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Вступ 

Робота присвячена розв’язанню надзвичайно актуальної й комплексної 

проблеми сталого розвитку, у тому числі зниженню рівня викидів у довкілля та 

витрат матеріальних і енергетичних ресурсів господарств і виробництв завдяки 

розробленню та впровадженню інноваційних технологій ресайклінгу та 

конструктивних будівель та споруд об’єктів громадської та виробничої 

інфраструктури. Варто зауважити, що означена проблема є актуальною для 

об’єктів, будівель і споруд громадської та виробничої інфраструктури. Справа у 

тому, що під час будівництва нових чи реконструкції експлуатованих будівель і 

споруд виникає проблема, яка пов’язана з надмірною складністю та 

трудомісткістю будівельних процесів, а також нераціональним використанням 

трудових і матеріальних ресурсів. Такі обставини спричинені низкою чинників, 

у тому числі застосуванням складних технологій та важкої будівельної техніки, 

а також невідповідністю сучасним вимогам галузі наявних технологій та 

конструктивних рішень, які на сьогодні фізично та морально застаріли. 

Зазначені чинники спричиняють підвищення виробничих ризиків і матеріальних 

витрат, порушення термінів тощо. Ефективність будівельних конструкцій, 

бувель та споруд, окрім іншого, ще визначається поєднанням якісних техніко-

економічних показників і міцнісних характеристик, чого застосуванням 

існуючих технологій та конструктивних рішень досягти не завжди вдається. 

Варто зауважити, що в роботі автори поняттю «ресайклінг» надають більш 

широкого й універсального значення, котре загалом охоплює широкий спектр 

сучасних викликів та проблем народного господарства. У роботі в завершеному 

вигляді відображено результати комплексу багаторічних фундаментальних та 

унікальних досліджень, зокрема присвячених розробленню, комплексному 

дослідженню і впровадженню новітніх ресурсоощадних і енергоефективних 

технологій ресайклінгу — повторного використання композиційних матеріалів 

для будівництва та ремонту будівельних конструкцій, будівель та споруд 

об’єктів громадської та виробничої інфраструктури, у тому числі об’єктів 

дорожньо-транспортної інфраструктури, аеродромної інфраструктури, що є 

надзвичайно актуальним в умовах президентської програми відновлення 

потужностей національної мережі авіаперевезень, а також пошуку шляхів 

раціонального вирішення стратегічних промислових задач шляхом інтеграції 

новітніх розробок технологій ресайклінгу. Зважаючи на комплексність, наукову 

новизну та практичну значимість досягнення поставленої мети, що охоплює 

широкий спектр актуальних завдань та проблем галузей господарства, для 

розв’язання задач досліджень застосовано сукупність теоретичних і емпіричних 

методів наукових досліджень, у тому числі розроблено та проведено комплексну 

програму багатофакторних експериментальних досліджень та процедуру 

верифікації отриманих даних. У роботі наведено результати теоретичних і 

експериментальних досліджень, котрі загалом засвідчують ефективність 

розроблених технологій ресайклінгу та супровідних конструктивно-

технологічних рішень. Примітним є те, що основні результати захищені низкою 

патентів України на корисну модель, а також, що однозначно засвідчує 

унікальність розробки, патентом України на винахід. 



 

 

 

Рисунок 1 – Mind map досліджень



 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

досліджень відповідає напрямам науково-технічної політики держави у сфері 

оцінювання технічного стану будівель і споруд відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України № 409 від 5 травня 1997 р. «Про забезпечення 

надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та мереж» і Закону України 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» за тематикою п.6 

пріоритетних напрямів – новітні технології та ресурсозберігаючі технології в 

енергетиці, промисловості й агропромисловому комплексі; транспортні 

системи: будівництво і реконструкція. 

Водночас основні результати роботи було реалізовано в межах низки 

держбюджетних прикладних і науково-дослідних робіт, зокрема, наукової 

роботи молодих учених за темою «Нові універсальні ресурсоекономні 

конструктивні рішення покриттів великопролітних будівель і споруд та 

енергоощадна технологія їх зведення» (номер державної реєстрації 

0117U003907), «Прогресивні залізобетонні конструкції з армуванням 

прокатними профілями» (номер державної реєстрації 0109U001521), 

«Високоефективні сталезалізобетонні несучі конструкції каркасів 

багатоповерхових будівель» (номер державної реєстрації 0115U002418), 

«Високоефективні сталезалізобетонні каркаси одноповерхових будівель 

універсального призначення» (номер державної реєстрації 0117U003085), 

«Методологія реконструкції об’єктів аеропортів у складних інженерно-

геологічних умовах України» (номер державної реєстрації 0110U000220), 

«Теоретичні і практичні основи створення багатофункціональних полотен на 

основі текстильних волокон для виробів широкого вжитку» (номер державної 

реєстрації 0112U000263). 

1. Мета і завдання роботи 

Метою роботи є розроблення, комплексне дослідження і впровадження 

новітніх ресурсоощадних технологій ресайклінгу, тобто повторного 

використання композиційних матеріалів для ремонту, реконструкції та зведення 

будівель і споруд об'єктів громадської та виробничої інфраструктури, у тому 

числі об’єктів гірничої та металургійної промисловості, стратегічного 

призначення, дорожньо-транспортної інфраструктури, дорожно-аеродромних 

покриттів тощо. Також метою роботи є пошук шляхів раціонального вирішення 

стратегічних промислових задач шляхом інтеграції новітніх розробок 

технологій ресайклінгу. 

До основних задач, які були розв’язані в межах проекту відносяться: 

–  створення та патентування раціональних типів композитних конструкцій, 

а також розроблення теорії розрахунку їх напружено-деформованого стану. 

–  проведення унікальних експериментальних випробувань, обробка 

результатів, обґрунтування ефективності створеної композитної конструкції та 

доцільності її використання як несучі конструкції будівель і споруд об'єктів 

громадської та виробничої інфраструктури. 

–  експериментальні та чисельні дослідження особливості роботи 

запропонованих композитних конструкцій під навантаженням та специфіку їх 



 

 

напружено-деформованого стану та руйнування, а також встановлення 

прийнятності запропонованих способів забезпечення сумісної роботи 

конструктивних елементів. 

–  експериментально встановлено схему деформування запропонованих 

композитних конструкцій; 

− розроблення нового способу забезпечення сумісної роботи бетону і сталі 

в композитних конструкціях за допомогою акрилових; 

− експериментальне визначення несучої здатності з’єднань, влаштованих за 

допомогою акрилових клеїв, при роботі на осьовий розтяг та зріз; 

− виявлення закономірностей зміни напружено-деформованого стану 

стиснутих і зігнутих композитних конструктивних елементів зі з’єднаннями на 

акрилових клеях та дослідження характеру їх руйнування; 

− розроблення методики розрахунку композитних конструкцій з клейовим 

з’єднанням сталі та бетону, яка дає можливість враховувати фізико-механічні 

властивості матеріалу і геометрію шва; 

− розроблення пропозицій щодо подальшого вдосконалення несучих 

конструкцій, у яких сумісна робота бетону та сталі здійснюється за допомогою 

склеювання, із підвищенням їх ефективності й надійності, та рекомендацій щодо 

застосування акрилових клеїв при виготовленні композитних конструкцій. 

− розроблення пропозицій щодо розробки конструктивних рішень 

дорожніх та аеродромних композитних покриттів при застосуванні розробленої 

технології ресайклінгу з використанням композиційних матеріалів; 

− чисельні експерименти по розрахунку напружено-деформованого стану 

дорожніх та аеродромних покриттів при застосуванні розробленої технології 

ресайклінгу; 

− розрахунок класифікаційного числа PCN аеродромних покриттів при 

застосуванні розробленої технології ресайклінгу; 

− розроблення методики розрахунку конструкцій дорожніх та аеродромних 

покриттів при застосуванні розробленої технології ресайклінгу; 

− розроблення пропозицій щодо подальшого вдосконалення конструкцій 

дорожніх та аеродромних покриттів з використанням композиційних матеріалів; 

− науково обґрунтовано вибір вихідних матеріалів, з’ясовано критерії 

формування та отримано новий вид багатошарових композиційних матеріалів на 

основі регенерованих натуральних волокон з регульованими властивостями; 

− встановлено закономірності змін механічних властивостей 

композиційних матеріалів на основі регенерованих натуральних волокон і 

запропоновано математичні моделі для їх прогнозування; 

–  інформаційне моделювання, розроблення моделі та отримання 

параметрів скінченних елементів для скінченноелементного аналізу напружено-

деформованого стану запропонованих композитних конструкцій; 

–  верифікація результатів експериментальних і чисельних досліджень 

запропонованих композитних конструкцій та розробленої теорії розрахунку; 

–  встановлення та обґрунтування техніко-економічної переваги 

запропонованих композитних конструкцій порівняно з використовуваними у 

будівництві аналогами. 



 

 

2. Наукова новизна та практична значимість роботи 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше створено та 

запатентовано раціональні типи композитних конструкцій, а також розроблено 

теорію розрахунку їх напружено-деформованого стану. 

Вперше за результатами експериментальних випробувань установлена 

ефективність створеної конструкції та доцільність її використання в об’єктах 

будівель і споруд об'єктів громадської та виробничої інфраструктури. Водночас 

уперше за результатами експериментальних випробувань досліджено 

особливості напружено-деформованого стану та руйнування, а також 

установлено прийнятність запропонованих способів армування плит та 

забезпечення сумісної роботи. За результатами випробування створеної 

конструкції уперше встановлено схему її деформування, а також підтверджена 

коректність розробленої теорії розрахунку. 

Уперше для чисельного моделювання, скінченоелементного аналізу 

напружено-деформованого стану створених конструкцій та інформаційного 

моделювання розроблено моделі та отримано параметри скінченних елементів. 

Запропоновано новий спосіб забезпечення сумісної роботи бетону і сталі в 

композитних конструкціях, який полягає в приклеюванні свіжоукладеної 

бетонної суміші до металевої частини, а також експериментально визначено 

вплив взаємодії клейового з’єднання і його складу, різних класів бетону за 

міцністю на деформативність та несучу здатність розглянутих елементів. 

Отримано нові результати експериментально-теоретичних досліджень 

напружено-деформованого стану композитних елементів при використанні 

клейового з’єднання. 

Розроблено методику розрахунку несучої здатності та прогинів 

композитних елементів із клейовим з’єднанням з урахуванням його 

властивостей і геометрії. 

Також у роботі удосконалено існуючий підхід до дослідження напружено-

деформованого стану нежорстких дорожніх покриттів на основі співвідношень 

моментної схеми скінченних елементів; удосконалено процеси моделювання 

напружено-деформованого стану нежорстких дорожніх покриттів у фізично та 

геометрично нелінійній постановці; удосконалений алгоритм та розроблений 

пакет автоматизованих програм для обчислення напружень, переміщень і 

деформацій в елементах конструкцій нежорстких дорожніх покриттів при 

взаємодії з однорідною та неоднорідною ґрунтовими основами, що дало 

можливість визначити напружено-деформований стан у просторовій постановці 

задачі при врахуванні впливу від надважких автотранспортних засобів; за 

результатами чисельних експериментів по дослідженню напружено-

деформованого стану нежорстких дорожніх покриттів встановлено оптимальні 

варіанти конструкцій; науково обґрунтовано вибір вихідних матеріалів, 

з’ясовано критерії формування та отримано новий вид багатошарових 

композиційних матеріалів на основі регенерованих натуральних волокон з 

регульованими властивостями; розроблено номенклатуру споживних 

властивостей, чинники їх формування та встановлено найбільш вагомі 

показники якості композиційних матеріалів; встановлено закономірності змін 



 

 

механічних властивостей композиційних матеріалів на основі регенерованих 

натуральних волокон і запропоновано математичні моделі для їх прогнозування. 

На підставі отриманих даних, у тому числі експериментальних вперше 

встановлено та обґрунтовано техніко-економічну перевагу створених 

конструктивно-технологічних рішень ресайклінгу порівняно з 

використовуваними у будівництві та промисловості аналогами. 

Одержані в роботі наукові результати мають суттєве практичне значення, 

і насамперед полягають у створенні і впроваджені новітніх ресурсоощадних та 

енергоефективних технологій ресайклінгу будівельних конструкцій, будівель та 

споруд різноманітного призначення, а також у створенні несучих композитних 

систем, що суміщають захисну та огороджувальну функції, а також способів 

забезпечення сумісної роботи без анкерним методом та за допомогою акрилових 

клеїв; розроблено нові композитні конструкції стиснутих елементів з листовим 

сталевим армуванням; в створенні алгоритмів, удосконаленні методу і 

комплексу прикладних програм, які надають можливість виконати на 

електронно-обчислювальній машині всі необхідні чисельні експерименти для 

аналізу напружено-деформованого стану конструкцій нежорстких дорожніх 

покриттів, відновлених за розробленою технологією ресайклінгу; розробленні 

рекомендацій щодо проектування запропонованих композитних конструкцій, 

застосування акрилових клеїв при виготовленні композитних конструкцій, а 

також визначення несучої здатності створених елементів із урахуванням їх 

геометричних параметрів та фізико-механічних характеристик композитних 

матеріалів; в окресленні сфери застосування запропонованих конструкцій та 

визначенні співвідношень геометричних розмірів їх складових елементів; 

розробленні низки конструктивно-технологіних рішень, які захищені патентами 

на корисні моделі та винахід України. 

Результати досліджень можуть бути використані при проектуванні, 

реконструкції, ремонті та будівництві будівель та споруд об'єктів громадської та 

виробничої інфраструктури, у тому числі об’єктів гірничої та металургійної 

промисловості, стратегічного призначення, дорожньо-транспортної 

інфраструктури, дорожно-аеродромних покриттів, громадських будівель, 

інженерних споруд тощо. 

3. Основні науково-технічні результати роботи 

На основі узагальнення результатів наукових досліджень виділено такі 

основні науково-технічні результати. Насамперед, це створення нових 

раціональних технологій ресайклінгу композитних конструкцій, для життєвого 

супроводу яких також розроблено нормативно-регулюючу базу, зокрема, 

розроблено методику розрахунку несучої здатності та деформативності 

створених конструкцій та рішень, а також рекомендації щодо їх проектування та 

визначення галузі застосування. Складено та апробовано алгоритми виконання 

розрахунків для комплексу прикладних програм, які надають можливість 

виконати на електронно-обчислювальній машині всі необхідні чисельні 

експерименти для аналізу напружено-деформованого стану створених 

конструкцій, у тому числі відновлених за технологією ресайклінгу. Водночас 



 

 

експериментально підтверджено прийнятність та доцільність застосування 

створених конструкцій і технологій ресайклінгу. Результати проведених 

випробувань засвідчили, що складові елементи дослідних зразків працюють 

сумісно, а технологія є ефективною а конкурентоздатною. 

Також у роботі отримані такі науково-технічні результати: розроблено 

несучі системи, вузлові з’єднання та конструктивні елементи просторових 

композитних конструкцій; окреслено галузі раціонального застосування 

композитних просторових конструкцій; досліджено особливості роботи, 

визначено геометричні параметри та сформульовано основні положення щодо 

проектування просторових композитних конструкцій; розроблено, 

запроектовано та виготовлено експериментальні моделі великомасштабних 

зразків просторових композитних конструкцій з використанням розроблених 

технологій ресайклінгу, а також розроблено методики експериментального 

дослідження напружено-деформованого стану, проведено випробування, 

оброблено й проаналізовано отримані дані; виконано чисельні розрахунки та 

скінченноелементний аналіз напружено-деформованого стану просторових 

композитних конструкцій; розроблено основні положення щодо технології 

виготовлення та монтажу, а також визначенні техніко-економічних показників 

просторових композитних конструкцій; експериментально доведено можливість 

приклеювання свіжоукладеної бетонної суміші акриловими клеями до металевої 

частини в композитних конструкціях; запроектовано й виготовлено 

експериментальні зразки композитних елементів, у яких спільна робота бетону 

і сталі забезпечується за допомогою приклеювання свіжоукладеної бетонної 

суміші до металу; проведено випробування та отримано результати 

експериментальних досліджень несучої здатності й деформативності стиснутих 

і згинальних композитних елементів із використанням склеювання бетону та 

сталі; виконано обробку результатів експериментальних досліджень, отримано 

графіки залежностей відносних деформацій, напружень та прогинів від 

навантаження; розроблено методику розрахунку запропонованих елементів та 

рекомендації щодо застосування акрилових клеїв, при застосуванні розроблених 

технологій ресайклінгу в композитних конструкціях; застосовано метод 

скінченних елементів для розрахунку на міцність захисних залізобетонних 

обойм безнапірних композитних труб дощових мереж від дії дорожнього 

покриття та тиску тягача НК-80; проаналізовано результати аналітичного 

розрахунку нежорстких дорожніх конструкцій при застосуванні розробленої 

технології ресайклінгу; запропоновано методику та розв’язано тестові задачі по 

моделюванню напружено-деформованого стану конструкції дорожнього 

покриття нежорсткого типу при взаємодії з ґрунтовою основою; наведено 

результати розрахунку накопичення і розвитку залишкових деформацій в 

конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу, відновленого за розробленою 

технологією ресайклінгу; на основі співвідношень моментної схеми скінченних 

елементів та критерію текучості Мізеса виконані дослідження напружено-

деформованого стану дорожніх конструкцій при взаємодії з неоднорідною 

ґрунтовою основою; застосовано програмний комплекс автоматизованого 

розрахунку тонкостінних просторових конструкцій до визначення напружено-

деформованого стану шаруватих систем при наявності слабких ґрунтових основ; 



 

 

розроблено розрахункові схеми, які моделюють конструктивні особливості 

нежорстких дорожніх конструкцій та їх взаємодію з ґрунтовим півпростором; 

запропоновано математичну модель розрахунку нежорсткої дорожньої 

конструкції, відновленої за розробленою технологією ресайклінгу та армованого 

геосинтетичним матеріалом; розглянуто фізичні моделі реологічних процесів в 

конструкціях нежорсткого типу дорожньої інфраструктури; на основі 

чисельного моделювання досліджено ступінь впливу параметрів дорожньої 

конструкції на її напружено-деформований стан під дією розрахункового 

навантаження; виконано аналіз впливу розвитку пружно-пластичних 

деформацій на напружено-деформований стан однорідного ізотропного 

ґрунтового півпростору під нежорсткими дорожніми конструкціями з 

урахуванням фізичної та геометричної нелінійності; запропоновано фізичну 

модель загального процесу нелінійного деформування нежорстких дорожніх 

конструкцій. 

4. Техніко-економічні показники 

У роботі проведено широкий спектр техніко-економічних обґрунтувань 

ефективності, економічності, доцільності та конкурентоздатності отриманих 

результатів та пропонованих технологічних і конструктивних рішень. 

У роботі обґрунтовано ефективність та конкурентоздатність створених 

технологій ресайклінгу та композитних конструкцій для будівель та споруд 

шляхом встановлення їх кращих техніко-економічних показників проти 

існуючих конструктивних рішень на підставі варіантного проектування 

різноманітних будівель і споруд та проведення комплексного порівняльного 

аналізу технічних і економічних характеристик (маси, трудомісткості та вартості 

виготовлення і монтажу, витрат і вартості матеріалів). Технічні й економічні 

показники проектів запропонованих композитних конструкцій за допомогою 

розроблених технологій ресайклінгу були співставленні з аналогічними 

характеристиками проектів загальновживаних конструктивно-технологічних 

рішень. За результатами встановлено ефективність запропонованих 

композитних конструкцій порівняно з традиційними рішеннями виражена 

меншими потребою у сталевих виробах (у середньому до 28 %), довжиною 

зварного шва та кількістю болтових з’єднань. Це у підсумку призводить до 

зменшення кошторисної вартості проекту, яка враховує витрати на матеріали, 

виготовлення та монтаж. 

5. Упровадження результатів досліджень 

Розроблені технології ресайклінгу об’єктів громадської та виробничої 

інфраструктури з використанням композиційних матеріалів були впроваджені у 

низці проектів, зокрема, у проекті будівлі літньої сцени для масових культурно-

мистецьких заходів та покриття гончарського етнопарку (експозиція просто 

неба) в смт Опішне Полтавської області; покриття будівлі виробничого корпусу 

в м. Київ; промислової будівлі у м. Кам’янське Дніпропетровської області; 

промислової будівлі у м. Харків; виробничої будівлі у м. Полтава; покриттів 

виробничого цеху, одноповерхової складської будівлі та складського 



 

 

майданчика заводу «Полтавський завод залізобетонних виробів» у м. Полтава; 

покриття виробничої будівлі у м. Полтава; офісної будівлі у м. Полтава; 

покриття промислової будівлі у м. Охтирка Сумської області; при розробленні 

проектних пропозицій УВТЗ ДК «Укртрансгаз» для будівництва ковальського 

цеху в с. Гоголево Велико-Багачанського району Полтавської області; при 

розробці проектних пропозицій БК «Зодчий» будівництва комплексу Релігійної 

громади у м. Березань Київської області за адресою пров. Яблуневий, 1а; 

Українським державним інститутом по проектуванню об’єктів дорожнього 

господарства  «Укрдіпродор» при дослідженні напружено-деформованого стану 

нежорстких дорожніх конструкцій на ділянці автомобільної дороги Київ-Ковель 

(км 297+700 – км 302+400); ТОВ «КИЇВАВІАПРОЕКТ» при розробленні 

проектної документації по Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (був 

використаний програмний комплекс автоматизованого розрахунку 

тонкостінних просторових конструкцій при розробленні проектних пропозицій 

по влаштуванню під’їзної дороги з асфальтобетонними покриттями до 

терміналу «D»); а також в освітній процес Національного авіаційного 

університету. 

6. Публікації та апробація результатів досліджень 

Основні результати досліджень висвітлено у 85 публікаціях, у т.ч. 43 

статтях (18 – у зарубіжних виданнях, 13 з яких входять до збірників, 

проіндексованих у НМБД Web of Science та/або Scopus). Згідно з базою даних 

Web of Science, загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2, h-

індекс (за роботою) – 1; згідно з базою даних Scopus загальна кількість посилань 

на публікації авторів складає 36, h-індекс (за роботою) – 7; згідно з базою даних 

Google Scholar загальна кількість посилань складає 245, h-індекс (за роботою) – 

13. Основні результати роботи, технологічні та конструктивні рішення захищені 

одним патентом України на винахід та 3 патентами України на корисну модель, 

а також широко впроваджені в практику. 
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