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1. Структура та обсяг дисертації та її зміст 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків. Загальний обсяг 

становить 172 сторінки, обсяг основного тексту – 121 сторінка, додатків – 30 сторінок. 

Дисертація містить 78 рисунків, 4 таблиці і посилання на 142 літературних джерела. 

автореферат містить 24 сторінки. 

У вступі обґрунтовані вибір теми, її актуальність, зв'язок з науковими програмами, 

планами і темами, сформульовані мета і основні завдання, об'єкт і методи досліджень, 

показана наукова новизна, практична значущість і достовірність отриманих результатів, 

приведені відомості про апробацію роботи, впровадженні в роботу науково-дослідних і 

проектно-конструкторських організацій України і в учбовий процес Національного 

університету кораблебудування. 

Тема дисертаційного дослідження, вибрана автором, безумовно, є важливою і 

актуальною для вітчизняного суднобудування. Актуальність обумовлена зростанням 

обсягів судноремонту в усьому світі, а також необхідністю виходу вітчизняних 

суднобудівних компаній на міжнародні ринки. Це може стати можливим тільки при умові 

підвищення конкурентоспроможності за рахунок суттєвого зниження собівартості власної 

продукції. Автором справедливо відзначається необхідність розробки сучасних підходів 

які ґрунтуються на використанні більш раціональних конструкцій корпусу залізобетонних 

понтонів композитних доків необхідної міцності але меншої матеріалоємності при умові 

удосконалення технології і вартості побудови. 

Перший розділ містить аналітичний огляд існуючих сучасних конструкцій 

залізобетонних понтонів та плавучих доків, різних вітчизняних та іноземних компаній, 

розглянуто конструкції композитних доків. 

Виконано класифікацію доків. Серед розглянутих конструкцій доків найкращі 

показники мають композитні доки. З’ясовано, що за техніко-експлуатаційними та 



економічними характеристиками вони перевершують суцільнометалеві. Їх перевагами є: 

економія металу за рахунок використання бетону і раціональнішого розміщення сталі в 

конструкціях корпусу. 

Крім того експлуатаційні витрати композитного доку менше ніж металевого 

оскільки ремонт його корпусу може здійснюватися без виведення з експлуатації. Також на 

знижується вартість побудови, при менших капітальних вкладеннях на організацію 

виробництва. 

Однак для створення і побудови конкурентоспроможних на світовому ринку 

вітчизняних композитних доків великої підйомної сили необхідно вирішити низку 

технічних проблем, які пов’язані з удосконаленням конструкції та технології побудови 

композитних доків. 

Наведені основні недоліки побудованих композитних плавучих доків наступні: 

збільшена вага корпусу і відповідно велика осадку; знижена опірність тонкостінних 

залізобетонних конструкцій динамічним, особливо зосередженим навантаженням що, в 

свою чергу призводить до утворення тріщин, наскрізних пробоїн, порушення 

водонепроникність корпусу; вищі вимоги щодо забезпечення непотоплюваності; 

залежність якість побудови від кліматичних умов. 

За результатами наведеного огляду обрані основні напрямки дослідження та 

сформульовані основні завдання дисертаційної роботи. Визначені основні методи 

дослідження. 

У другому розділі розглянуто існуючий комплекс конструктивно-технологічних 

рішень побудови композитних доків та запропоновано його удосконалення з урахуванням 

діючих нормативних вимог, що пред'являються до корпусу доку та окремих його 

конструкцій. Визначені взаємозв'язки між основними вимогами до конструкцій доку та їх 

раціоналізацією. Запропонований конструктивний пристрій який дає забезпечити 

зниження трудомісткості виготовлення понтона з одночасною економією матеріалів, 

завдяки тому застосовуються інвентарних каркасних металевих щитів. 

Третій розділ який, поза сумнівом, є в роботі ключовим, присвячений дослідження 

міцності понтона зі зменшеною кількістю набору. Дослідження виконано за допомогою 

методу скінчених елементів (МСЕ) в формі метод переміщень. Забагато місця та уваги 

приділено добре відомим формулам і опису МСЕ. Зовсім нерозглянутими залишилися 

обґрунтування розрахункових навантажень та урахуванню умов зчеплення арматури з 

бетоном. В той же час наявні дослідження свідчать про прямий вплив зчеплення на 



міцність залізобетонних конструкцій у бік її зменшення. Дивись наприклад докторську 

дисертацію А.О. Прокоповича «Опір вигину залізобетонних конструкцій з різними 

умовами зчеплення подовжньої арматури з бетоном» Спеціальність 05.23.01 ВАК РФ яка 

була захищена 1999 році. Дисертація також містить великий список відповідних 

літературних джерел. 

З матеріалів розділу незрозуміло слід чи ні враховувати зміну малоциклової 

втомної міцності та тріщиностійкості запропонованої конструкції порівняно з 

конструкцією яка існує приймаючи до уваги зменшення числа перегородок і кількості 

сталевої арматур. 

Слід помітити що з позицій, які прийняті здобувачем, отримані результати є 

безсумнівними. 

Четвертий розділ присвячено удосконаленню конструкцій та технології побудови 

композитних плавучих доків. Розроблено конструкцію залізобетонного понтона 

композитного доку зі зменшеною кількістю набору, у якому арматура, що працює на 

місцеву міцність, встановлюється зовні, в напрямку найменшого прольоту, а арматура, що 

працює на загальну міцність, встановлюється всередині елементу конструкції понтона. 

Удосконалені конструктивно-технологічні схеми для антикорозійного захисту баластних 

систем.  

Визначена економічна ефективність результатів дисертаційного дослідження, 

порівняно показники матеріалоємності, собівартості та трудомісткості побудови 

запропонованої конструкції плавучого композитного доку зі зменшеною кількістю набору 

у понтоні з показниками традиційної конструкції плавучих доків побудованих на 

Херсонському державному заводі «Палада». Підтверджено зниження матеріалоємності 

понтона, собівартість та трудомісткості його побудови. 

2. Актуальность диссертационной работы 

Розроблені в дисертаційній роботі висновки і рекомендації щодо визначення 

основних характеристик нових удосконалених конструкций залізобетонних понтонів 

композитних плавучих доків є, поза сумнівом, актуальними оскільки дозволяють надалі 

удосконалювати їх устрій, конструкції, підвіщувати економічну ефективність побудови. 

Актуальність роботи обумовлена: 

− прискоренням процесу побудови великотоннажних транспортних суден; 

− постійним збільшенням обсягів судноремонту; 



− постійною потребою світового судноплавства в обстеженні та контролі стану 

суден, судноремонті, технічному обслуговуванні їх підводної частини; 

3. Новизна результатів роботи 

Дисертація є прикладом застосування системного підходу до розробки та 

удосконаленню конструкцій та технології побудови залізобетонних понтонів композитних 

плавучих доків. 

Новизна результатів полягає в наступному: 

− вперше досліджено розподіл стиснутих та розтягнутих зон залізобетонної плити 

понтона зі зменшеною кількістю набору при варіаціях товщини і відносин довжин сторін, 

виявлено, незалежність розподіл ціх зон для пластин з однорідного ізотропного матеріалу 

від товщини плити в певних межах; 

− удосконалено конструкцію залізобетонного понтона композитного плавучого 

доку зі зменшеною кількістю набору, що дало змогу встановлювати поперечні 

перегородки між внутрішніми бортами на вдвічі більшій відстані ніж за схемою, яка 

використовується на виробництві. В результаті зменшено матеріалоємність конструкцій 

понтонів; 

− удосконалено технологію побудови залізобетонного понтона зі зменшеною 

кількістю набору за рахунок зміни конструкції оснащення стапелю, що дає змогу 

раціоналізувати виготовлення понтона і забезпечити зниження трудомісткості 

технологічного процесу його формування, а також полегшити умови праці, скоротити 

транспортні операції з перевезення великогабаритних щитів і одночасно значно скоротити 

витрати матеріалів, що дає змогу знизити трудомісткість його побудови; 

− удосконалено конструктивно-технологічні схеми для антикорозійного захисту 

баластних систем плавучих доків методом «флотації», що дає змогу знизити 

трудовитратні роботи під час ремонту, а також виключити трудомісткі роботи по 

відновленню захисних покриттів у важкодоступних відсіках, що призводить до зниження 

трудомісткості загальних ремонтних робіт; 

− отримало певний розвиток застосування методики скінченно-елементного 

розрахунку залізобетонного понтона плавучого доку, яка забезпечує раціональне 

проектування зі зменшеною кількістю набор. 

  



4. Повнота викладення основних результатів і особистий вклад автора 

За темою дисертації опубліковані 33 друковані наукові праці, а саме: 1 – у збірнику 

який входить до НМБ Scopus; 5 – у фахових наукових виданнях, що входять до переліку 

ДАК МОН України; 2 статті в міжнародних наукових профільних виданнях; 3 патенти 

України на корисну модель і 12 публікацій апробаційного характеру та 10 робіт, які 

додатково відображають наукові результати дисертації. 

Публікації автора в спеціалізованих наукових виданнях цілком відбивають зміст 

дисертації і її основні результати. 

Усі наукові положення, що містяться в дисертації і виносяться на захист, 

розроблені автором особисто. Усі матеріали інших авторів, використані для 

обґрунтування положень дисертації, приведені з точними посиланнями, включеними в 

список літератури. 

5. Достовірність і обґрунтованість результатів роботи 

Достовірність отриманих в роботі результатів забезпечується коректною 

постановкою цілей і завдань дослідження, використанням сучасних методів будівельної 

механіки корабля, зокрема її чисельних методів, технології суднобудування, аналізу 

статистичних даних, теорії корабля і проектування судів, методів і критеріїв оцінки 

адекватності отриманих математичних моделей, а також послідовним використанням 

системного підходу при рішенні завдань забезпечення міцності, поліпшення якості 

технологічних процесів побудови відповідних конструкцій та їх захисту від корозії. 

6. Значимість роботи для науки і практики 

Научна і практична значимість дисертаційної роботи складається в наступному:  

− розроблена конструкція та технологія побудови композитних плавучих доків зі 

зменшеною кількістю набору у понтоні яка дають змогу знизити матеріалоємність 

конструкцій понтонів доків; 

− побудована уточнена розрахункова схема стапель-палуби і днища понтона, яка 

певним чином враховує роботу арматури у взаємно перпендикулярних напрямках, що 

підтверджується розрахунком міцності залізобетонних конструкцій методом скінченних 

елементів. Побудовані графіки дають змогу визначати залежності між лінійними 

розмірами пластин понтона доку та силовими факторами; 

− розроблено конструкцію опалубки для побудови залізобетонного понтона зі 

зменшеною кількістю набору на стапелі, що дає змогу знизити трудомісткість; 



− технічну новизну отриманих результатів підтверджено патентами України на 

корисну модель № 126746 «Композитний безнабірний понтон доку» та № 113891 

«Стапель для спорудження залізобетонних суден», № 117657 «Танк ізольованого баласту 

наливного судна». 

7. Зауваження щодо дисертаційної роботи 

По дисертаційній роботі є наступні зауваження: 

1. Висновки здобувача засновані в припущенні статичної дії симетричного 

навантаження. Як вплине на ці висновки урахування несиметрії навантаження, 

наприклад, при груповій постановці суден в док? 

2. Добре відомо, що плавучі доки будуються в одному місці, а експлуатуються, як 

правило, в іншому. Можливо, що розрахункове навантаження слід визначати з 

урахуванням хвилевих перерізуючих сил, моментів, що вигинають і крутять при 

перегоні? 

3. Як вплинуть зміни в конструкції на характеристики "розрахункового" судна? 

4. Наскільки відповідає дійсності скінчено-елементна модель, в якій однакові 

переміщення вузлових точок елементів бетону і арматури при розтягуванні і при 

стискуванні? 

5. Який вплив башт на напружено-деформований стан конструкцій понтона? 

6. Незрозуміло чи потрібно урахування напружень від стислого крутіння. 

7. При кожній операції занурення і спливання конструкції дока, у тому числі і 

понтона, піддаються дії знакозмінних навантажень, таким чином, може йти мова 

про малоциклову втому, оскільки доки проектуються на дуже тривалий період 

експлуатації. Фахівці з проектування і будівництва різних залізобетонних споруд 

вважають, що питання обліку малоциклової втоми є надзвичайно важливими. 

Відповідні вимоги містяться в стандартах країн Європейського Союзу. З матеріалів 

роботи абсолютно незрозуміла позиція здобувача відносно необхідності обліку 

малоциклової втоми і її впливу на запропоновану зміну конструкцій понтона 

порівняно з традиційною. 

 

  



8. Оформлення дисертації 

Дисертація оформлена якісно, на хорошому науковому рівні з використанням 

сучасних комп'ютерних технологій, відповідно до вимог, що пред'являються до 

оформлення дисертацій. Робота написана грамотною інженерною мовою. Зауваження 

щодо оформлення відсутні. 

9. Загальна оцінка дисертаційної роботи 

1, Дисертація присвячена дуже актуальній проблемі удосконаленню конструкцій та 

технології побудови залізобетонних понтонів композитних плавучих доків. 

2. Досліджені основні характеристики існуючих плавучих доків вітчизняного та 

іноземного виробництва, проаналізовані їх особливості експлуатації, обґрунтовані 

перспективні напрямки удосконалення і суттєвого підвищення їх міцності та 

технологічності побудови при одночасному зниженні собівартості і матеріалоємності. 

3. Отримано чисельну модель розподілу розтягнутих та стиснутих зон в плитах 

днища та палуби залізобетонних понтонів в залежності від товщини та співвідношення 

сторін плит. 

4, Удосконалено конструкцію залізобетонного понтона що призвело до зменшення 

кількістю набору та дало змогу встановлювати поперечні перегородки між внутрішніми 

бортами на вдвічі більшій відстані ніж за існуючої схемою, яка досі використовується на 

виробництві. В результаті зменшено матеріалоємність конструкцій понтонів. 

5. Розроблені удосконалені практичні рекомендації щодо протикорозійного 

покриття внутрішніх поверхонь баластних приміщень та систем, що призводить до 

зниження трудомісткості загальних ремонтних робіт. 

6. Запропоновані зміни конструкції оснащення стапелю, що дає змогу 

раціоналізувати виготовлення понтона і забезпечити зниження трудомісткості 

технологічного процесу його формування, а також полегшити умови праці, скоротити 

транспортні операції з перевезення великогабаритних щитів і одночасно значно скоротити 

витрати матеріалів, що дає змогу знизити трудомісткість його побудови залізобетонних 

понтонів. 

Таким чином, дисертаційна робота створює основи подальшого вдосконалення 

конструкцій та технології побудови залізобетонних понтонів композитних плавучих доків 

вітчизняного виробництва. 
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