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уповільнює обчислення.  Крім того, обчислення за цим методом ускладнюють-
ся необхідністю обчислення складної функції від натурального логарифма, що 
також не сприяє його ефективності і точності. 

В роботі запропоновано використовувати змінну довжину ЕРЗ, обернено 
пропорційну швидкості зростання (чи спадання) наближеної функції, отрима-
ної на попередньому кроці наближення. Таким чином, вдається не тільки ско-
ротити кількість ЕРЗ для досягнення встановленої точності, але й побудувати 
наближений розв'язок з незначними коливаннями похибки впродовж тріщини. 
Виявлено закономірність такого розбиття, побудовано алгоритм розбиття, який 
гарантує збіжність розв'язку та забезпечує визначену точність. Отримані ре-
зультати будуть корисними для моделювання розподілення зміщень берегів 
тріщини для більш складних випадків нелінійних тріщин.  
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В статье приведены сведения о новых технологиях строительства и реконст-

рукции подземны сооружений, в том числе метрополитенов, в сложных инже-
нерно-геологических условиях. 

Ключевые слова: подземное сооружение, специальные способы, устойчи-
вость, щитовая проходка. 

 
In the article the information about new technologies of building and reconstruc-

tion of underground structures, including metropolises, in difficult engineering-
geological terms is resulted. 
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Вступ. Збільшення об’ємів підземного будівництва метрополітенів в вели-
ких містах і тунелів різного призначення, особливо в складних інженерно-
геологічних умовах, викликає необхідність в розробці нових і вдосконаленні ді-
ючих технологій їх спорудження. 

Досвід будівництва та експлуатації підземних об’єктів підтвердив позитивні 
аспекти освоєння підземного простору і свідчить про високий рівень його еко-
номічної доцільності. Тому освоєння підземного простору в Україні є загально-
державною справою, її ресурсом і стратегією, важливим напрямком економічної 
політики розвитку держави в нових умовах, що має велике соціальне значення. 

Стратегія освоєння підземного простору великих міст в Україні одержала 
свій розвиток в останні десятиріччя, в тому числі в програмних документах Ка-
бінету міністрів України. В них обґрунтовані основні положення підземного бу-
дівництва, які включають теоретичні розробки та науково-технічне забезпечення 
всіх основних заходів при їх реалізації в практику. 

Аналіз стану проблеми. Серед ряду технічних, соціально-економічних, і 
екологічних факторів, що впливають на доцільність та перспективи освоєння 
підземного простору великих міст, важливу роль відіграє урахування інженерно-
геологічних особливостей будівництва підземних об’єктів. 

Перспективними і ефективними напрямками в вирішенні задач спорудження 
виробок великого перерізу при їх будівництві та реконструкції, які розробляють-
ся вітчизняними вченими за останні роки, є цілеспрямоване вивчення аналітич-
ними та експериментальними методами поведінки системи «кріплення–
ґрунтовий масив» з метою вибору найбільш раціональних, з точки зору безпеки 
та економічної ефективності, будівельних конструкцій. Все це в значній мірі 
впливає на розробку сучасних технологій підземного будівництва споруд різно-
го призначення в складних інженерно-геологічних умовах. 

Таким чином, задача розробки нових та вдосконалення діючих технологій 
будівництва та реконструкції виробок великого перерізу і влаштування підзем-
них споруд, підвищення їх стійкості і довговічності та зниженні загальних ви-
трат при комплексному освоєнні підземного простору, є актуальною і її 
вирішення має велике науково-практичне значення.  

Мета роботи. Однією з найбільш складних задач, яка повинна вирішуватися 
при впровадженні нових програм, є будівництво підземних виробок великого 
перерізу для споруд різноманітного призначення та забезпечення їх стійкості, 
міцності, надійності, довговічності та економічності на всіх стадіях життєвого 
циклу (будівництва, експлуатації, реконструкції). 

Матеріал і результати дослідження. При будівництві крупних підземних 
споруд, що є виробками великого перерізу, необхідно всебічно враховувати по-
зитивні властивості ґрунтового масиву при розробці і реалізації високопродук-
тивних технологій будівництва та впроваджувати економічні конструкції і 
матеріали для найбільш раціонального їх використання. 

Головна проблема при цьому полягає в забезпеченні обґрунтованого рівня 
надійності та екологічної безпеки великих підземних споруд, зниженні капіталь-
них, експлуатаційних та загальних затрат, що досягається шляхом вирішення на-
ступних наукових задач: 
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- встановлення ступеню стійкості виробки під дією зовнішніх навантажень 
та впливів, особливо сейсмічних хвиль; 

- вивчення геотехнічних процесів в нестійких ґрунтових масивах та розробка 
технологій будівництва в них великих споруд; 

- розробка методів розрахунку міцності, надійності та довговічності конс-
трукцій обробки і обґрунтування її конструктивно-технологічних параметрів; 

- розробка високоефективних технологій будівництва і реконструкції виро-
бок великого перерізу та обґрунтування їх найбільш раціональних параметрів; 

- розвиток інноваційних технологій утилізації попутних матеріалів, що утво-
рюються при розробці виробок; 

- розробка надійної і довговічної конструкції гумових ущільнювачів для гер-
метизації тунельної обробки і встановлення гарантійних термінів збереження їх 
експлуатаційних характеристик; 

- розробка кількісної методики діагностики та оцінки технічного стану залі-
зобетонних конструкцій обробки на стадії експлуатації; 

- обґрунтування параметрів систем та технологій ремонту залізобетонних 
конструкцій підземних споруд при їх реконструкції; 

- розробка поліфункціональних заглиблених споруд, що поєднують комплек-
сні функції, дослідження їх енергоефективності, обґрунтування техніко-
економічної ефективності. 

При розв`язанні указаних задач вирішена проблема підвищення стійкості, 
довговічності та економічної ефективності великих підземних споруд в різних 
гірничо-геологічних умовах. 

В результаті виконаних експериментальних досліджень встановлено, що над 
виробкою великого перерізу, яка проходиться у в`язких ґрунтах, утворюється 
зона деформування у вигляді призми зсуву та склепіння тиску. Отримані при 
моделювання результати дозволили уточнити об`ємні сили, які діють в межах 
призми зсуву на тимчасове кріплення в вибої горизонтальної виробки великого 
перерізу. Виконані аналітичні дослідження дозволили вивести, що в залежності 
від вибору технології можна виключити небезпечні деформації. 

Аналітичним шляхом визначені параметри склепіння тиску і призми зсуву, а 
також розрахована несуча здатність тимчасового кріплення. 

Проведеними теоретичними дослідженнями поведінки виробок великого пе-
рерізу в скельних ґрунтах встановлено, що основними несучими елементами ви-
робок великого перерізу є цілики, потолочини, які розташовані між ними, та 
стелі. В роботі отримана формула для визначення коефіцієнту запасу міцності, 
як відношення величини несучої здатності цілика до величини навантаження що 
діє до нього. Обґрунтовано запас міцності, який забезпечує тривалу експлуата-
цію камер з міжкамерними ціликами. 

Важливе значення в сучасних умовах має урахування сейсмічних впливів на 
підземні споруди при їх проектуванні та будівництві в сейсмічно небезпечних 
районах. Аналітичним шляхом доведено, що стійкість підземних виробок вели-
кого перерізу в сейсмічно небезпечних районах може бути забезпечена розрізан-
ням суцільної обробки на кільця з компенсуючими зазорами та спеціальними 
протидеформаційними швами. 
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На основі теоретичних розробок створено комплекс високоефективних та 
екологічно безпечних технологій будівництва та реконструкції підземних виробок 
великого перерізу в складних інженерно-геологічних умовах, який полягає в на-
ступному. Для забезпечення високого рівня стійкості та техногенної надійності 
виробок, що проходяться, при будівництві нових ліній Київського метрополітену 
були розроблені, застосовані та впроваджені нові технології спорудження верти-
кальних, похилих та горизонтальних виробок середнього і великого діаметрів: 

- технології проходки вертикальних виробок із застосуванням спеціальних 
способів, включаючи опускні секції обробки, продавлювання, буронабивні січні 
палі, розробка ґрунту з гідропригрузом і задавлювання секцій обробки шахтного 
стовбура з кільцевої штольні, що знаходиться вище рівня ґрунтових вод (безлю-
дна виїмка ґрунту при проходці стовбура); 

- технологія проходки похилих (ескалаторних) тунелів діаметром 9,5; 10,1 м 
суцільним вибоєм з попереднім заморожуванням водонасичених ґрунтів і створен-
ням штучного льодогрунтового огородження навколо виробки, що проходиться; 

- технологія проведення горизонтальних виробок великого перерізу (стан-
ційні тунелі, камери з’ їздів, блоки технічних приміщень, суміщені тягові підста-
нції й інші) суцільним вибоєм; 

- технологія перегону Київського механізованого щита та щита «Херренк-
нехт» через раніш збудовані станційні тунелі без спорудження монтажних і де-
монтажних камер; 

- технологія герметизації горизонтальних і похилих ходів з допомогою гумо-
вих ущільнювачів замість свинцевих, що дало змогу відмовитись від дорогої ча-
вунної обробки та перейти на більш дешеву залізобетонну обробку і підвищити 
надійність герметизації її поперечних і повздовжніх стиків. 

Особливе місце в забезпеченні високих темпів будівництва ліній метрополі-
тену займає спорудження вертикальних стовбурів. При будівництві Сирецько-
Печерської лінії Київського метрополітену було пройдено 7 стовбурів глибиною 
75…90 м із застосуванням нових технологій. При цьому їхні верхні частини до 
слабких водонасичених ґрунтів проходились гірським способом. Потім зі спеці-
ально пройденої кільцевої штольні робили задавлювання секцій обробки з їхнім 
нарощуванням у верхній частині. Крім того, продавлювання (опускання) секцій 
здійснюється з використанням тиксотропного розчину і гідропригруза. 

Для кріплення виробок метрополітенів і тунелів в складних інженерно-
геологічних умовах були розроблені суцільносекційні і збірні залізобетонні об-
робки різного призначення. Була запроектована суцільносекційна обробка для 
кріплення перегінних тунелів мілкого закладення із бетону на напруженому це-
менті. Було споруджено більше 5 км тунелів з таким кріпленням без склеюваль-
ної гідроізоляції. Була також запроектована і застосована збірна залізобетонна 
обробка з зовнішнім діаметром 10,1 м для кріплення ескалаторних тунелів. Для 
тунельних виробок різного призначення (перегінні тунелі, навколостовбурні ви-
робки, стовбури) в складних умовах були розроблені конструкційні обробки з 
універсальних залізобетонних блоків типу Н-61, К-61, С-61, а також нові конс-
трукції обробки перегінних тунелів типу Н-56, К-56, С-56 і НС-56 з криволіній-
ними шпильками, які розроблені за технологією німецької фірми «Вірт». 
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Для всіх основних конструкцій залізобетонної обробки, яка застосовується у 
водонасичених ґрунтах, були розроблені гумові ущільнювальні елементи стиків 
спеціальної конструкції для герметизації стиків по повздовжніх і поперечних 
бортах тюбінгів і блоків. Це дозволило замінити дорогу чавунну оброку, що ра-
зом із застосуванням нових технологій дало значний економічний ефект. 

На даний час у Києві споруджено унікальний підземний об’єкт – громадсь-
ко-культурний центр на Майдані незалежності. Будівництво комплексу вимагало 
застосування високого рівня організації робот, використання нових технологій 
та матеріалів. 

При споруджені зазначеного об’єкта було розроблено і вивезено близько 300 
тис. куб. метрів ґрунту, покладено більш 65 тис. куб. метрів монолітного бетону 
й залізобетону і близько 4,5 тис. тон металоконструкцій. 

Таким чином, при будівництві підземного комплексу споруд на Майдані не-
залежності у м. Києві була реалізована система вирішення крупної містобудівної 
проблеми на основі фундаментальних науково-технічних, дослідно-
конструкторських і виробничих розробок. Такий досвід прискореного спору-
дження важливого центра корисний при великому підземному будівництві в ін-
ших містах України. 

В останні роки при будівництві тунелів метрополітенів в Україні і у світі на-
мітився перехід на мілке закладення об’єктів. Це пов’язано з більш економічним 
будівництвом і експлуатацією в складних умовах і освоєння підземного простору 
великих міст. Так, наприклад, в м. Києві розгорнуто будівництво Куренівсько-
Червоноармійської лінії метрополітену від станції «Либідська» до станції «Виста-
вковий центр». Складні інженерно-геологічні умови викликали необхідність за-
стосування нової техніки. Для проходки перегінних тунелів використовуються 
щити класу ЕРВ з ґрунтовим пригрузом німецьких фірм «Вірт» і «Херренкнехт». 
Щит фірми «Вірт» діаметром 6,25 м має роторний виконавчий орган, який може 
розробляти породи й ґрунти достатньо високої міцності. Проте для умов будівни-
цтва характерні слабкі ґрунти, які представлені пісками, супісками, суглинками і 
спонділовими глинами. Основна складність при проходці полягає в їх недостатній 
стійкості. Однак нові щити типу ЕРВ дозволяють здійснювати високоефективне 
проведення виробок з міцним залізобетонним кріпленням. 

Високий рівень технологічності проходки перегінного тунелю у вказаному 
напрямку досягається також використанням щитового комплексу «Херренк-
нехт» типу ТВ-62В, діаметром 6,5 м з ґрунтовим пригрузом. 

Таким чином, застосування нових технологій і нової, в тому числі закордон-
ної техніки, дозволяє вирішувати складні інженерні задачі з підземного будівни-
цтва в Україні. 

В останнє десятиріччя ВАТ «Київметробуд» виконує роботи по будівництву 
тунелів та інших підземних споруд на Дністровській гідроакумулюючій елект-
ростанції (ГАЕС) в місті Новодністровськ Чернівецької області України. На 
данному об’єкті виконується комплекс гірничих робіт по проходці дренажних 
тунелів з використанням механізованих щитів. Крім того проходяться вертика-
льні водоводи за допомогою спеціального механізованого комплексу, напірні 
горизонтальні та відвідні водоводи з використанням самоходних бурових уста-
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новок СБУ-2Б та виконанням буро вибухових робі. Виконуються також і бетонні 
роботи із застосуванням пересувних опа лубок. 

За період будівництва пройдено горизонтальних водоводів діаметром 7,5 м – 
3300 м, вертикальних водоводів діаметром 8,55 м – 583 м, відвідних водоводів 
діаметром 9,3 м – 380 м та дренажних штолень діаметром 2,1 м – 1500 м і 5,65 м 
– 2600 м. 

Всього виконано робіт по виїмці породи в кількості 31,1 тис. м3, укладено мо-
нолітного бетону 75,0 тис. м3 та змонтовано збірного залізобетону – 12, 4 тис. м3. 

Висновки. Таким чином, розвиток сучасних технологій в Україні та в світі 
надає змогу розвивати програму по освоєнню підземного простору і ефективно 
проводити роботи за допомогою сучасної техніки в складних інженерно-
геологічних умовах. Подальші роботи в цій області полягають у розробці більш 
ефективних технологій при освоєнні підземного простору, які дозволять науково 
обґрунтовано та доцільно на практиці створювати важливі для економіки Украї-
ни підземні споруди різного призначення. 
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Виконано теоретичне дослідження газодинамічних процесів, що протікають 

в зарядній порожнині при детонації комбінованих зарядів, зарядів з інертними, 
повітряними і водяними проміжками. 

Ключові слова: газодинамічні процеси, детонація, конструкції зарядів ВВ. 
 
Theoretical research of gas dynamic processes, flowing in a charge cavity during 

detonation of the combined charges, charges at intervals inert, air and intervals water 
are described. 

Key words: gas dynamic processes, detonation, construction of blast loading 
charges.  

 
Вступление. При разрушении монолитных, труднодробимых, вязких горных 

пород особенно эффективны скважинные заряды, в которых чередуются два ти-
па взрывчатых веществ (ВВ), отличающиеся по плотности и скорости детона-
ции. При взрыве этих зарядов во взрывной полости протекают интенсивные 


