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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Перехід до стабільного економічного розвитку України можливий, зокрема, з 
реалізацією істотного транзитного потенціалу країни. Розвиток останнього залежить 
значною мірою від ефективного функціонування воднотранспортної галузі, в якій ключову 
роль відіграють морські порти. Ефективність інфраструктури портів Чорного й Азовського 
морів України визначається технічним станом їх гідротехнічних споруд, а також 
оптимальною експлуатацією причальних, огороджувальних і берегозахисних конструкцій. 
Незадовільний сучасний стан ряду портових гідротехнічних споруд свідчить про 
необхідність удосконалювання й підвищення ефективності їх технічної експлуатації, тобто 
методів проектування й реалізації ремонту, реконструкції й модернізації у поєднанні з 
новим будівництвом.  

Витрати на реконструкцію (модернізацію, будівництво) воднотранспортних споруд 
залежать, зокрема, від правильного вибору проектних рішень і методу проектування. Відомі 
традиційні рішення не завжди є економічними або надійними, тому доцільні розробка й 
дослідження нових підходів до вирішення цих проблем. 

Актуальність теми. Актуальними завданнями технічної експлуатації 
воднотранспортних споруд є підвищення  їх надійності, довговічності й продовження 
терміну служби. Вирішення цих завдань пов'язане із впровадженням у практику нових або 
вдосконалених підходів до вибору, обґрунтування й застосування ефективних проектних і 
конструкторсько-технологічних рішень, основаних, у тому числі, на натурних і/або 
великомасштабних експериментальних дослідженнях поведінки розглянутих споруд. Як 
показує практика сучасного воднотранспортного будівництва, досить високим є ступінь 
застосування сталевого прокатного шпунта в конструкціях причалів типу «больверк», 
підпірних стін суднопропускних, судноремонтних і берегозахисних, а також 
огороджувальних споруд. У більшості випадків їх основні несучі елементи виконані зі 
шпунтових паль коритного профілю (як вітчизняного, так і імпортного виробництва). 
Удосконалювання  шпунтових стінок з метою забезпечення їх високої несучої здатності, 
зниження витрат металу шляхом раціонального його використання може бути досягнуте 
урахуванням специфіки роботи розглянутих шпунтових стінок у застосованих 
розрахункових схемах і методах проектування, розробкою раціональних і економічних 
конструкторсько-технологічних рішень.  

Ця робота присвячена дослідженню особливостей визначення експлуатаційних 
параметрів споруд, що розглядаються, до яких віднесемо показники міцності та 
деформативності, які необхідні для безпечного сприйняття експлуатаційних навантажень. 
Для шпунтових стінок це уточнені геометричні характеристики (момент опору і момент 
інерції), віднесені до одиниці довжини споруди у напрямку вздовж лінії кордону причалу. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 
пов'язана з вирішенням комплексних наукових проблем, досліджених кафедрою «Морські й 
річкові порти, водні шляхи і їх технічна експлуатація» Одеського національного морського 
університету по темах: 
� «Теоретичні основи розробки уточнених методів проектування портових причальних 

споруд і пристроїв для збирання нафтопродуктів з поверхні акваторії», виконаній в 
рамках держбюджетної науково-дослідної роботи (державний реєстр. №0100U001074); 

� «Удосконалювання методів підвищення надійності й безпеки технічної експлуатації 
гідротехнічних споруд у береговій і шельфовій зонах України», виконаній в рамках 
держбюджетної науково-дослідної роботи (державний реєстр. №0110U000474). 
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Мета і завдання дослідження. Мета дисертації – розробити методи підвищення 
достовірності призначення експлуатаційних параметрів воднотранспортних споруд типу 
«больверк» з урахуванням специфіки використання  шпунтових паль коритного профілю. 

 Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання:  
� Дослідження специфіки роботи споруд типу «больверк» із шпунтових паль 

коритного профілю; 
� Проведення великомасштабних експериментальних досліджень (як у натурних 

умовах, так і в лабораторних умовах на моделях) взаємодії шпунтових паль 
коритного профілю одна з однією і із ґрунтовим середовищем; 

� Розробка методики розрахунку  споруд типу «больверк» з урахуванням специфіки 
використання  шпунтових паль коритного профілю; 

� Чисельне моделювання й оцінка напружено-деформованого стану (НДС) системи 
«шпунтова стінка - ґрунтове середовище»;  

� Розробка раціональних конструкторсько-технологічних рішень для шпунтових 
стінок з паль коритного профілю. 

Об'єкт дослідження – методи технічної експлуатації воднотранспортних 
гідротехнічних споруд типу «больверк». 

Предмет дослідження – експлуатаційні параметри воднотранспортних споруд типу 
«больверк»: причальних, берегозахисних, огороджувальних, суднопропускних і 
судноремонтних. 

Методи дослідження – метод прямого експерименту (натурні й лабораторні 
повномасштабні досліди зі шпунтовими палями в ґрунтовому середовищі); 
експериментально-теоретичні методи визначення напружено-деформованого стану системи 
«шпунтова стінка – ґрунтове середовище», що використовують для побудови розрахункової 
моделі результати фізичного моделювання; чисельне моделювання на основі 
експериментально-теоретичної моделі (аналіз впливу експлуатаційних параметрів 
воднотранспортних споруд типу «больверк»).  

Наукова новизна отриманих результатів.  
1. Уперше проведені повномасштабні комплексні експериментальні дослідження (як 

у натурних, так і в лабораторних умовах) взаємодії шпунтових паль коритного профілю з 
урахуванням впливу ґрунтового середовища при використанні технології вдавлення 
шпунта; визначені залежності сил тертя в замкових з'єднаннях шпунтових паль від 
відносних взаємних переміщень останніх. Експериментальні дослідження відрізняються від 
відомих застосуванням технології вдавлювання шпунту, а також комплексного підходу та 
взаємодоповнюючих дослідів з замковими з’єднаннями на будівельному майданчику та в 
лабораторії.    

2. Розроблені нові методи розрахунку воднотранспортних споруд типу «больверк» із 
шпунтових паль коритного профілю за рахунок урахування нових, експериментально 
визначених особливостей взаємодії паль у їх замкових з'єднаннях. 

3. Одержало подальший розвиток чисельне моделювання роботи воднотранспортних 
споруд типу «больверк» із шпунтових паль коритного профілю; визначені уточнені 
параметри їх напружено-деформованого стану, що відображають реальні умови взаємодії 
досліджуваних споруд із ґрунтовим середовищем. 

4. Розроблені інноваційні конструкторсько-технологічні рішення больверків, що 
сприяють спільній роботі шпунтових паль і, відповідно, підвищують ефективність 
застосування паль коритного профілю при будівництві й технічній експлуатації (ремонті, 
реконструкції, модернізації) причалів морських і річкових портів, стінок камер шлюзів, 
сухих доків, судноплавних каналів і інших воднотранспортних споруд.  
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Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати дозволяють 
точніше визначати розрахункові значення параметрів міцності і деформативності 
розглянутих споруд (погонні значення моменту опору і моменту інерції шпунтових стінок), 
які використовуються при розрахунках і проектуванні больверків. Розроблені 
конструкторсько-технологічні рішення для стінок із шпунтових паль коритного профілю  
покращують умови їх роботи у складі воднотранспортних споруд. Удосконалені методи 
проектування і зведення (реконструкції) продовжують термін служби розглянутих споруд, 
скорочують витрати на їх ремонти й відновлення.  

 
Практичну цінність мають такі результати: 

� дослідні дані про розвиток сил тертя у замкових з’єднаннях, отримані при 
проведенні натурних і лабораторних експериментальних досліджень взаємодії 
сталевих шпунтових паль коритного профілю між собою й із ґрунтовим 
середовищем у складі споруди типу «больверк»; 

� уточнені методи розрахунку системи «шпунтова стінка – ґрунтове середовище – 
водне середовище», що враховують експериментально встановлену специфіку 
взаємодії паль у замкових з'єднаннях больверку й реальні параметри його 
поперечних перерізів (момент інерції, момент опору); 

� інноваційні раціональні конструкторсько-технологічні рішення больверку із 
шпунтових паль коритного профілю, що забезпечують сумісну роботу паль. 

Результати досліджень по темі дисертації у вигляді розробки конструкторсько-
технологічних рішень, методики розрахунку, що реалізують методи визначення 
експлуатаційних параметрів воднотранспортних споруд, використовувалися при виконанні 
науково-дослідних робіт в Одеському національному морському університеті, у 
навчальному процесі на факультеті воднотранспортних і шельфових споруд ОНМУ, а також 
при реалізації проекту реконструкції причалу №6 Бердянського морського торгового порту 
(перевантажувальний комплекс компанії «ФЛАСК»). 

Особистий внесок дисертанта у наукових роботах, опублікованих у 
співавторстві, полягає у такому:  

- виконані натурні й лабораторні експериментальні дослідження взаємодії шпунтових 
паль коритного профілю в замкових з'єднаннях між собою й із ґрунтовим середовищем з 
подальшою обробкою результатів і їх аналізом [5, 6, 9, 27];  

- вивчені і розроблені розрахункові схеми й методики розрахунку взаємодії шпунтової 
стінки із ґрунтовим середовищем, що враховують експериментально виявлені особливості 
роботи шпунтових паль коритного профілю [4, 11-19]; 

- виконаний аналіз технічного стану та особливостей роботи підпірних стінок 
воднотранспортних споруд [1-3, 7, 8, 10, 20-26, 28]. 

 Основні результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно.  
Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідалися на: 
� Сьомій Всеукраїнській науково-технічній конференції «Механіка ґрунтів, 

геотехніка й фундаментобудування» (Одеса, 2011); 
� П'ятій, восьмій, дев'ятій, десятій й одинадцятій міжнародних транспортних 

конференціях «Інтер-Транспорт» (Одеса, 2009 – 2010 – 2011 – 2012); 
� Міжнародній науково-технічній конференції «Advances in applied physics & 

material science congress APMAS 2011». (Туреччина, 2011); 
� П'ятому міжнародному семінарі по реконструкції й удосконалюванню існуючих 

причальних споруд (Польща, 2001); 
� Четвертій Українській науково-технічній конференції «Механіка ґрунтів, 

геотехніка й фундаментобудування» (Київ, 2001); 
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� Науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу й          
наукових співробітників Одеського національного морського університету (Одеса, 
2000 – 2012). 

Публікації. По темі дисертації опубліковано 20 статей (у тому числі 8 статей у 
видавництвах, регламентованих МОН України, 2 статті в іноземних наукових 
спеціалізованих журналах), 7 доповідей на міжнародних і українських науково-                              
технічних конференціях. 

Обсяг і структура дисертації. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел, чотирьох додатків. Обсяг роботи: 226 сторінок,                
з них 147 сторінок основного тексту (в тому числі 36 повних сторінок з рисунками та 
таблицями), а також 9 сторінок списку використаних джерел (80 найменувань), 69                       
сторінок додатків. Основна частина містить 45 рисунків й фотографій, 9 таблиць. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі освітлена актуальність теми дисертації, визначена мета роботи й основні 

напрямки її досягнення, показана наукова новизна й практичне значення отриманих 
результатів. Наведені відомості про публікації й апробації роботи. 

У першому розділі оцінений сучасний стан воднотранспортних споруд країни,           
що експлуатуються, визначені основні особливості технічної експлуатації споруд типу 
«больверк», які (поряд з пальовими естакадами) є найпоширенішими типами                     
конструкцій причалів. Значна кількість больверків виконана із сталевих шпунтових 
прокатних паль коритного профілю, з'єднаних «замок у замок». Специфіка умов роботи 
таких шпунтових стінок при експлуатації воднотранспортних споруд полягає в                         
значному впливі умов взаємодії шпунтових паль із оточуючим їх ґрунтовим середовищем. 
Значення основних жорсткісних та міцнісних характеристик причальних                                                
стінок із шпунтових паль суттєво залежать від ступеня реалізації сил тертя в замкових 
з'єднаннях шпунтових паль (сталь – ґрунт), оскільки замки паль розташовані на                       
нейтральній осі стінки. В залежності від реалізації умов зазначеної взаємодії погонні 
значення моменту інерції й моменту опору шпунтової стінки можуть варіюватися в                 
широких межах, відрізняючись у кілька разів. 

       Існуючі методи визначення напружено-деформованого стану експлуатованих 
воднотранспортних споруд типу «больверк» не враховують погонні значення моменту 
інерції й моменту опору для конкретних систем «споруда – ґрунтове середовище», а 
оперують лише їх каталожними значеннями, наданими виробниками шпунтових паль.                        
Для урахування відзначеної специфіки необхідно провести теоретичні та                                   
експериментальні дослідження, що дозволяють для конкретних умов визначати відповідні 
їм жорсткісні і міцнісні  параметри розглянутих споруд. Доцільно також                                            
розробити технічні рішення, що дозволяють забезпечити значення згаданих параметрів,                    
які вимагаються за умовами експлуатації  воднотранспортних споруд. 

Сучасне трактування питань, пов'язаних з визначенням експлуатаційних                        
параметрів і діагностикою технічного стану воднотранспортних споруд типу                         
«больверк», характеризується комплексним підходом, при якому розглядають                            
напружено-деформований стан у цілому системи «споруда - ґрунтове середовище –                        
водне середовище». Значний внесок у такі дослідження внесли Горюнов Б.Ф., Костюков 
В.Д., Яковенко В.Г., Школа А.В., Гришин В.А., Бойко І.П., Ковтун В.В., Пойзнер М.Б., 
Дубровський М.П., Варгін М.Н., Клованич С.Ф. Згадана постановка завдання, яка 
представляється найбільш обґрунтованою й доцільною, обумовлена накопиченими й 
узагальненими протягом останніх десятиліть експериментальними даними. Реалізація ж                     
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її стала можливою завдяки розробці нових ефективних методик розрахунків, а також 
розвитку й поширенню обчислювальної техніки й відповідного програмного                            
забезпечення. 

Наведений аналіз виявлених раніше (роботи Є.Ломеєра, Дж.Літтла, С.Вільямса                       
тощо) особливостей взаємодії з'єднаних у замках шпунтових паль коритного профілю 
показав вплив силової взаємодії в замкових з'єднаннях паль на погонні жорсткісні 
характеристики больверку.  

У відповідності до згаданих робіт на рис. 1 показаний розподіл напруг, який може 
виникати у поперечному перерізі шпунтової стінки з паль коритного профілю, з'єднаних             
у замках, розташованих на рівні центру ваги перетину, в залежності від реалізації сил                    
опору зсуву в замкових з’єднаннях суміжних шпунтових паль.  

На рис.1,а представлений випадок повної передачі зсувних зусиль від палі до палі 
через замкове з'єднання, наприклад, при зварюванні останніх. На рис. 1,б показана                     
ситуація, характерна відсутністю передачі зсувних зусиль від палі до палі через замкове 
з'єднання (кожна шпунтина працює ізольовано й незалежно від сусідніх). Випадок, 
відображений на рис. 1,в, є проміжним, коли відбувається тільки часткова передача                     
зсувних зусиль від палі до палі за рахунок розвитку сил тертя в  замковому з'єднанні. 
 

 

   Рис. 1. Можливий розподіл напруг у шпунтових палях коритного профілю 

Теоретичний аналіз умов взаємодії з'єднаних у замках сталевих шпунтових паль 
коритного профілю показав можливість якісної й кількісної оцінки реальних значень 
погонних моментів інерції й моментів опору розглянутих паль за результатами 
експериментальних досліджень. У той же час, такий підхід має ряд недоліків, зокрема: 

� необхідно оперувати виміряними параметрами напруженого стану шпунтових              
паль у конкретних експлуатаційних умовах, що неможливо на етапі проектування                          
нового об'єкта й важко при проектуванні реконструкції (модернізації, ремонті) існуючої 
споруди 

� інженерно-геологічні умови будівництва або реконструкції (модернізації,                         
ремонту) конкретної споруди не знаходять відображення в розрахункових залежностях,                   
що не може не вплинути на точність й достовірність одержуваних результатів. 

Актуальною є розробка такої розрахункової моделі, яка, по-перше, ґрунтується на 
доступних, отриманих без залучення складних і дорогих натурних експериментів,                               
вихідних даних, а по-друге, відображує властивості ґрунтової основи й засипки, де 
відбувається взаємодія шпунтових паль.   

У другому розділі проаналізовані  відомі експериментальні дослідження роботи 
шпунтових стінок з паль коритного профілю, а також описані виконані за участю автора 
натурні й лабораторні досліди по оцінці роботи таких больверків і їх результати. 

У роботах S. G. O. Williams, J.A.Little, I.F., Symons, T.A. Mcnulty представлені 
результати натурних експериментів зі шпунтовими стінами їх паль типу Ларсен                             
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коритного профілю з анкерними кріпленнями, виконаних на будівельних майданчиках 
Великобританії. Ґрунти основи складалися, головним чином, грубозернистими пісками. 
Порівняльний аналіз виміряних і теоретичних значень деформацій і згинальних моментів у 
шпунтових палях показав значні відхилення в розглянутих величинах. Відзначені 
відхилення свідчать про зменшення реального (автори дослідів називають його 
«ефективним») моменту інерції шпунтової стінки до 28-43% від теоретичного для суцільної 
шпунтової стінки. Пояснюються ж ці істотні відмінності недостатньою реалізацією сил 
тертя в замкових з'єднаннях шпунтових паль, у результаті чого стінка працює не як суцільна 
конструкція, а з певним ступенем свободи переміщення в замках і, відповідно, зі 
зменшеними значеннями показників міцності і жорсткості. 

Цікаві результати натурних експериментів з рядом конструкцій причальних споруд 
типу «заанкерений больверк» у портах Канади (Гамільтон/Онтаріо, Севен Айленд і 
Сорель/Квебек тощо). В цих дослідженнях оцінені «ефективні» моменти опору перетинів 
шпунтових паль в залежності від розвитку сил тертя в замкових з'єднаннях паль для  
інтервалу від значень, що відповідають роботі одиночної палі, до значень, що відповідають 
суцільному елементу шпунтової стінки. Відносна різниця в значеннях досліджуваних 
параметрів досягає 3-4 рази, тобто «ефективний» момент опору в даних дослідженнях 
зареєстрований на рівні 25-33% від максимального.  

Наприкінці 80-х років минулого століття при зведенні гідротехнічних об'єктів у порту 
Фріпорт (Техас, США) були проведені натурні дослідження заанкерених больверків з 
подвійних шпунтових паль коритного профілю типу Ларсен. Виявлені відмінності між 
теоретичними й реальними погонними значеннями жорсткісних параметрів шпунтової 
стінки склали від півтора до двох разів. На думку авторів дослідження, це було викликано 
взаємними зсувами шпунтових паль у замках, які навіть у випадку фабричного обтиснення 
шпунтин у замках при виготовленні подвійних паль не гарантували їх повної сумісної 
роботи. При цьому взаємному зсуву суміжних подвійних паль перешкоджали тільки сили 
тертя, що виникали в замках шпунта. Зазначені обставини могли призвести до зміни 
положення нейтральної осі шпунтової стінки. 

Таким чином, результати відомих дослідів однозначно підтвердили розбіжність 
теоретичних і реальних значень таких важливих параметрів, як погонні момент інерції й 
момент опору поперечного перерізу  шпунтових стінок з паль коритного профілю, що 
свідчить про необхідність обов'язкового урахування розглянутого явища в практиці 
проектування споруд розглянутого типу. 

Проведені за участю автора повномасштабні експериментальні натурні й лабораторні 
дослідження були виконані спільно Одеським національним морським університетом і 
Інженерним центром «Трансзвук». Вони дозволили одержати нову інформацію про 
особливості взаємодії сталевих шпунтових паль коритного профілю із ґрунтовим 
середовищем, зокрема, про умови розвитку сил тертя в замкових з'єднаннях паль при їх 
вдавленні в ґрунтову основу.  
 Методика виконання натурних експериментів із застосуванням реального 
палевдавлюваного будівельного обладнання дозволила визначити основні компоненти 
опору вдавлюванню шпунтової палі, а також вплив фізичних характеристик ґрунту на 
досліджувані процеси. У ході цих експериментів дослідженням були піддані сталеві 
шпунтові палі коритного профілю європейського виробництва типу PU 32 (аналог –                     
Ларсен 607n) із замковими з'єднаннями типу Ларсен. В експериментах використовували                  
два пальові елементи (зрізані уздовж замкових з'єднань шпунтові палі згаданого типу) із 
шириною полиці 150 мм (рис. 2). Один з елементів мав довжину 10 м, інший – 5 м.                       
Довший пальовий елемент розглядався як базовий (фіксований). Короткий елемент 
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заглиблювався у ґрунт або витягався із ґрунту уздовж базового (замок у замок) і                             
вважався рухомим. 

Натурні досліди на експериментальному майданчику проводилися із ґрунтами                        
двох типів: 

� Тип 1. Природня (існуюча на майданчику) ґрунтова основа (глибина шару                                   
більш 10 м) – в основному насипний/намивний ґрунт із такими основними параметрами: 
щільність 11,0 кН/м3 (з урахуванням зважуваного впливу води), кут внутрішнього тертя              
40°, зчеплення відсутнє. Ґрунтові води присутні на глибині 1,85 м. 

� Тип 2. Модифікований тип 1 шляхом заміни верхнього шару природного                                 
ґрунту (на глибину від поверхні основи до рівня ґрунтових вод) дрібним піском з такими 
основними параметрами: щільність 17,6 кН/м3, кут внутрішнього тертя 34°, зчеплення 
відсутнє. Планові розміри такої піщаної колони становили 2500x2000 мм, а її глибина                 
1850 мм; при цьому вісь замкового з'єднання базового пальового елемента збігалася з 
поздовжньою віссю піщаної колони. 

У процесі натурних повномасштабних експериментів з елементами шпунтових                          
паль були виконані дві серії дослідів по вдавленню/вилученню шпунтових паль «замок у 
замок» з кожним із двох згаданих типів ґрунту (кожна серія складалася із трьох                         
аналогічних експериментів). 

Навантаження, що прикладалося до шпунтової палі, вимірялося за допомогою 
динамометра із ціною поділки 0,1 кН. Вимірювання переміщень пальових елементів 
здійснювалося за допомогою металевої лінійки (ціна поділки 1 мм). 

                                                                     
     а)                                                                                              б) 
 

 
 
 

Рис. 2. Палевдавлювана машина і пальові елементи, що заглиблюються 
а)  загальний вигляд установки; б) захватний прилад з палею 

 
На відміну від першої, друга серія експериментів виконувалася у двох варіантах: 
� варіант 1 – піщаний ґрунт у замкових з'єднаннях був звичайної щільності 
� варіант 2 - піщаний ґрунт у замкових з'єднаннях був підвищеної щільності завдяки 

намиву в замки піщаної пульпи. 
У ході натурних експериментів визначалися: 
� опір по бічній поверхні палі (сили тертя) 
� опір під кінцем палі (реакція ґрунту вдавленню палі) 
� опір у замках паль (при обох напрямках відносних переміщень паль) 
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Враховуючи тематичну спрямованість цієї дисертації нижче на рис. 3 і 4 наведені 

графіки, що відносяться до найцікавішого для предмета дослідження параметру, - тертя          
у замкових з'єднаннях шпунтових паль при наявності в них ґрунту.  

На рис. 3 прийняті такі позначення: 1 - перша серія дослідів; 2 - друга серія                         
дослідів (варіант 1); 3 - друга серія дослідів (варіант 2), а на рис. 4 - такі: 1 - загальний                        
опір при першій серії дослідів; 3 - те ж при другій серії дослідів (варіант 1); 5 - те ж при 
другій серії дослідів (варіант 2); 2 - сила опору за рахунок тертя в замку при першій                            
серії дослідів; 4 - те ж при другій серії дослідів (варіант 1); 6 - те ж при другій серії                       
дослідів (варіант 2). 

З результатів проведених повномасштабних натурних дослідів можна зробити                      
такі основні висновки: 

� сили тертя в замкових з'єднаннях шпунтових паль коритного профілю                                 
відіграють істотну роль, досягаючи у середньому 60-90% загального опору вдавленню палі 
в ґрунт; вклад сил тертя в сумарну величину опору зростає зі збільшенням глибини 
заглиблення шпунта;  

� результуюча сил тертя і їх інтенсивність нелінійно зростають по мірі                                  
вдавлення однієї палі щодо другої «замок у замок»; 

� заміна верхнього шару первісного (природного) ґрунту основи вище рівня ґрунтових 
вод дрібним піском викликала значний ріст опору ґрунту заглибленню палі                                          
уздовж замка (до 2, 5 разів), головним чином, завдяки розвитку сил тертя; 

� додаткове ущільнення піску в замковому з'єднанні гідравлічним методом перед 
заглибленням «замок у замок» рухомого елемента викликало різкий ріст опору вдавленню 
палі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Інтенсивність сил тертя (r)                            
у замковому з’єднанні при зануренні                    

рухомої палі в різних ґрунтових умовах 

 
 
 
 
 
 
 

 
При лабораторному моделюванні використовувалися аналогічні базовий 

(фіксований) і рухомий елементи шпунтових паль коритного профілю типу PU 32 із 
замковими з'єднаннями в ґрунтових умовах, подібних натурним 
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Рис.4. Сила опору (R) зануренню    
  рухомої палі у різних ґрунтових       
                          умовах. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
На першому етапі лабораторних досліджень оцінювався вплив наявності ґрунту в 

замкових з'єднаннях, для чого був створений і застосований допоміжний 
експериментальний стенд із горизонтальним розміщенням і з горизонтальним же ж 
напрямком взаємних переміщень замків шпунтових паль. Залежності «сила опору – 
переміщення палі» для першої серії дослідів (без ґрунту в замках) показують стабільний 
рівень опору після деякого його зростання в початковий період переміщення рухомого 
пальового елемента. Такі ж залежності для другої серії дослідів (піщаний ґрунт у замках) 
якісно подібні  кривим, що описують відповідний дослід у натурних умовах. Щодо 
кількісних показників можна відзначити, що сили опору (або зусилля вдавлення) у 
лабораторних дослідах відрізнялися від відповідних зусиль у натурних експериментах 
приблизно на два порядки, а переміщення пальових елементів  замкових з'єднань – 
приблизно на порядок. Порівняння даних, що відносяться до наявності й відсутності 
піщаного ґрунту в замкових з'єднаннях показало, що попадання піску в замки шпунтових 
паль при їх заглибленні призводить до різкого (приблизно десятикратного) зростання сили 
опору по мірі збільшення взаємних переміщень паль.  

На другому етапі лабораторних досліджень був створений і застосований основний 
експериментальний стенд у ґрунтовому лотку з вертикальним розміщенням і вертикальним 
же напрямком взаємних переміщень замкових елементів шпунтових паль. Базовий елемент 
заглиблювали першим, потім другий – рухомий - шпунтовий елемент заглиблювали 
вдавленням «замок у замок» на глибину,  забезпечувану навантажувальним пристроєм. 

 Лабораторні досліди проводилися для двох схем обпирання базового шпунтового 
елементу: 

� низ базового шпунтового елементу обпертий у дно ґрунтового лотка, тобто                 
елемент є нерухомим (аналог – паля-стійка) 

� низ базового шпунтового елементу розташовується в ґрунті й не доведений до           
дна ґрунтового лотка, тобто елемент є  «висячим» (за аналогією з  «висячою» палею). 

Кінематика першої схеми: перший – базовий – шпунтовий елемент впирається у                      
дно ґрунтового лотка, заповненого піщаним ґрунтом і нерухомий; другий – рухомий 
шпунтовий елемент – вдавлюється щодо нерухомого першого; графік відповідної 
залежності «навантаження - переміщення» для рухомого шпунтового елемента                             
наведений на рис. 5.  
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Рис. 5. Залежності переміщень мобільного шпунтового елементу від вдавлювального 
навантаження (перша серія) 
1 – переміщення мобільного шпунтового елемента при базовому шпунтовому елементі, 
обпертому в дно ґрунтового лотка (схема палі-стійкі);  
2 – відносні переміщення мобільного шпунтового елемента; 
3 – абсолютні переміщення мобільного шпунтового елемента (разом з базовим елементом); 
4 - абсолютні переміщення базового шпунтового елемента (разом з мобільним елементом). 
 

Кінематика другої схеми: після заглиблення першого шпунтового елемента на 
максимально можливу (по зусиллю, забезпечуваному навантажувальним гідравлічним 
пристроєм) глибину, у вертикальну напрямну раму заводили «замок у замок» до                         
першого – базового – елементу, другий – рухомий шпунтовий елемент, який                          
вдавлювався відносно першого. У початковій стадії заглиблення другого елемента                       
базовий «висячий» елемент залишався нерухомим, тобто сили опору ґрунтової основи 
переміщенню базового елемента перевищували зовнішнє навантаження, яке передається                     
від рухомого елемента базовому через замкове з'єднання.  
 На другій стадії занурення рухомого елемента при збільшеному зовнішньому 
навантаженні, яке перевищило несучу здатність ґрунту під нижнім кінцем і по боковій 
поверхні базового елемента, відбувалося вдавлювання у ґрунт обох шпунтових елементів: 
рухомого - безпосередньо під дією зовнішнього прикладеного навантаження, базового - за 
рахунок сил тертя, які передаються через замкове з’єднання. Для того, щоб запобігти 
обпиранню базового елементу в дно ґрунтового лотка (тобто перехід до першої схеми «палі-
стійки»), на третій стадії цього експерименту базовий елемент фіксували від вертикальних 
переміщень у досягнутому «висячому» положенні, що дало можливість продовжувати 
вдавлювання рухомого елементу при відкритому з нижнього торця замковому з’єднанні 
базового шпунтового елемента. Графіки відповідних залежностей «навантаження-
переміщення» для процесу вдавлювання рухомого шпунтового елемента при переході від 
першої стадії до другої, а потім від другої - до третьої, наведені на рис. 6. 

Порівняння отриманих залежностей для двох застосованих в експерименті 
кінематичних схем дозволяє зробити такий висновок. 
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Рис. 6. Залежності переміщень мобільного шпунтового елементу від вдавлювального   
              навантаження (друга серія) 
1 – переміщення мобільного шпунтового елемента при базовому шпунтовому елементі, 
обпертому в дно ґрунтового лотка (схема палі-стійкі);  
2 – відносні переміщення мобільного шпунтового елемента; 
3 – абсолютні переміщення мобільного шпунтового елемента (разом з базовим елементом); 
4 - абсолютні переміщення базового шпунтового елемента (разом з мобільним елементом). 
 

� Робота базового шпунтового елемента за схемою «палі-стійкі», тобто із                      
закритим нижнім торцем його замкового з'єднання, суттєво ускладнює заглиблення                     
«замок у замок» рухомого шпунтового елемента в порівнянні з умовами роботи                           
базового елементу за схемою «висячої» палі. Відзначений вище ефект може бути                      
пояснений створенням (при роботі базового шпунтового елемента за схемою «палі-                   
стійкі») зони ущільненого ґрунту в замковому з'єднанні шпунтових пальових елементів                      
між торцями базового (нерухомого) і рухомого елементів. По мірі збільшення 
вдавлювального навантаження і зростання відносного переміщення рухомого елемента 
уздовж замків відбувається наростання щільності ґрунту усередині замкового з'єднання                     
й, відповідно, опір заглибленню рухомого шпунтового елемента різко зростає.  

� Залежності «навантаження вдавлення - переміщення «замок у замок» для 
розглянутої системи «шпунтові елементи – ґрунтове середовище» носять нелінійний 
характер, на який впливають граничні умови, головним чином, умови закріплення                               
базового шпунтового елемента. 

� При обпиранні базового шпунтового елемента в дно ґрунтового лотка                               
розглянута залежність на початковому етапі навантаження близька до параболічної, а                     
при подальшому росту зовнішньої сили близька до лінійної. 

� При «висячому» (не обпертому в дно ґрунтового лотка) базовому шпунтовому 
елементі можна виділити три інтервали переміщення рухомого шпунтового елемента «замок 
у замок» відносно базового елемента. Перший і третій інтервали відповідають заглибленню 
рухомого елементу відносно нерухомого базового. Перший інтервал – на початку процесу 
вдавлення, коли рухомий елемент переміщається по замковому з'єднанню, не залучаючи 
базовий елемент у переміщення через недостатність сил тертя в замковому з'єднанні. Третій 
інтервал – на останньому етапі вдавлення рухомого елемента, коли базовий елемент 
зафіксований на досягнутій глибині заглиблення для запобігання обпирання в дно. 
Проміжний – другий – інтервал заглиблення відповідає спільному заглибленню обох 
шпунтових елементів, коли вдавлювальне навантаження, прикладене до рухомого елемента 
за допомогою сил тертя в замковому з'єднанні, передається на базовий шпунтовий елемент 
і залучає його до переміщення.  
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� Отримані залежності «навантаження - переміщення» дозволяють при відносно 
невеликих (у порівнянні з раніше розглянутими результатами натурних дослідів)                      
інтервалах прикладення вдавлювальної сили визначити взаємні переміщення шпунтових 
елементів.  

Таким чином, лабораторні дослідження підтвердили основні результати натурних 
дослідів і дозволили одержати нові дані для менших (і більш докладних) інтервалів 
прикладення зовнішнього навантаження, характерних для умов експлуатації шпунтових 
стінок у складі воднотранспортних гідротехнічних споруд. Отримана схожість                     
залежностей  «сила опору – переміщення палі» у натурних і лабораторних експериментах 
підтверджує можливість використання експериментальних графіків для                                          
розробки розрахункової моделі системи «шпунтова стінка – ґрунтове середовище» у 
широкому діапазоні навантажень і переміщень, характерних як для стадії зведення або 
реконструкції воднотранспортної споруди, так і для стадії її технічної експлуатації. 

У третьому розділі розроблені розрахункова модель і метод визначення напружено-
деформованого стану шпунтової стінки, які враховують експериментально виявлені 
залежності силової взаємодії паль у замкових з’єднаннях. 

У зазначеній моделі застосовані спільно дві розрахункові схеми. Перша розглядає 
конструкцію, характерну для причальної споруди типу «больверк», тобто звичайну 
шпунтову стінку, що складається з одиночних шпунтових паль коритного профілю, 
наприклад, типу PU або Ларсен (рис. 7). Для цієї схеми можливі два крайні (граничних) 
випадки відносно жорсткості стінки:   

(a) згинальна жорсткість стінки відповідає вільним деформаціям у замках (тертя       
в замках відсутнє й кожна шпунтова паля працює незалежно від інших). У цьому                           
випадку значення згинальної жорсткості стінки (наприклад, на 1 м довжини стінки) 
дорівнює відповідній сумарній жорсткості одиночних паль, що знаходяться на                           
розглянутій одиниці довжини стінки. Так, для найпоширеніших при будівництві й 
реконструкції причальних споруд в українських морських портах паль коритного                      
профілю типу PU 32 (або його аналога Ларсен 607n) погонна згинальна жорсткість          
стінки становить тільки 25% від максимально можливого значення. 

(б) згинальна жорсткість стінки відповідає закріпленим замковим з'єднанням між                   
усіма палями (наприклад, шляхом обтиснення або зварювання), тобто всі шпунтові палі 
працюють спільно в складі стінки. У цьому випадку  значення погонної згинальної 
жорсткості стінки (на 1 м довжини стінки) відповідає величинам з каталогів виробників 
(тобто 100% від максимально можливого значення). 
 У другій розрахунковій схемі розглядається умовна «подвійна» стінка, що 
складається із двох паралельних рядів одиночних сталевих шпунтових паль коритного 
профілю, причому обидва ряди зв'язані спеціальними сполучними стрижневими елементами 
(рис. 8). Згинальна жорсткість кожного із двох рядів паль відповідає                                                  
вищенаведеному випадку (а), тобто мінімальному значенню моменту інерції. Відстань                       
між рядами доцільно взяти рівною реальній (для розглянутих шпунтових паль) відстані               
між нейтральними осями x-x рядів стінки. Кожний ряд паль «подвійної» стінки приймає 
навантаження від половини бічного тиску ґрунту, що діє на шпунтову стінку відповідно                  
до першої схеми. Аналогічний опір ґрунту основи перед кожним рядом паль складає 
половину реактивного тиску, який відповідає першій схемі (в обох випадках це 
відображається відповідною епюрою коефіцієнта постелі, який змінюється з глибиною за 
тим або іншим законом, як показано на рис. 7 і 8). По такому ж принципу визначається 
жорсткість анкерних опор для кожного з рядів паль «подвійної» стінки (у                       
точках А1 і А2), яка складає половину твердості анкерної опори стінки по першій схемі                     
(у точці А).   
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Рис. 7.  Традиційна розрахункова схема 
заанкереного больверку з прикладенням до 
лицьової стінки повного навантаження від 
розпірного (активного) бічного тиску ґрунту й 
двома варіантами повних епюр коефіцієнта 
постелі ґрунту основи (постійної по глибині й з 
ділянкою лінійного наростання). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Розрахункова схема заанкереного 
больверку у вигляді умовної «подвійної» 

стінки з прикладенням до кожної стінки як 
половинного навантаження від розпірного 

(активного) бічного тиску ґрунту, так і 
половинних епюр коефіцієнта постелі ґрунту 

основи (в двох варіантах - постійної по глибині 
й з ділянкою лінійного наростання).   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Жорсткісні параметри сполучних стрижневих елементів «подвійної» шпунтової 
стінки можуть бути визначені таким чином. Їх згинальна жорсткість (EI, де E – модуль 
Юнга, а I – момент опору) не повинна впливати на величини й розподіл переміщень і зусиль 
у порівнянні зі звичайною стінкою по першій схемі (тобто параметр EI повинен                                     
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бути близький до нуля). Їх жорсткість при осьовому розтяганні або стисканні (EF, де F – 
площа поперечного перерізу сполучного стрижневого елемента) повинна забезпечувати             
такі ж значення й розподіл переміщень і зусиль, як і у випадку звичайної стінки по                      
першій схемі при граничних випадках (а), (б).   

Викладені підходи дозволяють визначати й задавати жорсткісні параметри             
сполучних стрижневих елементів. Так, використовуючи порівняння з вищенаведеним 
випадком (а) першої схеми для звичайної стінки можна визначити мінімальне значення 
твердості EF сполучних стрижневих елементів, що відповідає 25% максимальної                
згинальної жорсткості звичайної стінки. Із порівняння з вищенаведеним випадком (б) 
першої схеми для звичайної стінки можна визначити максимальне значення твердості                     
EF сполучних стрижневих елементів, що відповідає 100 % максимальної згинальної 
жорсткості звичайної стінки. Нарешті, використовуючи отримані експериментальні                     
дані, шляхом відповідної інтерпретації залежностей «переміщення - зусилля» можна 
застосувати реальні значення жорсткісних параметрів для введених у розгляд сполучних 
стрижневих елементів.  

Таким чином, з'являється можливість для другої схеми шпунтової стінки (умовна 
«подвійна» стінка) вводити за вихідні дані розрахункові значення жорсткості EF                
сполучних елементів, відповідні реальним силам тертя в замкових з'єднаннях і                    
конкретним типам ґрунтів. Розраховані параметри напружено-деформованого стану 
розглянутої умовної «подвійної» стінки (наприклад, бічні прогини стінки, згинальні 
моменти, анкерна реакція й ін.) можуть бути використані для розрахунків звичайної 
шпунтової стінки (схема 1). Для цього згинальна жорсткість звичайної стінки                        
коригується таким чином, щоб забезпечити в ній такі ж значення згаданих параметрів 
напружено-деформованого стану, як і в умовній «подвійній» стінці. Такий підхід, тобто 
використання реальних (експериментально визначених) значень і розподілу сил тертя в 
замкових з'єднаннях, дає можливість знайти проміжні значення згинальної жорсткості 
шпунтової стінки в інтервалі двох граничних випадків [25% - 100%]. 

У застосованому розрахунковому апараті (стрижнева апроксимація методом             
кінцевих елементів) використана лінійна модель для пружної стадії навантаження 
стрижневих елементів. При високому рівні осьових навантажень у деяких сполучних 
елементах (коли ці зусилля перевищують максимально можливий рівень, визначений в 
експериментах) може бути застосований ітераційний підхід. На кожній ітерації подібні 
«перевантажені» елементи виключають із роботи, а замість них у відповідних вузлах 
прикладають максимально припустимі сили відповідного напрямлення. Альтернативою 
ітераційного підходу може бути застосування досконалішої пружно-пластичної моделі.  

На основі розробленого методу виконано чисельне моделювання умов роботи 
експлуатованої воднотранспортної споруди типу «больверк» зі сталевих шпунтових                           
паль коритного профілю типу PU 32 (причал із глибиною води біля кордону споруди                          
13,0 м для заанкереної стінки й з глибиною води 6,25 м для консольної незаанкереної 
стінки). Продемонстрована можливість для конкретних ґрунтових умов роботи споруди 
уточнити її основні експлуатаційні параметри (експлуатаційні навантаження, що 
допускаються, глибини біля причалів, висоти підпірних стінок тощо, що відповідають 
несучої здатності як споруди в цілому, так і її основним конструктивним елементам 
зокрема). Виявлено, що стандартні (каталожні) значення геометричних характеристик 
(зокрема, погонні згинальні жорсткості) шпунтових стінок суттєво завищені для тих 
випадків, коли не повністю забезпечена спільна робота одиночних шпунтових паль                        
(тобто коли існує можливість взаємних відносних переміщень шпунтин у замкових 
з'єднаннях). Відповідно в цій ситуації бічні прогини стінок суттєво занижені. У гірших (з 
погляду роботи споруди на вигин) з розглянутих випадків реальна згинальна                             
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жорсткість стінки, що складається зі шпунтових паль типу РU 32, може становити порядку 
32% від максимального (по каталогу) значення цього параметра.  

Урахування піддатливості анкерної системи споруди для заанкерованих                     
больверків приводить до незначного коригування понижувальних коефіцієнтів для 
параметрів напружено-деформованого стану больверку (у розглянутих випадках                   
порядку 3%). Урахування зміни значень коефіцієнта постелі по глибині ґрунтової                     
основи перед шпунтовою стінкою також приводить до несуттєвого коригування 
понижувальних коефіцієнтів для параметрів напружено-деформованого стану больверку                
(у розглянутих випадках порядку 2%).  

Аналіз викладених результатів дозволяє рекомендувати (незалежно від характеру 
епюри коефіцієнта постелі й піддатливості анкерної системи заанкерованого больверку) 
здійснення одного із двох підходів: 

• забезпечення при будівництві/ реконструкції/ модернізації/ ремонті                            
воднотранспортних споруд типу «больверк» закріплення шпунтових паль між собою таким 
чином, щоб виключити (або суттєво знизити) виявлений значний вплив взаємних зсувів 
шпунтових паль у замкових з'єднаннях [крім традиційно застосовуваних і раніше згаданих 
методів обтиску замків або їх зварювання, можуть бути рекомендовані методи, розглянуті в 
розділі 4 цього дослідження] 

• урахування реалізованих при експлуатації споруд жорсткісних характеристик 
больверку зі сталевих шпунтових паль коритного профілю (знижених у порівнянні з 
каталожними значеннями) і відповідних їм параметрів напружено-деформованого стану 
споруди при остаточному виборі проектного профілю шпунтових паль. 

     Очевидно, що вибір для реалізації того або іншого з викладених підходів буде 
залежати від їх економічних показників (вартості відповідних шпунтових профілів, а                         
також витрат на недопущення взаємних зсувів шпунтових паль у замкових з'єднаннях). 

У четвертому розділі представлені розроблені інноваційні конструкторсько-
технологічні рішення больверків, спрямовані на підвищення ступеня взаємодії суміжних 
шпунтових паль у складі споруди.  

В одному з них (рис. 9) запропоновано в больверку пари або групи однаково 
орієнтованих відносно нейтральної осі шпунтової стінки паль 1 об'єднувати накладками        
3 і 4. Це дозволяє зменшити взаємні переміщення суміжних паль уздовж їх замкових 
з'єднань і, відповідно, підвищити погонну твердість усієї шпунтової стінки. Можливі  
деформації підпірної стінки під дією розпірного тиску ґрунту зворотного засипання 2 
показані пунктиром 5. 

У другому рішенні забезпечується нахил шпунтових паль відносно вертикалі в 
поздовжньому напрямку причалу (рис. 10), що приводить до збільшення сил тертя в 
замкових з'єднаннях суміжних паль і аналогічного ефекту відносно твердості всієї 
шпунтової стінки. Кожна наступна паля 1 шпунтової стінки розташована над замковим 
з'єднанням 2 попередньої палі. Таке розміщення шпунтових паль у складі причальної                  
стінки дозволяє передати частину ваги палі, що лежить вище, на її замкове з'єднання з 
палею, що лежить нижче, і збільшити тим самим сили тертя в замку, що перешкоджають 
взаємному переміщенню шпунтових паль у замках. 

Сила впливу палі, що лежить вище, на замок палі, що лежить нижче, відповідно                         
до рис. 10 визначається за формулою: 

 
                                         F = G sin α,                                                                           (7) 

 
де   G – рівнодіюча сили ваги від шпунтини, що лежить вище; 
       α – кут нахилу шпунтин до вертикалі. 
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                                а                                                                                             б 

 
Рис. 9. Поперечний переріз (а) і фрагмент фасаду (б) больверку з об'єднуючими 

накладками 

 
 

Рис. 10. Фрагмент поздовжнього розрізу шпунтової стінки 
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Сила F, нормальна до осі замкового з'єднання, збільшує силу тертя, що виникає                     
при відносних переміщеннях суміжних шпунтин у замку й перешкоджає проковзуванню             
в замку однієї палі відносно іншої. Відповідне збільшення сили тертя в замковому                    
з'єднанні ∆f, обумовлене дією сили F, складе:  

 
                                       ∆f = F kt,                                                                                       (8) 
  

де kt  – коефіцієнт тертя в замковому з'єднанні шпунтових паль, обумовлений 
експериментально для конкретних ґрунтових умов, у яких проводиться налагодження і 
експлуатація шпунтової стінки. 

Таким чином, представлені в розділі 4 нові конструкторсько-технологічні рішення 
дозволяють за рахунок досить простих і невитратних підходів забезпечити: 

• більш надійну взаємодія суміжних шпунтових паль у складі                                    
воднотранспортної споруди типу «больверк»; 

• наближення реальних значень геометричних характеристик шпунтових стінок 
(моменту інерції, моменту опору) до їх каталожних значень, що пропонуються                        
виробниками сталевих прокатних шпунтових паль; 

• підвищення якості й ефективності проектних рішень; 
• зниження витрат при технічній експлуатації воднотранспортних споруд.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У представленій роботі вирішені такі задачі: 
1. Досліджена специфіка роботи споруд типу «больверк» зі шпунтових паль 

коритного профілю шляхом проведення:  
• фізичних експериментальних досліджень (як повномасштабних у натурних 

умовах, так і в лабораторних умовах на моделях) взаємодії шпунтових паль одна з однією і 
з ґрунтовим середовищем; 

• чисельного моделювання системи «шпунтова стінка -  ґрунтове середовище». 
2. Розроблена методика розрахунку споруд типу «больверк» з урахуванням  

експериментально визначених параметрів взаємодії шпунтових паль коритного профілю                    
у їх замкових з'єднаннях. 

3. Визначені реальні значення геометричних характеристик шпунтових стінок 
воднотранспортних споруд типу «больверк», що відображують вплив факторів,                        
виявлених як в ході фізичного, так і чисельного моделювання конструкцій, що 
розглядаються. 

4. Розроблені раціональні конструкторсько-технологічні рішення для практики 
будівництва і технічної експлуатації шпунтових стінок із паль коритного профілю, що 
поліпшують умови силової взаємодії шпунтових паль у їх замкових з'єднаннях. 

Таким чином, до найважливіших наукових результатів, отриманих у дисертації, треба 
віднести такі:   

1. Проведені повномасштабні експериментальні дослідження (як у натурних, так і                     
в лабораторних умовах) взаємодії шпунтових паль коритного профілю з урахуванням 
впливу ґрунтового середовища; визначені залежності сил тертя в замкових з'єднаннях 
шпунтових паль від відносних взаємних переміщень останніх. 

2. Розроблені нові методи уточненого розрахунку експлуатаційних параметрів 
воднотранспортних споруд типу «больверк» з шпунтових паль коритного профілю, що 
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враховують експериментально визначені особливості взаємодії паль в їх замкових 
з'єднаннях. 

3. Проведене чисельне моделювання роботи воднотранспортних споруд типу 
«больверк» з шпунтових паль коритного профілю; визначені їх експлуатаційні                              
параметри і уточнений напружено-деформований стан компонентів системи «споруда - 
ґрунтове середовище», що відображає реальні умови їх взаємодії. 

4. Розроблені інноваційні конструкторсько-технологічні рішення шпунтових                        
стінок, що підвищують експлуатаційні параметри споруди, а також ефективність 
застосування паль коритного профілю при будівництві та технічної експлуатації                        
(ремонті, реконструкції, модернізації) причалів морських і річкових портів, стінок камер 
шлюзів, сухих доків, судноплавних каналів та інших воднотранспортних споруд 
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АНОТАЦІЯ 

 
Петросян В.М. Визначення експлуатаційних параметрів воднотранспортних                        

споруд типу «больверк» - Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за       

спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація і ремонт засобів транспорту - Одеський         
національний морський університет,  МОН України, Одеса, 2019. 

Робота присвячена визначенню реальних значень технічних параметрів 
воднотранспортних споруд типу «больверк», які враховуються при експлуатації 
розглянутих споруд. Зокрема, уточнення погонних значень жорсткісних і геометричних 
характеристик шпунтових стінок з паль коритного профілю з урахуванням реалізації сил 
тертя в замкових з'єднаннях шпунтових паль у конкретних інженерно-геологічних                        
умовах дозволяє збільшити точність визначення несучої здатності споруди, підвищити 
надійність її технічної експлуатації.  
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Виконані повномасштабні натурні й модельні лабораторні експериментальні 
дослідження взаємодії шпунтових паль у замкових з'єднаннях з урахуванням впливу 
ґрунтового і водного середовищ; визначені залежності, що характеризують розвиток сил 
тертя в замках шпунтових паль у різних умовах.  

Розроблена методика розрахунків  споруд типу «больверк» з урахуванням 
експериментально виявленої специфіки використання  шпунтових паль коритного                   
профілю. Розрахункова модель дозволяє відобразити залежності сил тертя в замкових 
з'єднаннях шпунтових паль від їх взаємних відносних переміщень.  

Проведено чисельне моделювання й розрахункове обґрунтування для оцінки 
напружено-деформованого стану системи «шпунтова стінка - ґрунтове середовище». 
Установлений істотний вплив умов силової взаємодії шпунтових паль у замкових 
з’єднаннях больверку на погонні значення жорсткісних і геометричних характеристик 
шпунтової стінки з паль коритного профілю. Зокрема, для досліджених типів сталевих 
прокатних шпунтових паль із замками типу Ларсен і ґрунтових умов, прийнятих у                     
натурних і лабораторних умовах, а також при чисельному моделюванні, величини 
реалізованих погонних моменту інерції й моменту опору стінки можуть становити 35-40% 
від каталожних значень їх виробників.   

Розроблені раціональні конструкторсько-технологічні рішення для шпунтових                     
стінок з паль коритного профілю, що дозволяють зменшити взаємні переміщення 
шпунтових паль у замкових з'єднаннях і підвищити ступінь їх спільної роботи.  

 
Ключові слова: больверк, шпунтова стінка, замкове з'єднання, згинальна жорсткість, 

натурний експеримент, лабораторне моделювання, чисельне моделювання. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Петросян В.Н. Определение эксплуатационных параметров воднотранспортных 
сооружений типа «больверк» - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.22.20 – Эксплуатация и ремонт средств транспорта - Одесский 
национальный морской университет, МОН Украины, Одесса, 2019. 

Работа посвящена определению реальных значений технических параметров 
воднотранспортных сооружений типа «больверк», которые учитываются при                    
эксплуатации рассматриваемых сооружений. В частности, уточнение погонных                        
значений жесткостных и геометрических характеристик шпунтовых стенок из свай 
корытного профиля с учетов реализации сил трения в замковых соединениях          
шпунтовых свай в конкретных инженерно-геологических условиях позволяет увеличить 
точность определения несущей способности сооружения, повысить надежность его 
технической эксплуатации.  

Выполнены полномасштабные натурные и модельные лабораторные 
экспериментальные исследования взаимодействия шпунтовых свай в замковых 
соединениях с учетом влияния грунтовой и водной сред; определены зависимости, 
характеризующие развитие сил трения в замках шпунтовых свай в различных условиях. 
Эксперименты проводились как в условиях стройплощадки с применением реального 
сваевдавливающего оборудования высокой мощности для погружения стальных      
шпунтовых свай большой несущей способности, так и в лабораторных условиях для                    
более точных измерений исследуемых параметров в аналогичных грунтовых условиях и                   
с теми же свайными элементами.   
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Разработана методика расчета сооружений типа «больверк» с учетом 
экспериментально выявленной специфики использования шпунтовых свай корытного 
профиля. Расчетная модель позволяет отразить зависимости сил трения в замковых 
соединениях шпунтовых свай от их взаимных относительных перемещений.  

Проведено численное моделирование и расчетное обоснование для оценки 
напряженно-деформированного состояния системы «шпунтовая стенка - грунтовая                      
среда». Выполнен сравнительный анализ результатов, полученных в экспериментальных 
исследованиях, с данными вычислений по разработанным расчетным методам; оценена 
достоверность полученных результатов. Установлено существенное влияние условий 
силового взаимодействия шпунтовых свай в замковых соединениях больверка на                    
погонные значения жесткостных и геометрических характеристик шпунтовой стенки из 
свай корытного профиля. В частности, для исследованных типов стальных прокатных 
шпунтовых свай с замками типа Ларсен и грунтовых условий, принятых в натурных и 
лабораторных условиях, а также при численном моделировании, величины реализуемых 
погонных момента инерции и момента сопротивления стенки могут составлять 35-40%                     
от каталожных значений их производителей.   

Разработаны рациональные конструкторско-технологические решения для 
шпунтовых стенок из свай корытного профиля, позволяющие уменьшить взаимные 
перемещения шпунтовых свай в замковых соединениях и повысить степень их                         
совместной работы.  

Таким образом, выполненный комплекс экспериментально-теоретических 
исследований, численного моделирования и инновационных конструкторско-
технологических разработок позволяет более точно определять эксплуатационные 
параметры больверков, повысить надежность работы воднотранспортных сооружений.   

 
Ключевые слова: больверк, шпунтовая стенка, замковое соединение, изгибная 

жесткость, натурный эксперимент, лабораторное моделирование, численное 
моделирование. 

 
SUMMARY 

  
Petrosian V.M. Determination of operating parameters of water-transport sheet piling 

structures. - Manuscript. 
Thesis for the degree of the candidate of technical sciences on specialty 05.22.20 -                           

Means of transport operation and repair - Odessa National Marine University MES of                              
Ukraine, Odessa, 2019. 

Dissertation is devoted to determination of real values of technical parameters of water-
transport sheet piling structures, which are taken into account during structures operation. In 
particular, are refined running values of rigidity and geometrical characteristics of sheet piling 
made of U-sections regarding concrete soil conditions. It may possible to improve                               
determination of structure's bearing capacity and to increase reliability of its technical                
maintenance.    

Full-scale in-situ tests as well as model laboratory investigations are provided to study                      
sheet piles interaction in interlocks taking into account influence of soil and water media.         
During experiments, dependencies describing development of friction forces in the interlocks                     
are determined for different conditions.     

On the base of experimentally determined peculiarities of U-section piles behavior                    
a method of sheet piling calculation was worked out. Calculation model reflects dependencies 
between friction forces in the interlocks and piles relative mutual displacements. 
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To determine stressed-deformed state of the system “sheet piling – soil media”                             
numerical modeling has been fulfilled. Essential influence of conditions of sheet piles                        
interaction in the interlocks on sheet piling rigidity and geometrical characteristics was found. 
Particularly, for considered sheet piles with Larssen type interlocks and local soil conditions, 
realized running values of moment of inertia and section modulus may reach only 35-40% of 
catalogue's values presented by sheet piles producers. 

Rational design and technological solutions for sheet piling made of U-sections are                        
worked out. These solutions allow to decrease mutual displacements of piles in the interlocks                         
and to increase the degree of their joint work.      

 
Key words: sheet piling, sheet pile, interlock, rigidity, in-situ test, laboratory modeling, 

numerical modeling. 
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