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що подана на здобуття наукового ступеня доктора фiлософii
спецiальнiстю 192 -Будiвництво та цивiльна iнженерiя

Щисертацiйна робота Кравця IBaHa Богдановича на тему <<Методи
оцiнювання та пiдвищення нес)лrот здатностi неоднорiдного земляного полотна
залiзничноi колii> виконана на кафедрi <<транспортна iнфраструктурu,)
Факультету <<Мости та тунелi>> Днiпровсъкого нацiонального унiверситету
залiзничногО транспортУ iMeHi академiка в. Лазаряна, подана на здобуття
наукового ступеня доктора фiлософii за спецiальнiстю 1g2 - <Будiвництво та
цивiльна iнженерiл>. Тема дисертацii затверджена на засiданнi Вченоi ради
Щнiпровського нацiонального унiверситетУ залiзничного транспорту iMeHi
аКаДеМiКа В. ЛаЗаРЯНа (ПрОтокол J\b 3 вiд 30. \а.2О|7 року) та уточнена на
ЗаСiДаННi ВЧеНОi РаДИ ЩНiПРОВСького нацiонального унiверситету залiзничного
транспорту iMeHi академiка В. Лазаряна (протокол Ns 3 вiд 02.1|.2020po*y).

Щля пiдготовки висновку 
''ро 

наукову новизну, теоретичне та гIрактиlIне
значеннЯ результатiв дисертацii <<Методи оцiнювання та пiдвищення несучоi
здатностi неоднорiдного земляного полотна залiзничноi колiь вченою радою
унlверсИтету (прОтокол М 11 вiд 3|.05.2021 року) визначено, Що попередня
експертиза дисертацii проводитиметъся на базi Навчально-науковогс центру
<<Мости i тунелЬ, та призначено двох рецензентiв:

1) д.т.н., доцента Тютькiна олексiя Леонiдовича;
2) к.т.н., доцента Андреева Володимира Сергiйовича.

1. Сryпiнь актуальностi теми дисертацiТ
та iT зв'язок з планами наукових робiт унiверситету

АктуальНiсть темИ роботИ визначаСтъся тиМ, Що на сьогоднiшнiй денъ €
суттева невiдповiднiсть параметрiв iнфраструктури потребам перевезень.
пiдвищення швидкостей руху та збiльшеншI навантаження на Bicb, призводить
до розвитку з€tлишкових деформацiй та накопичення дефектiв, зменшення
несучоi здатностi земляного полотна, збiлъшення кiлькостi дiлянок з
обмежеНнямИ швидкостi, зменшення пропускноi спроможностi (виникнення
бар'ернИх мiсць), як наслiДок виниКае загроЗа безпецi руху поiЪдiв. I-{i процеси
сутт€во впливаЮтъ на под€LльШу безпечну експлУатацiю земляноГо 11олотн?, Щозумовлюе необхiднiстъ розробки експериментальних методiв визначення та
пiдвищення нес)п{оi здатноотi неоднорiдного земляного полотна.

ОчевидНо, ЩО дослiдження, спрЯмованi на вирiшення проблеми розробки
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методiВ визначеншI та пiдвищення несучоТ здатностi неоднорiдного земляного
ПОЛОТНа В УМОВаХ еКСПЛУаТаЦii, е аКТУЕrЛЪНИМИ i ВiДповiдають iHTepecaM
транспоРтноТ галУзi, НацiОнальнiй транспортнiй стратегii УкраiЪи та Сфатегii
АТ <<Укрзалiзниця>> на 2О|91023 роки.

У роботi особлива увага придiлястъся розробцi методу пiдвищення несуrоi
здатносТi неоднОрiдногО земляного полотна та методу визначення ступенrI
щiльностi rрунтiв неоднорiдного земляного полотна, що дозволитьпопереджати розвиток наднормативних деформацiй дорiг в умовахексплуатацii, Робота виконана у вiдповiдностi напрямку кСтратегii дт
кУкрз.алiзниця> на перiод 2o1g-2o23 рокю>.

Тема дисертацiТ вiдповiдае актуальним напрямам щодо управлiнняексплуатацiйною надiйнiстю i довговiчнiстю споруд та конструкцiй, зокрема
Постановi Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 5 TpaBHrI 1997 р., J\b 409 кПро
забезпеченIu[ надiйностi та безпечноi експлуатацii будiвелъ, споруд та
iнженерниХ мереж), а такоЖ напрямам i завданrrям державноi науково-
технiчноi програми <<Нацiон€tльна транспортна стратегiя УкраiЪи на перiод до2030 РОКУ) (РОЗПОрядженнrI Кабiнету MiHicTpiB украiъи вiд з0. 05. 2018 р., Ns
аЗO-р).

ЩИСеРТаЦiЙНi ДОСЛiДЖення проведенi в рамках науково_дослiдноi теми:кнаукове обrрунтування iнновацiйних технологiй вiдновлення об'ектiв
транспортноi , iнфраструктури Украiнш (Номер державноi ресстрацii:0119U0011з9).

2. Наукова новизна, теоретичне та практичне значення
результатiв дисертацii

Наукова новuзна omp.Lryra'.lx рвульmаmiв поJUIгае у наступному:
УДОСКОН€LЛеНО аНаЛiТИЧНУ Модель оцiнки напружено-деформованого стану

неоднорiдногО земляногО полотна, яка на вiдмiну вiд iснуючих методик
дозвоJше враховуВати фiзИко-мехаНiчнi властивостi Црунтiв i дiю динамiчного
навантаженнrI вiд рухомого скJIаду;

Вперше запропоНованО спосiб пiдвищення несучоТ здатностiнеоднорiдного земляного полотна iз використанням комбiнованого
розташування. перфорованих труб;

удосконалено методику монiторинry розвитку деформативностi
неоднорlдного земляного полотна в умовах експлуатацii iз використанням
iнерцiйних вимiрювань прискорень в грунтах земJUIного полотна.

Пр акm uчн е з н ач ення о mр шм aH lоc р вул ь m аmiв :
Розроблений метод iз пiдвищенIш Hecy^roi здатностi дефектного земляного

ПОЛОТНа МОЖе бУТИ ВИКОРИСТаНИй ПРИ peMoHTi та вiдновлеrr"i n..yooi здатностi
хворого земJUIного полотна, експлУатуючими органiзацiями дистанцiТ колii таколiйно-машинними станцiями залiзницi;

Iнерцiйну систеМУ Для визначення ступеня щiльностi грунтiв земляного

2



полотна рекомендустъся застосувати при натурних дослiдltrеннях зеN,Iляного
цолотiIа залiзничноi колii;

БiльшiстЬ теоретичниХ положень, викладених у дисертаL{iйнiй роботi,
вtIроваджено у IrIавчалъний процес Львiвськот фiлii лнузт Шiд .rac викладання
ДИСrlИПЛiН <<IVlexailiKa ГРУНТiВ, ОСнови та фундаменти)) та <ЗаrriзFIиLIна колiя>>;

розроблена методика оцiнки напружено-деформованого стану хворого
земJIяIIIоГо полотна та iнерцiйний метоД оцiнки його Несlrчоi зlIатностi мали
Iтрактичне впровадження при оцiнцi несучоi здатностi хвtlрого земляного
ПОЛОТНа На ПеРеГОНi ПiДбiРЦi-БОРЩовичi ГIiдзамчiвськоТ дистанцii колii
JIт,вiвсъкоi залiзницi.

особuсmuй внесок зdобувача. yci HaykoBi ,,оложенIш дисертацiйноi
роботи, що виносяться на захист, сформулъованi ав.горо]1{ особисто.(Dормулlовання мети i задач дисертацii, планування експериментiв та
обговорення результатiв виконано разом iз науковим керiвником.

у публiкацiях, якi вiдображають ocHoBHi резулътати дисертацiт та написанi
в спiвавторствi, здобувачевi належатъ: у [1, 9] - проанаJliзоваr1о cBiToBi данi
науково-технiчrrих джерел ts областi георадiо-ltокацiйних дослiдженъ та
проведено геораДарrri дослiдження дефектного земляного полотIIа; у [3, 11] -]зикоI{аFIо аналiз лiтератури та описано приклади застосування
георадiолокацiйних дослiджень при дослiдженнi земляного IlолотЕIа; у [2, 10] -проана,шiзував стан земляного полотна на залiзницях Украiни, вимоги до нього
та методи монiторингу, також приведений свiтовий та вiтчизняний досвiд
застосуваннЯ георадiолокацiйного методУ для неруйнiвIIого контролю за
cTaEIoM земляноГо полотна, баластного шару та цIтучних спору д; у L4, l2J -ItaBiB iснуrочi методи та способи пiдвищення несучоi здатIlосl,i земляного
lIoJIo,t,IIa; У t5] виконаВ георадiолокацiйнi дослiдженнlt лrеоднорiдного
земJLIного IIолотна дiлянки залiзничноi колii та провiв чисеJ{ьний розрахунок
напружено-деформованого стану земляного полотна пiдсиленого трубчастими
лреlIажами; У t6] запропоНуваВ сгrосiб l,a пристрiй визFtачення ступеня
шдiлы,lостi грунтiв земляного полотна та провiв лабораr.орнi дослiдження
[IвидItостей поширення пружних хвилъ ударiв в однорiдномv та неоднорiдному
земJI'IFIому по-тIотнi у залежностi вiд ступеню 5rщiльнення rp}/Fi,ty; у 17]запропонував спосiб пiдсилення земляного полотна залiзни.tноi колii та
автомобiльних дорiг також виконав його опис та подання; у ts] - запропонував
trристрiЙ оцiнкИ технiчнОго станУ зем,IIяного lIолотна автомобi;rьttl,tх дорiг та
за;tiзничноi колii, виконав його опис та подання.

Оцiнка лlовu mа сmlulЮ duсерmuцii. Щисертацiя FIаписана дiловоIо
yKpaiHcbKolo MoBoIo з дотриманням наукового стилю викладення результатiв
lIроведе}Iих дослiджень вiдповiдно до встановлених вимог. Стиrtь викладення
IIаукових поло}кень i висновкiв забезпечус доступнiсть сприйняття л,rатерiалiв
7_цос.ltiджеIrня.
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3, HayKoBi публiкацii, у яких висвiтленi ocHoBHi HayKoBi результати
дисертацii, та повнота опублiкування результатiв дисертацii

ocHoBHi результати дисертацiйноi роботи оггублiковано у lз наукових
працях, з яких 5 фахових статей, 2 опублiкованi у iноземних перiодичних
ВИДаНIUIХ КРаiЪ СС абО КРаiЪ, ЯКi ВХОДятъ до ОрганiзацiТ економiчного
спiвробiтництва та розвитку (або наукових статей у перiодичних виданнrIх, щоiндексуються У наукометричних базах scopus або wos), 1 монографiя, 2
патенти Украiъи на корисну моделъ та 5 тез доповiдей у збiрниках наукових
конференцiй, а саме:

- у лlоноzрафii:
1, Лl^rко й, й- Мости i труби з гофрованих мет€Lлевих конструкцiй та

монiторит| грунтових основ дорiг i споруд [текст]: [Монографiя] За ред. Д.Т.Н.,

''роф. 
Й.Й. Луlка /Й.Й. Луrко, В. В. Ковалъчук, I. Б. Кравець. - Лъвiв: CBiT,

2020. - 272 с. ISBN 978-966-9L4-L72-9.
- у вuDаннях вl<JlюченLlх dо фаховttх BudaH ь, заmверDмсенuж МОН

Украtнu:
2, ЛУrКО Й. Й. ЗаСТОСУВаННя георадiолокацiйного методу на залiзницях

УкраiЪИ l й, й, Л1^lко, I. Б. КравецЪ // Вiсник Одеськоi державноi академiТ
будiвництва та архiтектури. - Одеса.: о{АБА, 2018. - Вип. 71,. -с. 169 - t75.З, КравецЬ I. Б. Георадiолокацiя як неруйнiвний метод монiторингу
земляного полотна l I. Б. Кравецъ, й. й. Л5rчко, в. в. Ковалъчук // зб.
наук.праць. ЩерждорНД <<[ороги i мостю>. - КиiЪ, 20|g. - Вип. 19. - с. 119-
|39.

4, ЛуrкО й. й. Методи оцiнки стiйкостi земляного полотна / й. й. Лучко,
I- Б. 'Кравець, в. в. Ковальчук /l Вiсник лнАу. ApxiTeKTypa i
сiлъськогосподарське будiвництво. Львiв: лнду, 2019.- Вип. 20. -с. 14-19.

- у вudанн,tх вl<JlЮченuх ёо мЬrcнароdноi наукомеmрччноt. базu KScopas>:
5, Luctrko J, Determining patterns in the stressed-deformed state of the railroad

track subgrade reinforced with tuЬulаr drains. / J. Luchko, V. Кочаlсhuk, L Kravets,
О, Gajda // Еаstеrп-Еurореап Jоurпаl of Епtецрrisе Technologies. - Кhаrkоч.: 5/7
(1 07), 2020._ р. 6_1з. doi: 10. 1 5587/ 1729-4061 2а20.2Iз525.

6, kovalchuk v. Devising а рrосеdurе fоr assessing the subgrade compaction
degree based on the propagation rate of elastic WaVeS. / V. Kovaichuk, I. Kravets, О.
Nabochenko, А. Onyshchenko, О. FedorenkO, А. Pentsak, о. Petrenko, N. НеmЬаrа
// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - Kharkov.: 1/5 (l09), 202l.
- Р. 6-1 5. doi: 1 0. 1 5 5 87l |7 29-406l .2O2I .225 520.

- у пшmенmах:
7 - Патент J\Ъ L4642o МПк (2021.01) ЕO2в 1 1/00 ЕOlв 1/00. спосiб

гriдвищеНня несr{Оi здатноСтi дефекТногО земJUIноГо полотна автомобiльних дорiг
та залiзнИчноi колiТ / КоваrrЪчук В. В., ЛуrкО й. й.,Кравецъ I. Б.; з€UIвник Кравець
I. Б. -М u 2020 0б783; з€uIв. 22. L0. 2020р., огryблiк. 17. 02. 202t. Бюл. Jф 7.

8, ПаТеНТ J\b 14б647 МПК GO1B 5/З0 (2006.01). Пристрiй оцiнки технiчного
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станУ,земляноГо полотНа автомОбiльниХ дорiГ та залiзничноi колii / Ковалъчук
в, в,, КравецЬ I. Б., Сисин М.П.; з€UIвник Кравець I.Б. - J\Ъ u2020 а4720; заяв.
24.07.2020 р., опублiк. 10. оз.202|. Бюл. Jф 10.

- якi засвidчуюmь апробацiю MamepialtiB dасерmацii на нuуковчх
ко нф ер ен цiях mа с еrwiнар ах:

9, ЛУT кО й. й- Монiторинг земляного полотна георадiолокацiйним
методом. / Й. й. Лl^rко, I. Б. Кравець // Тези 78 Мiжнародноi науково-
практичноi конференцiт <<проблеми та перспективи розвитку залiзничного
транспорту). - Щнiпро, 2018. - C.221123.

10, Л5ЧКО Й. Й. ЗаСТОСУВаННя георадiолокацiйного методу для визначення
дефектiВ штr{ниХ споруд та земляного полотна на залiзницi /Й,.Й. л5r,lко, I. Б.
кравецъ ll Тези мiжнародноi конференцiт: <структуроутворення, мiцнiстъ та
руйнуваНня комПозицiйнИх будiвельниХ матерiаЛiв i консiрупцiип. - Одеса:
одАБА, 2018. _ с.92_95.

11, Луrко й. й. Перспективи застосування георадiолокацiйного методу дJUI
визначення дефектiв споруд'та земJuIного полотна на автомобiльних дорогах
Украiни /й.й. ЛуT ко, I. Б. Крав ецъ //Тези мiжнародноi конференцii: <Акгуалънi
проблеми peMoHTiB та утримання MocTiB>>. - Ужгоро д,20|S. - с. 45-48.

12, Лlчкой.й- Пiдвищення стiйкостi земляного lтолотна. lй.й.Луrко, I.
Б, КравеЦЬ, В. В. КоваЛъчуК // Ефективнi технологii i конструкцii в будiвництвi
та apxiTeкTypa села. Розробка iнновацiЙних моделей екопоселень Прикарпаття
та Карпат: тезИ доповiдеЙ Мiжнародноi науково-практичноТ конференцii.
Щубляни. 15-19 TpaBIIrt 2О19 р. - Львiв: сполоМ, 2019. - с. 85-87.

13, Кравеrдь I. Б. Метод визначення щiлъностi грунтiв земляного полотна /L Б, 
. 
КравецЬ // ТезИ 81 МiжнарОдноi науково-практичноТ конференцii

<Проблеми та перспективи розвитку залiзничного транспорту>. - ffнiпро ,202|.
- с. 184_185.

4, Щапi про вiдсутнiсть текстових запозичень,га порушень академiчноi
доброчесцостi (академiчного плагiату, самоrrлагiату, фабрикацii,

дотримувався принципiв академiчноi доброчесностi, Що пiдтверджено звiтом
щодо перевiрки робiт на виявлення збiгiв/схожостi TeKcTiB Unicheck, якиiт
визначеrrий iHcTpyMeHToM експертизи тексту дисертацiйноi роботи
<<Положенням. з пiдсумковоi атестацiI на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi
вищоi освiтИ для здобуттЯ ступеня доктора фiлософiЬ. CepBic перевiрки робiтна виjtвЛеннЯ збiгiв/схОжостi TeKcTiB Unicheck виявив 7,07 уо збiгiв (Unicheck
Similarity Repofi, ID перевiрки: 100sз62069). За резулъта,гами тtеревiрки та
аrrалiзу матерiалiв дисертацiI не було виявлено ознак акадlемiчI{ого плагiату,
самоплагiату, фабрикацii, фальсифiкацii,

Пiд час
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ВиСноВоК:
ознайомившись з дисертацiйною роботою Кравця IBaHa Богдановича на

тему <<Методи оцiнювання та пiдвищення НеС1.,лоi здатностi неоднорiдного
земляного полотна залiзничноi колiii> зi спецiалъностi 1g2 - Будiвництво та
цивiлъна iнженерiЯ та науковими публiкацiями, у яких висвiтлено ocHoBi
HayKoBi результати, а також враховуючи результати апробацiТ дисертацiйноi
роботи на фаховому ceMiHapi, вважаемо, що]

1' Щисертацiйна робота <<МетодИ оцiнюваннЯ та пiдвищеннЯ Heg1..loi
здатностi неоднорiдного земляного полотна залiзничноi колiь> за актуадьнiстю,
ступенеМ новизни, обгрунтОванiстЮ та практичноЮ придатнiстю здобутих
результатiв вiдповiдае нормативному змiсту та напряму наукового дослiдженняОНП КБУДiВНИЦТВО Та ЦИВiЛЬна iнженерiл> Щнiпровського нацiоналъного
унiверсИтету ,залiзничногО транспорту iMeHi академiка в. Лазаряна, е
закiнч.еним фундаментuLльним дослiдженням, що мае вагомий внесок у розвиток
з галузi.

2, Щисертацiйна робота <Методи оцiнювання та пiдвищення Hecyroi
здатносТi неоднОрiдногО земляногО rтолотна залiзничноi колiЬ> вiдповiдае
вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення експерименту з присудженшI
ступенЯ доктора фiлософii, затвердженО постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд б березня 2Ol9 р. м167 кПро проведення експерименту з
присудЖенн,I ступенЯ доктора фiлософiЬ> i рекоМенду€тъся до рЕtзового захисту
у спецiалiзованiЙ вченiй Радi з наукового напряму, за яким пiдготовлено
дисертацiю.

Рецензент,

д.т.н., доцент Тютькiн о. л.

Рецензент,
к.т.н., доцент Андреев В. С.
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