2
4
3
3
с. Миропілля
роботи тривають
Володимирський собор,
Завершені станом
1888
2
3
3
3
3
3
5
3
3
3
м. Севастополь
на 2015 р.
Умовні позначення: 1 – 4 – категорії технічного стану конструкцій будівель; 5 – конструкція була відсутня до
початку виконання відновлювальних робіт

З метою запобігання подальшого погіршення технічного стану будівель
церков був проведений аналіз факторів, які впливають на експлуатаційну
надійність православних храмів і збереження їх внутрішнього оздоблення.
Дослідження церкви у якості динамічно-урівноваженої системи «оточуюче
середовище – будівля – внутрішнє середовище» дозволило виділити дві групи
факторів за механізмом їх дії: внутрішні (притаманні самій будівлі); зовнішні
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(сукупність факторів оточуючого середовища та діяльності людини).
Встановлено, що під час експлуатації будівлі на інтенсивність розвитку
внутрішніх факторів впливають зовнішні. До того ж, найбільш вірогідним є
взаємодія групи впливів, до складу якої входить два і більше факторів.
Для виявлення найбільш вагомих руйнівних факторів було застосовано
метод експертного оцінювання, який складався з двох етапів: (І) визначення
найбільш вагомих факторів, які впливають на довговічність несучих конструкцій
та будівлі в цілому; (ІІ) встановлення причин втрати внутрішнього
декоративного оздоблення православних церков. Перший етап включав у себе
дві стадії: (1) встановлення дефектів та пошкоджень конструктивних елементів,
які найбільш характерні будівлям церков; (2) визначення найбільш впливових
факторів, які призводять до погіршення технічного стану основних несучих
елементів.
Результати експертної оцінки свідчать, що найбільш вагомими причинами
погіршення технічного стану церков є:
‒ для будівлі загалом: пошкодження покрівлі церкви, її склепінь і
вертикальних наземних несучих конструкцій;
‒ для основних конструктивних елементів: склепінь – (1) порушення
конструктивної схеми будівлі; (2) відсутність покриття; (3) відсутність або
виключення затяжок склепінь; (4) біологічне ураження склепінь і підтримуючих
конструкцій бань; вертикальних несучих конструкцій – (1) порушення
конструктивної схеми будівлі; (2) порушення умов експлуатації та вологотемпературного режиму; (3) розм’якшення та пошкодження поверхневих шарів
кладки різного ступеня інтенсивності внаслідок морозного та сульфатного
вивітрювання; (4) біологічне ураження конструкцій (рослинність, лишайники,
мохи); фундаментів – (1) порушення конструктивної схеми будівлі та
збільшення навантаження на фундамент (перебудова, надбудова, зміна
розрахункових навантажень); (2) порушення експлуатації будівлі та
застосування її за новим функціональним призначенням; (3) замочування ґрунтів
основи, підвищення рівня ґрунтових вод; (4) дефекти та тріщини у вимощенні,
або повна відсутність вимощення.
Найбільш негативний вплив на внутрішнє оздоблення й елементи декору
мали порушення волого-температурного режиму; технології виконання робіт,
несумісність реставраційних матеріалів з первісними матеріалами та
забруднення поверхні.
Отже, на підставі виконаного дослідження варто відзначити, що найгірший
технічний стан мають конструкції верхів і вертикальні несучі конструкції (стіни,
колони, пілони). До основних деструктивних факторів православних храмів
можна віднести порушення конструктивної схеми будівлі, умов експлуатації та
волого-температурного режиму. Найменших втрат будівлям церков, що
збереглись, було заподіяно через помилки у їх проектуванні та зведенні.
Оскільки будівельні процеси, які виконуються під час ремонтнореставраційних робіт на пам’ятках архітектури, належать до числа найбільш
відповідальних і трудомістких, то доцільно розглянути їх види та специфіку
виконання з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду. Головним
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міжнародним документом, який регламентує питання збереження та реставрацію
пам’яток архітектури є Венеціанська хартія, яку підписали більшість
цивілізованих країн світу. Даний документ має лише базові та загальні
положення щодо збереження пам’яток архітектури: консервація (об’єкт
продовжує експлуатуватись суспільством без внесення масштабних змін до його
елементів; пріоритетним напрямком є постійний догляд за пам’яткою) і
реставрація (збереження та виявлення естетичних й історичних цінностей
пам’ятки). У Законі України «Про охорону культурної спадщини» ремонтнореставраційні роботи поділяються за двома напрямками: призначення пам’ятки
за функціонуванням: «музеєфікація», «реабілітація», «пристосування»; та
збереженням (відновленням) технічного стану будівлі: «консервація»,
«реставрація», «ремонт». Даний поділ цілком відображає квінтесенцію
Венеціанської хартії. У випадку із православними храмами, які були збудовані
до 1920 року та мають рівень цінності за значенням не вище місцевого, доцільно
виконувати відновлювальні роботи з елементами реставрації з метою
реабілітації.
Третій розділ висвітлює дослідження будівельних матеріалів і методів
виконання робіт, які застосовувались під час зведення будівель церков і
призначаються для відновлення їх конструкцій.
Якість і довговічність відновлених конструкцій та декоративних елементів
безпосередньо залежить від прийнятих рішень щодо вибору будівельного
матеріалу та методів виконання ремонтно-реставраційних робіт. Застосування
комплексного підходу для вирішення поставлених завдань реставрації дозволить
врахувати особливості первинних і реставраційних матеріалів, а саме їх хімічну
різнорідність, різницю в фізико-механічних і теплофізичних властивостях тощо.
Діючими нормативними документами України, а саме ДБН В.3.2-1-2004, до
реставраційних матеріалів висунуті такі вимоги, як сумісність реставраційного
будівельного матеріалу з первинним, реверсивність (здатність до видалення
«нового» будівельного матеріалу без завдання шкоди первинному), запобігання
спричиненню
шкідливих
впливів
реставраційного
матеріалу
на
відновлювальний об’єкт.
Встановлено, що широкого використання для зведення вертикальних
несучих конструкцій і склепінь набула вапняна цегла ручного (з розмірами
275х140х75 мм) та машинного формування (з розмірами 270х130х70 мм)
укладена на вапняний розчин. Склепіння улаштовувались з використанням
індивідуальної дерев’яної опалубки. Технологія виконання кладки поділялась на
кільцеву, пустошовну та сегментну. Роботи зазвичай виконували
висококваліфіковані майстри, що мали значний досвід у виконанні даного типу
робіт. Для відновлення склепінь первісне конструктивне та організаційнотехнологічне рішення має такі недоліки, як значна вага, складність дотримання
стандартів з високої якості робіт, що призводить до зростання трудомісткості та
кошторисної вартості конструкції.
Дослідження сучасних будівельних матеріалів таких, як бетон, фібробетон,
сталь, армоцемент доводять можливість їх застосування з метою відтворення
склепінь над православними храмами. Доцільність їх використання
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характеризується меншою вагою, більшою технологічністю та механізацією
процесів порівняно з первинними конструкціями.
На сьогоднішній день залежно від будівельного матеріалу зустрічаються
наступні організаційно-технологічні рішення щодо зведення склепінь:
залізобетонне / фібробетонне із застосуванням розбірно-переставної,
підіймально-переставної та пневмоопалубки; застосування незнімної опалубки
виготовленої з армоцементних / фібробетонних / залізобетонних оболонок,
листів із просічено-витяжної сталі й арматури тощо (табл. 2).
Однак за певних умов розташування церков, їх архітектурноконструктивних особливостей і вимог щодо дбайливого ставлення до пам’яток
архітектури певні представлені рішення втрачають конкурентну спроможність.
Саме тому пропонується вдосконалена конструкція опалубкової системи й
організаційно-технологічні рішення з відновлення церковних бань відповідно до
теми дослідження.
Таблиця 2
Переваги та недоліки відомих методів зведення склепінь
№
1

1

2

Метод
2
Зведення
склепіння із
застосуванням
розбірнопереставної
опалубки
Зведення
склепіння із
застосуванням
підйомнопереставної
опалубки

Зведення
склепіння із
застосуванням
пневмоопалубки
3

Переваги
Недоліки
3
4
Залізобетон, фібробетон, армоцемент
Відносно низька
Складність отримання гладкої лицьової
вартість матеріалів поверхні; виконання робіт на проектній
для улаштування
відмітці склепіння; необхідність монтажу
опалубки та її
значної кількості підтримуючих і несучих
підтримуючих
елементів риштувань (кружал); висока
конструкцій
матеріаломісткість та трудомісткість
улаштування
Можливість
Складність улаштування та фіксації
зводити купольні
центральної підтримуючої опори в
конструкції зі
приміщенні православного храму; при
значною стрілою
значному об’ємі бетонних робіт
підіймання
ускладнюються їх виконання за один прийом;
значна кількість дрібноштучних елементів;
необхідність виконання основного обсягу
робіт на проектній відмітці склепіння; значна
матеріаломісткість
Висока
Виконання робіт на проектній відмітці
мобільність через
склепіння обмежує застосування динамічного
незначну вагу та
методу зведення склепіння; складність
низькі витрати
улаштування герметичного з’єднання полотна
праці на її
з опорним кільцем; необхідність підтримання
улаштування
тиску в опалубці понад 3-4 дні до набирання
проектної міцності конструкції; обмеженість
використання при низьких температурах і
сильних поривах вітру; висока вартість
полотна та низька вірогідність повторного
його використання через індивідуальну
форму та розмір храмового склепіння
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1

4

2
Зведення
склепіння із
застосуванням
незнімної
опалубки з
армоцементу/
фібробетону/
залізобетону,
багатошарових
конструкцій

Застосування
конструкцій зі
збірного
залізобетону
5

6

7

Зведення
бетонного
склепіння по
стальному
каркасу із
застосуванням
листів з
просіченовитяжної сталі
або арматурної
сітки

Улаштування
стального
каркаса, який
покритий
гіпсокартоном
і покрівельним
залізом

3
Відсутній цикл
демонтажу
опалубки;
знижується об’єм
монолітних
бетонних робіт;
лицьова поверхня
бажаної фактури;
підвищення теплофізичних
властивостей
конструкції
Висока якість і
точність
виготовлення
конструкцій,
висока
продуктивність
виконання робіт

Продовження таблиці 2
4
Необхідна матеріально-технічна база для
виготовлення конструкцій двомірної
кривизни, певні обмеження у використанні
підтримуючих риштувань. Ураховуючи
можливе значне віддалення об’єкта від
заводів, де виготовляються вироби,
відбувається зростання витрат на
транспортування готових елементів опалубки
до будівельного майданчика

Економічної ефективності можна досягти
лише за рахунок виконанні значних об’ємів
робіт, необхідність залучення підйомних
засобів і додаткових підтримуючих
конструкцій. Ураховуючи можливе значне
віддалення об’єкта від заводів, де
виготовляються вироби, відбувається
зростання витрат на транспортування готових
елементів до будівельного майданчика
Сталезалізобетон
Відсутній цикл
Значні витрати матеріалу, у тому числі й
демонтажу
сталі; неможливість отримання гладкої
опалубки,
внутрішньої поверхні склепіння; складність
знижується об’єм
забезпечення необхідного захисного шару
бетонних робіт
бетону для арматурних виробів; обмеження
через включення в застосування рухливих бетонних сумішей
роботу
конструкцій
каркасу, виконання
значного обсягу
робіт на рівні
будівельного
майданчика
Конструкції зі стального каркаса
Зменшення ваги
Металевий каркас більш складний у
конструкції,
виготовленні й обробці; вимагає захисту від
спрощення
зовнішніх впливів; необхідність періодичного
процесу монтажу,
проведення робіт із захисту від корозії, що в
поєднання функцій свою чергу підвищує його вартість в
несучої й
обслуговуванні; призводить до зниження
огороджуючої
ступеня вогнестійкості конструкції покриття
конструкції
та будівлі

Четвертий розділ присвячений розробці організаційно-технологічних
рішень з відновлення церков. Оскільки відновлення склепінь є найбільш
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матеріаломістким і трудомістким процесом, то з метою поліпшення якості
будівельної продукції та підвищення ефективності її виготовлення пропонується
вдосконалене конструктивне рішення опалубки склепіння та технології зведення
бані з використанням запропонованої індивідуальної опалубки.
До опалубних систем склепінчастих конструкцій ставляться наступні
вимоги: геометрична точність опалубки (вертикальне переміщення стріли
підіймання (f) – (1/200)f, горизонтальне переміщення від площини у середньому
перерізі – (1/200)f, відхилення від опор – у діапазоні ±10 мм); висока якість
лицьової поверхні отриманої конструкції; мінімальна кількість складових
елементів і типорозмірів; простота та надійність з’єднань елементів і вузлів
опалубки та інше. Одним з показників технологічності опалубних систем –
оборотністю – знехтуємо, оскільки ймовірність повторення геометрично
подібної конструкції склепіння вкрай мала.
З метою відповідності висунутим вимогам пропонується розглянути
можливість застосування адитивної технології (Additive Fabrication) для
виготовлення елементів криволінійної опалубки склепінь. Це дозволить досягти
максимальної точності опалубної форми, автоматизувати процес її проектування
й оптимізувати техніко-економічні показники. Адитивна технологія є методом
виготовлення твердого тривимірного виробу будь-якої геометричної форми з
цифрової комп'ютерної моделі. Найбільш поширеною та доступною технологією
термодруку є метод наплавлення (FDM). Принцип її полягає в наступному:
шляхом подачі напіврозплавленої полімерної нитки відповідно до геометрії
математичної моделі деталі, розробленої в системі автоматизованого
проектування, пошарово створюються геометричні об'єкти.
Якість отриманої продукції залежить від наступних чинників: якість
цифрової моделі, модель 3D принтера (його калібрування та налаштування), тип
і якість витратних матеріалів, поверхня платформи для друку й інше.
Згідно з поставленою задачею максимальний розмір створюваного
елемента (геометричні розміри й архітектурна форма відновлювального
склепіння прийнята наступна: півсферичне склепіння з діаметром 8 м та стрілою
підіймання 4 м) має знаходитись у межах 1300х1300х1300 мм, що задовольняє
заданим розмірами щитів опалубки для склепіння.
Виходячи з технічних обмежень адитивних пристроїв і керуючись
принципом оптимізації трудовитрат виконання опалубних робіт, представлена
схема розбивки поверхні напівсферичного склепіння на щити опалубки (рис. 1).
Прийнятий максимальний розмір по довжині дуги елемента становить
1300 мм, а по висоті – 1000 мм. Усього для обраних геометричних параметрів
склепіння необхідно 7 типорозмірів сегментів: 22 штук – I-го ... IV-го типів, 11
штук – V-го… VI типів і 1 штука – VII-го типу (рис. 2). У меридіональному
напрямку сегменти в період монтажу пропонується об’єднувати з'єднанням у
паз, а горизонтальному – через шип.
Незважаючи на те, що найбільшого розповсюдження для 3D
прототипування набув АБС-пластик (акрилонітрилбутадієнстирол), з метою
зниження вартості конструкції пропонується для виготовлення опалубки
застосовувати вторинні полімерні композитні матеріали (ВПКМ).
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Рисунок 1 – Опалубка купольного склепіння:
а – схема розбивки поверхні купольного склепіння на щити опалубки;
б – щит опалубки

Рисунок 2 – Складові елементи опалубної системи купольного склепіння
Оскільки щороку на території України утворюється близько 6 млн. т
відходів, серед яких близько 50 % припадає на пластикові вироби, то повторне
застосування даної сировини дозволить отримати економічний приріст через
зниження собівартості будівельного матеріалу та підвищення експлуатаційних
показників готової продукції. Окрім вирішення питань виробництва це вплине й
на розв’язання глобальних соціально-економічних проблем людства: зниження
забруднення
навколишнього
середовища,
підвищення
ефективності
використання природних ресурсів.
Групою харківських вчених була створена полімерна композиція для
виготовлення будівельних матеріалів і конструкцій, яка має високі механічні,
технологічні й експлуатаційні властивості з відносно невисокою ціною. До
складу запропонованої композиції входять термопластичний полімер
(вторинний поліетилен і вторинний полістирол) і модифікатор (співполімер

13

етилену з вінілацетату або термоеластопласт марки ДСТ-30-01 або цеоліт
синтетичний).
З метою забезпечення відповідності запропонованої опалубної системи для
відновлення склепінь вимогам щодо міцності та деформативності був виконаний
статичний розрахунок конструкції й елемента з’єднання щитів опалубки. Для
визначення напружено-деформованого стану конструкцій на основі методу
скінчених елементів у переміщеннях застосовувався ПК ЛИРА.
Для описання розрахункової схеми конструкції прийняті універсальні триі чотирикутні плоскі скінчені елементи (СЕ) оболонки товщиною 50 мм. Дані СЕ
зазнають два види деформацій: у своїй площині та з площини, але не враховують
взаємного впливу таких деформацій. Моделювання з’єднання складових
сегментів опалубки було виконане: в горизонтальному напрямку (через шип) –
жорстким; в меридіональному (у паз) – шарнірним. З метою попередження
виникнення надмірних переміщень необхідно улаштувати проміжні
підтримуючі стояки, точки спирання яких знаходяться на рівні 2/3 від стріли
підіймання склепіння.
У результаті виконаного розрахунку встановлено, що переміщення
елементів опалубки від дії найбільш невигідної комбінації навантажень складає
15 мм, що не перевищує допустимі значення (D/400 = 20 мм) та максимальне
напруження у оболонці становлять у кільцевому напрямку Nx=361 кН/м2, у
меридіональному – Ny=239 кН/м2 (за винятком концентраторів напружень)
(рис. 3).
а

б

Рисунок 3 – Характер ізополей напружень (ІН) від сумісної дії
навантажень: а – у кільцевому напрямку (Nx); б – у медіальному напрямку (Nу)
Виходячи з отриманих результатів був виконаний розрахунок вузлового
пазлового з’єднання для нижнього максимально навантаженого ряду елементів
опалубки. Вибір пазлового з’єднання у якості методу поєднання елементів
опалубки обумовлений роботою опалубної системи: частина елементів працює
на стиск, а частина – на розтяг. До того ж, пазлове з’єднання не потребує
додаткових інструментів під час монтажу та демонтажу конструкції та є
легкороз’ємним. Результати розрахунків представлені на рисунку 4 (у дужках
наведені максимальні значення напружень).
З метою визначення межі міцності на розтяг пазлового з’єднання у
лабораторії будівельних конструкцій Харківського національного університету
будівництва та архітектури були проведені експериментальні дослідження
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(рис. 5). У результаті виконаних вимірювань встановлено, що фізико-механічні
характеристики елементів з пластику, виготовлених за FDM технологією, мають
наступні значення: 𝜎рм = 5034.7 кН/м2 ; 𝜎рр = 6109.5 кН/м2 .
в
а

г

б
д

е

Рисунок 4 – Моделювання пазлового з’єднання:
а – конструктивна схема з’єднання; б – ІН Nz (–764,9 кН/м2);
в, г – характер деформування та ізополя переміщень у напрямках х і у
відповідно (0,7 мм; 0,6 мм); д, е – ІН у напрямках Nx і Nу відповідно
(1108,2 кН/м2; 1225,8 кН/м2)
Таким чином, лабораторні випробування та теоретичний розрахунок
запропонованої опалубки та конструкції з’єднання її щитів, виготовленої за
адитивною технологією із застосуванням ВПКМ, доводять можливість
використання розроблених рішень під час відновлення церковних склепінь.
Організаційно-технологічні
рішення
з
відновлення
склепіння
православного храму розглядались на конкретному об’єкті (Церква Дмитра
Солунського) з урахуванням технічного стану конструкцій і будівлі загалом.
Розроблені рекомендації з організації робіт із відновлення православних
храмів з урахуванням архітектурно-конструктивних особливостей. Вертикальне
умовне членування фронту робіт пропонується п’ятиярусним: І ярус –
вертикальні несучі конструкції (стіни, колони, пілони); ІІ ярус – покриття
основного об’єму храму; ІІІ ярус – конструкція підбанника; ІV ярус– конструкції
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покриття завершення (склепіння, глава); V ярус – відновлення дзвіниці (у тому
випадку, коли вона надбудована).
а

б
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г

Рисунок 5 – Лабораторні дослідження міцності запропонованого
з’єднання елементів опалубки: а – випробування зразка фрагмента з’єднання
щитів опалубки; б – зразок до випробувань; в – характер руйнування зразка в
результаті випробувань; г – результати випробувань матеріалу на розтягування
та характер їх руйнувань
Горизонтальне членування І-го та ІІ-го ярусу базується на симетрії будівлі
церкви відносно хоча б однієї осі, утворюючи парну кількість захваток.
Приблизно однакові об’єми робіт дозволяють скоротити кількість задіяних
комплектів додаткового пристосування й обладнання. Решта ярусів (III, IV і V)
на захватки не поділяються і роботи ведуться на кожному з них за один підхід.
Це обумовлено незначним обсягом робіт; нормативною продуктивністю роботи
бригади оптимального складу протягом однієї робочої зміни; вимогами із
забезпечення загальної просторової жорсткості та стійкості конструкцій і будівлі
загалом.
У зв’язку з виконанням робіт на висоті (відновлення цегляної кладки стін і
карнизів, проведення демонтажу елементів існуючої покрівлі та влаштування
нової) виникає необхідність застосування будівельних риштувань. У роботі
розглянута можливість застосування високоякісних видів сучасних інвентарних
риштувань з метою скорочення тривалості та зменшення трудомісткості робіт, а
також кількості залучених ресурсів.
З метою визначення найбільш ефективного конструктивного й
організаційно-технологічного рішення з відновлення бані було розглянуто
чотири варіанти: (1) цегляне склепіння із застосування первинних
конструктивних і технологічних рішень; (2) залізобетонна оболонка зведена на
рівні проектної відмітки; (3) стелезалізобетонна конструкція зведена на рівні
проектної відмітки; (4) фібробетонна оболонка зведена на рівні будівельного
майданчика по запропонованій опалубній системі методом торкретування і
змонтована у проектне положення.
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Відновлювальні роботи виконуються потоковим методом: улаштування
склепіння, підготовка підбанника до встановлення склепіння, укрупнене
збирання верху, монтаж склепіння, монтаж верху.
На рівні будівельного майданчика збирається конструкція запропонованої
склепінчастої опалубки, що складається із щитів-сегментів, які спочатку
об’єднуються в радіальному напрямку пазовими з’єднаннями, а потім по висоті
– шиповим з’єднанням.
По влаштованій опалубці відповідно до прийнятих конструктивних рішень
встановлюється арматурна сітка опорного кільця та безпосередньо склепіння. У
зв’язку з подвійною кривизною та незначною товщиною конструкції склепіння
пропонується застосувати технологію подачі та ущільнення бетонної суміші
методом торкретування, а саме «мокрим» способом.
З метою отримання якісної конструкції робочі характеристики торкретустановки мають бути наступними: робочий тиск – 0.2 – 0.6 МПа; швидкість
вильоту суміші – 140 – 170 м/с. Торкретування виконується горизонтальними
ярусами висотою 1.5 м по всій довжині окружності, починаючи від вершини
склепіння до основи. Для виконання робіт на висоті розглядається застосування
автопідймача. Кількість шарів, які наносяться торкрет-установкою, відповідно
до прийнятого конструктивного рішення – два, кожен товщиною 20 мм.
Протягом періоду набору проектної міцності фібробетону, виконуються
заходи з догляду за бетонною сумішшю (забезпечення волого-температурного
режиму). Останнім етапом підготовки склепіння перед монтажем у проектне
положення є виконання ізоляційних робіт: встановлення тепло- та гідробар’єрів.
Відповідно до розрахунків був виконаний підбір складу фібробетонної
суміші склепіння, яка у частинному відношенні включає портландцемент ПЦ І400; пісок кварцовий; щебінь гранітний; питну воду; стальну фібру
(1:1.64:3.44:0.6:0.11).
Для запропонованого організаційно-технологічного рішення зі зведення
фібробетонного склепіння по індивідуальної опалубці здійснений підбір
комплекту необхідних машин і механізмів.
Для прийняття обґрунтованого рішення застосовувався метод порівняння
основних показників за трьома групами факторів: (1) конструктивна: вага
відновленої конструкції; (2) технологічна: нормативна трудомісткість процесів,
виробіток на 1 м2 поверхні конструкції, тривалість виконання робіт; (3)
економічна: витрати будівельних матеріалів виражених у грошовому
еквіваленті, кошторисна вартість повного циклу основних процесів у період
відновлення склепіння.
Результати розрахунків обраних варіантів склепінь представлені у табл. 3.
Таким чином, отримані результати свідчать про ефективність застосування
сучасних методів виконання робіт по улаштуванню залізобетонних,
сталезалізобетонних і фібробетонних склепінь. Позитивним наслідком
застосування сучасних будівельних матеріалів, на відміну від цегли, є зменшення
навантаження на первинні конструкції, що розташовані нижче відтворюваних.
Проте найбільш раціональним рішенням з точки зору тривалості та
трудомісткості робіт є зведення фібробетонного склепіння відповідно до
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розроблених конструктивних і організаційно-технологічних рішень. До того ж,
цей варіант характеризується вагомим економічним ефектом, який є результатом
у тому числі й застосування запропонованої опалубної системи із вторинних
полімерних композитних матеріалів.
Таблиця 3
Порівняння конструктивних і техніко-економічних показників
відновлення центрального склепіння
Група
факторів
І

Номер варіанта рішення
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4

Показник
Вага відновленої конструкції,
[т]
Нормативна трудомісткість
люд−год/м2

процесів, [маш−год/м2 ]
Виробіток на 1 м2 поверхні
ІІ

м2 /люд−год

конструкції, [м2 /маш−год]

68,7

12,5

9,7

4,0

75,0
−

12,34
0,019

7,4
1,42

3,33
1,09

0,013
−

0,08
50,53

0,14
0,7

0,3
0,92

15,1 (8,1)

13 (6,0)

58 184

24 284

81,028

35,915

Тривалість виконання робіт
(без урахування технологічної 64,1 (22,1) 16,5 (9,5)
перерви), [дні]
Витрати будівельних
матеріалів виражених у
320 238
49 904
грошовому еквіваленті, [грн]
ІІІ
Кошторисна вартість повного
циклу основних процесів у
449,259
81,002
період відновлення склепіння,
[тис. грн]
Кошторисна вартість розрахована у цінах станом на 2017 р.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі виконані теоретичні та експериментальні наукові
дослідження, які направлені на збереження та підвищення експлуатаційної
довговічності православних храмів, у тому числі й пам’яток архітектури, шляхом
впровадження удосконалених конструктивних і організаційно-технологічних
рішень з ремонтно-реставраційних робіт.
Основні наукові та практичні результати роботи.
1. Вирішене актуальне проблемне питання підвищення ефективності
виконання ремонтно-реставраційних робіт з відновлення православних храмів
(збудованих до 1920 р.) з урахуванням вимог щодо прийнятих будівельних
матеріалів і конструктивних, організаційно-технологічних рішень із
улаштування несучих і огороджуючих елементів на пам’ятках архітектури.
2. Досліджений технічний стан основних конструкцій церков і будівель у
цілому. Установлено, що незважаючи на те що більшість конструктивних
елементів будівель церков на початок відновлювальних робіт належать до
категорій технічного стану «задовільний» і «не придатний до експлуатації»,
загальний стан православних храмів характеризується як аварійний. У більшості
випадків це пов’язано з частковою або повною відсутністю підбанника, бані та
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покрівлі. У результаті аналізу обстежених об’єктів визначені найпоширеніші
конструктивні рішення завершень храмів на історичній території
Слобожанщини: за обрисом бані зустрічаються пологі (55 %) та напівсферичні
(45 %); за типом – одношарові (7 %) та двошарові (78 %), а для частини будівель
не вдалось відновити інформацію (15 %); за розрахунковими навантаженнями
бані сприймають лише власну вагу (37 %), власну вагу та постійні навантаження
(55 %), власну вагу з постійними та змінними навантаженнями (7 %).
3. Встановлені групи факторів впливу, які призводять до погіршення
технічного стану та зниження довговічності православних храмів. Основними
руйнівними чинниками визнані наступні: порушення конструктивної схеми
будівлі, недотримання умов експлуатації та волого-температурного режиму.
Варто зазначити, що найменших негативних впливів зазнали православні храми
розглянутого періоду через помилки у їх проектуванні та зведенні. Результати
експертного оцінювання підтвердити гіпотезу щодо першочергової необхідності
відновлення конструкцій склепінь і верхів будівель.
4. Сформульовані вимоги до реставраційних будівельних матеріалів у
залежності від їх призначення та проаналізована специфіка виконання ремонтнореставраційних робіт. Розглянута можливість гармонізувати нормативні
документи України з європейськими нормами з питань відновлення та
збереження пам’яток архітектури, у тому числі й концепцій ремонтнореставраційних робіт, що дозволяє обґрунтовано приймати конструктивні та
технологічні рішення.
5. Проаналізовані первинні та сучасні будівельні матеріали, а також
технології виконання робіт з відновлення конструкцій склепінь. Виявлено, що
застосування сучасних будівельних матеріалів (залізобетон, фібробетон,
сталезалізобетон, армоцемент і конструкції зі сталі) характеризується більшою
технологічністю та механізацією процесів. Проте, враховуючи архітектурноконструктивні особливості відновлювальних будівель, специфіку виконання
ремонтно-реставраційних робіт, упровадження значної частини розглянутих
рішень унеможливлюється через невідповідність конструктивних рішень
ступеня надійності та довговічності конструкцій, заборону втручання у первинні
конструкції і необґрунтовано високі витрати для впровадження обраних
будівельних матеріалів і методів виконання робіт у конкретних умовах
будівництва.
6. Запропоноване застосування FDM друку у поєднанні зі вторинними
полімерними композитними матеріалами для виготовлення індивідуальної
опалубки склепіння. Впровадження адитивної технології сприяє автоматизації,
прискоренню та зменшенню матеріальних відходів під час виробництва, а також
значно підвищує якість вихідної продукції, запобігаючи допущенню помилок у
процесі проектування та виготовлення. У якості матеріалу опалубки досліджена
можливість втілення вторинного полімерного композитного матеріалу.
Встановлено, що заявлені фізико-механічні та технологічні характеристики
даної композиції відповідають вимогам конструкції опалубки.
Розроблене конструктивне рішення індивідуальної опалубки склепіння,
організація та технологія виконання робіт для відновлення втрачених бань
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церков. У результаті виконаних розрахунків визначена достатня товщина
конструкції опалубки (50 мм для напівсферичного склепіння діаметром 8 м) та
методи забезпечення її жорсткості (введення додаткових підтримуючих стояків).
Відповідно до напружено-деформованого стану конструкції здобувачем
запропоновані конструктивні рішення зі з’єднання між собою щитів опалубки,
які підвищать ефективність монтажних робіт – у горизонтальному напрямку –
пазлове з’єднання, у вертикальному – з’єднання через шип. Лабораторні
дослідження міцності фрагменту пазлового з’єднання підтвердили результати
розрахунків і свідчать про доцільність його використання у даному типі
опалубки.
7. Розроблені технологічні та організаційні рішення відновлення будівель
православних храмів. Представлена методика визначення основних
організаційно-технологічних параметрів виконання робіт (умовне розбиття
будівлі на захватки та яруси) залежно від об’ємно-планувальних рішень церков.
Запропоноване організаційно-технологічне рішення щодо вибору будівельних
риштувань для виконання робіт на висоті у період ремонтно-відновлювальних
робіт. Досліджена ефективність відтворення склепіння із фібробетону із
застосуванням опалубочної системи із вторинних полімерних матеріалів.
8. Зведення фібробетонного склепіння із застосуванням розробленої
опалубкової системи порівняно з первинною цегляною конструкцією бані
характеризується зменшенням ваги у 17 разів, зниженням нормативної
трудомісткості у 20 разів, скороченням тривалості виконання робіт у 3,5 рази.
Розрахунок кошторису свідчить про те, що вартість 1 м2 поверхні
склепіння з фібробетону становить близько 720 гривень. Економічна
ефективність запропонованого варіанта складає порівняно з цегляним – 8265 грн,
залізобетонним – 900 грн, сталезалізобетонним – 900 гривень.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Публікації у спеціалізованих виданнях України:
1. Лихограй В. В. Особливості відновлення православних храмів на
прикладі церков Харкова / В. В. Лихограй. // Науковий вісник будівництва. –
2015. – №1(79). – С. 20–25.
2. Lykhohrai V. V. The bearing capacity of the formwork for implementation
of restoration work on the Orthodox Churches vaults / V. V. Lykhohrai, K. V. Spirande,
D. F. Goncharenko // Нові технології в будівництві. – 2017. – №33/1. – С. 29–35.
(Особистий внесок здобувача: запропонована та розрахована конструктивна
схема опалубки склепіння та вузлове з'єднання щитів опалубки)
3. Lykhohrai V. V. Technology of manufacturing the formworks for erecting
vaulted covering of Orthodox Churches / V. V. Lykhohrai, D. F. Goncharenko,
K. O. Varanenko // Науковий вісник будівництва. – 2017. – №2(88). – С. 105–109.
(Особистий внесок здобувача: дослідження можливості застосування
адитивних технологій для виготовлення опалубки склепіння, рекомендації щодо
впровадження застосування вторинних полімерних композитних матеріалів для

20

виготовлення опалубки з метою вирішення ряду економічних, соціальних і
економічних проблем)
4. Лихограй В. В. Организация производства работ при восстановлении
православных храмов / В. В. Лихограй // Промислове будівництво і інженерні
споруди. Реконструкція будівель і споруд. – 2017. – №3. – С. 24–29.
Публікації у виданнях іноземних держав та у виданнях, включених до
міжнародних наукометричних баз:
5. Гончаренко Д. Ф. Комплексное рассмотрение вопроса восстановления
православных храмов / Д. Ф. Гончаренко, С. А. Забелин, В. В. Лихограй. //
MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish Academy
of sciences. – 2015. – №6(17). – С. 35–45. (Видання включено у МНБД Index
Copernicus). (Особистий внесок здобувача: проведенні натурні обстеження з
метою визначення технічного стану будівель церков, сформована програма
виконання відновлювальних робіт, виконаний аналіз існуючих конструктивних
рішень склепінь і вимог до реставраційних матеріалів)
6. Lykhohrai V. V. The investigation of the factors which lead to the
destruction of Orthodox church buildings and their parts / V. V. Lykhohrai // Bulletin
of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture. – 2017. –
№1(226). – PР. 100–107 (Видання включено у МНБД Index Copernicus).
7. Лихограй В. В. Технологические решения восстановления конструкций
покрытия православных храмов / В. В. Лихограй // Вісник Придніпровської
державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – №2 (227–228). –
С. 127–135 (Видання включено у МНБД Index Copernicus).
Наукові праці, які додатково відображають наукові результати
дисертації:
8. Лихограй В. В. Оцінка технічного стану та задачі відновлення церкви
Святого Йосипа Обручника в с. Березівка / В. В. Лихограй // Науковий вісник
будівництва. – 2016. – №4(86). – С. 69–72.
9. Goncharenko D. Features of technological process in the dome design
restoration of Orthodox Churches / D. Goncharenko, J. Miljan, V. Lykhohrai //
Proceedings of the 7th International Conference on Safety and Durability of Structures,
ICOSADOS 2016, May 10-12, 2016, UTAD, Portugal (Особистий внесок
здобувача: наведені рекомендації щодо гармонізації державних будівельних норм
України та європейських стандартів у галузі збереження пам'яток
архітектури, досліджені конструктивні особливості бань та їх технічний
стан, представлені техніко-економічні показники впровадження різних
конструктивних рішень з відновлення головного склепіння церкви)
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
10. Гончаренко Д. Ф. Архітектурно-конструктивні рішення православних
церков Слобожанщини / Д. Ф. Гончаренко, В. В. Лихограй // 70-та науковотехнічна конференція Харківського національного університету будівництва та
архітектури. – Харків: ХНУБА, 2015. – С. 14. (Особистий внесок здобувача:
визначені передумови формування архітектурно-конструктивних і об'ємнопланувальних рішень церков, встановлений взаємозв'язок між символічним
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змістом конструктивних рішень елементів церков і прийнятих рішень щодо
форм і будівельних матеріалів)
11. Гончаренко Д. Ф. Технологічні та організаційні рішення з відновлення
православних храмів Слобожанщини / Д. Ф. Гончаренко, В. В. Лихограй // Тези
доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в
будівництві». – Київ: КНУБА, 2016. – С. 44–45. (Особистий внесок здобувача:
досліджені особливості проектування організаційних рішень технологічних
параметрів у період відновлення церков)
12. Гончаренко Д. Ф. Технологічні особливості зведення нових
зруйнованих конструкцій куполів православних храмів / Д. Ф. Гончаренко,
В. В. Лихограй // 71-ша науково-технічна конференція Харківського
національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА, 2016.
– С. 11. (Особистий внесок здобувача: проаналізований вітчизняний і
закордонний досвід відновлення склепінчастих конструкцій на православних
храмах)
13. Гончаренко Д. Ф. Технологічні особливості зведення нових і
відновлення зруйнованих конструкцій куполів православних храмів /
Д. Ф. Гончаренко, В. В. Лихограй // VІ Міжнародна науково-практична
конференція
«Ефективні
організаційно-технологічні
рішення
та
енергозберігаючі технології в будівництві». – Харків: ХНУБА, 2016. – С. 23–24.
(Особистий внесок здобувача: досліджені конструктивні та технологічні
особливості зведення конструкцій склепіння в умовах відновлення православних
храмів)
14. Goncharenko D. Features of technological process in the dome design
restoration of Orthodox Churches / D. Goncharenko, J. Miljan, V. Lykhohrai // 7th
International Conference on Safety and Durability of Structures, ICOSADOS 2016,
May 10-12, 2016, UTAD, Portugal. – РР. 55 (Особистий внесок здобувача: наведені
рекомендації щодо гармонізації державних будівельних норм України та
європейських стандартів в області збереження пам'яток архітектури,
досліджені конструктивні особливості бань та їх технічний стан, представлені
техніко-економічні показники впровадження різних конструктивних рішень з
відновлення головного склепіння церкви)
15. Лихограй В. В. Методи відновлення купольних конструкцій із
застосуванням спеціальної опалубки / В. В. Лихограй // Тези доповідей 72-га
науково-технічної конференції ХНУБА. – Харків: ХНУБА, 2017. – С. 48.
АНОТАЦІЯ
Лихограй В. В. Розробка технологічних і організаційних рішень
відновлення православних церков. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня 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, 2017.
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Дисертаційна робота присвячена вирішенню завдання зі збереження та
відновлення церков (збудованих до 1920 р.), шляхом впровадження
удосконалених конструктивних і організаційно-технологічних рішень у період
виконання ремонтно-реставраційних робіт.
Виконані натурні обстеження будівель церков і експертне оцінювання з
метою визначення їх технічного стану і причин його погіршення.
Сформульовані вимоги до реставраційних будівельних матеріалів і
проаналізована специфіка виконання ремонтно-реставраційних робіт.
Досліджені первинні та сучасні будівельні матеріали та технології виконання
робіт з метою відновлення конструкцій склепінь і верхів.
Запропоноване застосування адитивної технології у поєднанні зі
вторинними полімерними композитними матеріалами для виготовлення
індивідуальної опалубки склепіння. Розроблене конструктивне рішення
опалубки склепіння.
Запропоновані організаційно-технологічні рішення щодо вибору
будівельних риштувань. Досліджена ефективність відтворення склепіння із
фібробетону з використанням розробленої опалубки з вторинних полімерних
композитних матеріалів.
Обґрунтовано економічну ефективність прийнятих організаційнотехнологічних рішень, які підвищують експлуатаційну довговічність церков.
Ключові слова: кам’яні православні храми, відновлення церков, зведення
склепіння, ремонтно-реставраційні роботи, організаційно-технологічні рішення,
адитивні технології, вторинні полімерні композитні матеріали.
АННОТАЦИЯ
Лихограй В. В. Разработка технологических и организационных решений
восстановление православных церквей. – Квалификационный научный труд 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, 2017.
Диссертация посвящена решению вопросов по сохранению и
восстановлению церквей (построенных до 1920 г.), путем внедрения
усовершенствованных конструктивных и организационно-технологических
решений п период производства ремонтно-реставрационных работ.
Выполнены натурные обследования церквей и экспертная оценка с целью
определения их технического состояния и причин его ухудшения.
Сформулированы требования к реставрационным строительным
материалам и проанализирована специфика выполнения ремонтнореставрационных работ. Исследованы первичные и современные строительные
материалы и технологии выполнения работ с целью восстановления
конструкций сводов и глав.
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Предложено применение аддитивной технологии в сочетании с
вторичными полимерными композитными материалами для изготовления
индивидуальной опалубки свода. Разработано конструктивное решение
опалубки свода.
Предложены организационно-технологические решения по выбору
строительных лесов. Исследована эффективность возобновления свода с
использованием фибробетона по разработанной опалубке с вторичных
полимерных композитных материалов.
Обоснована экономическая эффективность принятых организационнотехнологических решений, повышающих эксплуатационную долговечность
церквей.
Ключевые слова: каменные православные храмы, восстановление
церквей,
возведение
сводов,
ремонтно-реставрационные
работы,
организационно-технологические решения, аддитивные технологии, вторичные
полимерные композиционные материалы.
ANNOTATION
Lykhohrai V. V. An Improvement of Technological and Organization Solutions
of Restoration of Orthodox Churches. – Qualifying Scientific Paper. Manuscript.
Thesis for a candidate degree of technical sciences in specialty 05.23.08
«Technology and organization of Industrial and Civil Construction» (19 – Architecture
and Construction). – Kharkiv National University of Civil Engineering and
Architecture, Kharkiv, 2016.
The thesis is devoted to solving the scientific problem of preserving and
increasing the operational durability of Orthodox churches, including those belonging
to architectural monuments, by improvement of advanced constructive, organizational
and technological solutions for repair and restoration works. The stone Orthodox
churches constructed before 1920 were investigated within the scope of research.
An analysis of historical and canonical preconditions for the formation of
Orthodox architecture demonstrates their undeniable influence on architectural and
structural design, the space-planning solutions. This allowed us to identify the reasons
for the use of certain building materials and constructive solutions.
In order to determine the technical state of separate structural elements and
buildings in general, the reliability index and the factors that influence its decrease
were investigated. The performed structural surveys of churches show that the
technical condition of buildings is characterized as emergency. The reason for this is
the complete destruction of bearing and enclosing structures such as drum dome, dome
and cover. That is why special attention was paid to their technical condition and
constructive decision. The results of the expert evaluation confirm the hypothesis of
the urgent need to restore the structures of the vaults and cupolas.
Requirements for restoration building materials depending on their purpose are
formulated, and the specifics of the performance of repair and restoration works are
analyzed. There was also considered the possibility to harmonize the normative
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documents of Ukraine with European standards for restoration and preservation of
architectural monuments, including concepts of repair and restoration works. It is
established that in the case of Orthodox churches, which were built prior to 1920 and
have a value level not higher than local one, it is expedient to carry out renovation with
elements of restoration for the purpose of rehabilitation.
The primary and contemporary construction materials and technologies for the
execution of works for the restoration of the vaults and vertices structures have been
researched. It was determined that the use of modern building materials (reinforced
concrete, fiber concrete, steel reinforced concrete, reinforcement and steel structures)
is characterized by greater technological and mechanization of processes. However,
taking into account the architectural and structural features of restoring buildings, the
specifics of repair and restoration work, the implementation of a large part of the
considered solutions is impossible.
The application of additive technology by the method of layer overlaying of
molten polymer thread in combination with secondary polymer composite materials,
which consists of a thermoplastic polymer and a modifier, for the manufacture of
individual formwork of the vault is proposed. The implementation of additive
technology contributes to the automation, acceleration and reduction of material waste
during production, and significantly improves the quality of the original products,
preventing errors in the design and manufacturing process.
The constructive and organizational-technological solution of the individual
formwork of the vault for the restoration of the lost domes of churches has been
developed. As a result of the performed calculations, a sufficient thickness of the
formwork design and methods of ensuring its rigidity has been determined. In
accordance with the stress-strain state of the design, constructive solutions for
connecting shuttering boards are proposed. It is a puzzle connection in the horizontal
direction, and the connection through the spike in the vertical direction. Laboratory
studies of the fragment of the puzzle joint were confirmed by the results of calculations
and indicate the feasibility of its use in this type of formwork.
Organizational and technological solutions are developed for the period of
renovation of the buildings of the Orthodox churches. The methodology for
determining the main organizational and technological parameters for the execution of
works (divisioning and conditional construction of the building on the tiers) depending
on the space-planning decisions of the churches is presented. Organizational and
technological decisions were proposed about choosing scaffolding for work at height.
The effectiveness of the reproduction of the vault with fiber-reinforced concrete using
the proposed formwork system from secondary polymeric materials was investigated.
The economic efficiency of the organizational and technological decisions taken
to increase the operational durability of the buildings of Orthodox churches is presented
in scientific work.
Keywords: stone Orthodox Church, renovation of church, building of the vault,
repair and restoration works, organizational and technological solutions, additive
technologies, secondary polymer materials.
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