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що подана на здобуття ступеня доктора фiлософii
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Щисертацiйна робота Мiрошника Вiталiя Анатолiйовича на тему
кКерування напружено-деформованим станом вертикальних виробок при
застосуваннi рiзних видiв крiплення> виконана на кафедрi <Транспортна
iнфраструктурa> Навчально-наукового центру <<Мости i тунелЬ,Щнiпровського
нацiонального унiверситету залiзничного транспорту iMeHi академiка
В. Лазаряна, подана на здобуття ступеня доктора фiлософii зi спецiальностi 192
<Будiвництво та цивiльна iнженерiл. Тема дисертацii затверджена на засiданнi
вченоi ради Щнiпропетровсъкого нацiонального унiверситету залiзничного
транспорту iMeHi академiка В. Лазаряна (протокол J\Ф 3 вiд 30.10.2017 року),
змiнена на засiданнi вченоi ради ,Щнiпровського нацiонального унiверситеry
залiзничного транспорту iMeHi академiка В. Лазаряна (протокол М 3 вiд
02.1I.2020 року).

Щля пiдготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатiв дисертацiТ Мiрошника Вiталiя Анатолiйовича на тему
<<Керування наuружено-деформованим станом вертик€rлъних виробок при
застосуваннi рiзних видiв крiплення)) вченою радою унiвероитету (протокол
Jф 11 вiд 3I.05.2021 року) визначено, що попередня експертиза дисертацii
проводитиметься на базi Навчально-наукового центру <<Мости i тунелi>>, та
призначено двох рецензентiв:

1) професора кафедри <<Будiвельне виробництво та геодезiя>>, доктора
технiчних наук, професора Нетесу Миколу Iвановича;

2) доцента кафедри <<Транспортна iнфраструктура), кандидата технiчних
наук, доцента Купрiя Володимира Павловича.

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

!исертацiя присвячена розробцi "uyno"bT 
iдеТ *.ру"а"rr" напружено-
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деформованим станом вертика-гtьноi виробки. Керування концептуЕtльно

розумiеться як можливiсть прогнозування змiни напружень i деформацiй
системи ((тимчасове крiпленIuI - оправа - оточуючий масив> при змiнi видiв
крiплення. Актуальнiсть дослiджень в цiй областi обrрунтована гострою
потребою наукового обЦрунтуваншI параметрiв конструктивно-технологiчних
Рiшень сПоруджеЕIuI вертик€lльних виробок при збiльшеннi обсягiв пiдземного
будiвництва, зокрема метрополiтенiв в MicTax Щнiпрi та Киевi.
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Процес керування напружено-деформованого стаЕу вертикаJIьноi виробки
реалiзуеться шляхом узагальнення результатiв чисельного аналiзу рiзнlтх cTaHiB
в процесi заморожуваннrI Грунтiв або cTBopeHHlI огородженнrI з буросiчних п€tль
та ik lтодаJIьшоТ екстраполяцii на рiзнi варiанти роботи вертикЕLльноi виробки.
OcHoBoro керування е закономiрностi напружено-деформованого стану
конструкцiТ шахтного стовбуру, а ik пошук е метою дисертацiйноi роботи.

Для u досягнення в дисертацiйнiй роботi шроведено аналiз стану
дослiдженъ, розгJuIнуто специфiку будiвництва метрополiтенiв в УкраiЪi та
особливостi аналiтичного, експериментсLльного та чисельного пiдходiв до
пошуку закономiрностей напружень та деформацiй вертикzLльних виробок.

На ocHoBi результатiв критичного анаrriзу обрано чисельний пiдхiд як
такий, що найбiльш адекватний для пошуку закономiрностей наrrружено-
деформованого стану. Створено скiнченно-елементнi моделi шахтних
стовбурiв, що споруджуються пiд час будiвництва Щнiпровського та КиIвського
метрополiтенiв, кожна з яких дозволила варiювати види оправи (залiзобетоннi
блоки, тюбiнги з сiрого чавуну та тюбiнги з модифiкованого сiрого чавуну),
дiаметр. буросiчних папь та властивостi rрунту при рiзних температурах.

fiисертацiйна робота виконана вiдповiдно до тематики держбюджетних
науково-дослiдних робiт (НДР) Щнiпропетровського нацiонального
унiверситету затriзничного транспорту iMeHi академiка В. Лазаряна <<Аналiтичнi
закономiрностi напружено-деформованого стану оправи шахтних стовбурiв при
проведеннi спецiальних робiт> (20|6-2018, номер держреестрацii 0117U006810)
та Щнiпровського нацiонального унiверситету заJIiзничного транспорту iMeHi
академiка В. Лазаряна <<Наукове обqрунтування iнновацiйних технологiй
вiдновлення об'сктiв транспортноI iнфраструктури УкраiЪи> (2019-2020, номер
держреестрацiТ 0119U001139). Автор був виконавцем робiт за вк€ваними Н,.Щ,

результати дисертацiйноТ роботи у виглядi методики розрахунку
застосовувzLпися в процесi розробки обох НДР.

2. Наукова новизна, теоретичне
та практичше значення результатiв дисертацii

Наукова новизца отриманих результатiв полягае в отриманнi
закономiрностеЙ нацружено-деформованого стану конструкцiТ шахтного
стовбуру, а саме:

1. Вперше iз високим рiвнем.апроксимацii (R2:0,992...0,999) отримано
закономiрностi перемiщень та силових факторiв шахтного стовбуру,
закрiпленого буросiчними пЕtлями iз варiацiсю ik дiаметру, якi е полiномами
другого порядку, oKpiM закономiрностi згинztльних MoMeHTiB по oci Х, що е
лiнiйною.

2. Вперше отримано закономiрностi компонент напруженого стану
багатошаровоТ системи (тимчасове крiплення - оправа - оточуючий масив>> вiд
модуля пружностi замороженого фунту, що вiдповiдае певнiй його
ТеМпературi, та модуля пружностi оправи шахтного стовбуру, що е полiномами
другого ступеня iз високим piBHeM апроксимачii (R2:0,964...0,999).

Теоретичне значення отриманих результатiв полягае в отриманнi нових
ЧИСельних рiшень, що дозволили отримати закономiрностi напружено-
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деформованого стану конструкцii шахтного стовбуру i керувати напружено-
деформованим станом оправи вертик€lльноТ виробки.

Практичне значецня отриманих результатiв полягае в розробцi
положень прямоi або зворотноi задач, якi застосовуютъ в ходi рiшення отриманi
закономiрностi i таким чином дозволяють керувати напружено-деформованим
станом оправи вертик€tлъноi виробки шляхом пiдбору дiаметру буросiчних п€шъ
або попереднiм завданням, граниtIного рiвня компонент НДС в них та в
обв'язувалънiй балцi (огородження з буросiчних паль) чи шляхOм пiдбору
рацiональних геометричних параметрiв та матерiалу оправи або температури
цишIу заморожуваннrI rрунтiв при застосуваннi цього спецiального способу.

Ряд наукових робiт був опублiкований у спiвавторствi. У зв'язку з цим
необхiдно вiдмiтити, що в цих роботах автором визначеЕi мета i постановка
наукових завдань та виконана iх практична реалiзацiя з допомогою авторськоi
методики дослiдження вертика-пьноi виробки з рiзними видами крiплення на
ocHoBi чисельного аналiзу.

Структуру дисертацii побудовано методично BipHo, а викJIаданн;I матерiалу
е логiчно послiдовним. Стилъ та мова дисертацii вiдповiдае стилiстицi
написання наукових робiт. В TeKcTi роботи використовуеться загаJIъно прийнята
науково-технiчна термiнологiя.

3. HayKoBi публiкацiii у яких висвiтленi ocHoBHi HayKoBi результати
дисертацii, та повнота опублiкування результатiв дисертацii

За темою дисертацii на тему <<Керування напружено-деформованим станом
вертикztJIьних виробок при застосуваннi рiзних видiв крiплення> Мiрошником
В. А. опублiковано б наукових публiкацiй, що повно розкривають основний
змiст дисертацiйноi роботи та с апробацiею результатiв, отриманих при
пiдготовцi дисертацiйноТ роботи, з яких 2 фаховi cTaTTi в журналах категорii
(Б), 1 стаття, яка опублiкована у перiодичному виданнi, що iндексуютъся у
наукометричних базах Scopus або WoS, та З тез доповiдей, а саме:

1. Tiutkin, О. Controlling stress state of а hoisting shaft frаmе in the context of
specific freezing process [Текст] l О. TiutНn, V. Petrenko, N. Petrosian, V.
Miroshnyk, А. Alkhdour // Mining of Mineral Deposits. - 201s. - 12(4). - рр. 28-З6.
DOI: https:/ldoi.orgl10.15407lminingl2.04.028 (виданшя iндексусться у
цаукометричнiй базi Scopus)

2. Тютькiн, О. Л. Порiвняльний аналiз спецiальних способiв пiд час
проходки вертик€Lльних виробок [Текст] / О. Л. Тютькiн, В. А. Мiрошник //
Мости та тунелi: теорiя, дослiдження, практика. - 2020. - JЮ 17. - С. S1-90. DOI:
https ://doi. оrУ 1 0. 1 5 B02lbttrp2020l205 0 1 9 (фахове видання)

З. Тютькiн, О. Л. Комплексний аналiз конструкцiТ стовбуру Днiпровсъкого
метрополiтену [Текст] / О. Л. Тютькiн, В. А. Мiрошник, I. В. Гелетюк // Мости
та тунелi: теорiя, дослiдженнJI, практика. - 2021. - J\b 19. - С.91-98. (фахове
видання)

4. Тютькiн, О. Л. Напружено-деформований стан крiплень вертикалъних i
ПОХИЛиХ виробок при застосуваннi спецiа-ltьного способу заморожування / О. Л.
ТЮТЪКiН, В. А. Мiрошник [Текст] ll Матерiа-пи 78 Мiжнародноi науково_
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практичноi конференцii <<Проблеми i перспективи розвитку залiзничного
транспорту>, .Щнiпровсъкий нацiональний унiверситет залiзничного транспорту
iMeHi академiка В. Лазаряна, ,Щнiпро, 2018. - С. 2З5-2З7. (тези конференцii)

- :
5. Тютькiн, О. Л. Порiвrrяльний аналiз методiв закрiпленнrl вертик€шьних

виробок при будiвництвi метрополiтену [Текст] l О. Л. Тютькiн, В. А.
Мiрошник, В. Ю. Федченко // MaTepialи 79 МiжнародноТ науково-практичноi
конференцii <<Проблеми i перспективи розвитку залiзничного транспорту)),

Щнiпровський нацiональний унiверситет залiзничного транспорту iMeHi
академiка В. Лазаряна, Щнiпро, 2019. - С.27|-272. (тези конференцlr)

6. Tiutkin О., Mirost-yk V., Radkevych А., Alkhdour А. Nопuпifоrm stress
state of а hoisting shaft lining as а result of disturbance of the ground fTeezing
technology [Електронний ресурс] / International Conference ESSAYS ОF MINING
SCIENCE, AND PRACTICE // E3S Web of Conferences 109, 00099 (2019). DOI:
https ://cloi. оrg/ 1 0. 1 05 1 /е3 sconf/20 1 9 1 0900099 (тези конференцii; видацпя
iндексуеться у наукометричнiй базi Scopus)

OKpiM цього аспiрант був автором 1 працi, яка додатково вiдображае
HayKoBi результати дисертацii:

7. Керування напруженим станом оправи шахтного стовбура пiд час
проведення спецiалъного способу заморожуваннrI [Текст] (пiдроздiл 5.4. в
монографii Тютькiн О. Л. <Теоретичнi основи комплексного аналiзу тунельних
конструкцiЬ. - Щнiпро : Журфон д,2020. - 2|0-220 с.).

Внеоок автора у HayKoBi публiкацiТ, що написанi у спiвавторствi: в
публiкацiях tl] i [6] В. А. Мiрошник бу" автором методики дослiдження
вертик€Llrьноi виробки, проводив чисельний аналiз, спiвставлення результатiв та
брав участь у вiдшуканнi закономiрностей напружено-деформованого стану
КОНСтрУкцii lrта;r"о.о стовбуру, що дозволяють керувати напружено_
деформованим станом оправи вертикальноi виробки; у фахових статтях t2] i t3]
аналiзував результати розрахунку, брав r{асть у формуваннi висновкiв; в тезах
конференцiй t4] i [5] визначав мету i постановку завданъ; в пiдроздiлi
монографii 17] детально викJIав HayKoBi результати керування напруженим
станом оправи шахтного стовбура пiд час проведення заморожування.

4. Щанi про вiдсутнiсть текстових запозичець
та порушень академiчноТ доброчесностi

Пiд час виконанIuI дисертацii аспiрант Мiрошник В, А, дотримувався
принципiв академiчноi доброчесностi, що пiдтверджено cepBicoM перевiрки

робiт на виявлення збiгiв/схожостi TeKcTiB Unicheck, який визначений
iHcTpyMeHToM експертизи тексту дисертацiйноi роботи <<ПоложеннrIм з
пiдсумковоТ атестацii на третъому (освiтнъо-науковому) piBHi вищоi освiти для
здобуття ступеня доктора фiлософiТ>. CepBic перевiрки робiт на виrIвлення
збiгiв/схожостi TeKcTiB Unicheck виявив 4,I5 Уо збiгiв (Unicheck Similarity
Rероrt, ID перевiрки: 1008З44781). За результатами перевiрки та аналiзу
матерiалiв дисертацii не було виявлено ознак академiчного плагiату,
самоплагiату, фабрикацii, фа-гrьсифiкацii.
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ВИсноВоК:
ознайоМившисЪ з дисерТацiйноЮ роботоЮ Мiрошника в. А. на тему

<Керування напружено-деформованиМ станоМ вертик€Lльних виробок при
застосуваннi рiзнИх видiв крiплення> зi спецiальностi 1g2 <Будiвницr"о Ъu
цивiлъна iнженерiя> та науковими публiкацiями, у яких висвiтлено ocHoBi
HayKoBi результати, а також враховуючи результати апробацii дисертацiйноi
роботи на фаховому ceMiHapi, вважаемо, що]

1. Щисертацiйна робота <керування напружено-деформованим станом
вертикальних виробок при застосуваннi рiзних видiв крiпленнл> за
актуальнiстю, стуrтенем новизни, обrрунтованiстю та практичнок) придатнiстю
здобутих результатiв вiдповiдае вимогам онП <<Будiвництво та цивiльна
iHxteHepiяt>>, е закiнченим фундаментаJIьним дослiдженням, що мае вагомий
внесок у розвиток з галузi.

2. Щисертацiйна робота <керування напружено-деформованим станом
вертикалъFIих виробок при застосуваннi рiзних видiв крiплення>> вiдповiдае
вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення експеримен,fу з присудження
ступеня доктора фiлософii, затверджено постановою Itабiнету VIiHicTpiB
УкраiЪИ вiД б березня 2019 р. J\lb 167 <<Тимчасовий порядок присудження
ступеня доктора фiлософiт> i рекомендуеться до разового захисту у
спецiалiзованiй вченiй радi з наукового напряму, за яким пiдготовленЬ
дисертацiло.

Рецензент, професор кафедри
<Будiвельне виробництво та геодезiя>,
доктор технiчних наук, професор

Рецензент, доцент кафедри
<Транспортна iнфраструктура),
кандидат технiчних наук, доцент
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