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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Складні ділянки сучасних міст концентрують
найбільш виразний вплив людини на природну основу, змінюючи її первинний
склад. Відповідно до даних Державної служби статистики України за станом на
1 січня 2020 р. в містах України проживає 69,54% жителів (дані наведені без
окупованих Криму та Північно-Східних регіонів), для порівняння у 2005 р. цей
показник складав 67,4%. Приріст городян спонукає міську владу до
необхідності значного ущільнення та розширення урбаністичного простору
через залучення після відповідної підготовки площ долин річок, ставків, боліт,
ярів, балок, кар’єрів, місць колишніх звалищ, тощо, а також через можливості
розвитку підземного простору, у якому можуть розташовуватись підприємства
торгівлі та громадського харчування, адміністративні, видовищні і спортивні
об’єкти, підприємства комунально-побутового обслуговування і зв'язку, об'єкти
складського господарства. У містах України суттєво підвищуються обсяги
техногенно-забруднених територій, ґрунти яких можуть включати важкі
метали, нафтопродукти, токсичні речовини, біогаз, агресивні води,
мікроорганізми. Обсяги техногенних відкладень продовжують безперервно
збільшуватись. При цьому на початку XXI ст. величина техногенних утворень у
світі досягла більше 1500 млрд. м3. Техногенні ґрунти змінюються в широкому
діапазоні – від різновидів, близьких до природних ґрунтів і до ґрунтів, що не
мають аналогів серед природних утворень. Площинне поширення, потужність
та особливості їх складу обумовлені ступенем і видом освоєння території та
історією розвитку міського поселення. Оскільки більшість особливостей
техногенних змін територій характерна для територій міст України, це
обумовлює необхідність подальшого вивчення їх урахування та впливу на
параметри будівельно-монтажних робіт та експлуатаційні показники будівель.
З урахуванням цього виникає необхідність розглядання проблеми
безпечного зведення та експлуатації підземних частин будівель в умовах
техногенних впливів, урахування факторів ризику на параметри будвельних
процесів, оскільки техногенні процеси можуть слугувати причиною
непрогнозованих осідань, втрати стійкості та деформаційних пошкоджень
будівель, змін у функціонуванні підземних дренажів, прискореного руйнування
підземних інженерних комунікацій.
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 № 3715VI 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»
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від 11.07.2001 р., № 2623-III та змінам до цього закону від 09.09.2010 р., №
2519-IV, від 16.10.2012 р., № 5460-VI, від 26.11.2015 р., № 848-VIІІ).
Дослідження виконувалися в рамках науково-дослідної роботи кафедри
технології будівельного виробництва Харківського національного університету
будівництва та архітектури (ХНУБА) з проблем підвищення ефективності
зведення промислових та цивільних будівель, зокрема, в межах теми
«Організаційно-технологічні рішення улаштування дренажних систем будівель
з використанням полімерних трубофільтрів» (номер держреєстрації
0115U001288).
Мета дисертаційної роботи: теоретичне обґрунтування і розробка
організаційно-технологічних рішень при зведенні підземних частин цивільних
будівель на техногенних міських територіях для підвищення експлуатаційної
довговічності та зниження тривалості робіт.
Для досягнення вказаної мети дисертації були поставлені та вирішені такі
основні завдання дослідження:
 проаналізувати і узагальнити конструктивні, організаційно-технологічні
рішення, методичні підходи, нормативну базу і результати досліджень з
технології та організації зведення підземних частин будівель на техногенних
територіях;
 розробити методику експерименту і провести експериментальні
дослідження взаємодії паль у полімерній оболонці з ґрунтовим середовищем
при відтворенні процесу просідання ґрунту та дослідити вплив форми стовбура
палі на зменшення величини довантажувальних сил;
 дослідити,
систематизувати
та
визначити
ступінь
впливу
дестабілізуючих факторів, які виявляють специфічні особливості зведення
підземних частин будівель на техногенних ґрунтах, що впливають на
трудомісткість, тривалість робіт та довговічність будівель;
 розробити методику урахування впливу організаційно-технологічних
факторів на параметри процесу зведення підземних частин будівель на
техногенних міських територіях при умові оптимізації тривалості робіт;
 розробити організаційно-технологічні та технічні рішення, які
підвищують ефективність зведення підземних частин будівель на техногенних
міських територіях.
Об’єкт дослідження – технологічний процес зведення підземних частин
цивільних будівель на техногенних міських територіях.
Предмет дослідження – організаційно-технологічні параметри процесу
зведення підземних частин цивільних будівель.
Наукова гіпотеза даної роботи полягає у тому, що прийняте припущення
про можливість раціоналізації та прогнозування параметрів процесів зведення
підземних частин будівель на техногенних міських територіях через
удосконалення організаційно-технологічних рішень, що враховують вплив
факторів на параметри будівельно-монтажних робіт, що дозволить підвищити
міцність, технологічність зведення і експлуатаційну довговічність підземних
конструкцій.
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Методи дослідження. Методи аналізу та узагальнення були застосовані
для обґрунтування актуальності, формулювання мети і завдань дослідження.
Статистичний аналіз застосований для визначення організаційно-технологічних
рішень та умов виконання робіт при зведенні підземних частин будівель на
техногенних міських територіях. Методом математичного моделювання
виявлений зв’язок між умовами та факторами зведення підземних частин
будівель і параметрами організаційно-технологічних рішень. Метод
експериментальних досліджень прийнятий для визначення ступеня
обґрунтованості прийнятих наукових положень, висновків і рекомендацій
шляхом практичного використання в будівельних, проектних, інвестиційних
організаціях.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:
 вперше встановлені закономірності впливу параметрів техногенних
ґрунтів на вибір конструктивних, організаційно-технологічних рішень при
зведенні підземних частин будівель, на підставі чого запропоновано новий
підхід до експериментальних досліджень у частині підвищення несучої
здатності та захисту від агресивних впливів паль у полімерних оболонках, що
склало основу запропонованої методики експерименту з прогнозування даних
властивостей;
 вперше встановлені закономірності впливу організаційно-технологічних
факторів на параметри процесу зведення підземних частин будівель на
техногенних міських територіях, на підставі чого запропонована методика
прогнозування впливу кожного з досліджених факторів, що враховують
специфіку робіт;
 удосконалено методи організаційно-технологічного проектування з
підвищення технологічності процесів зведення підземних частин будівель та
їхньої експлуатаційної довговічності на техногенних ґрунтах;
 одержали подальший розвиток методики обґрунтування параметрів
пальових та дренажних робіт у складі комплексного технологічного процесу
для скорочення тривалості та підвищення якості будівництва.
Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень
мають практичне значення при застосуванні організаційно-технологічних
рішень пальових та дренажних робіт на техногенних міських територіях на
стадії розробки проектів організації будівництва та проектів виконання робіт,
підготовки проектів інвестицій, прогнозуванні довговічності та несучої
здатності фундаментів. Наукові розробки використано при впровадженні
організаційно-технологічних схем раціоналізації застосування засобів
комплексної механізації виконання робіт. Отримані в дисертаційній роботі
наукові та практичні результати впроваджені у діяльність ДП «Науководослідний інститут будівельного виробництва ім. В.С. Балицького» (Київ), ТОВ
«Енерго Інжиніринг» (Київ), ТОВ «Укрпромбуд» (Харків), фірми «Бінітек»
(Харків) у виробничих умовах на будівництві та реконструкції об'єктів різного
призначення, в результаті отримано економічну ефективність обсягом 205,11
тис. грн.
Особистий внесок здобувачки. Основні положення наукових
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результатів дослідження, що висвітлені в дисертаційній роботі, опубліковані
здобувачкою самостійно й у співавторстві, полягають у: виявленні основних
техногенних відкладень в м. Харкові, встановленні їх характеристик,
розповсюдження, потужності, об'ємів [2, 8, 9, 12]; виявленні негативних
факторів і властивостей техногенних ґрунтів, що ведуть до зниження несучої
здатності конструкцій, їх довговічності [2, 810, 12, 14, 17]; виявленні
специфічних особливостей техногенних ґрунтів, що впливають на вибір
організаційно-технологічних рішень [2, 9, 10, 17]; здійсненні лабораторних
досліджень конічної та циліндричної паль у полімерній оболонці при її
застосуванні для улаштування фундаментів на міських техногенних територіях,
а також розробці методики експерименту з прогнозування несучої здатності та
корозійної стійкості палі [7, 16].
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
досліджень дисертації доповідались та обговорювались на науково-технічних,
науково-практичних конференціях і семінарах: на 71, 72 науково-технічних
конференціях Харківського національного університету будівництва та
архітектури (Харків, 1516 березня 2016 р., 1417 березня 2017 р.);VІ і VІІ
Міжнародних науково-практичних конференціях «Ефективні організаційнотехнологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві» (Харків,
2324 березня 2016 р., 2122 березня 2018 р.); Міжнародній науково-технічній
конференції «Ефективні технології в будівництві» (Київ, 78 квітня 2016 р.);
VII Всеукраїнському науковому семінарі «Методи підвищення ресурсу міських
інженерних інфраструктур» (Харків, 1112 жовтня 2016 р.); 6-й, 7-й
Міжнародних науково-практичних конференціях «Енергоефективні технології
в міському будівництві та господарстві» (Одеса, 1718 листопада 2016 р., 1718
травня 2018 р.); VІII Міжнародній науковій конференції «Ресурс і безпека
експлуатації конструкцій, будівель та споруд» (Харків, 18‒19 жовтня 2017 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність підприємства –
інноваційні технології та економічні рішення» (Харків, 78 червня 2018 р.).
Публікації. Основні положення і результати досліджень дисертаційної
роботи опубліковані в 18 наукових публікаціях [118] (в тому числі, 2 без
співавторів), з них 5 публікацій у наукових фахових виданнях України, що
рекомендовані Міністерством освіти і науки України [2, 3, 57]; 1 публікація у
виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз 4; 10 тез у
збірниках матеріалів наукових конференцій [817], 1 публікація в
закордонному спеціалізованому наукову виданні [1]. Отримано 1 патент
України на корисну модель [18]. Загальний обсяг публікацій 4,81 друкованих
аркушів, з яких авторові особисто належать 3,35 друкованих аркуша.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти
розділів, висновків, списку використаних джерел із 175 найменувань і 4
додатків. Загальний обсяг роботи становить 6,15 авторських аркуша (123 стор.),
з них 4,75 авторських аркуша (95 стор.) основного тексту, 54 рисунки, 21
таблиця.
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ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи,
зазначений зв'язок роботи з науковими програмами, сформульовано мету та
завдання, наукову гіпотезу, об'єкт і предмет дослідження. Наведені методи, які
були використанні для досягнення поставлених завдань дослідження, розкрита
наукова новизна та практичне значення одержаних результатів. Визначений
особистий внесок здобувачки, наведені відомості про опубліковані праці, про
апробацію, структуру та обсяг, а також результати дисертації.
У першому розділі подано інформацію про аналіз впливів урбанізації на
міське ґрунтове середовище, що в основному характеризується наявністю
санкціонованих і несанкціонованих звалищ побутових відходів; відвалів
промисловості; насипних і намивних ґрунтів; забруднених стоків в результаті
виробничої діяльності підприємств; військових дій, тощо, та висвітлено
перспективність використання таких техногенних територій для міського
цивільного будівництва.
Досліджено сучасний стан розвитку та освоєння міських територій на
прикладі Харкова, типовими формами рельєфу якого є балки і яри, що зазнали
суттєвих техногенних змін й характеризуються ґрунтами неоднорідними за
складом, включеннями органічних речовин, давністю відсипання і ступенем
консолідації, різними фізико-механічними властивостями, фільтраційними
параметрами, нерівномірним стисканням і відносяться до малосприятливих для
будівництва основ. Автором було виконане узагальнення характерних
техногенних факторів геологічного середовища Харкова та виконано
оцінювання їх поширення, потужності та основних обсягів.
Підтверджено, що техногенні процеси та явища, до яких можна віднести
корінну зміну складу ґрунту, вплив від інженерних мереж, разущільнення
основ, зсуви, зміни термічного режиму й структури ґрунтів, підземних вод та
ін. при цьому формують суттєві зміни в бік погіршення геотехнічних умов для
нового будівництва, а саме зменшують несучу здатність основ і виникає
потреба в задіянні додаткових ресурсів для забезпечення експлуатаційної
придатності підземних конструкцій.
Проблемами техногенних ґрунтів та їх впливами на міське середовище
вивчались такими вченими, як Ф.В. Котлов, М.І. Хазанов, І.К. Сипягина,
М.А. Глазовська, Ю.М. Абелев, В.И. Крутов, Ю.М. Личко, С.Д. Воронкевич,
А.М. Гальперин, М.А. Вікторова, P.G.Craul, Ed. P. Bullock і P.J. Gregory, Gibson
R.E. і LoK.Y., Sowers G.F., Edil T.B., Ling H.L., Dunn R.J., Rinne E.E. та ін. Над
питаннями будівництва в умовах техногенних впливів працювали дослідники
В.І. Сидоренко, В.К. Смоляга, Г.Г. Стрижельчик. Питання оптимізації
організаційно-технологічних рішень при зведенні підземних частин будівель
відображені у наукових працях В.Л. Беляєва, А.І. Білоконя, М.С. Болотських,
Г.Є. Голубєва, Д.Ф. Гончаренка, Б.І. Далматова, Б.М. Дегтярьова,
А.Д.Єсипенко, В.А. Івахнюка, Б.А. Картозія, Г.І. Кліориної, А.В. Корчака, А.Н.
Левченка, В.Г. Лернера, А.І. Менейлюка, В.П. Пустовойтенка, Г.М. Скибина,
М.І. Смородинова, В.І. Сологаєва, К. Хильмера, В.К. Черненка, Т.М. Штоля,
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І.В. Шумакова, П.Б. Юркевича, Р. Bélanger, J.E. Bowles, Y. Carmody, L.
Koskela, R.C. Mittelhammer, S. Prakash.
Проведений аналіз наукових праць підтверджує, що при зведенні
підземних частин будівель на техногенних територіях необхідна розробка
комплексних заходів, які потребують вивчення впливу різних характерних
факторів на параметри конструктивних, технічних та організаційнотехнологічних рішень будівництва. Можливість прогнозування таких
параметрів дозволить підвищити рівень надійності рішень й довговічність
конструкцій та будівель в цілому.
У другому розділі проаналізовано основні конструктивні рішення і
матеріали для зведення підземних частин будівель, що залежать від інженерногеологічних і природно-кліматичних умов ділянки, функціонального
призначення та прийнятих об'ємно-планувальних рішень. Наведено методики і
методи дослідження. Встановлені наслідки впливу на основні конструктивні
елементами підземної частини будівель з боку техногенних територій, що
характеризуються нестійким станом внаслідок неоднорідної структури ґрунту,
що може призвести до деформацій основ.
Проведений аналіз існуючих організаційно-технологічних рішень
будівництва на техногенних територіях показує, що специфічні фактори
здійснюють вплив на параметри ефективності виробничих та технічних заходів.
Враховуючи, що при проектуванні підземних частин будівель та споруд
на техногенних ґрунтах важливим є вибір основ та фундаментів оскільки
особливість таких ділянок  нерівномірні деформації від навантажень, що
можуть бути причиною втрати стійкості фундаментів і будівлі в цілому, то
основні фактори впливу на умови роботи конструкцій сформовані у розроблену
схему фізико-хімічних та механічних впливів зносу фундаментів та підземних
конструкцій.
Виявлено відсутність узгоджених комплексних нормативних джерел
зведення підземних частин будівель в умовах міського техногенного
середовища, тим самим підтверджено необхідність наукових досліджень, які б
прогнозували параметри будівельного виробництва та його поетапні
організаційно-технологічні рішення й сприяли раціональному застосуванню
нових конструктивних та технічних рішень. Виявлені основні фактори впливу
на параметри зведення підземних частин будівель. Побудована загальна
топологія груп факторів міського середовища. Згруповані фактори та наслідки
механічних та фізико-хімічних впливів на підземні конструкції.
У третьому розділі для експериментального обґрунтування ефективності
розроблених теоретичних положень виконані лабораторні дослідження, які
дозволили виявити та оцінити ефект зменшення довантажувальних сил тертя
від прорізуваних запропонованими палями техногенних ґрунтів.
Розроблена принципова схема досліджуваних паль (рис. 1) передбачає
прорізання верхньої частини ґрунтового масиву стовбуром палі із полімерною
оболонкою та заглиблення її нижньої частини у надійні ґрунти. Прорізувана
частина ґрунтової основи приймається складеною структурно нестійкими
просідаючими ґрунтами.
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Рис. 1. Конструкції
модельних паль конічної та
циліндричної форми із
полімерної оболонкою для
лабораторних випробувань

Дослідження ефекту зниження сил негативного тертя ґрунту на бічній
поверхні палі за рахунок улаштування частини стовбура в полімерній оболонці
виконувалось у лабораторних умовах завдяки реалізації двох варіантів
моделювання деформацій просідання ґрунту в спеціально виготовлених лотках
з використанням масштабних моделей конусної і циліндричної паль.
Особливістю першої експериментальної установки (рис. 2) є можливість
моделювання деформацій просідання за рахунок контрольованого за
переміщеннями обтиснення частини ґрунтового середовища в межах ділянки
стовбура палі. Обтиснення шару рихлого піску за допомогою пластин-фланців,
розміщених під і над модельною посадочною товщею, викликає додаткові
вертикальні напруження лише в цьому шарі, виключаючи додаткові зусилля в
порівнянні з варіантом завантаження поверхні масиву.
Друга експериментальна установка (рис. 3) передбачає прикладення до
поверхні ґрунтового середовища розподіленого навантаження у вигляді
вертикального тиску, величина якого на кожному ступені навантаження
контролювалась за показаннями манометра маслостанції. У якості посадочного
ґрунту пропонується використання піску із додаванням рівномірно
розподілених по об’єму низькомодульних часток у вигляді пінополістирольних
кульок.
Результати вимірювань переміщень дали можливість якісно оцінити
ефект зменшення довантажувальних сил тертя при порівняльному аналізі
взаємодії з ґрунтовим середовищем циліндричних та конічних паль з
незйомною полімерною обсадкою та отримати характерні графіки залежностей
деформацій S та їх інтенсивностей І від величин відносного просідання  та
тиску Р.
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Рис. 2. Лабораторна
установка для
експериментального
моделювання просідання
від власної ваги:
1 – лабораторний лоток;
2 – ґрунтове середовище;
3 – металева пластинафланець; 4 – шпильки;
5 – модельна паля з
полімерною оболонкою;
6 – опорна рейка важеля з
шарніром; 7 – пристрій для
центрування навантаження
на палю; 8 – індикатори
вимірювання деформацій;
9 – важіль для
завантаження палі
Рис. 3. Лабораторна
установка для
експериментального
моделювання просідання
від додаткового
навантаження на поверхні
ґрунту: 1 – металева бочка;
2 – змодельоване ґрунтове
середовище; 3 – металева
пластина з отвором; 4 –
металева балка, що
закріплена до палі; 5 –
підставки; 6 – жорсткий
штамп; 7 – гідравлічний
домкрат; 8– шарнір; 9–
ручна маслостанція з
манометром; 10 –
індикатор переміщень
За результатами вимірювань деформацій осідання палі в залежності від
величини деформацій просідання ґрунтового середовища та проведеної
статистичної обробки даних отримані залежності (рис. 47). Аналіз
експериментальних даних підтверджує зменшення негативних сил тертя ґрунту
на бічній поверхні паль із застосуванням полімерних оболонок (в т. ч.,
конічних) та можливість застосування запропонованого конструктивного
рішення при прорізуванні слабких структурно нестійких ґрунтів.
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Рис. 4. Графіки залежності розвитку
деформацій S від величини відносного
просідання  при моделюванні
просідання від власної ваги ґрунту

Рис. 5. Графіки залежності
інтенсивності розвитку деформацій
І=S/ε від величини відносного
просідання ε при моделюванні
просідання від власної ваги ґрунту

Рис. 6. Графіки залежності розвитку
деформацій S від величини тиску Р
при моделюванні просідання від
додаткового навантаження на
поверхні ґрунту

Рис. 7. Графіки залежності
інтенсивності розвитку деформацій
І=S/P від величини тиску Р при
моделюванні просідання від
додаткового навантаження на
поверхні ґрунту

У четвертому розділі досліджено вплив факторів, пов’язаних з
техногенністю, на параметри процесів зведення підземних частин будівель на
техногенних територіях. На основі математичного моделювання отримано
багатофакторні моделі оцінки факторів комплексного процесу зведення на
значення основних параметрів та їх ефект взаємодії.
З метою проведення незалежної оцінки були задіяні експерти, до складу
яких входили науковці закладів вищої освіти будівельного профілю та фахівці
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проектно-будівельних організацій, яким надавалась можливість сформулювати
групу вагомих факторів, що впливають на тривалість робіт. У результаті
обробки даних були відібрані й оцінені наступні організаційно-технологічні
фактори: ступінь захищеності від техногенних впливів конструкцій
фундаментів; інтенсивність коливань рівня ґрунтових вод; щільність прилеглої
забудови; ступінь складності індивідуальних архітектурно-конструктивних
рішень будівлі; спосіб формування ділянки з техногенним ґрунтом;
інтенсивність виконання земляних робіт; тривалість перерви між закінченням
земляних робіт і початком зведення конструкцій підземної частини; ступінь
комплексної механізації робіт зведення конструкцій підземних частин будівель;
середній розряд робочих; показник якості робіт при улаштуванні будівельних
дренажів; обсяг заходів з моніторингу конструкцій будівлі.
Для оцінки узагальненого ступеню узгодженості думок експертів
використовувався коефіцієнт конкордації. Далі була побудована діаграма
сумарних рангів досліджуваних факторів (рис. 8).

Рис. 8. Діаграма сумарних
рангів досліджених
факторів

Процес виключення факторів здійснювався до того моменту, поки всі
коефіцієнти регресії не стали значущими. В результаті застосування різних
підходів до вибору факторів, використовуючи методи кореляційнорегресійного аналізу, було побудовано багатофакторну регресійну модель
залежності тривалості робіт від наступних факторів: ступінь захищеності від
техногенних впливів конструкцій фундаментів, ступінь захищеності від
техногенних впливів конструкцій фундаментів. Рівняння отриманої моделі
наступне:
yi = 2,497 + 0,91x1 ‒ 0,867x10

(1)

Точність моделі оцінюється за допомогою середньої помилки
апроксимації, яка дорівнює 0,126%, і означає, що фактичні значення тривалості
робіт відрізняються від розрахункових в середньому на 0,12%.
З метою визначення моделі, що найбільш точно описує фактичні дані,
проводимо подальші дослідження з метою побудови найбільш точну модель.
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Для цього досліджуємо 4 типи моделей: лінійна з параметрами b0, b1, b2, лінійна
з параметрами b1 і b2 (параметр b0 = 0), експоненціальна з параметрами b0, b1, b2
і експоненціальна з параметрами b1 і b2 (параметр b0 = 0). Отримані
розрахунковим шляхом параметри для вказаних моделей наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Результати розрахунків різних типів моделей
Вид залежності

Отримана модель

Коефіцієнт детермінації

Стандартна
помилка

Лінійна (b0≠0)

yi = 2,497 + 0,91x1 ‒ 0,867x10

0.945

0.125

Лінійна (b0=0)
Експоненціальна
(b0≠0)
Експоненціальна
(b0=0)

yi = 1,229x1 ‒ 0,145x10

0.982

0.154

yi = 3,487 ∙ 1,802x1 ‒ 0,496x10

0.873

0.116

yi = 2,044x1 ∙ 0,775x10

0.962

0.121

Запропонована математична модель дозволяє здійснювати прогнозування
урахування факторів, що впливають на показник тривалості зведення підземних
частин будівель з метою розробки заходів щодо скорочення тривалості.
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
підземних частин будівель.
У п’ятому розділі представлені технічні та організаційно-технологічні
рішення, що підвищують ефективність зведення підземних частин будівель на
техногенних територіях. Розроблені конструктивні заходи щодо локалізації
негативного впливу техногенних ґрунтів за рахунок застосування полімерних
оболонок при використанні пальових фундаментів з підвищеною глибиною
закладання (рис. 9).

Рис. 8. Загальний вигляд
конусоподібної палі із стовбуром у
полімерній оболонці:
1 ‒ залізобетонна паля;
2 ‒ конусна полімерна оболонка;
4 ‒ монтажний отвір;
5 ‒ несучий шар ґрунту;
6 ‒ техногенний ґрунт;
9 ‒ пісок
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Запроектовані технологічні та організаційні рішення улаштування
конусних паль у полімерних оболонках із зазначенням повного циклу
технологічної послідовності виконання робіт. Порівняння комбінованої
конусної палі із стовбуром у полімерній оболонці з буронабивною палею
підтверджує
ефективність
прийнятих
рішень
шляхом
зменшення
трудомісткості і тривалості (рис. 9, 10).

Рис. 9. Залежність трудомісткості
робіт від обсягів

Рис. 10. Залежність тривалості робіт
від обсягів

Обґрунтовано застосування конусної палі із стовбуром у полімерній
оболонці та спосіб її улаштування, що дозволяє використовувати в умовах
агресивного середовища техногенних ґрунтів, щільної міської забудови,
поблизу будівель та споруд, які обмежені використанням важкої будівельної
техніки та неможливістю застосуванням вібраційних навантажень (екологічно
безпечний, безшумний, відсутність шкідливих динамічних навантажень на
споруди та оточуюче середовище).
Продовження життєвого циклу об'єкту забезпечує інженерний захист
будівель та споруд від підтоплення, причинами процесів яких можуть бути
несприятливі техногенні впливи. Таке завдання вирішується шляхом
влаштування надійних дренажних систем. Удосконалення технологічних
рішень підвищення довговічності будівельного дренажу, що підвищує якість
каптажу ґрунтових вод, здійснюється запатентованим кондуктором за рахунок
точної геометрії фільтруючої обсипки (рис. 11).
Реалізація формування фільтруючої обсипки за допомогою кондуктора
дозволяє збільшити площу приймання води, що прибуває з боків, забезпечити
контроль витрат обсипних матеріалів, підвищити ефективність і якість
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будівництва дренажу, що приводить до скорочення трудомісткості та
матеріаломісткості робіт.

Рис. 11. Схема формування профілю фільтруючої обсипки за допомогою
кондуктора: 1 основа траншеї із щебню втрамбованого в ґрунт (при
недосконалому дренажі шар фільтруючої обсипки 100÷150 мм); 2  фільтруюча
обсипка; 3  труба дренажна; 4  кондуктор; 5  шаблон; 6  напрям виконання
робіт; 7  засипка фільтруючого матеріалу
Результати випробувань кондуктора та порівняння з розрахунковими
даними підтвердили отримання очікуваного технічного результату та зниження
тривалості робіт на 30%.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Науково-кваліфікаційна робота містить нове вирішення актуального
науково-прикладного завдання удосконалення організаційно-технологічних
рішень зведення підземних частин цивільних будівель на техногенних міських
територіях, що знайшло відображення в наступному:
1. Забезпечення раціональних параметрів зведення та надійної
експлуатації підземних частин будівель на техногенних міських територіях є
актуальною техніко-економічною проблемою. Аналіз стану інженерногеологічного середовища великих міст України дозволив виявити суттєві
трансформації міських рельєфів та оцінити властивості техногенних впливів
при улаштуванні підземних частин цивільних будівель та можливі зміни
параметрів надійності експлуатації об’єктів. Аналіз існуючих організаційнотехнологічних рішень дозволив виявити основні фактори впливу на параметри
будівництва на техногенних ґрунтах.
2. Досліджено, систематизовано та визначено ступінь впливу
дестабілізуючих факторів, які виявляють специфічні особливості зведення
підземних частин будівель на техногенних ґрунтах, що впливають на
трудомісткість, тривалість робіт та довговічність будівель. Побудована загальна
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топологія груп факторів міського середовища. Згруповані фактори та наслідки
механічних та фізико-хімічних впливів на підземні конструкції.
3. Розроблена методика експериментальних досліджень та запропоновані
схеми лабораторних досліджень із застосуванням варіативного моделювання
процесу просідання ґрунтів. В лабораторних умовах досліджена ефективність
конструкцій конічної та циліндричної паль із стовбуром у полімерній оболонці
при взаємодії з ґрунтовим середовищем шляхом вимірювання переміщень, що
надало можливість якісно оцінити та проаналізувати ефект суттєвого
зменшення довантажувальних сил тертя на бічній поверхні паль.
4. Встановлено, що технологічні особливості улаштування паль крім
зменшення коефіцієнту тертя ґрунту на бічній поверхні палі в результаті
застосування полімерних оболонок дозволяють керувати початковим
напружено-деформованим станом навколопальового масиву ґрунту, досягаючи
найбільшої ефективності у зменшенні силового впливу негативного тертя при
розвитку деформацій просідання, тим самим підтверджуючи перспективність
запропонованих технічних рішень.
5. Встановлені фактори, що відображають та здійснюють найбільший
вплив на тривалість робіт при зведенні підземних частин будівель  ступінь
захищеності від техногенних впливів конструкцій фундаментів, показник якості
робіт при улаштуванні будівельних дренажів. На основі методів
багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу створено математичну
модель, що дало змогу оцінити зв’язки, ступінь впливу на досліджуваний
параметр тривалості робіт кожного введеного у модель фактору. Використання
отриманої моделі дає можливість здійснювати прогнозування та управління
обраними параметрами, які впливають на результуючий показник.
6. Запропоновані конструктивні, технічні та організаційно-технологічні
рішення, які підвищують ефективність зведення підземних частин будівель із
застосуванням полімерних паль-оболонок при прорізуванні слабких структурно
нестійких ґрунтів, що забезпечує їх надійність, несучу здатність, довговічність,
корозійну стійкість, економічну ефективність та дозволяють
зменшити
тривалість робіт в 2,7 разів. Удосконалено технологічні рішення з улаштування
дренажних систем за рахунок використання розробленого кондуктора для
формування фільтруючої обсипки, що забезпечує якість робіт, знижує
матеріалоємність, трудомісткість.
НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ НАУКОВІ
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АНОТАЦІЯ
Гринчук О.А. Удосконалення організаційно-технологічних рішень
зведення підземних частин цивільних будівель на техногенних міських
територіях. – 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, 2020.
Сформовані рішення наукового і практичного значення з раціоналізації
параметрів організаційно-технологічних рішень зведення підземних частин
будівель з урахуванням впливу техногенних міських територій, у тому числі в
умовах ущільненої забудови. Проаналізовані та узагальнені конструктивні,
технологічні та організаційні рішення, нормативна документація із
врахуванням факторів впливу на параметри будівельно-монтажних робіт при

17

зведенні підземних частин будівель на техногенних територіях. Розроблена
методика експерименту та проведені експериментальні дослідження взаємодії
паль у полімерній оболонці з врахуванням комплексу особливостей
техногенного ґрунтового середовища при відтворенні процесу просідання
ґрунту та досліджено вплив форми стовбура палі на зменшення величини
довантажувальних сил. Визначені та систематизовані дестабілізуючі фактори,
які відображаються на особливостях зведення підземних конструкцій на
техногенних ґрунтах та впливають на трудомісткість, тривалість робіт й
довговічність будівель. Розроблена методика врахування впливу організаційнотехнологічних факторів на параметри процесу зведення підземних частин
будівель на техногенних міських територіях при умові оптимізації тривалості
виконання робіт. Сформульовано рекомендації технологічних та організаційних
рішень улаштування запатентованих конусних паль у полімерних оболонках та
запатентованого будівельного дренажу із зазначенням повного циклу
технологічної послідовності виробництва робіт, що забезпечує продовження
життєвого циклу об'єкту.
Ключові слова: підземна частина будівель, техногенні території, основи
будівель та споруд, організаційно-технологічні рішення, технологічні
параметри.
АННОТАЦИЯ
Гринчук О.А. Совершенствование организационно-технологических
решений возведения подземных частей гражданских зданий на техногенных
городских территориях. – 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, 2020.
Сформированны решения научного и практического значения по
рационализации параметров организационно-технологических решений
возведения подземных частей зданий с учетом влияния техногенных городских
территорий, в том числе в условиях уплотненной застройки. Проанализированы
и обобщены конструктивные, технологические и организационные решения,
нормативная документация с учетом факторов влияния на параметры
строительно-монтажных работ при возведении подземных частей зданий на
техногенных территориях. Разработана методика эксперимента и проведены
экспериментальные исследования взаимодействия свай в полимерной оболочке
с учетом комплекса особенностей техногенной грунтовой среды при
воспроизведении процесса проседания почвы и исследовано влияние формы
ствола сваи на уменьшение величины догружающих сил. Определены и
систематизированы дестабилизирующие факторы, которые отражаются на
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особенностях возведения подземных конструкций на техногенных грунтах и
влияют на трудоемкость, продолжительность работ и долговечность зданий.
Разработана методика учета влияния организационно-технологических
факторов на параметры процесса возведения подземных частей зданий на
техногенных городских территориях при условии оптимизации трудоемкости и
продолжительности выполнения работ. Сформулированы рекомендации
технологических и организационных решений устройства конусных свай в
полимерных оболочках и строительного дренажа с указанием полного цикла
технологической последовательности производства работ, обеспечивающие
продление жизненного цикла объекта.
Ключевые слова: подземная часть зданий, техногенные территории,
основания зданий и сооружений, организационно-технологические решения,
технологические параметры.
ABSTRACT
Grinchuk O.A. Improving organizational and technological solutions for the
construction of underground parts of civil buildings in technogenic urban areas. ‒
Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Engineering in the 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, 2020.
Formed solutions of scientific and practical importance to rationalize the
parameters of organizational and technological solutions for the construction of
underground parts of buildings, taking into account the influence of technogenic
urban areas, including in conditions of compacted development. Analyzed and
summarized design, technological and organizational solutions, regulatory
documentation, taking into account the factors of influence on the parameters of
construction and installation work during the construction of underground parts of
buildings in technogenic territories. An experimental technique was developed and
experimental studies of the interaction of piles in a polymer shell were carried out,
taking into account the complex of features of the technogenic soil environment when
reproducing the process of soil subsidence, and the effect of the shape of the pile
trunk on a decrease in the magnitude of additional loading forces was investigated.
Determined and systematized destabilizing factors that affect the features of the
construction of underground structures on technogenic soils and affect the labor
intensity, duration of work and durability of buildings. A method is developed for
taking into account the influence of organizational and technological factors on the
parameters of the process of erecting underground parts of buildings in technogenic
urban areas, subject to the optimization of labor intensity and duration of work.
Recommendations are formulated for technological and organizational solutions for
the installation of conical piles in polymer shells and construction drainage,
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indicating the full cycle of the technological sequence of work, ensuring the
extension of the life cycle of the object.
Key words: underground part of buildings, technogenic territories, foundations
of buildings and structures, organizational and technological solutions, technological
parameters.

