
].

за спецiальнiстю 1,92 - Булiвничтво та цивiльна iнженерiя

Акryальнiсть теми дисертацiйноi роботи. Однiею з актуЕrльних проблем експлуатацii
залiзни'пrоТ колii е розвиток з.tлишкових деформацiй та накопичення дефектiв земjulного
ПОЛОТНа, ЩО ВеДе До зменшеЕIUI несуIоi здатностi земJUIного полотна та погiршення геометрii
за-rriзни.пrоi колii. Вiд стану за-rriзничrrоi колiТ залежить безпека i якiсть ваЕтtDкних та
ПаСuDкирських IIеревезень, KpiM цього погiршення стtш{у залiзнищлоi колii веде до збiльшення
ВИТРаТ та pecypciв на пототIне утримчlння. Робота, яка представлена до зtlхисту е актуtIльною.
Оскiльки нrшравлеЕа на розробку методiв оцiнювання несуrоi здатностi земJIяIIого полотна,
що Да€ змоry зрозуплiти сTEIH неоднорiдного земJIяIIого полотIIа, i вже виходячи з отриманих
результатiв приймати рiшення щодо пiдвищення його Hecyroi здатностi.

Тематика дисертацii е актуilпьЕою, вiдповiдае iнтересапл транспортноi галузi,
направлена на вирiшенIIJI завдчlнь rrо збiльшенню IIIвlIдкостi руху та вантажообiгу. Тому
роботу Кравця I. Б. можна ввчDкати такою, що вiдповiдае одному з прiоритетних наIIрямкiв
розвитку траЕспортноi гшrузi поставлених у НацiонаrrьнiЙ трtlнспортнiЙ стратегii УкраiЪи та

. Стратегii АТ кУкрзалiзниця> Ha20l9-2023 роки.

Тому дана наукова робота, що направлена на розробку методiв оцiнювання та
пiдвищення несуrоi здатностi неоднорiдrого земJuIного полотна за-rriзни.штоi колii мае
науковиЙ та практи.пrиЙ iHTepec. Вибраний напршлок дослiджень пов'язаний з науково-
дОслiдними робота.ьли, що виконувiIлися у Щнiпровському нацiоналъному унiверситетi
за.rriзничного ц)аЕспорry iMeHi академiка В. Лазаряна.

Сryпiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацй, lx
достовiрнiсть.

Щля вирiшення поставлених зtlвдtшь у ltисертацiйнiй роботi використЕlно: методи
аналiзу та синтезу, метод скiнченних елементiв iз використtшIням програп4ного комплексу
Plaxis 3D.

Теорети.пri розрахунки, експериментЕtJIьнi вшrлiрювання i статистиtшу обробку даних
виконано з використанням прикJIадного програмного забезпечення Matlab.

: Щля розробки пристрою iз визначенЕя стуIIешI щiльностi грунтiв земJuIного полотна
ВиКОристtlно cl"racнi високочастотнi мiкроконтролери типу L_Card марки Е14_140м,
TpboxocboBi акселерометри ADXL 335.

При обробцi результатiв експериментzlпьнtос дослiджень щiльностi црунтiв земляного
полотна використано методи цифровоi обробки сигналiв та програIuне забезпечення L-Graf.

Отриманi в дисертацii ocHoBHi HayKoBi положення, висновки IT рекомендацii
обцрунтоваrri та достовiрнi, оскirьки експериментальнi дослiдження достовiрно поставленi та
квалiфiковtlllо виконанi за участю сучасного лабораторного обладнання науково-дослiдного
iнституry ризикiв та безпеки на TpaнcпopTi Львiвськоi фiлii ,Щнiпровського нацiонального

унiверситету запiзничного транспорту iMeнi академiка В. Лазаряна.

Сформульованi автором висновки грунтуIоться на отримaних результатах дослiдження
i не вик.тмкають cyMHiBy.
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Наукова новизна отримапих результатiв
В результатi теоретичних та експериментаJIьних

дисертацiйнiй роботi, автором отриманi наступнi результати :

дослrджень, проведених у

- удоскон€rлено аналlтичну модель оцiнки напружено-деформованого стану
неоднорiдного земляного полотна, яка на вiдмiну вiд iснуючих методик дозвоJше
враховувати фiзикО-механiчнi властивосТi грунтiВ i дiЮ динамiчного навантаження вiд
рухомого складу;

- вперше розроблено пристрiй для проведення iнерцiйних вимiрювань ступеня
ущiльнення грунтiв неоднорiдЕого земJuIного полотна;

- вtIерше запропоновано спосiб пiдвищення несучоi здатностi неоднорiдного земJuIного
полотна iз використанIuIм комбiнованого розтатrrування перфорованих труб;

-удосконалено методику монiторингу розвитку деформативностi неоднорiдного
земляного полотна в умовах експлуатацii iз використанням iнерцiйних вимiрювань
прискорень в фунтах земляного полотна.

Практичне значення отриманих результатiв
Практичне значеннЯ роботИ складаютЬ наступнi отриманi результати, рекомендацiТ та

розробки:

- МеТОДиКа оцiнки нЕlпружено-деформованого стану хворого земJuIного rrолотна;

- МеТоД iз пiдвищення несучоi здатностi дефектного земJuIного полотна;

- iнерцiйну систему для визначення ступеня щiльностi грунтiв земJuIного полотна.

Отриманi у рамках дисертацiйноi роботи результати знайшли застосування: при
виконаннi науково-дослiдних робiт на кафедрi транспортна iнфраструктура ДНУЗТ
(кНаукове обГрунryвання iнновацiйних технологiй вiдновлення об'ектiв транспортноi
iнфрастрУкryри Украiни> (Номер державноi реестрацii: 0119U001139)); у навчальЕIому
пРоцесi Львiвськоi фiлii ЩНУЗТ; при оцiнцi Hecyroi здатностi хворого земляного полотна на
перегонi Пiдбiрцi-Борщовичi Пiдзамчiвськоi дистанцii колii Львiвськоi за;liзницi.

Повнота викладення в оrryблiкованих працях основних наукових та прикладних
результатiв дисертацiйноi роботи

OcHoBHi положення дисертацiйноiроботи опублiковано в 13 Еаукових працях, з котрих
5 у фахових спецiалiзованих виданнях Украiни, 2 з яких у виданЕях, що iндексуються у
наукометричнiй базi Scopus, 1 монографiя фоздiлп),2 патенти УкраiЪи на корисну модель та
5 тез доповiдей у збiрниках Еаукових конференцiй, що засвiдчують апробацiю матерiалiв
дисертацii. В опублiкованих працях повною мiрою викладено ocHoBHi резупьтати
дослiджень, що отриманi в процесi виконання дисертацii.

Аналiз основного змiсry квалiфiкацiйноi HayKoBoi працi

,Щисертацiя складаеться iз встугIу, чотирьох роздiлiв, загальних висновкiв, списку
використаних джерел та чотирьох додаткiв. Основний текст роботи викладено на 108
cTopiHKax. ,,Щисертацiя мiстить усього 72 рисунки та 18 таблиць. Список лiтератури tз |32
найменувань викJIадено на 17 cTopiHKax та 4 додатки на 13 cTopiHKax. Повний обсяг
дисертацii 159 cTopiнoK. ,Щисертацiю оформлено в одному ToMi.

, У всryпi обrрунтовано актуальнiсть теми дисертацiйноi роботи, зв'язок роботи з
науковими програмаN{и, планами, темrlми, формулювання мети, об'екту та предмету
дослiджень, вiдомостi про практиtIне застосування результатiв роботи, апробацiя та
публiкацiя матерiалiв дослiдження.

У першому роздiлi проаналiзовано технiчний стан земJuIного полотна залiзничноТ колiТ
та проблеми забезпечення його мiцностi у процесi експлуатацiI. Також проаналiзував методи
пiдвищення несучоi здатностi та монiторингу стану землrIного полотна.
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Автором запропоновано дJUI пiдвищення Hecyroi здатностi неоднорiдного земJUIного
полотна застосування трубчастих дренчDкiв, а пошук дефектних мiсць земJUIного полотна та
мiсця встановлення дренажiв пропонуеться виконувати георадiолокацiйним методом та
методом на ocHoBi iмпульсного вiдклпtку.

ТаКОЖ У Даному роздiлi сформульованi завдання якi необхiдно розв'язати дJuI
досягнення поставленоi мети дисертацiйного дослiдження,

У Др}гому роздiлi описано методику розрахунку динамiчних навантажень на
баЛаСтний шар та земJuIне rтолотно вiд рухомого складу. ,Щана методика дозволяе
ВРахОВУВати вплив основних факторiв, що е важливими при визначеннi Hecyroi здатностi
земляного полотна.

Автором виконано експериментальнi дослiдження за_пiзничноТ колii на дiлянцi iз
неоднорiдним земJuIним полотном методом iнерцiйних вимiрювань прискорень та
РОЗРахУнок розподiлу вертикальних сил дiI рухомого складу на рейки для найбiльш
поширених типiв рухомого складу.

ПРи розрахунку розподiлу динамiчних коливань у тiлi земJuIного полотна враховуються
фiзи'*ri характеристики рiзних видiв шарig грунтiв та ix розмiри. Iз використанням цiсi
МеТОДИКи ОТриМУеться iнформацiя щодо загальноi динал,tiчноi завантаженостi земляного
полотна, яка в подЕtльшому використовуеться при визначеннi несучоТ здатностi земляного
полотна.

У третьому роздiлi розроблено методику дJuI лабораторного визначення ступеня
ущiльнення земJuI}Iого полотна на ocнoBi iнерчiйних вимiрювань прискорень в rрунтах
ЗеМJUIного полотна. Методика дозволя€ проводити оцiнку ступеня ущiльнення земJUIного
полотна у зЕIлежностi вiд швидкостi поширенIш пружних хвиль удару.

Проведено експериментальнi дослiдження визначення швидкостi поширення пружнID(
хвиль в однорiдному земJuIному полотнi iз крупнозернистого пiску та неоднорiдного
земляного полотна iз крупнозернистого пiску iз прошаркаN.{и глини по висотi поперечного
перерiзу земJIяного полотна.

Встановлено xapaкTepHi особливостi розподiлу прискорень у тiлi насипу однорiдного та
неоднорiдного земJuIного rrолотна в залежностi вiд ступеня ik ущiльнення, що дозволить
iIроводити монiторинг стану земJIяного полотна у процесi експлуатацii. Оскiльки,
встановлено, що вiд ступеня ущiльнення фунту безпосередньо залежать деформацiйнi
характеристики земJuIного полотна та технiчний стан дорiг вцiлому.

У четвертому роздiлi запропоновано спосiб пiдвищення несучоТ здатностi "хворого"
земJuIного полотна залiзничноi колii шJuгхом застосування комбiнованого розташування
дренажних труб у вертикальному та горизонтi}льному напрямах у конструкцii земляного
полотна; автором проведено оцiнку i дослiдження Еапружено-деформованого стану
земляного полотна пiдсиленого конструкцiею трубчастих дренажiв методом скiнченних
елементiв.

Розроблено рекомендацiТ з пiдвищення несучоi здатностi неоднорiдного земJuIного
полотна комбiнованим способом укладання конструкцii з трубчастих дренажiв у тiло насипу
irерезволоженого земJuIного полотна та спосiб завчасного попередження розвитку
деформацiй дорiг шJuIхом монiторингу розробленим iнерцйним пристроем.

Проведено технiко-економiчний розрахунок впровадження запропонованого методу
вимiрювання ступеня щiльностi грунтiв земJuIного полотна.

Загальнi висновки по дисертацiйнiй роботi у повнiй Mipi вiдображають одержанi
HayKoBi результати та вiдповiдають поставленим MeTi та завданням роботи.

Зауваження по квалiфiкацiйнiй роботi
1. Не зрозумiло, яким чином сформульовано сшiввiдношення (2.З) на стор. 7З: на ocHoBi

MipKyBaHb автора чи запозичена з iнших дослiджень.
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2. Автор у роздiлi 2 наводить методику визначення характеристик мiцностi грунтiв i
при цьому використовуе метод скiнченних елементiв у плоскiй постановцi задачi дослiджень.
Однак автором не наведено методику розбитгя на скiнченнi елементи, способи задання
наВантажень, способи задання сiтки скiнченних елементiв та iH. Що потребус додаткових
пояснень автора дисертацiйноi роботи.

З. У роздiлi 3 автором запропонована iнерцiйна система визначення ступеню
ущiльнення земJuIного полотна. I Bci дослiдження проведено у лабораторних умовах. Так
виника€ запитання з приводу можливостi u застосування при оцiнцi ступеню ущiльнення
земjulного полотна у польових (експлуатацiйних) умовах. Чи е така можливiсть?

4. При дослiдженнi ступеня ущiльнення не зрозумiло як визначаеться час початку
моменту задання iмпульсу, i яким чином забезпечуеться якiсний контакт мiж датчиком та
грунтовою призмою земJUIного полотна.

5. В табл. 4.2 бажано було привести значення д{намiчних напружень та деформацiй.

загальний висновок

,Щисертацiйна робота Кравця I. Б. <Методи оцiнювання та пiдвищення Hecyroi здатностi
неоднорiдного земJuIного полотна за_пiзничноi колii> е самостiйним науковим дослiдженням,
в якому отриманi HoBi HayKoBi результати, що в сукупностi вирiшують поставленi завдання.
,Щисертацiя оформлена наJIежним чином, вiдповiдно до вимог МОН УкраiЪи.

Висловленi зауваження не впливають на загальну позитивну оцiнку даноi дисертацiйноi
роботи i не зменшують ступенJI науковоi обгрунтованостi та достовiрностi основних
результатiв i висновкiв.

,Щисертацiя за актуа-пьнiстю дослiдження, науковим piBHeM, обсягом, практичною
цiннiстю i обrрунтованiстю наукових положень i результатiв, вiдсутнiстю порушень
академiчноi доброчесностi, повнiстю вiдповiдае вимогilм пп. 9, 10, 11 кПорядку проведення
експерименту з присудження ступешI доктора фiлософii>, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд б березня 2019 р. N9167 <Тимчасовий порядок присудження
Ьтупеня доктора фiлософii>, а rf автор - Кравець IBaH Богданович заслуговуе на присудження
ступеня доктора фiлософii зi спецiальностi Т92 - Будiвництво та цивiльна iнженерiя.

Офiцiйний опонент,

доктор технi.пrих наук,

старший науковий спiвробiтl*rк,

.Щержавне пiдприемство

<.Щержавний науково-дослiдrий iHcTTrTyT

. будiвельних конструкцiЬ) ЦП НДБК)

Мiнрегiону Украiни, м. Киiв

Пiдпис Мар'енкова М. Г. засвiдчую,

заступник директора ДП НДIБК, д.т.Е., проф.

м. г. мАр,снков

I. нЕмчинов
.дЕржА8ниЙ

|дентлкDiкацiйний
код 02495431
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земляного полотна залiзничноi колii>>,

представленоi на здобугтя наукового сцlпенrl ((Доктор фiлософii>
за спецiалънiстю I92 - Будiвництво та цивiльна iнженерiя

,ЩИСеРтацiйна робота складаеться iз вступу, чотирьох роздiлiв, заг€uIъних
висновкiв, списку використаних джерел та чотирьох додаткiв. основний текст

РОботи Викладено на 108 cTopiHKax. ,Щисертацiя мiстить усього 72 рисунки та 18
ТабЛиць. Список лiтератури iз |32 найменувань викладено на I7 cTopiHKax та 4
додатки на 13 cTopiHKax. Повний обсяг дисертацii 159 cTopiHoK.

Актуальнiсть теми дисертацiйноi роботи.
НаЙважливiшою проблемою для украiнських залiзниць при ix iнтеграцii у

еВРОПеЙСькУ едину залiзничну систему с органiзацiя безпечного та
беЗПеРебiйного процесу перевезенъ вантажiв та пасажирiв. Пiдвищення
ШВИДКОСТеЙ РУху та збiлъшенIuI навантаженнrI на Bicb, призводить до розвитку
зutлишкових деформацiй, i як наслiдок зменшеншI HecyroT здатностi земляного
ПОЛОТНа, Збiльшення кiлькостi дiлянок з обмеженнями швидкостi, зменшеннrI
пропускноi здатностi. Щлм швидкого попередженшI розвитку
понадноРмативних деформацiЙ земляного полотна в умовах експлуатацii
ПОТРiбНi СУчаснi методи, технiчнi засоби та пристроi. Тому дисертацiйна робота
е аКТУutПЬноЮ i присвячена вирiшенню акту€tльноi задачi розробки методiв
оцiнюваншI та пiдвищення нес)л{оТ здатностi неоднорiдного земJuIного полотна.

ТеМатика Дисертацii, Кравця I. Б., вiдповiдас акту€tльним напрямам щодо
УПРаВЛiННя ексПлуатацiЙною надiйнiстю i довговiчнiстю споруд та конструкцiй,
ЗОкреМа <<Гlpo забезпечення надiЙностi та безпечноi експлуатацii будiвель,
споруд та irrженерних мереж)) (ГIостановi Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 5

TPaBH;I L997 Р., Ns 409), напрямам i завданrшм державноi науково-технiчноТ
ПроГрами <<Нацiональна транспортна стратегiя Украiни на перiод до 2030 року>
(Розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30. 05. 2018 р., J\Гэ 430-р), а
також <<Стратегii АТ <<Укрзалiзниця) на перiод 20191023 роки>>.

,ЩиСертацiйнi дослiдження проведеннi в рамках науково-дослiдноi теми:
<Наукове обrрунтуванIuI iнновацiйних технологiй вiдновлення об'ектiв
транспортноi iнфраструктури Украiни) (М ДР 01 19U001 139).
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сryпiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i
рекомеНдацiй, ocHoBHi HayKoBi положення дисертацiйноi роботи.

Отриманi HayKoBi положення с обцрунтованими та достовiрними оскiльки
експериМенталънi дослiдженнrt посТавленi та квалiфiкованО виконанi За }лIастю
с}часного лабораторного обладнання. .щля вирiшення поставлених завдань у
дисертацiйнiй роботi використано: методи аналiзу та синтезу, метод скiнченнrоr
елементiв, експериментitльне моделювання, натурне випробрання.

В резулътатi теоретичних та експериментuLлЬних дослiджень, гIроведен их у
дисертацiйнiй роботi, автором отриманi наступнi результати:

1.удосконutлено аналiтичну моделъ оцiнки напружено-деформованого
стану неоднорiдного земляного полотна, яка на вiдмiну вiд iснуючих методик
дозвоJUIс враховувати фiзико-механiчнi властивостi грунтiв i дiю динамiчного
навантаженнrI вiд рухомого складу;

2. вперше розроблено пристрiй дJUI проведення iнерцiйних вимiрювань
ступеня ущiльнення црунтiв неоднорiдного земляного полотна;

3.запропоновано спосiб пiдвищення Несlплоi здатностi неоднорiдного
земляного полотна iз використанням комбiнованого РозтаrIтранIUI
перфорованих труб;

4. улосконztлено методику монiторингу розвитку деформативностi
неоднорiдного земляного полотна в умовах експлуатацii iз використанIшм
iнерцiйних вимiрюванъ прискорень в {рунтах земJUIного полотна.

сформульованi автором висновки фунтуються на оц)иманих результатах
дослiдження i не викликають cyMHiBy.

Практичне значення отриманих результатiв
ГIрактичне значеннrI роботи полягас у розробцi методу пiдвищення Hecyroi

здатносТi дефекТногО земляного полотна, використаннrI якого дозволить
зменшити деформативнiстъ земJUIного полотна та пiдвищити його мiцнiснi
характеристики. KpiM цъого розроблено iнерцiйну систему дJUI визначеншI
ступенrI щiльностi rрунтiв земJUIного полотна, що дозволяе здiйснювати
монiторИнг пробЛемниХ дiляноК шляхоМ визначеНня просТоровогО ущiлънення
фунтiв земJUIного полотна у процесi його експлуатацii.

результати отриманi у рамках дисертацiйноi роботи, були застосованi: гtри
виконаннi науково-дослiдних робiт на кафедрi транспортна iнфраструктура
днузт (<GlaykoBe обrрунтрання iнновацiйних технологiй вiдновленrrя об'ектiв
транспортноi iнфраструктl4ри УкраТни> NчЩР: 01 19U001 139); у навч€шъному
процесi [НУЗТ; при оцiнцi несучоi здатностi проблемного земJUIного полотна
на Лъвiвсъкiй залiзницi.
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повнота викладення В опублiкованих працях основних наукових та
прикладних результатiв дисертацiйноi роботи

OcHoBHi положеНня дисеРтацiйноi роботи опублiковано в 13 наукових
працях, з котрих 5 у фахових спецiалiзованих виданнях Украiни (категорiя Б), 2
з якиХ у виданШIх, щО iндексуються у наукометричнiй базi Scopus, 1 монографй
(роздiли), 2 патенти Украiни на корисну модель та 5 тез доповiдей у збiрниках
наукових конференцiй, що засвiдчують апробацiю матерiалiв дисертацii.

Аналiз основного змiсry квалiфiкацiйноi Hay*oBoi працi
у всmупi обгрунтовано akTyilлbнicTb теми дисертацiйноi роботи, виконано

формулЮваннЯ мети, об'ектУ та предмету дослiджень, приведенi вiдомостi про
практичне застосування резулътатiв роботи, апробацiя та публiкацiя матерiалiв
дослiдженнrl, поставленi ocHoBHi завданнrI дослiдження.

У пеошому розdiлi виконано аналiз науково-дослiдних робiт, якi
спрямованi на вирiшення задачi розробки методiв визначення та пiдвищення
Несl^rоi здатностi неоднорiдного земJUIного полотна в умовах експлуатацii.
проведено георадiолокацiйнi дослiдження проблемних дiлянок зеNIляного
гIолотна залiзничноi колii, на ocнoBi яких знайдено розподiл характерних ознак
неоднорiдностi земляного полотна У вертикirльнiй площинi та межi iх
розташуваншt.

На ocHoBi провеДеногО аналiзу, автором, запропоновано для пiдвищення
несучоi здатностi неоднорiдного земJUIного полотна застосрання трубчастих
дренажiв, а пошук дефектних мiсць земJuIного полотна та мiсця встановленнrI
дренажiв пропонустъся виконувати георадiолокацiйним методом та методом на
ocHoBi iмпулъсного вiдклику.

у dруzоtпу розdiлi виконано експериментальнi дослiдження за-rriзничноi
колii на дiлянцi iз неоднорiдним земляним полотном методом iнерцiйних
вимiрюванъ прискорень. Щослiджено, що с)дггсве вiбрацiйне розпаднаннrI
виникае у розподiлi куга внугрiшнъого тертя фунту та чинитъ вплив на
зменшеннrI питомого зчеплення у суглинку тiла насипу.

розроблено методику розрахунку динамiчних навантажень вiд
транспортних засобiв при неоднорiдному земJUIному полотнi, яка дозвоJUIе
враховуватИ вплиВ геометрИчниХ нерiвностеЙ на рейковiЙ колii на НеС}л{у
здатнiсть земJUIного полотна. Iз використаннrIм цiеi методики отримуеться
iнформацiя щодо загаJIьноi динамiчноI завантаженостi земляного полотна, яка в
подiLльшому використовуеться при визначеннi Hecyroi здатностi земляного
полотна.

у mреmьопtу розdiлi проведено розробку методики для лабораторного
визначеннrI сч.пешI ущiльнення земляного полотна на ocHoBi iнерцiйних
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вимiрюванъ прискорень В фунтах земJUIного полотна у зzrлежностi вiд
швидкостi поширення пруяtних хвиль удару.

проведено експериментальнi дослiдження земJuIного полотIIа, якi
скJIадалися iз послiдовностi циклiв Ущiльнення фунтiв земляного полотна та
часу проходженIUI пружних хвиль Ударiв. Експеримент проводили у три цикди
на двоХ модеjUIх. Г{ерша моделъ однорiдне земляне полотно iз
крупнозернистогО пiску, друга модель неоднорiдне земJUIне полотно iз
крупнозернистого пiску та шаром глини по серединi призми.

встановлено xapakTepHi особливостi розподiлу прискоренъ у тiлi насипу
однорiдного та неоднорiдного земляного полотна в зчLлежностi вiд ступеня ix
ущiльненIUI, що дозволитъ проводити монiторинг стану земляного полотна у
ПРОЦеСi еКСПЛУаТацiТ. Оскiльки, встановлено, що вiд ступеня ущiльнення фунту
безпосередньо заJIежать деформацiйнi характеристики земляного полотна та
технiчний стан дорiг вцiлому.

У чеmверmому розdiлi запропоновано спосiб пiдвищеннrl нес)цоi здатностi
земляного полотна залiзничноi колii шляхом влаштуваннrI дренажних
конструкцiЙ У мiсцях проблемного земJUIного полотна. Також розроблено
розрахуЕкову схему та проведено оцiнку i дослiдженIUI напружено-
деформованого стану земJUIного полотна пiдсиленого конструкцiею трубчастих
дренажiв методом скiнченних елементiв.

АвтороМ приведенО резулътатИ розрахункУ деформОваного стану
земляноГо полотНа iз рiзНими варiантамИ розмiщеНня трубЧастиХ дренажiв у
земляному полотнi колii.

Проведено технiко-економiчний розрахунок впровадженнrI
запропонованого методу вимiрювання ступешI щiлъностi црунтiв земJUIного
полотна.

Itвалiфiкацiйна праця завершусться заг:IJIъними висновками, якi
вiдповiдають MeTi та завданнrIм дослiдження.

Зауваження по квалiфiкацiйнiй роботi
1. Чи можна покращити фiзико-механiчнi характеристики проблемного

мiсця земJUIного полотна шJUIхом нагнiтання бетонного розчину? Щiкавим
напрямом подЕtлъших дослiджень пiдвищення несучоi здатностi технiчно
несправного земляного полотна е застосування рiзних полiмерних матерiалiв.

2. На рис. 3.7 та рис. 3.8 автором отримано прискореншI хвиль удару в
однорiдному та неоднорiдному зеiиляному полотнi вiдuовiдно. Проте не
зрозумiло, як iз графiкiв побачити момент удару i вiдповiдно вiд цъого часу
вiдраховувати час поширення хвилi Удару, оскiлъки € пояснення тiльки по
цикJIах Уларiв, €Lле нiчого не зzвначаеться про моменТ удару. Також не
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зрозумlло чим можна пояснити швидке затуханнrI хвиJIi поширення удару? С
один стрибок i далi хвиля рiзко зат)D(ае.

3. На Рис.3.10 автором цаводяться результати поширення пружноТ хвилi
УДаРУ В НеОДнОРiдному ЗемJuIному полотнi. Виникас запитання, чи робив автор
СпiвСтавленIuI отриманих результатiв iз результатами iнших aBTopiB, наприкJIад
таких вчених, як Ульф Гербер, Сисин Микола, Фiшер та iH.

4. Не Зрозумiло чи були проведенi дослiдженIuI напружено-деформованого
СТанУ ЗеМJuIного полотна iз використаннrIIи труб рiзноi форми поперечного
перетину.

загальний висновок
Зараженrrя, якi наведенi вище, не зни)куютъ якiсть роботи i не поруlrуIоть

ocHoBHi if пОложення та наукову новизну i практичну цiннiстъ, а отже, й
загrrльну високу оцiнку.

,ЩИСеРтацiйна робота Кравця Ьана <<Методи оцiнюваншI та пiдвищення
нес}пrоi Здатностi неоднорiдного земJuIного полотна залiзничноi колii> е
ЗаВершеним, самостiйним на).ковим дослiдженням, в якому отриманi HoBi
HaYKoBi РеЗУЛьтати, що в сукупностi вирiшуtотъ поставленi завданнrI.

,Щисертацiя оформлена нutлежним чином, вiдповiдно до вимог МОН Украiни.
Щисертацiя за актуitльнiстю дослiдження, науковим piBHeM, обсягом,

ГIРаКТИчнОю цiннiстю i обrрунтованiстю наукових положень i результатiв,
ВiдСУгнiстю порушенъ академiчноi доброчесностi, повнiстю вiдповiда€ вимогам
ПП. 9, 10, 11 <<ГIорядку проведеннrI експерименту з присудження ступеня
ДОкТОра фiлософii>>, затверджено постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 6
беРеЗня 201'9 р. J\Ъ167 <<Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора
фiлософii>, а здобрач заслуговус на присудження ступеня (цоктор фiлософii>
зi спецiальностi t92 - Будiвництво та цивiльна iнженерiя.

Офiцiйний опонент,
доцент кафедри <<Будiвельне виробництво>>

Iнститугу будiвництва та iнженерних систем,
НУ <dlьвiвсъка полiтехнiка>>

кандидат технiчних наук, доцент Богдан ПАРНЕТА
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