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4 ПРАВИЛА ПОБУДОВИ РОЗРАХУНКОВИХ СХЕМ СПОРУД З 

ВИКОРИСТАННЯМ МСЕ 

 

Процес побудови розрахункової схеми включає в себе [1; 2; 3]: 

- визначення розмірів конструкцій та розрахункової області; 

- побудова геометричної моделі; 

- завдання матеріалів та властивостей елементів (визначення моделей 

деформування ґрунтів див. п. 3.9); 

- створення мережі скінченних елементів; 

- навантаження та впливи; 

- врахування рівня води; 

- накладання граничних умов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.  Етапи використання МСЕ при прийнятті інженерних рішень 

Архітектурна модель 
(ескізна модель) 

Результати інженерних вишукувань 

Моделювання  
(побудова розрахункової моделі) 

Розрахунок 

Аналіз результатів 

Інженерні рішення 
(конструювання), граничні деформації 
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Вибір типу розрахунку та завдання розрахункових параметрів 

Типи розрахунку 

Окремі Суміщені 

Визначення напружено-деформованого 
стану з урахуванням стадійності (НДС) 

НДС→ Фільтрація→ Стійкість схилу 

Фільтрація НДС→ Фільтрація→ Консолідація 
Стійкість схилу НДС→ Динаміка 
Консолідація Динаміка → Стійкість схилу 

Динаміка (сейсміка)  
 

4.1 Валідація та верифікація розрахункової схеми та методів розрахунку 

 

Рішення задач методом скінченних елементів носить наближений і 

нестійкий характер. Незначні помилки у вхідних даних і граничних умовах 

можуть призвести до серйозних похибок результату. Однак набагато гірше те, 

що можуть виникнути незначні, але важко помітні помилки, які суттєво 

впливають на характеристики і термін експлуатації конструкції. 

Помилки неминучі при розрахунках методом скінченних елементів – чим 

складніша модель, тим вища ймовірність помилок. Суть верифікації полягає в 

тому, щоб запобігти шкоді, якій такі помилки можуть заподіяти конструкції. 

Існують різні способи верифікації залежно від типу розрахунку, заданої 

точності і рівня ризику. Розрахунок необхідно починати з чіткого визначення 

цілей, очікуваних результатів і їх точності, а також основних розрахункових 

вимог. 

Верифікація та валідація лежать в основі якісного інженерного 

розрахунку. Без цих процедур висока ймовірність невдачі при комп’ютерному 

моделюванні або помилки проектування, що в кінцевому підсумку принесе 

більше шкоди, ніж користі. Інженерні розрахунки можуть виявитися марними 

при відсутності належної практики перевірки і узгодження результатів. 

Верифікація – це процедура перевірки правильності виконання 

розрахунку МСЕ (Метод скінченних елементів), а валідація – це процедура 
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перевірки достовірності результатів розрахунку (в ідеалі, після її верифікації). 

Верифікація показує, чи правильно ми вирішили задачу, а валідація – чи 

правильно ми поставили завдання. 

 У контексті вищевикладеного, при створенні моделі причальної 

конструкції типу «больверк» необхідно відповісти і постійно контролювати такі 

верифікаційні моменти: 

 Відповідність геометрії: чи співвідносяться основні розміри КЕ-

моделі з фізичними розмірами елементів (глибина забивання 

шпунта, відстань до анкерної системи, розміри масиву ґрунту)? 

 Чи правильно задані властивості матеріалу і чи підходять ці 

матеріали для опису основних характеристик (ґрунту, шпунта, тяги)? 

 Чи правильно задані головні осі? 

 Чи відповідають типи елементів, що використовуються основним 

розрахунковим вимогам? 

 Чи правильно підібрані для розрахунку такі властивості елементів, 

як товщина оболонки або момент інерції перетину? 

 Чи забезпечує подрібнення сітки необхідну точність? 

 Чи є розриви в сітці? 

 Чи відповідають елементи критеріям перевірки форми? 

 Чи правильно прикладені навантаження з точки зору місця, 

напрямку та величини? 

 Чи правильно застосовані закріплення з точки зору місця, напрямку 

та величини? Чи можуть вони запобігти руху твердого тіла? 

 Чи правильно організована історія завантаження (стадії 

завантаження і реалізація нелінійного розрахунку)? 

 Проаналізовано і усунено помилки і попереджувальні повідомлення? 

 Чи врівноважують  сили реакції прикладені навантаження в кожному 

з напрямків? 
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 Чи відповідає величина і напрямок деформацій реальним 

властивостям фізичної конструкції? Узгоджуються вони з даними 

ручного розрахунку? 

 Чи узгоджуються результати моделювання з розрахунковими 

вимогами (наприклад, мала деформація)? 

 

4.2 Загальні вимоги до геометричних розмірів розрахункових схем причалу 

типу «больверк»   

 

Розрахункова схема – спрощена схема споруди, що включає елементи, які 

дозволяють описати умови деформації конструкції і силових впливів у вигляді 

математичних виразів для коливальних процесів. 

У розрахунковій схемі больверка повинні бути представлені конструктивні 

елементи: лицьова, екрануюча і анкерна стінки; анкерні тяжі; ґрунти основи і 

засипки. При розташуванні на території причалу масивних висотних 

конструкцій (портальні крани, вишки), останні, для оцінки їх сейсмостійкості, 

також має бути врахований в розрахунковій схемі [10]. 

Рекомендоване положення кордонів розрахункової схеми споруди 

наведено на Рис. 4.2. 

Якщо зазначені ґрунти знаходяться від поверхні причалу на відстані, що 

перевищує подвійну висоту стінки Н, то положення нижньої межі 

розрахункової схеми допускається приймати від поверхні дна біля причалу на 

відстані, рівній подвійній глибині забивання стінки Н3 = Н2. Шар слабкого 

ґрунту в основі споруди слід включати в розрахункову схему, збільшуючи при 

необхідності відстань Н1 до нижньої межі. 
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Рис. 4.2.  Положення кордонів і граничні умови в розрахунковій схемі 
«больверк» 

 

 

Гнучкі елементи споруди: лицьові і анкерні стінки, анкера, слід 

представляти стрижневими елементами, а ґрунти підстави і засипки – 

континуальними.  

 

4.3 Розрахункова модель «больверк» в ПК Ліра-САПР 

 

При моделюванні розрахункової схеми в ПК Ліра-САПР плоскої 

деформації можна використовувати наступні типи скінченних елементів СЕ і 

варіанти завдання характеристик жорсткості: 

1. Лицьова і анкерна стінка моделюється стержневим елементом Тип СЕ 2, 

це окремий випадок універсального скінченного елемента СЕ10. Призначений 

для розрахунку плоских рам, розташованих в площині XOZ. Ознака схеми – 2. 

В кожному вузлі присутні 3 ступеня свободи: 

- X-переміщення уздовж осі X; 

- Z – переміщення уздовж осі Z; 

- UY – поворот навколо осі Y. 
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Вихідні дані СЕ 2: 

- EF- жорсткість елемента на осьовий стиск (розтяг); 

- Ely- жорсткість елемента на згин навколо осі Y1; 

- Z1- перша координата Z ядра перетину; 

- Z2- друга координата Z ядра перетину; 

- q- погонна вага (задається для автоматичного визначення власної ваги 

конструкцій). 

Отримуємо параметри жорсткості, використовуючи Конструктор 

перетину в ПК Ліра-САПР, в якому задаємо розміри відповідно до сортаменту 

шпунту рис.4.3. 

 

Рис. 4.3. Моделювання в Конструктор перетину 

 

Необхідно розуміти, що розмір схеми буде кратним розміру одного 

елементу [4; 5; 6]. 

2.  Анкерний тяж моделюється за допомогою СЕ-308 геометрично 

нелінійний спеціальний СЕ з можливістю моделювання попереднього 

напруження.  Жорсткості задаються як для звичайного стрижня. 

Завантаження елемента (або групи елементів цього типу) на першій стадії 

розрахунку забезпечує появу в ньому заданого зусилля. Для подальших 

завантажень СЕ308 працює як СЕ310. Кожен вузол елементу має одну ступінь 

свободи-переміщення уздовж місцевої осі Х1 і сприймає тільки поздовжнє 

зусилля. 

3. Для моделювання грунту використовуємо СЕ 281 Фізично нелінійний 

прямокутний СЕ плоскої задачі (ґрунт).  Даний СЕ призначений для 

моделювання односторонньої роботи ґрунту на стиск з урахуванням зсуву за 
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схемою плоскої деформації відповідно до закону Кулона. Застосовується в 

нелінійному шаговому процесорі. 

При моделюванні нелінійного навантаження має бути задано велику 

кількість ітерацій. За замовчуванням приймається – 500. Кожен вузол 

скінченного елемента має наступні ступені свободи: 

U – лінійне переміщення по осі X1; 

V – лінійне переміщення по осі Y1; 

W – лінійне переміщення по осі Z1. 

На рис. 4.4 представлено схематичне зображення СЕ і послідовність 

нумерації його вузлів. 

 

Рис. 4.4. Схематичне зображення СЕ281 і послідовність нумерації його 

вузлів 

  

СЕ 281 фізично нелінійної роботи балки-стінки для моделювання 

односторонньої роботи ґрунту на стиск з урахуванням зсуву за схемою плоскої 

деформації. Вихідні дані: 

- Е – модуль деформації ґрунту по гілці первинного навантаження; 

- v – коефіцієнт Пуассона; 

- H – товщина; 

- ke – коефіцієнт переходу до модуля деформації ґрунту по гілки 

вторинного навантаження Ee = ke*E; 

- C – зчеплення; 

- Rt – максимальне напруження при розтягу; 
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- Ro – питома вага матеріалу;  

 – кут внутрішнього тертя в градусах, при цьому  < 90; C >= Rt * tg(). 

- σp – максимальне напруження стиску; 

- Е – модуль деформації матеріалу (т/м2), F – площа перерізу (м2),  ly – 

момент інерції щодо осі Y1. 

 Максимальне напруження при розтягу Rt має бути не менше 0.1С. Якщо 

задано Rt < 0.1C, то приймається, що Rt = 0.1С. 

Реалізовано закон Кулона. Якщо головні напруження 1 і 2 задовольняють 

нерівності, 

 

1 <= Rt, 3 <= Rt,                                   (4.1) 

1 –  <= – sin()*(1 + 2) + 2 * C * cos(),                    (4.2) 

 

то проводиться нелінійний розрахунок. 

В іншому випадку відбувається ітераційний процес. 

Анкерні тяги в розрахунковій схемі з’єднуються в двох точках: в місці 

кріплення з лицьового стінкою і в місці кріплення з анкерною стінкою 

(плитою). 

 Використовувати плоску розрахункову схему при проектуванні 

екранованих стінок не рекомендується, у разі необхідності слід врахувати 

відстань d від екрануючої поверхні до осьової лінії екранують паль, яке може 

бути розраховане за такою формулою: 

 

ctg
m

cd
63

1
  

(4.3) 

  

де m-крок екранують паль; c-питоме зчеплення ґрунту φ– кут 

внутрішнього тертя ґрунту. 
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Рис. 4.5.  До визначення екрануючої поверхні 

 

При моделюванні просторової розрахункової схеми в ПК Ліра-САПР 

рекомендовано використовувати наступні типи скінченних елементів та  

варіанти завдання характеристик жорсткості. 

Лицьова і анкерна стінка  моделюються універсальним прямокутним СК 

оболонки (див. рис. 4.6).  

 

Рис. 4.6. Схема лицьової та анкерної стінки з шпунту 
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  Даний СЕ призначений для розрахунку міцності тонких пологих 

оболонок. На рис. 4.7. представлені схематичне зображення СЕ і послідовність 

нумерації його вузлів. 

 

 

Рис. 4.7. Схематичне зображення СЕ і послідовність нумерації його вузлів 

 

У кожному з вузлів СЕ є по шість ступенів свободи: 

- U – горизонтальне переміщення, позитивний напрямок якого збігається з 

напрямком Х1; 

- V – горизонтальне переміщення, позитивний напрямок якого збігається з 

напрямком Y1; 

- W – вертикальне переміщення (прогин), позитивний напрямок якого 

збігається з напрямком осі Z1; 

- )(
y

UX




  – кут повороту щодо осі Х1, позитивний напрямок якого 

протилежно напрямку обертання годинникової стрілки, якщо дивитися з 

кінця осі Х1; 

- )(
x

UY




  – кут повороту щодо осі YI, позитивний напрямок якого 

протилежно напрямку обертання годинникової стрілки, якщо дивитися з 

кінця осі YI; 

- )(UZ  – кут повороту щодо осі Z загальної системи координат. 
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Ступені свободи U, V відповідають мембранним деформаціям, а W, UX, 

UY – деформаціям згину. Кут повороту UZ не входить в число вузлових 

параметрів, що визначають деформації елемента і в місцевій системі координат 

дорівнює нулю. Цей ступінь свободи з’являється при стикуванні елементів, які 

не лежать в одній площині, і використовується для обліку просторової роботи 

конструкції. 

2. Анкерний тяж моделюється за допомогою СЕ-308 геометрично 

нелінійний спеціальний СЕ з можливістю моделювання попереднього 

напруження.  Жорсткості задаються як для звичайного стрижня. 

Завантаження елемента (або групи елементів цього типу) на першій стадії 

розрахунку забезпечує появу в ньому заданого зусилля. Для подальших 

завантажень СЕ308 працює як СЕ310. Кожен вузол елемента має одну ступінь 

свободи-переміщення уздовж місцевої осі Х1 і сприймає тільки поздовжнє 

зусилля. 

3. Моделювання грунту виконується за допомогою СЕ 271, це фізично 

нелінійний об’ємний СЕ ґрунту в формі паралелепіпеда. 

Даний СЕ призначений для моделювання односторонньої роботи ґрунту 

на стиск з урахуванням зсуву. 

Врахування специфіки ґрунтів забезпечується завданням однієї з умов 

міцності: 

- умова Боткина 

0)cos(23)sin( 0   Ci                   (4.4) 

- умова Друккера-Прагера 

 0)cos(63)sin(2 0   Ci ;                  (4.5) 

- умова Кулона-Мора 

0)cos(3))sin()sin()cos(3()sin( 0   Ci ,         (4.6) 
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321  sR – головні напруження; 

sR – максимальне напруження при розтягу; 

C– зчеплення; 

φ– кут внутрішнього тертя. 

Кожен вузол скінченного елемента має наступні ступені свободи: 

U – лінійне переміщення по осі X1; 

V – лінійне переміщення по осі Y1; 

W – лінійне переміщення по осі Z1. 

На рис. 4.8. представлені схематичне зображення СЕ і послідовність 

нумерації його вузлів. 

 

 

Рис. 4.8. Схематичне зображення СЕ271 

 

Об’ємні фізично нелінійні СК для моделювання односторонньої роботи 

ґрунту на стиск з урахуванням зсуву задається за допомогою наступних 

характеристик: 

- Е – модуль деформації ґрунту по гілці первинного навантаження; 

- v– коефіцієнт Пуассона; 
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- ke – коефіцієнт переходу до модуля деформації ґрунту по гілці вторинного 

навантаження  Ee = ke*E; 

- Rt – максимальне напруження при розтягу; 

– φ – кут внутрішнього тертя в градусах, при цьому φ < 90; C≥Rt * tg(φ). 

- σp – максимальне напруження стиску. 

 

4.3.1 Розрахунок в ПК ЛІРА САПР з використанням 2-х мірного масиву 

ґрунту 

 

Створення розрахункової схеми 

За допомогою вкладки «Створення та редагування» виконаємо побудову 

геометричної схеми причальної конструкції з кроком 0,7 м, що обумовлено 

шириною шпунту AZ 44-700N. 

 

 
Рис. 4.9.  Геометрична схема кінцевих елементів ґрунтового масиву, 

лицьової і анкерної стінок, анкерної тяги. 
 

 
Виділимо кінцеві елементи, що моделюють ґрунт і за допомогою 

діалогового вікна «Зміна типу скінченного елемента» задаємо «Тип 281-

фізично нелінійний прямокутний СЕ плоскої задачі (ґрунт)» 
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Завдання жорсткості. Для завдання жорсткості лицьовій і анкерній стінці, 

скористаємося програмою Конструктор перетинів (КС-САПР). 

Скористаємося функцією «Імпорт з DXF» для завантаження шпунта 

перетину шпунта AZ44-700N з програми AutoCAD. 

 

 

Рис. 4.10.  Перетин шпунта AZ44-700N в програмі Конструктор 

перетинів (КС-САПР). 

 

Зробимо розрахунок перетину на крутильні, зсувні та пластичні 

характеристики. Для цього задаємо наступні параметри: 

- Модуль пружності = 2.1e + 007 т / м2 

- Коефіцієнт Пуассона = 0.3 

- Щільність матеріалу = 7.85 т / м3 

Довантажимо отриманий файл в ПК ЛІРА САПР і задаємо жорсткість для 

лицьової і анкерної стінок. 

В результаті отримаємо: 
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Рис. 4.11. Жорсткість шпунта AZ44-700N        

Рис. 4.12. 3D модель шпунта AZ44-700N 
 

Жорсткості анкерної тяги і ґрунтів призначаємо за допомогою вкладки 

«жорсткості і матеріали». 
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Рис. 4.13.  Геометрична схема скінченних елементів конструкції типу 

«больверк»  
 

Завдання граничних умов. Виділивши вузли нижньої межі підстави і 

вузли крайній лівій і крайній правій бічних граней підстави в діалоговому вікні 

«Зв’язки» відзначаються напрямки, за якими заборонені переміщення вузлів X 

і Z. 

 

 

Рис. 4.14. Експлуатаційне навантаження       
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Завдання стадій. Задаємо три стадії зведення: 

На першій стадії визначається напружено-деформований стан ґрунтів у 

природному стані до початку будівництва причалу. 

 

Рис. 4.15. Стадія монтажу №1 

 

На другій стадії розрахунку отримані на першому етапі переміщення в 

ґрунтах прирівнюються до нуля, тобто напружено-деформований стан 

ґрунтового масиву приводиться до вихідного початкового стану, від якого йде 

відлік переміщень. Потім проводиться додаткова підсипка ґрунту, установка 

причальної і анкерної стінок і анкерів. 

 

Рис. 4.16.   Стадія монтажу №2 
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На третій стадії визначається остаточний напружено-деформований стан 

причалу від впливу на нього всіх навантажень.  

 

Рис. 4.17.  Стадія монтажу №3 
 

Результати розрахунок на дію статичних навантажень. 

 

Рис. 4.18  Ізополя напружень  
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Рис. 4.19.  Ізополя переміщень  

 

Рис. 4.20.  Епюри згинальних моментів лицьової і анкерної стінок 

  

В результаті статичного розрахунку конструкції отримано епюри і 

графіки, що характеризують напруження, деформації та переміщення різних 

елементів системи. На рис. 4.18 наведено ізополя напружень у масиві грунту. 

Ізополя переміщень рис. 4.19 характеризують роботу шпунтової конструкції з 

відповідними зонами біля лицьової стінки та над анкерним пристроєм.  
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4.3.2  Розрахунок в ПК ЛІРА САПР з використанням 3-х мірного масиву 

грунту 

 

Створення розрахункової схеми. 

За допомогою вкладки «Створення та редагування» виконаємо побудову 

геометричної схеми причальної конструкції з кроком 0,7 м, що обумовлено 

шириною шпунту AZ 44-700N. 

Задамо жорсткості лицьовій, анкерній стінці і анкерній тязі аналогічно 

попередньому пункту. 

 

Рис. 4.21.  3D вид геометричної схеми кінцевих елементів лицьової і 

анкерної стінок, анкерної тяги 
 

За допомогою вкладки «Грунт» створимо 3D модель ґрунту. 

Характеристики ґрунту задамо згідно розділу «Вихідні дані». За допомогою 

вкладки «Трехмерный грунтовый» довантажити створену модель ґрунту. 
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Рис. 4.22. 3D вид розрахункової схеми причальної конструкції 

 

Навантаження і стадії монтажу. 

Навантаження на причальну конструкцію і стадії монтажу задаємо 

аналогічно розділу «Розрахунок в ПК ЛІРА САПР з використанням 2-х мірного 

масиву ґрунту». 

Результати розрахунку на дію статичних навантажень. 

 

 

Рис. 4.23.  Ізополя напружень 
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Рис. 4.24.  Ізополя переміщень  

 

Рис. 4.25.  Епюри згинальних моментів лицьової і анкерної стінок 

 (Mmax = 262 кНм, Mmax = 94 кНм) 

 

В результаті статичного розрахунку конструкції отримано епюри і 

графіки, що характеризують напруження, деформації та переміщення різних 

елементів системи. На рис. 4.23 наведено ізополя напружень у масиві грунту. 

Ізополя переміщень рис. 4.24 характеризують роботу шпунтової конструкції з 

відповідними зонами біля лицьової стінки та над анкерним пристроєм.  
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4.4  Розрахунок в програмному комплексі «Plaxis» 

 

 

Рис. 4.26. Розрахункова схема причальної споруди в програмі «Plaxis» 
 

Розрахунок виконується послідовно на шести етапах. На першому етапі 

визначається напружено-деформований стан ґрунтів у природному стані до 

початку будівництва причалу.  

 

Рис. 4.27. Навантаження на ґрунтовий масив до початку будівництва (на 

першому етапі) 
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Рис. 4.28.  Загальні переміщення ґрунтового масиву (перший етап) 

 

Рис. 4.29.  Загальні напруження ґрунтового масиву (перший етап) 

 

На другому етапі розрахунку (початок будівництва), отримані на 

першому етапі переміщення в ґрунтах прирівнюються до нуля, тобто 

напружено-деформований стан ґрунтового масиву приводиться до вихідного 

початкового стану, від якого йде відлік переміщень. Потім проводиться 

додаткова засипка ґрунту, який необхідний для кріплення анкерної стінки, і 

визначається напружено-деформований стан зміненого таким чином 

ґрунтового масиву.  
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Рис. 4.30.  Загальні переміщення ґрунтового масиву (другий етап) 

 

Рис. 4.31.  Загальні напруження ґрунтового масиву (другий етап) 

 

На третьому етапі проводиться розрахунок системи після установки 

причальної і анкерної стінок і анкерів.  
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Рис. 4.32. Загальні переміщення ґрунтового масиву (третій етап) 

 

Рис. 4.33. Загальні напруження ґрунтового масиву (третій етап) 

 

На четвертому етапі розраховується система після засипки ґрунту до 

рівня анкерів. 
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Рис. 4.34.  Загальні переміщення ґрунтового масиву (четвертий етап) 

 

Рис. 4.35. Горизонтальні переміщення ґрунтового масиву (четвертий 

етап) 

 На останньому п’ятому етапі визначається напружено-деформований 

стан причалу від впливу на нього всіх навантажень. В результаті для всіх шести 
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етапів отримані різні епюри і графіки, що характеризують напруження, 

деформації та переміщення різних елементів системи. 

 

Рис. 4.36. Деформації ґрунтового масиву (п’ятий етап) 

 

Рис. 4.37  Загальні переміщення ґрунтового масиву (п’ятий етап) 
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Рис. 4.38. Горизонтальні переміщення ґрунтового масиву (п’ятий етап) 

 

 

Рис. 4.39. Загальні напруження ґрунтового масиву (п’ятий етап) 

 

В результаті статичного розрахунку конструкції у програмному 

комплексі Plaxis отримано епюри і графіки, що характеризують напруження, 
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деформації та переміщення різних елементів системи.  Ізополя переміщень рис. 

4.38 характеризують роботу шпунтової конструкції на стадії експлуатації. На 

рис. 4.40 наведено горизонтальні напруження ґрунтового масиву на п’ятому 

етапі.  

 

 

Рис. 4.40.  Горизонтальні напруження ґрунтового масиву (п’ятий етап) 

 

Рис. 4.41.  Епюри згинальних моментів лицьової та анкерної стінок 

(M1max=823 кНм, M2max=146,13 кНм) 
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Рис. 4.42.  Епюри переміщень лицьової та анкерної стінок  (max=0,16 м, 

max=0,19 м) 

 

4.5 Розрахункова модель «больверк» у Midas GTS NX 

4.5.1 Визначення геометричних характеристик шпунту для розрахунків 

деформування тонких стінок  

 

Однією з найбільш поширених конструктивних схем, що 

використовуються при будівництві та реконструкції причалів – є тонкі стінки 

(больверк). Ця система складається з лицьової стінки та анкерної системи, у яку 

входять анкерна стінка (або інший вид анкеруючого пристрою). Можливі деякі 

варіації конструктивної схеми, але в кожну з них входить лицьова стінка зі 

шпунту. Шпунтова стінка та шпунтова паля працюють на згин, при цьому 

розрахункова схема всієї конструкції може розглядатися, як плоска деформація 

[6], так і в тривимірній постановці. Для визначення напружено-деформованого 

стану та розрахунку використовують метод скінченних елементів [8] та його 

сучасні інтерпретації. Самі шпунтові палі мають достатньо складну форму 

поперечного перерізу (зетовий, коритний, прямий, комбінований та інші види 

перерізу), тому їх інтерпретація у розрахунковій схемі, є достатньо творчою 

задачею і потребує математичного обґрунтування.   

Наведено загальні принципи ідеалізації поперечного перетину 

шпунтових металевих паль для використання в плоских та просторових 
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розрахункових схемах методу скінченних елементів у програмному комплексі 

для геотехнічних розрахунків Midas GTS NX.   

Ідеалізація шпунту при плоскій розрахунковій схемі 2D. 

Скінченні елементи, що використовуються при моделюванні 2D: 

1. Грунт моделюється елементами плоскої деформації (див. Рис. 4.43). 

Такі елементи використовуються для розрахунків споруд та їх основ, зокрема 

причалів, гребель і тунелів, коли типовий перетин споруди не змінюється на 

великій відстані в напрямку нормалі до площини даного перетину. Так як 

напруження в напрямку товщини елемента існують, напружений стан в таких 

елементах технічно не є двовимірним. 

 

Рис. 4.43.  Система координат елемента плоскої деформації 

 

2. Стінка моделюється балочним елементом для визначення повздовжніх, 

поперечних сил та моменту, що згинає.  На Рис. 4.44 наведено у графічному 

вигляді зусилля, деформації та система координат балочного елемента  в 

загальному вигляді. 

 

Рис. 4.44.  Зусилля, деформації та система координат балочного елемента 
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Рис. 4.45.  Фізична та ідеалізована модель шпунту 

 

Сам скінченний елемент має два вузла, відстань між ними характеризує 

його довжину. Геометричні характеристики перерізу слід вводити у форму 

Create/Modify 1D  Property  вкладенка Beam   Рис.4.46. 

 

Рис. 4.46.  Форма Create/Modify 1D  Property 
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Cross sectional area (A) (Площа поперечного перерізу). 

Torsional stiffness (Ixx) (Жорсткість при крученні) 

Жорсткість при крученні  – це характеристика опору крутному моменту, 

і обчислюється наступним  чином: 

 

𝐼                                                            (4.7) 

 

де, Ixx   – жорсткість при крученні, Т – крутний момент,  θ – кут скручування, G 

– модуль зсуву.  

Жорсткість при крученні може бути обчислена з використанням 

принципу Сен-Венана. За умови визначення ω – функції кручення, методом 

скінченних елементів, вираз (4.7) має наступний вигляд: 

 

𝐼 𝑦 𝑦 𝑧 𝑧 𝑑𝐴                       (4.8) 

 

Effective shear area  (Asy, Asz ) (Ефективна площа зрізу) 

Величина ефективної площі зрізу необхідна для обчислення зсувної 

жорсткості, яка характеризує опір дії поперечній силі. Якщо ефективна площа 

зрізу за деяким напрямком не задана, то деформації зсуву за даним напрямком 

ігноруються. 

𝐴 𝑆 𝐴                                                 (4.9) 

𝐴 𝑆 𝐴                                               (4.10) 

де,   Sky  та Skz –  коефіцієнт ефективної площі зрізу, що характеризує опір дії 

поперечній силі в напряму вісі y та z системи координат елемента, 𝐴 ,𝐴  – 

ефективна площа зрізу, що характеризує опір дії поперечній силі в напрямі вісі 

y та z у системи координат елемента.  

Area moment of inertia (Iyy, Izz) (Момент інерції перерізу) 
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𝐼 𝑧 𝑑𝐴                                                  (4.11) 

𝐼 𝑦 𝑑𝐴                                                 (4.12) 

 

Усі геометричні характеристики можна визначати та вводити в ручну, а 

можна скористатися методом скінченних елементів та визначити їх за 

допомогою вбудованого калькулятора геометричних характеристик в Midas 

GTS NX. Алгоритм дій для шпунту  PU32 наведено нижче.  

Алгоритм визначення геометричних характеристик: 

1. Імпорт абрису поперечного перерізу, для цього використовуємо 

електронну базу даних перерізів шпунту з сайту виробника у форматі dxf [5], 

або будуємо вручну за допомогою геометричних примітивів. 

 

Рис. 4.47.  Імпорт абрису поперечного перерізу 
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2. Перевірка геометричних розмірів 

 

 

Рис. 4.48.  Перевірка геометричних розмірів та одиниць виміру 

 

Масштабування моделі. У зв’язку з тим, що поперечний перетин в dxf 

файлі виконано в міліметрах, а розміри моделі в GTS NX прийнято в метрах, 

нам необхідно масштабувати модель з коефіцієнтом масштабу 0.001. 

 

 

Рис. 4.49.  Масштабування моделі 
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4. Побудова поверхні по грані.  

 

 

Рис. 4.50.  Побудова поверхні по грані 

 

5. Введення характеристик матеріалу, що відповідають механічним 

властивостям металу. 

 

Рис. 4.51.  Введення характеристик матеріалу 
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6.  Формування властивостей скінченного елемента, для формування 

поперечного перерізу. Будемо використовувати оболонкові скінченні елементи.  

 

Рис. 4.52  Формування властивостей скінченного елемента 

 

7. Тріангуляція контуру  

 

Рис. 4.53.  Формування мережі скінченних елементів 

8. Визначення геометричних характеристик поперечного перетину 

шпунту за допомогою вбудованого калькулятора в GTS NX. 
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Рис. 4.54.  Визначення геометричних характеристик поперечного 

перетину 

 

9. Формування властивостей поперечного перетину для завдання 

параметрів скінченному елементу типу балка. 

 

 

Рис. 4.55  Формування властивостей поперечного перетину для завдання 

параметрів скінченному елементу типу балка. 

При використанні плоскої розрахункової схеми слід умовно вирізати 1 

м.п. причалу, але який саме слід вирішувати інженеру. У роботі розглянуто два 
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варіанти: в 1 м входить 1 шпунт повністю  600 мм та другий частково 400 мм 

(Рис. 4.56 а);  в 1 м входять обидва шпунти по 500 мм. (Рис. 4.56 б). 

Для аналізу та можливості використання отриманих даних будемо 

порівнювати їх з даними, що наведені в сортаменті шпунту фірми ArcelorMittal 

[4]. Порівнювати будемо дві геометричні характеристики А (площу) та I 

(момент інерції) для чотирьох варіантів поперечного перерізу: один шпунт, два 

шпунти, 1 метр стінки (як показано на Рис. 4.56 а) та 1 метр стінки (як показано 

на Рис. 4.56 б). 

Результати визначення геометричних характеристик  перерізу та 

визначення відносних відхилень наведені у Табл. 4.1. 

 
 
      а)                                                                      б) 

 
 

Рис. 4.56.  Можливі вид поперечного перерізу  на 1 м стінки 
 
 

Таблиця 4.1 

Порівняння отриманих результатів з даними сортаменту для PU32 
 

Профіль 

Відповідно до [4] 
За результатами 
розрахунку 

Відносне відхилення 

Площа, 
см2 

Момент 
інерції I 

см4 

Площа, 
см2 

Момент 
інерції I 

см4 
% % 

для S 145.4 10950 144.2 10826 0.83 0.79 
для  D 290.8 86790 288.5 87059 0.79 0.31 

для 1 м стінки 
рис. 7 а 

242.3 72320 
237.9 

 
72511 

 
3.05 0.26 

для 1 м стінки 
рис. 7 б 

242.3 72320 224.8 80773 7.22 11.69 

 
За результатами розрахунків зроблено наступні висновки: 
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1. Використання методу скінченних елементів при визначенні 

геометричних характеристик поперечного перетину шпунту дає відносну 

похибку до 1 % щодо даних наведених у сортаменті. Що прийнятно для 

використання у подальших розрахунках причальних конструкцій.  

2. Для одного метру погонного стінки: в 1 м входить 1 шпунт повністю  

600 мм та другий частково 400 мм Рис. 4.56 а;  в 1 м входять обидва шпунти по 

500 мм. Найменше значення моменту інерції отримано для першого варіанту 

72511 см4, що співпадає зі значенням з сортаменту на -0.26 %. А для другого 

варіанту момент інерції більше на 12 %. Тому при розрахунках слід приймати 

найбільш невигідний варіант.  

 

4.5.2 Розрахункові параметри для врахування розрідження грунту  

 

Розрідження грунту відбувається, коли ефективні напруження у масиві 

стають близькими до нуля внаслідок утворення надлишкового тиску води в 

порах. Коли ми говоримо про розрідження, ми в основному говоримо про 

незв’язаний водонасичений ґрунт під короткочасним навантаженням, 

наприклад землетрус, коли надлишковий тиск пор не розсіюється. Внаслідок 

чого ґрунт розм’якшується і втрачає свою міцність на зсув, що призводе до  

великих деформацій. Одним із найважливіших завдань при моделюванні 

розрідження є визначення такого надлишкового пористого тиску, достатнього 

для настання граничного стану відповідно до моделі грунту. 

Модель UBCSAND – розроблена в Університеті Британської Колумбії 

(звідки походить назва UBC) Пуебло [9; 10; 11]. Модель розроблена спеціально 

для прогнозування розрідження ґрунту. Модель з деякими модифікаціями була 

реалізована та доступна користувачам в програмних комплексах Мidas GTS NX 

та Plaxis. 

Модель UBCSAND є моделлю ефективних напружень, що створена для 

моделювання явища розрідження піщаного ґрунту при сейсмічних впливах. 

Модель розрідження UBCSAND отримала подальший розвиток у GTS NX 
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завдяки неявного методу інтегрування для використання в тривимірних 

задачах. Пружня область роботи може моделюватися нелінійно-пружньою 

поведінкою, при цьому модуль пружності змінюється залежно від ефективного 

тиску. У пластичній області роботи поведінка матеріалу визначається 

функціями плинності трьох типів: зсувній (зсувне зміцнення), функцією 

стиснення (шатровое зміцнення), і функцією обмеження тиску. За допомогою 

опції зсувного зміцнення може бути враховано явище ущільнення грунту при 

циклічному навантаженні [9]. 

Для використання моделі UBCSAND необхідно визначити цілу низку 

параметрів грунту, методика їх визначення наведена нижче. 

Для визначення коефіцієнта модуля пружнього зсуву KG
e та показника 

модуля пружного зсуву (ne) Хардін [12] встановив, що число модуля пружного 

зсуву KG
e є функцією відношення пористості e та змінної A (пов’язаної з 

формою та розмір частинок піску) як 

 

AeFe
GK *)(                                               (4.13) 

Різні автори запропонували різні методи визначення значень змінних 

F(e), A та ne (Таблиця 4.2). 

Таблиця 4.2 

Характерні значення  F(e), A та ne [11, 12] 
 

Грунт A F(e) ne 
Пісок (округлі 

зерна) 700 (2.17-e)2/(1+e) 0.5 

Пісок 
(гострокутні 
шорсткі зерна) 

326 (2.97-e)2/(1+e) 0.5 

Пісок 320 (2.97-e)2/(1+e) 0.5 
Пісок 625 0.3+0.7e2 0.5 
Пісок 900 (2.17-e)2/(1+e) 0.38 

 

У польових умовах значення коефіцієнта модуля пружного зсуву KG
e 

можна отримати за допомогою вимірювань швидкості розповсюдження 

поперечних хвиль (Vs), використовуючи наступне співвідношення [10]: 
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2* sVe
GK                                                (4.14) 

 

де ρ – густина ґрунту, а Vs – швидкість розповсюдження поперечних хвиль. 

 Значення модуля пластичного зсуву KG
р слід приймати за результатами 

тесту на зсув [9], а значення показника модуля пластичного зсуву (np) можна  

прийняти  0,4 [10]. 

 Визначення пластичного модуля зсуву KG
p та показника модуля 

пластичного зсуву np. Отримали компонент пластичної деформації зсуву  

шляхом віднімання компонента пружної деформації зсуву від загальної 

деформації зсуву. Оскільки модуль зсуву G пов’язаний з модулем пружного 

зсуву KG
e та модулем пластичного зсуву KG

p 

 

 
Gp

G
Ke

G
K

pe  
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                        (4.15) 

 

де 
pтаe   ,   – повні, пружні та пластичні деформації відповідно. Тоді 

можливо отримати залежність [10] 

 




















Ge
G

K

Ge
GK

p
GK

*
                        (4.16) 

 

 Значення зчеплення с береться з результатів лабораторних та польових 

випробувань. 

 Об’ємний модуль пружності пов’язували з модулем пружного зсуву, 

можна отримати використовуючи наступне співвідношення [14]: 
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21
*5.1e

BK

e
G

K
                                        (4.17) 

 

 Для геотехнічних розрахунків, які включають навантаження та 

розвантаження або динамічне навантаження, для більш коректного 

моделювання ґрунту рекомендується використовувати занижене значення 

коефіцієнта Пуассона (0,15-0,25). Для оцінки параметрів жорсткості моделі 

UBCSAND у роботах [12; 13] використовували коефіцієнт Пуассона 0,12.  

Показник модуля об’ємних пружних деформацій me=0.5 відповідно до 

[13]. 

Значення коефіцієнта руйнування Rf  можна прийняти в діапазоні від 0,5 

до 0,98 [9]. Збільшується при зменшеннi щільності.  

Граничний кут внутрішнього тертя іноді називають кутом постійного 

об’ємного тертя φcv. Болтен запропонував для його визначення наступний 

емпіричний вираз: 

 

max8.0   cvр                                         (4.18) 

 

де ψ – кут дилатації ґрунту. 

Значення кута дилатації ψ у деяких дослідженнях вважалось рівним нулю 

[13; 14]. Використовуючи значення ψ = 0 у залежності (4.18), значення кута 

внутрішноього тертя постійного об’єму (φcv) дорівнює граничному куту 

внутрішноього  тертя (φp). 

Таблиця 4.3 

Характеристики піску для моделі UBCSAND 

Вид грунту 
kG

e kB
e kG

p ne me np c’ φp φcv Rf σt (N1)60 
      (kPa)    (kPa)  

 
Пісок (дрібний) 

 
120 

 
120 

 
36 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.4 

 
6 

 
18 

 
18 

 
0.95 

 
0 

 
6 

Пісок (в 
природньому 

стані) 
120  120  36  0.5  0.5  0.4  9.5  22  22  0.90  0  6 
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Пісок 
(ущільнений) 120  120  72  0.5  0.5  0.4  13  26  26  0.86  0  8 

 

   

4.5.3 Розрахунок в GTS NX з використанням 2-х мірного масиву ґрунту 

 

Створення розрахункової схеми починаємо з побудови абрису  споруди 

(Рис. 4.57) за допомогою геометричних примітивів, з урахуванням 

рекомендацій наведених в п. 4.2  

 
 

Рис. 4.57.   Побудова абрису споруди 
 

Для коректної тріангуляції необхідно визначити розміри скінченних 
елементів на гранях абрису Рис. 4.58.  

 

 
 

Рис. 4.58.   Умови тріангуляції 
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Створення бібліотеки матеріалів проекту, яка складається з пружнього 

матеріалу – сталь та двох моделей грунту – для моделювання засипки та основи.  

 

 

Рис. 4.59.   Бібліотека матеріалів проекту 

 

Для моделювання шпунту використовуємо пружній матеріал з 

характеристиками сталі Рис.4.60, що дозволяє зробити функціонал програми 

Midas GTS NX. 

 

Рис. 4.60.   Характеристики сталі 

Грунт основи моделюємо за допомогою моделі матеріалу Hardening Soil 

(small strain stiffness) Рис.4.61. 
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Рис. 4.61.   Характеристики ґрунту основи HS-1 

 

 

 

Рис. 4.62.   Характеристики ґрунту засипки HS-2 
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Створення характеристик елементів.  

Анкерний тяж моделюємо елементом ферми, що сприймає тільки осьові 

зусилля.  Шпунт моделюється елементом, що сприймає згин та кручення. 

Методика визначення геометричних характеристик наведена в п. 4.5.1.  

 

Рис. 4.63. Характеристики моделювання тяжу та шпунту 

 

Грунт моделюємо елементами плоскої-деформації Рис. 4.64.  

 

Рис. 4.64.  Елементи плоскої-деформації 

 

Створення мережі скінченних елементів та перевірка направлення 

місцевих осей стержнів та пластин.  
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Рис. 4.65.  Розрахункова схема МСЕ 

 

Створення елементів інтерфейсів та жорстких зв’язків навколо шпунту.  

 

Рис. 4.66. Інтерфейси та навантаження 

 

Створюємо окремо навантаження від власної ваги, натяг в тяжі та 

рівномірно розподілене навантаження. 

Наступний етап – це створення граничних умов. Для розрахунків на 

сейсмічні впливи в горизонтальному напрямі по боках розрахункової схеми 

використовуємо вільні зв’язки, по низу заборону вертикальних перемішень. 
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Рис. 4.67.  Граничні умови 

 

Стадії розрахунку: 

1. Початкова (власна вага+масив грунту); 

2. Обнуління деформацій; 

3. Моделювання конструкцій (лиц. стінка, анк. стінка, тяж + натяг, 

інтерфейси); 

4.   Засипка; 

5. Рівномірно розподілене навантаження. 

 

Рис. 4.68.  Параметри нелінійного  розрахунку 
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Рис. 4.69.  Переміщення на  стадії 5  

 

Як результат розрахунку можно проаналізувати переміщення на п’ятій 

стадії (Рис. 4.69). Видно характерну зону деформацій грунту за лицьовою 

стінкою. 

 

4.5.4 Аналіз напружено-деформованого стану причалу при реконструкції  

 

Існуюча конструкція причалу – больверк з металевого шпунту Ларсен V. 

Глибина причалу – 11,5 м. Розрахункове судно до реконструкції  DWT – 45 

тис.т. Анкерування лицьової стінки відбувається в двох рівнях за залізобетонні 

анкерні плити. 

Проектом реконструкції передбачається збільшення глибини причалу до 

13,5 м.  Розрахункове судно DWT – 70 тис.т. 

Для забезпечення проектних глибин передбачається будівництво 

оторочки у вигляді екранованого больверку. 

Лицьова стінка передбачена з металевого шпунту PU32, який 

занурюється до відміток -28,89...-32,69 м у БСВ. Для сприйняття кранового 

навантаження та зменшення впливу експлуатаційних навантажень на лицьову 

стінку передбачене влаштування екрануючої розвантажувальної платформи на 
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пальовій основі з металевих труб великого діаметру. Анкерування конструкції 

здійснюється ґрунтовими анкерами 103мм фірми ISCHEBECK TITAN, крок 

анкерів 2,4 м. 

Надбудова лицьової стінки – залізобетонна збірно-монолітна. Бетон 

конструкцій класу С25/30. 

Для прокладення інженерних комунікацій на кордоні передбачається 

потерна, що перекривається збірними залізобетонними плитами. 

Влаштування підкранового шляху колією 10,5 м передбачене по 

розвантажувальній платформі. Основа платформи – пальовий фундамент з 

металевих паль великого діаметру: палі кордонного ряду 1420/16, палі 

тилових рядів 1020/14. Крок паль у повздовжньому напрямку змінний 2,4 м, 

3,6 м, залежить від розташування ґрунтових анкерів. Крок паль у поперечному 

напрямку: 4,8 м – 3,0 м – 2,7 м. Відмітка занурення паль: кордонного ряду – 

мінус 34,74 м, другого ряду паль -мінус 31,34 м, третього ряду – мінус 30,84 м, 

тилового четвертого ряду паль – мінус 21,24 м. По палях кордонного ряду 

передбачені залізобетонні консолі у бік лицьової стінки для створення 

шарнірного обпирання екрануючої стінки. 

Ростверк – монолітний залізобетонний товщиною 600 мм, в місцях 

підкранових шляхів у вигляді балки розмірами 1,2 х 1,2 м. Бетон ростверку 

С25/30. 

Для виконання платформи з монолітного залізобетону передбачено 

виконання зворотного відсипання ґрунту. Для зворотної засипки пазух і 

створення території застосовується пісок з кутом внутрішнього тертя ≥28°. 
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Рис. 4.70. Розрахункова схема причальної споруди в програмі «Midas GTS 

NX» 
Для визначення напружено-деформованого стану розглянемо тривимірну 

розрахункову модель Рис.4.70. 

Розрахунок виконується послідовно на шести етапах.  

На першому етапі визначається напружено-деформований стан існуючої 

споруди без верхньої надбудови.  
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Рис. 4.71. Перший етап розрахунку існуюча споруда 

 

 

Рис. 4.72.  Загальні напруження ґрунтового масиву (перший етап) 

 

На другому етапі розрахунку, отримані на першому етапі переміщення в 

ґрунтах прирівнюються до нуля, тобто напружено-деформований стан 

ґрунтового масиву приводиться до вихідного початкового стану, від якого йде 

відлік переміщень.  
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Третій етап. Проводиться влаштування паль.  

 

 

Рис. 4.73.  Третій етап  влаштування паль 

 

Четвертий  етап. Влаштування нової  лицьової стінки та анкерних тяжів.  

На п’ятому етапі моделюємо конструкції нового причалу Рис. 4.74. 
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Рис. 4.74.  П’ятий етап 

 

Рис. 4.75.   Загальні переміщення ґрунтового масиву по Z (п’ятий  етап) 

 

В результаті статичного розрахунку конструкції у програмному 

комплексі Midas GTS Nx отримано епюри і графіки, що характеризують 

напруження, деформації та переміщення різних елементів системи у 

тривимірній постановці.  Загальні переміщення ґрунтового масиву по Z рис. 

4.75 характеризують роботу конструкції на стадії експлуатації.  
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Рис. 4.76.  Загальні переміщення ґрунтового масиву по Х (п’ятий  етап) 

 

На шостому етапі моделюємо виїмку ґрунту.  

 

  

Рис. 4.77.   Загальні переміщення ґрунтового масиву по Х (шостий етап) 

 

На сьомому етапі розрахунку, отримані на попередніх етапах 

переміщення в ґрунтах прирівнюються до нуля, тобто напружено-

деформований стан ґрунтового масиву приводиться до вихідного початкового 

стану, від якого йде відлік переміщень для причалу під час експлуатації. 

Восьмий та дев’ятий етапи – це навантаження від крану та експлуатаційні 

навантаження на причал при категорії вантажів «0» 
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 Рис. 4.78. Загальні переміщення ґрунтового масиву (восьмий та  дев’ятий 

етап) 

 

 На останньому десятому етапі визначається напружено-деформований 

стан причалу при аварії коли всі тяжі старого причалу вийдуть з ладу. В 

результаті для всіх етапів отримано різні епюри і графіки, що характеризують 

напруження, деформації та переміщення різних елементів системи. 

 Рис. 4.79.  Згинальний момент в палях екрану на дев’ятій стадії 
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Рис. 4.80  Згинальний момент в лицьовій стінці  на дев’ятій стадії 

 

4.6 Валідація методу розрахунку   

 

Для виконання валідації необхідно вибрати конструкцію аналог, з якої 

надалі будуть зіставлятися отримані чисельним шляхом дані. Аналогом може 

виступати, як модель (натурні експерименти), так і результати ручного 

розрахунку. У практиці проектування, до теперішнього часу стінки 

розглядаються як вертикальні балки, що знаходяться під впливом активного і 

пасивного тиску ґрунту, що визначаються за формулами Кулона (методи Е. 

Якобі, Блюма-Ломейера і ін.). Однак одержувані при цьому зусилля в елементах 

конструкцій виявляються перебільшеними, а конструктивні рішення-

неекономічними. Тому від порівняння з ручним розрахунком ми відмовилися. І 

валідацію методу розрахунку методом скінченних елементів в Midas GTS NX 

виконуємо зіставленням з результатами експериментальних досліджень, що  

виконані В. М. Ренгач [15]. 
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Натурні дослідження заанкерених металевих і залізобетонних шпунтових 

стінок були проведені В.М. Ренгачем на восьми дослідних ділянках 

глибоководного морського причалу (відмітка дна біля стінки 10 м) загальна 

протяжністю 1 км. Дана стінка на довжині 475 пог. м зведена з металевого 

шпунта «Ларсен-V» Рис.4.81 і на ділянці 525 пог. з залізобетонного шпунта 

перетином 45 X 50 см. Довжина шпунта становила 20-21,5 м. При цьому 

випробування велися, починаючи від спостережень в період зведення стінки із 

заповненням пазухи ґрунтом (рис. 4.82) до періоду експлуатації. Грунт – пісок, 

р = 35-36 °. 

 

Рис. 4.81.  Розрахункова модель та графоаналітичний розрахунок 
шпунтової стінки (метод Блюма-Ломейра) [15] 

φ=36°; MMax=67тм; Rp=26т; 𝑓 11,5 см; 𝑓 9,1см 

 

 

 

 

 

Епюра тиску Епюра М Пружна лінія 
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Рис. 4.82. Етапи навантаження стінки ґрунтом засипки [15] 

1 – шпунтова стінка; 2 – тензодатчик на анкерних тяжах; 3 – анкерні 

плити; 4 – анкерні тяжі. 

 

 

Рис. 4.83. Побудова пружних ліній шпунтової стінки [15] 

 

Для порівняння з експериментальними даними виконали розрахунок 

причальної стінки глибиною біля причалу 10 м, з шпунта Ларсен 5 УМ, 

зворотня засипка з піску з коефіцієнтом пористості 0.7. Розрахунок виконувався 

для плоскої розрахункової схеми, як описано у п. 4.5. Розрахункові 

характеристики наведенні у Табл. 4.4 та 4.5.  
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Таблиця 4.4 

Властивості матеріалу стінки  

 

 

Таблиця 4.5 

Властивості матеріалів для ґрунту 

 

У таблиці 4.6 представлені результати розрахунку і їх порівняння з 
експериментальними даними. 

 

 

 

 

 

 

Параметр 
Наймену
вання 

Значення для Од. виміру 

Л5  

Тип поведінки Material 
type 

Elastiс  

Нормальна жорсткість   ЕА 7.56106 кН/м 
Згинальна жорсткість   EI 107103 кНм2/м 
Еквівалентна товщина D 0.41 м 

Вага W 24 кН/м/м 
Коефіцієнт Пуассона  0,3 - 

Параметр Найменування Шар піску Од. 
вим. 

Модель матеріалу Model Мод. Мор-
Кулон 

- 

Тип поведінки матеріалу Type Дренований - 
Питома вага грунту unsat 20 кН/м3 

Питома вага насиченого 
ґрунту 

sat 21 кН/м3 

Модуль Юнга  Eref 28000 кН/м2 
Коефіцієнт Пуассона  0,3 - 

Зчеплення  сref 1,0 кН/м2 
Кут тертя  28  
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Таблиця 4.6 

Порівняння результатів розрахунку МСЕ з експериментальними 
даними Ренгач В.М.  

Параметр Найм. Од. вим. МС HS HSS За [9] 
Максимальний згинальний 
момент в лицьовій стінці 

М+ кНм/м 205 20 42  
М- кНм/м 236 398 409 460 

максимальні переміщення Ux max Мм 3.0 6.7 5.8 8.7 

Зусилля в тяжі N тяга кН 365 443 453 440 
 

Рис. 4.84.  Порівняння деформацій шпунтовшпунтової стінки  

 

На рси.4.84 представлено порівняння експериментальних даних 

деформацій в лицьовій стінці отриманих Ренгач В.М. [9] з результатами 

розрахунку за моделями: Мора-Кулона (Mohr-Coulomb); моделлю ґрунту, що 

зміцнюється (Hardening Soil); моделлю ґрунту, що зміцнюється, з урахуванням 

малих деформацій Hardening Soil (small strain stiffness). 
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Таблиця 4.7 

Порівняння результатів розрахунку за різними моделями грунту 

 Mohr-Coulomb Hardening Soil Hardening Soil Small Strain 

Н
ап
ру
ж
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 σ
xx
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4.7 Висновки до розділу 4 

 

1. Запропоновано та сформульовано загальні правила та принципи 

побудови розрахункових схем причальних споруд з використанням методу 

скінченних елементів з валідацією та верифікацією схем та методів 

розрахунку. Виконано аналіз напружено-деформованого стану причалів під 

час дії екстремальних значень навантажень. 

2. Аналізуючи отримані дані можно зробити висновок, що найбільший 

збіг розрахункових та експериментальних даних отриманно з використанням 

моделі грунту Hardening Soil Small Strain при чому відхилення в значенні 

згинаючих моментів 11%, а за деформаціями 20%. Результати розрахунку за 

моделлю Mohr-Coulomb показав, що використовувати її при проектуванні 

причалу типу «больверк» слід дуже обережно, краще використовувати моделі 

грунту відповідно до рекомендацій наведених у п. 3.9. Результати отримані у 

розділі 4 було опубліковано у [3; 17-26]. 

 

4.8 Список використаних джерел до розділу 4  

 
1. Ворожцов Е. В. Разностные методы решения задач механики 

сплошных сред : учеб. пособие. Новосибирск : Издательство НГТУ, 1998. 86 с. 

2. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Київ : 

Мінрегіонбуд України, 2009. 

3. Клованич С. Ф., Безушко Д. И. Метод конечных элементов в 

нелинейных расчетах пространственных железобетонных конструкций. 

Одесса : ОНМУ, 2009. 93 с. 

4. Стальные шпунтовые сваи. Общий каталог 2018. – ArcelorMittal, 

2018. – 64.  URL: https://sheetpiling.arcelormittal.com/wp-

content/uploads/2017/10/AMCRPS_General_Catalogue_GB_2019_web.pdf 

5. AutoCad files.  The full range of ArcelorMittal’s steel sheet piles 2019. 

URL: https://sheetpiling.arcelormittal.com/download-center/autocad-files/ 



223 
 

6. Fedorovsky V. G., Kolesnikov Yu. M., Kurillo S. V., Levachev S. N. 

Piles in Hydrotechnical Engineering. CRC Press, 2002. 264 p. 

7. Werner S. D., Rix G. J., DesRoches R.Seismic risk management for 

seaports. 4th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing. China, 2008. 

URL: http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/14_S30-003.PDF.  

8. Zienkiewicz O. C. The finite element method. Megrow-Hill Book 

Company (UK) Limited, 1986. 787 p. 

9. Пособие по расчетам GTS NX. Midas GTS NX. 2020.  URL: 

http://ru.midasuser.com/web/page.php?no=65 (дата звернення: 23.11.2020). 

10. Puebla H., Byrne  P. M., Phillips R Analysis of CANLEX liquefaction 

embankment: prototype and centrifuge models. Canadian Geotechnical Journal. 

1997. No. 34. P. 123-145. 

11. Puebla H. A constitutive model for sand analysis of the CANLEX 

embankment : PhD Thesis / University of British Columbia, Vancouver, Canada ; 

1999.  

12. Hardin B.O. The nature of stress strain behavior of soil. Proceedings of 

the ASCE Geotechnical Engineering  Division Specialty Conference Earthquake 

engineering and soil dynamics(June 19-21, 1978, Pasadena, California). American 

society of civil engineers, New York, 1978. P. 3-90. 

13. Beaty M. H., Byrne P. M. An Effective stress model for predicting 

liquefaction behavior of sand. ASCE GSP : Proceedings, Specialty Conference on 

Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics III, Seattle/ ed. by 

Dakouluas M. and Holtz . 1998.No. 75. Vol. 1.  P. 345-350. 

14. Petalas A., Galavi V. Plaxis liquefaction model UBC3D-PLM. URL: 

http://kb.plaxis.nl/sites/kb.plaxis.nl/files/kb-downloads/UBC3D-

PLM%20%28REPORT%29.Jan2013.pdf 

15. Ренгач В. Н. Шпунтовые стенки. Расчет и проектирование. 

Издательство литературы по строительству. Ленинград, 1970,.106 с. 

16. РД 31.3.06-2000. Руководство по учету сейсмических воздействий 

при проектировании морских гидротехнических сооружении типа «Больверк». 



224 
 

17. Безушко Д. И., Мироненко И. Н. Использование криволинейного 

слоистого объемного конечного элемента в расчетах железобетонных плит. Зб. 

наук. пр. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. 2011. № 1 (29). 

С. 102-109.  

18. Безушко Д. І., Арсірій А. М., Мурашко О. В. Визначення 

навантаження на причальну споруду від дії вітру на портальний кран з 

використанням методу скінченних елементів. Вісник ОДАБА. 2013. Вип. 51. С. 

19-23.  

19. Сравнительный анализ методов испытаний динамическими 

нагрузками / Д. И. Безушко, А. В. Мурашко, В. Н. Кобский, А. Н. Арсирий. 

Вісник ОДАБА. 2014. Вип. 53. С. 256-268. 

20. Dynamic Calculation of the Pile Supported Wharf / D. Bezushko, 

K. Iegupov, G. Meltsov, V. Iegupov. Academic journal: Іndustrial machine, 

building, civil engineering. 2018. Vol. 2. No. 51. P. 37-44.  

21. Безушко Д. И., Ашутов С. С., Калин А. Н. Сейсмостойкость 

монолитного безригельного каркаса в соответствии с действующими 

нормативными документами разных стран. Modern imgineering and Innovative 

Technologies. 2019. Issue 7. Part 1. Р. 97-104.  

22. Bezushko D., Ashutov S. S., Kalin A. N. Verification system of 

information model reinforced сoncrete building for calculation and design. Modern 

Scientific Researches. 2019. Issue 8. Part 1. P. 51-58. 

23. Безушко Д. І., Арсірій А. М., Коробенко О. В. Дослідження впливу 

жорсткості шпунта на напружено-деформований стан причальних тонких 

стінок. Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини : зб. наук. пр. 

2019. Вип. 23. С. 5-10.  

24. Безушко Д. І., Арсірій О. І., Іллічов В. Г. Визначення геометричних 

характеристик шпунта для розрахунків деформування тонких стінок у 2D 

постановці. Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини : зб. наук. пр. 

2020. Вип. 24. С. 11-18.  



225 
 

25. Безушко Д. І., Дорофєєв В. С., Клованич С. Ф. Система моніторингу 

технічного стану причалу з використанням технології інформаційного 

моделювання. Modern engineering and innovative technologies. 2020.  Issue 14. 

Part 2. Р. 37-43.  

26. Безушко Д. І., Дорофєєв В. С., Клованич С. Ф. Рекомендації щодо 

використання нелінійних моделей грунту при визначенні напружено-

деформованого стану споруд. Modern Scientific Researches. Minsk, Belarus.  

2020. Issue 14. Part 1. P. 55-61.  

 

 

 

  



226 
 

5 НАДІЙНІСТЬ ПРИЧАЛІВ ТА АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-

ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПІД ЧАС ДІЇ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 

ЗНАЧЕНЬ НАВАНТАЖЕНЬ 

 

 

Протягом останніх трьох-чотирьох декад в дослідженнях, що присвячені 

розробці методів кількісної оцінки експлуатаційної надійності причальних 

споруд, почали широко використовуватися ймовірнісні методи розрахунку. Це 

викликано прагненням уточнення раніше існуючих методик розрахунку 

показників надійності причальних споруд, які не враховували динамічний і 

стохастичний характер експлуатаційних і природних навантажень, що діють 

на конструктивні елементи причалів, а також імовірнісні властивості ґрунтів, 

що лежать в основі причальних споруд. 

 Адекватність методів оцінки надійності споруди повністю визначається 

достовірністю і точністю моделей навантаження, моделей роботи матеріалів, 

з яких виконані елементи конструкцій причалів, і моделей відмов (тобто 

моделей для визначення критеріїв надійності і ймовірності настання відмов 

окремих елементів конструкції).  

Крім того, в українських великих морських портах в останні роки 

склалася тенденція до розміщення в тиловій зоні причалів занадто великої 

кількості вантажу без урахування реального технічного стану конструкції 

причалу. Це може призвести до перевищення навантажень над залишковою 

міцністю споруди і, як наслідок, до аварії причалу. Практика експлуатації 

причальних споруд свідчить про те, що набагато дешевше регулярно 

відстежувати і прогнозувати навантаження на причал і стан його елементів, 

ніж проводити капітальний ремонт причалу після його повного і навіть 

часткового руйнування. 

Тому важливою науковою проблемою є розробка методів кількісної 

оцінки показників надійності причальних споруд, в яких перераховані три 

групи моделей мають однаковий рівень точності. Особливо 
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малодослідженими в теорії надійності причальних споруд поки ще є моделі 

відмов під дією різних видів експлуатаційних навантажень (оperatiоnal lоаds).  

До основних видів експлуатаційних навантажень, що діють на причальні 

споруди, належать такі: 

а) навантаження від навалу суден при їх швартуванні і під час їх стоянки 

протягом періоду дії несприятливих гідрометеорологічних чинників (вітер, 

хвилювання та ін.); 

б) навантаження, що передаються на конструктивні елементи споруди 

через ґрунт в результаті тиску вантажів, що зберігаються в тиловій зоні; 

в) навантаження від перевантажувальних машин і рухомого складу 

(вагони, автомашини), що знаходиться на причалі. 

До епізодичних навантажень слід відносити: 

а) сейсмічні навантаження. 

Зазначені навантаження в реальних виробничих умовах в будь-який 

момент часу випадкові за величиною, місцем виникнення, а також за 

тривалістю впливу. Їх прогнозування грає важливу роль для безпечної 

експлуатації причальних споруд, оскільки в процесі цієї експлуатації має місце 

накопичення залишкових деформацій в елементах конструкції, а пропускна 

здатність причалу зазвичай вважається постійною за період його експлуатації 

[1; 2]. 

У довіднику з проектування портів [3] в главі 10 надана лише загальна 

інформація про конструкцію типу «больверк», включаючи епюри тиску 

ґрунту, а в 13-й главі надана тільки загальна інформація про портові 

контейнерні термінали загалом. 

В роботі [4] запропонована імітаційна модель для прогнозу зносу 

поверхні вузлів причальної споруди з бетону під дією морської води і 

знайдений розподіл ймовірності часу початку руйнування споруди через 

утворення тріщин. При цьому граничний стан визначається як початок корозії 

сталевої арматури. У статті [5] дається оцінка ефективності методу зниження 

шкоди стінці причальної споруди гравітаційного типу, який заснований на 
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ущільненні піску в основі споруди. З цією метою запропоновано використання 

методу імітаційного моделювання в поєднанні з методом скінченних 

елементів. В результаті чисельного моделювання і контрольних тестів було 

встановлено, що зміщення стінки причалу відбувається в основному поблизу 

підошви і що характеристики ґрунту підстави впливають на розмір 

пошкодження. В [6] для оцінки надійності споруди, що схильноа до впливів 

стохастичного навантаження розроблений метод визначення ймовірності 

першого виходу значень основних параметрів споруди за задану область. 

Зовнішнє навантаження описується багатовимірним гауссовим 

розподілом. Метод заснований на представленні події «відмова конструкції» 

як послідовності миттєвих відмов на дискретній шкалі часу. Виконано також 

аналіз чутливості ймовірності першого виходу вектора параметрів за задану 

область. Метод включає в себе облік сейсмічних навантажень. В [7] 

запропонований стохастичний метод скінченних елементів для оцінки 

ймовірності відмови для різних сценаріїв зовнішнього навантаження на 

причальну споруду (розглянуто вітрове навантаження). За допомогою 

запропонованого методу визначають ймовірні пошкодження паль причалів. В 

[8] аналізується загальна проблема безпеки морських транспортних систем і 

надійності їх роботи. В [9] виконаний аналіз напружено-деформованого стану 

причалу з використанням методу скінченних елементів, але без урахування 

випадкового характеру дії експлуатаційних навантажень на причал. 

Слід зазначити, що хоча методи випадкових процесів вже досить давно 

пропонуються для моделювання зовнішніх навантажень на будівельні споруди 

(див., наприклад, [1]), проте щодо врахування специфіки формування 

експлуатаційних (тобто неприродних) навантажень детальних досліджень 

проведено поки що мало. 

У той же час, для математичного опису експлуатаційних навантажень, 

що діють на причали, доцільно використовувати спеціальні типи випадкових 

процесів, що застосовуються в теорії відновлення, теорії надійності, теорії 

масового обслуговування і теорії запасів. У монографії [10] розглянуті основні 
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види моделей навантаження з урахуванням умов експлуатації причалів і 

наведені відповідні формули для розрахунку функції надійності (тобто 

ймовірності їх безвідмовної роботи протягом заданого тимчасового інтервалу) 

для найпростіших моделей обслуговуючих систем. Однак ці результати 

засновані головним чином на обліку горизонтальних навантажень на причал 

від суден, що швартуються, що діють миттєво. Однак в експлуатаційній 

практиці важливу роль відіграють також довготривалі горизонтальні і 

вертикальні навантаження від причалів вантажів, що зберігаються в тиловій 

частині і від перевантажувальних машин, що розташовані на кордоні причалу 

і виконують основну роботу по навантаженні-вивантаженні суден. Облік 

зазначених видів навантажень в розрахунках надійності причальної споруди 

вимагає відповідного узагальнення відомих методів обчислення ймовірності 

настання аварії причальної споруди і виконання додаткових теоретичних 

досліджень. 

 

5.1 Метод розрахунку ймовірності аварії причалу при вертикальному 

стохастичному навантаженні 

 

Цей розділ присвячено розробці методу знаходження ймовірності 

першого перевищення кількісті вантажу на складському майданчику 

портового терміналу гранично допустимого значення, що може призвести до 

перевищення граничного значення напружень і деформацій стінки причалу, 

тобто до його аварії. У загальнотеоретичному плані мова йде про розробку 

методу контролю відповідності несучої здатності причалу і його пропускної 

здатності. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

- розробити ймовірнісну модель роботи портового терміналу для обліку 

випадкових коливань у часі кількості вантажу на складі і відповідного 

експлуатаційного навантаження на основні конструктивні елементи 

причальної споруди; 
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- сформулювати критерій безпечної роботи причалу при дії на нього 

навантаження від вантажу, що змінюється випадковим чином та зберігається 

на складі в тиловій зоні причалу; 

- знайти аналітичний вираз для розрахунку вірогідності відсутності аварії 

(або ж ймовірності аварії) причалу при перевищенні кількості вантажу на 

складі величини, що призводить до надмірно великого тиску на стінку 

причалу; 

- розробити критерій доцільності страхування причалу від передчасної 

відмови через занадто великі експлуатаційні навантаження. 

В [10-12] був розроблений ряд моделей експлуатаційних навантажень, 

що діють на причал, які засновані на використанні методів теорії масового 

обслуговування і теорії запасів. Це пояснюється тим, що порт є класичним 

прикладом обслуговуючої системи, а причал – основним технологічним 

елементом, тобто каналом обслуговування.  

Розглянемо портовий термінал, який складається з причалів для 

прийняття і навантаження вантажу на судна і склад в тиловій зоні. Приймемо, 

що однорідний вантаж завозиться на термінал суднами. Вважаємо, що 

інтервали часу між прибуттям суден є незалежною випадковою величиною, 

що відповідає нормальному закону розподілу з параметром λ. Іншими словами 

потік суден описується моделлю однорідного пуассонового процесу з 

параметром λ. Вантажомісткість всіх суден також вважається взаємно 

незалежними випадковими величинами, розподіленими по одному і тому ж 

закону розподілу G (x). Весь вантаж із суден вивантажується на склад, звідки 

він вивозиться наземним видом транспорту рівномірно з постійною 

інтенсивністю, що дорівнює W.  

 Введемо наступні умовні позначення: 

 γk  – завантаження k-го за рахунком судна, що прибуло та 

 

{ } ( ) ;1 x G x  P  
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τk – випадковий інтервал часу між прибуттям k-1 і k судна, причому 

{ } 1 .1
tt e    P  

випадкові значення  .,...2,1  і .,..2,1   передбачаються незалежними. 

Будемо вважати, що середній інтервал між прибуттям суден 1 /λ значно 

більше, ніж середній час розвантаження судна на склад, тобто будемо 

нехтувати часом розвантаження судна. 

 Структурна схема описаного портового терміналу представлена на рис. 

5.1.  

 

 

Рис. 5.1. Структурна схема роботи портового терміналу 

 

Вантаж, що зберігається на складі створює додатковий тиск через ґрунт 

на стінку причалу, що може призвести до її деформації (або аварії) і 

тимчасового виведення причалу з експлуатації. Гранично допустима величина 

напружень від бокового тиску σ0 визначається законом Кулона і обчислюється 

за формулою: 

,0 ва
                                                (5.1) 
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де λа – коефіцієнт, який визначається за формулою: 

 

                               );
24

(tg                 2  a  

 

де β – кут внутрішнього тертя (див. рис. 5.2); σв- граничне значення 

вертикального тиску на ґрунт, що створюється вантажем на складі. Якщо 

вважати, що вантаж на складі рівномірно розподілений по його площі, то 

можна приблизно оцінити величину в  наступним чином: 

 

                                              ,              
S

E
в                                           (5.2) 

де E і S позначено місткість і площа складського майданчика терміналу. 

 

 

Рис. 5.2. Схема визначення тиску ґрунту на лицьову стінку з 

урахуванням експлуатаційних навантажень 



233 
 

(q 1, q2, q3 – кількість вантажу на складі) 

 

За допомогою формул (5.1), (5.2) критерій безвідмовної роботи 

причальної стінки може бути виражений нерівністю: 

 

                                               ,)(
0

EaStZ                                       (5.3) 

 

де  Z(t) – кількість вантажу, що знаходиться на складі в момент часу t. 

 Оскільки моменти часу відвантаження вантажу на склад і навантаження 

на ТЗ вантажу зі складу, відбуваються у випадкові моменти часу, а судна 

прибувають на термінал нерівномірно в часі, то кількість зберігається на 

складі вантажу Z (t) можна розглядати як випадковий процес. 

 Найбільший інтерес, з точки зору безпеки експлуатації причалу, являє 

момент часу першого досягнення процесом Z (t) свого гранично допустимого 

значення Ea = Q . Це випадкова подія може розглядатися, як момент 

настання події, яка пов’язана з певною шкодою для самої причальної споруди, 

а також зі збитками для оператора портового терміналу, викликаними 

неможливістю приймання та обробки суден в період ремонтних робіт. 

Для вирішення зазначеного завдання необхідно побудувати і дослідити 

вірогідну модель процесу коливання кількості вантажу на складі терміналу 

(причалу). Для цього можна використовувати методи теорії ризику 

(розорення) [13], з деякою модифікацією. 

З прийнятих вище припущень видно, що подія Z (t)> Q може наступити 

лише в момент прибуття чергового судна з вантажем. Математична умова 

того, що кількість вантажу на складі вперше перевищить значення Q в певний 

момент часу при розвантаженні вантажу з чергового судна (вважаємо, що в 

початковий момент часу перше судно вивантажило вантаж на склад). Ця умова 

має наступний вигляд: 
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               (5.4) 

 

Позначимо через Rn(Q) ймовірність того, що перше перевантаження 

складу (що приводить до аварії причалу) відбудеться в момент розвантаження 

вантажу з (n + 1) судна. За визначенням, з урахуванням умови (5.4), можна 

записати: 

 

                       1 ( ) ( { ... ( ... )}).21
1

n
R Q Q Wn kk

k
          


P        (5.5) 

 

Відзначимо, що 1-Rn(Q) є ймовірність того, що склад не перевантажено 

після прибуття перших n суден. Далі, за формулою повної ймовірності з (5.5) 

маємо: 

 

,)(),(
00

)(1                              dtxdGtxnPteQnR 



                        (5.6) 

де 

 ( , ) ( { ... ( ... )} , ).2 21 1
1

n
P x t Q W x tn kk

k
             


P           (5.7) 

 

За умови, що  γ1 = x<Q, τ2 = t  перша подія під знаком в правій частині 

(7.7) ймовірна. 
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 При k ≥ 2   )}...2...1 ({ kk WQ     можна переписати у 

вигляді )},...(...{ 1111   kk WQ   де

.,11, WtхQQiiii     

Оскільки випадкові величини γi, τi  незалежні в сукупності, то 

послідовність  ,...322,1 ,,...    збігається за розподілом з послідовністю  

γ1,γ2, З тієї ж причини послідовність   ,...,,..., 3221    збігається з 

розподілу з послідовністю τ1 , τ2 ,  отже 
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1
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        (5.8) 

 

Зіставляючи цю ймовірність з правою частиною формули (5.5), ми 

бачимо, що вона дорівнює 

 

                    ).(11)(11                 WtхQnRQnR   

 

Тоді з (5.6) – (5.8) випливає наступне рекурентне співвідношення: 

 

   

).()(11                                               
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0

1
1[

0
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QGQR

ndtxdGWtxQ
Q

n
RteQnR



 
  

   (5.9) 

 

За допомогою співвідношення (5.9) і математичної індукції неважко 

показати, що  

                       ,...2,1,0)(                              nnR                            (5.10) 
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Будемо розглядати роботу терміналу в сталому режимі, тобто при n→
. Слід зауважити, що такий режим існує не завжди, а тільки при певних 

припущеннях. Будемо вважати, що середня інтенсивність надходження 

вантажу на склад дорівнює λMγ1  Суворо менше, ніж інтенсивність його 

вивезення зі складу, тобто 

 

                                                  1M <  W.                                         (5.11) 

 

Виконання (5.11) «склад-причал» необхідне для того, щоб з плином часу 

кількість вантажу на складі не збільшувалася необмежено. При цьому 

відношення λMγ1 / W <1 має сенс коефіцієнта використання складу за часом. 

Відзначимо, що R (Q) є ймовірність події «в певний момент часу, вантаж 

на складі перевищить значення, яке призведе до утворення критичного 

значення напружень в боковій стінці причалу, тобто – аварії». 

 З (5.9) при n → ∞ отримуємо наступне лінійне інтегральне рівняння 

типу згортки для знаходження ймовірності того, що склад ніколи не буде 

перевантажено  1 – R (Q): 

 

                        





Q
dtxdGteWtxQRQR

0
.)()](1[

0
)(1            (5.12) 

 

Зауважимо, що з (5.10) при n →  

 

                    .0)(                             R                                               (5.13) 

 

Знайдемо рішення рівняння (5.12) для деяких окремих випадків. 

1) Вантаж всіх суден однаковий та  дорівнює g.  

 У цьому випадку рівняння (5.12) матиме наступний вигляд: 
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0

.)](1[)(1             dtWtgQRteQR                (5.14) 

Після заміни змінної інтегрування за формулою: 

 

                                                   y= Q –-g +Wt 

 

рівняння (5.14) приводиться до вигляду:  

 

  .,/))(1(//))(1( gQe
gQ

dyWyeyRWge
W

WQQR 




   (5.15) 

        

Після диференціювання обох частин рівняння (5.15) за Q прийдемо до 

наступного лінійного диференційного рівнянь першого порядку з аргументом 

та затримкою: 

 

                                   .  )),()((   )( gQgQRQR
W

QR    

 

При 0 ≤ Q <g вважаємо, що R (Q) = 1. Розв’язок цього рівняння має 

вигляд: 

                                              ,,)( gQQeQR                                 (5.16) 

  

де ρ – єдиний  розв’язок рівняння, що відповідає умові (5.11) 

 

                                               ρ = g
W

e ( −1) .    

 

2) Вантаж всіх суден випадковий, тобто 

                                             1)( xG  −  ,0,/  xe gx   
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де  g = M γ1  – середнє значення вантажу на судні. 

При цьому з (5.12) отримуємо наступне рівняння: 

 

                


 
Q

dxdtgxeWtxQRtegQR
0

./)](1[
0

)/()(1       (5.17) 

 

З (5.17) при Q = 0 випливає, що R (0) = 1. Зробивши заміну змінної 

інтегрування в інтегралі в правій частині рівняння (5. 17) 

 

y= ,WtxQ   

 

після ряду перетворень приведемо його до вигляду:  

 

     
 

Q
dydtgyeyRtgWegQRgQe

0
./)](1[

0

)/()/())(1( /          

 

Після подвійного диференціювання обох частин останнього рівняння по 

Q прийдемо до наступного лінійного однорідного диференціального рівняння 

2-го порядку 

                                              )()
1

()( QR
Wg

QR    = 0 .                

 

Розв’язок  останнього рівняння при початкових умовах (5.13) та  (5.17)) 

 

                                                  R(0) =1, 0)( R  

 має вигляд: 

                                          exp)( QR [ ].)
1

( Q
Wg

                              (5.18) 
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Таким чином, у розглянутих окремих випадках ймовірність того, що 

аварія причалу колись станеться, визначається за простими формулами (5.16) 

і (5.18). Важливо відзначити, що зазначена ймовірність залежить від керованих 

величин, а саме від W і Q, що дозволяє керівництву терміналу контролювати і 

прогнозувати можливість настання аварії причальної споруди через її 

перевантаження. 

Деякі практичні шляхи використання. З метою ілюстрації отриманих 

результатів розглянемо дві практичні задачі: 

 1) Оцінка інтенсивності вивезення вантажу зі складу, що гарантує 

досить малу ймовірність аварії причалу.  

Гарантоване значення параметра W, що забезпечує з малою вірогідністю 

  аварію причалу, визначається з умови  

.)(              
.

QR  

 

Якщо використовувати формулу (5.18), то значення параметра W 

знаходиться за формулою:  

 

 




ln1
Q
g
g

W


 .                                        (5.19) 

 

Відзначимо, що вираз (-Wg / Q) ln ε в рівність (5.19) має сенс резерву 

пропускної спроможності складу, що забезпечує виконання так званої умови 

ненасиченої прогнозованої системи «склад-причал» або умови її статистично 

врівноваженої (стійкої) роботи (5.11), а також гарантує малу ймовірність 

настання аварії причалу. 

 2) Обґрунтування доцільності страхування збитку від аварії причалу.  

 Знайдена ймовірність безвідмовної роботи причалу )(QR дозволяє 

також вирішити задачу про доцільність страхування портовою адміністрацією 

або оператором терміналу ризику аварії причалу через перевищення кількості 
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вантажу на складі гранично допустимої величини Q. При цьому 

передбачається, що величина очікуваного збитку від аварії може бути оцінена 

і становить r. Нехай договір про страхування цього збитку полягає зі 

страховою компанією на період Т, а величина страхової премії за цей період 

за договором дорівнює с. Складемо функцію виграшу порту для кожного з 

двох варіантів рішення: страхувати або не страхувати цей ризик. Позначимо 

значення функції виграшу для зазначених двох варіантів відповідно через Рстр  

і Рнстр,  через А – подію «в періоді T сталася аварія причалу». Неважко 

помітити, що 

 

                                            
),()(

),()(

ArIAсIP

ArIAcIP

нстр

стр




                             (5.20) 

 

де I (A) – індикатор події А. Оскільки ймовірність настання події А 

дорівнює R (Q), то з (5.20) знаходимо середній виграш порту при кожному 

варіанті: 

                      

                                         
)).(1()(

)),(1()(

QRrQсRP

QRrQcRP

нстр

стр





М

М
 

 

Зауважимо також, що з (5.20) випливає рівність 

 

                                             нстрРстрP DD  . 

 

Таким чином, страхування буде доцільним, якщо виконується умова 

 

                                           нстрPстрP MM   
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або 

                                                 .)(

.

cr
rQR


                                            (5.21) 

 

Якщо завантаження суден підпорядковані закону розподілу, то умова 

(5.21) з урахуванням формули (5.18) прийме наступний вигляд: 

 

                                            .ln)
1

(
cr

r
Q

Wg 
   

        

Якщо, наприклад, Wg /  = 0,8, Q = 3g і r = с, то згідно з цією умовою  

страхувати причал від аварії доцільно (0,6 <0, 693), а при Q = 4g – немає 

необхідності (0,8> 0, 693). 

Висновки до п. 5.1.2. 

 1) За допомогою методів теорії ризику побудована імовірнісна модель 

роботи системи «склад-причал» на портовому терміналі з урахуванням 

випадкового підходу суден для розвантаження вантажу і рівномірного 

завезення вантажу на склад наземним видом транспорту. 

2) Сформульовано критерій безпечної роботи причалу при дії на його 

конструктивні елементи випадкового навантаження від вантажу, що 

зберігається на складі в тилу причалу, у вигляді ймовірності не перевищення 

гранично допустимого тиску на лицьову стінку причалу. 

3) Знайдено аналітичні вирази для ймовірності безвідмовної роботи 

причалу для різних функцій розподілу завантаження суден. 

4) Сформульовано критерій економічної доцільності страхування 

причалу від раптової відмови внаслідок перевищення експлуатаційними 

навантаженнями гранично допустимого значення на заданому періоді часу.  

5) Запропонований вище підхід до оцінки ймовірності аварії причалу, 

заснований на побудові та аналізі ймовірнісної моделі роботи портового 

терміналу, може бути використаний в подальших дослідженнях з даної 
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проблеми з урахуванням специфіки формування різних видів експлуатаційних 

навантажень на причальні споруди терміналів та конструктивних 

особливостей причалів.  

 

5.2 Визначення ризику від сейсмічних впливів на споруди в портах 

 

Для аналізу ризику від сейсмічних впливів в портах будемо 

використовувати Міжнародні стандарти з ризик-менеджменту ISO 31000:2009 

[15; 16; 17] і FERMA[18], аналіз яких представлений в роботі В. Л.  Дикань 

[19]. Однак необхідно відзначити той факт, що ми не будемо говорити про 

загальну систему управління ризиками, а тільки представимо визначення 

ризику від сейсмічних впливів на споруди в портах. Таким чином, ми 

розглянули «Зовнішній фактор» – «Природні небезпеки» в термінології 

FERMA [18] і розробили методологію визначення всіх пунктів в описі 

сейсмічного ризику для промислових і гідротехнічних споруд в морських 

портах України. Блок-схема ймовірнісно-інформаційної моделі «сейсмічні 

впливи –  морський порт» представлена на Рис. 5.4, яка дозволить 

структурувати і організувати роботу щодо визначення сейсмічних ризиків в 

морських портах України. 

Структура визначення ризику відповідно до FERMA [18]: 

1. Назва ризику – ризик від сейсмічних впливів. 

2. Сфера ризику – цей ризик виникає внаслідок виникнення зовнішнього 

природного фактора – землетрусу, охоплює всю територію підприємства, 

носить випадковий характер і описується інтенсивністю землетрусу в балах. 

3. Тип ризику – операційний (викликаний зовнішніми факторами). 

4. Зацікавлені особи – в даному пункті необхідно визначити список 

підприємств, фізичних осіб і соціальних груп, які так чи інакше зацікавлені в 

працездатності підприємства в даному випадку терміналу або порту в цілому. 

Далі представимо далеко не повний перелік зацікавлених осіб: управління 

портом (адміністрація морського порту); оператори терміналів; морські 
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перевізники; транспортні компанії; мережу посередників; фінансові та 

страхові організації; держава; суспільство. При аналізі сейсмічного ризику для 

конкретної споруди або терміналу необхідно конкретизувати список, а саме 

вказати назву фірм з часткою зацікавленості [19]. 

 

 

Рис. 5.3. Блок-схема ймовірнісно-інформаційної моделі «сейсмічні 

впливи –  морській порт» 

 

 

5. Кількісне вираження ризику – визначається ймовірністю виникнення 

події і значенням наслідків (матеріальних збитків) [20; 21; 22]. Для вирішення 
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поставленого завдання необхідно проаналізувати існуючі та розробити для 

морських портів ймовірнісно-інформаційну модель визначення сейсмічного 

ризику з урахуванням: 

а) прогнозування землетрусів на основі нормативних документів і 

сейсмічного мікрорайонування п. 5.2; 

б) поведінки ґрунту на конкретній ділянці і схильність його до 

розрідження 5.2; 

в) вразливість причалу і технологічного обладнання – на даному етапі 

необхідно виконати аналіз існуючих конструкцій причалу і огороджувальних 

споруд в порту, виконати класифікацію за конструктивним рішенням і 

визначити найбільш вразливі місця і побудувати модель визначення величини 

ризику; 

г) прогнозування ступеня «не руйнування» конструкції причалу і 

технологічного обладнання для організації вантажно-розвантажувальних 

робіт і мінімізації витрат на простий. 

6. Щодо прийнятності ризику – в системі оцінки сейсмічного ризику 

використовуються дані інженерної геології і сейсмології, дослідження 

операцій, а також ризик-менеджмент для оцінки різних варіантів зниження 

сейсмічного ризику з точки зору фінансового ризику. Для кожного параметра 

враховуються, такі фінансові втрати: 

(А) витрати на проектування і будівництво; 

(Б) витрати на ремонт пошкоджень від землетрусів; 

(В) фінансові втрати порту через простої і зривів операцій під час 

ремонту. 

Стандарт FERMA [18] дає наступне рекомендації з аналізу значущості 

наслідків. 
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Таблиця 5.5 

Значимість наслідків 

Висока 
Фінансові наслідки не перевищать $ X. Істотний вплив на стратегічний
розвиток і діяльність організації. Істотна стурбованість зацікавлених осіб 

Середня 
Фінансові наслідки знаходяться в межах $ X і $ Y. Помірний вплив на
стратегічний розвиток і діяльність організації. Помірна стурбованість 
зацікавлених осіб 

Низька 
Фінансові наслідки нижче $ Y. Слабкий вплив на стратегічний розвиток і
діяльність організації. Слабка стурбованість зацікавлених осіб 

 

7. Управління ризиком і механізми контролю – заходи з управління 

ризиками спрямовані на забезпечення надійності та ефективності діяльності 

порту. При цьому необхідно розглядати всі морські порти України, як єдину 

систему, з можливістю перерозподілу вантажів і транспортних потоків. 

8. Можливості для поліпшення – заходи внутрішнього контролю 

повинні бути оцінені з точки зору потенційного економічного ефекту, 

порівнюючи ситуацію при відсутності заходів з витратами на них, а також при 

необхідності додаткової інформації про ризик. 

9. Стратегічні та управлінські зміни – визначення відповідальних осіб 

і ступеня відповідальності за впровадження стратегії управління ризиком. 

При побудові ймовірнісно-інформаційної моделі «сейсмічні впливи –  

морський порт» повинна працювати проектна група в склад якої мають 

входити спеціалісти з різних галузей знань. Склад проектної групи повинен 

включати спеціалістів щодо виконання наступних завдань: Інженерно-

геологічні вишукування; Розрахунок і проектування конструкцій; 

Проектування основ і фундаментів; Розробка логістики порту; Аналіз ризиків 

і прийняття рішень; Координація проекту. 
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5.3 Ймовірність безвідмовної роботи конструкції причалу типу 

«заанкерований больверк» при перевищенні проектних значень 

сейсмічних навантажень 

 

У таблиці 5.6 наведені можливі види руйнувань окремих елементів 

конструкції причалу типу «заанкерованний больверк».  Складена логічна 

блок-схема, що описує всі можливі види відмови елементів та конструкції в 

цілому (Рис. 5.5). Щоб врахувати взаємозв’язки в конструкції, схема розділена 

на частини, які описують обмеження працездатності окремого елемента і 

граничний стан виду причалу. Вважаємо, що кожен елемент виходить з ладу 

окремо, а потім розглядаються вже всі елементи, на які впливає руйнування 

першого елемента; водночас як граничну відмову системи приймають при 

катастрофічному руйнуванні, коли всі елементи на даному шляху 

зруйнуються. Передбачається, що кожен режим відмови сам по собі може 

виникнути з однаковою ймовірністю. 

Ймовірність безвідмовної роботи елемента Hj за сукупністю можливих 

відмов визначається, виходячи з уявлення про відмови, як несумісні випадкові 

події, відповідно до теореми додавання ймовірностей за формулою: 

 

𝐻 1 ∑ 1 𝐻 .                                       (5.22) 
 

Ймовірність безвідмовної роботи споруди в цілому визначається, 

виходячи з уявлення про відмови різних елементів, як незалежних випадкових 

події, на основі теорем множення ймовірностей за формулою:  

 

𝐻 ∏ 𝐻 .                                               (5.23) 
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Таблиця 5.6 

Можливі види руйнувань окремих елементів 

 

 

 

 

Елемент 

Можливі види руйнування 

Р
оз
рі
дж

ен
ня

 з
ас
ип
ки

 

Р
оз
рі
дж

ен
ня

 о
сн
ов
и 

Д
еф
ор
м
ац
ії

 ґ
ру
нт
у 
за
си
пк
и 

Д
еф
ор
м
ац
ії

 ґ
ру
нт
у 
ос
но
ви

 

В
уз
ел

 п
ал
я-
ро
ст
ве
рк

  

В
тр
ат
а 
ж
ор
ст
ко
ст
і в

 з
ак
ла
де
нн
і п
ал
і в

 ґ
ру
нт

 

С
ті
йк
іс
ть

 в
сі
єї

 к
он
ст
ру
кц
ії 

П
оп
ер
еч
ні

 д
еф
ор
м
ац
ії

 ґ
ру
нт
у 

П
ер
ем
іщ
ен
ні

 в
 б
ік

 м
ор
я 

Р
оз
кр
ит
тя

 т
рі
щ
ин
а 
в 
ли
ць
ов
ій

 с
ті
нц
і 

Д
еф
ор
м
ац
ії

 п
ал
ь 

Р
уй
ну
ва
нн
я 
по
хи
ли
х 
па
ль

 

Т
рі
щ
ин
и 
у 
ве
рх
ні
й 
бу
до
ві

 

Т
рі
щ
ин
и 
та

 р
уй
ну
ва
нн
я 
ро
ст
ве
рк
у 

(н
ад
бу
до
ви

) 
 

Р
уй
ну
ва
нн
я 
ог
ол
ов
ку

 п
ал
ь 

В
тр
ат
а 
ст
ій
ко
ст
і м

ет
ал
ев
их

 п
ал
ь 

Р
уй
ну
ва
нн
я 
ан
ке
рн
ог
о 
тя
ж
у 

Р
уй
ну
ва
нн
я 
ан
ке
рн
ої

 с
ті
нк
и 
аб
о 
пл
ит
и 

В
ир
ив

 а
нк
ер
но
го

 т
яж

у 

В
ип
ор

 ґ
ру
нт
у 

 

Шпунт    1  1   1 1 1    1 1   1 1 
Анкерна опора (плита,
стіна) 

   1  1         1 1  1 1  

Анкерна тяга    1             1  1  
Грунт засипки 1  1    1 1 1           1 
Грунт основи  1  1   1 1 1           1 
Верхня будова    1         1        
Похилі палі    1 1 1   1  1 1   1 1     

 

Нормативні значення надійності встановлюються на основі досвіду 

проектування причальних споруд з використанням методів теорії надійності і 

економічних критеріїв. В якості орієнтовних можуть прийматися [24]:  

для бетонних і залізобетонних елементів причальних споруд по відмовах, 

що пов’язані з роботою матеріалу по першій і другій групах граничних станів, 

відповідно  

Hn,I =0,98÷0,99; Hn,II = 0,90÷0,95; 

 

для елементів причальних споруд по відмовах, що пов’язані з роботою 

ґрунтів по першій і другій групах граничних станів, відповідно  

Hn,I =0,95÷0,98; Hn,II =0,85÷0,90. 
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Таблиця 5.7 

 

Матриця ймовірності безвідмовної роботи 
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Шпунт    0.85  0.9   0.85 0.9 0.9    0.95 0.9   0.95 0.85 0,10 

Анкерна опора 
(плита, стіна) 

   0.85  0.9         0.95 0.9  0.95 0.95  

0,55 

Анкерна тяга    0.85             0.95  0.95  0,75 

Грунь засипки 0.85  0.85    0.95 0.85 0.85           0.85 0,20 

Грунь основи  0.85  0.85   0.95 0.85 0.85           0.85 0,20 

Верхня 
площадка 

   0.85         0.9        

0,75 

Похилі палі    0.85 0.98 0.9   0.85  0.9 0.9   0.95 0.9     0,28 

 

 

Приймемо найменші значення нормативної надійності в якості проектних 

та визначимо мінімальне значення для надійності всього причалу типу 

«заанкерований больверк». На основі таблиці 5.1. складемо матрицю 

ймовірності безвідмовної роботи та представимо її в таблиці 5.7. 
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Відмова елемента Аварійна ситуація

За
ан
ке
ро
ва
ни
й 
бо
ль
ве
рк

Анкерна опора

Анкерна тяга

Похилі палі

Засипка

Засипка

Засипка

Засипка

Засипка

Засипка

Ґрунт основи

Шпунт / палі

Верхня площадка

Шпунт / палі

Шпунт / палі

Шпунт / палі

Шпунт / палі

Шпунт / палі

Шпунт / палі

Анкерна опора

Анкерна тяга

Анкерна опора

Анкерна тяга

Анкерна опора

Анкерна тяга

6

6

6

6

6

6

6

6

67/10

7/10

7/10

7/10

7/10

7/10

7/10

8

6

8

8

8

3

3

3

3

2

2

6

Похилі палі

Похилі палі

Похилі палі

Верхня площадка

2
Верхня площадка

2
Верхня площадка

2
Верхня площадка

2
Верхня площадка

2
Верхня площадка

2
Верхня площадка

2
Верхня площадка

2
Верхня площадка

2
Верхня площадка

2
Верхня площадка

Рис. 5.4. Блок-схема визначення видів відмов причалу типу «заанкерований 

больверк» 

 

Тоді ймовірність відмови всієї конструкції причал типу «заанкерований 

больверк» при перевищенні проектних значень сейсмічних навантажень 

визначимо за (5.23) 
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H=0.00035. 

Що відповідає встановленим вимогам. 

 

 

5.4 Сейсмічні впливи 

 

Приблизно 40 % території України знаходяться в зоні впливу значних 

сейсмічних подій та 70 % – під загальним впливом землетрусів, що призводять 

до підтоплення, зсувів, просадок та інших інженерно-геологічних процесів з 

негативним впливом на стійкість споруд.  

Подальше нарощування вантажообігу портів нині неможливе без аналізу 

фактичного стану конструкцій, реконструкції (посилення) певної частини 

причального фронту або будівництва нового, що передусім накладає 

підвищені вимоги до забезпечення надійності конструкцій. 

У зв’язку зі зміною нормативної інтенсивності сейсмічної дії в ДБН 1.1-

12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» [25]  по відношенню до 

СНиП II-7-81* «Будівництво в сейсмічних районах» [26] для 4-х морських 

портів України тепер нормативна бальність району будівництва більше на 

один бал за шкалою ДСТУ Б В.1.1-28:2010 [27], а 7 з 13-ти портів знаходяться 

в районах з бальністю вище 7-ми (Табл. 5.8). Такі зміни зон інтенсивності 

сейсмічного навантаження не можуть не позначитися на показниках 

надійності будівель і споруд, а також на їх розрахунках.  

Високий рівень відповідальності гідротехнічних споруд морських і 

річкових портів обумовлює необхідність забезпечення технічної, економічної, 

екологічної та соціальної безпеки на всіх стадіях їх життєвого циклу, 

включаючи проектування, будівництво та експлуатацію. 
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Таблиця 5.8 

Зони інтенсивності сейсмічних дій 

Морський торговельний 
порт 

СНиП II-7-81*   
Строительство 

в 
сейсмических 

районах 

ДБН В.1.1-
12:2014            

Будівництво у 
сейсмічних 

районах України  
ПЗ 
(А) 

МРЗ 
(С) 

Білгород-Дністровський 6 7 8 

Бердянськ 5 5 7 

Ізмаїл 7 8 9 

Чорноморськ 6 7 8 

Маріуполь 5 5 7 

Миколаїв 5 5 7 

Одеса 6 7 8 

Ольвія 5 5 7 

Рені 8 8 9 

Скадовськ 5 5 7 

Усть-Дунайськ 7 7 9 

Херсон 5 5 7 

Південний 6 6 8 

 

 

При проектуванні, будівництві та експлуатації будівель та споруд 

необхідно дотримуватись вимог щодо забезпечення їх безпеки та надійності 

відповідно до норм [25], у яких наведено у тому числі й карти загального 

сейсмічного районування території України за інтенсивністю сейсмічних 

проявів ДСТУ Б В.1.1-28:2010 [27]. Наведена на картах ЗСР інтенсивність 

приймається для II категорії ґрунтів за сейсмічними властивостями. Водночас 

геологічні умови на реальних будівельних майданчиках відрізняються від 

ґрунтів II категорії. Місцеві ґрунтові умови здатні значно впливати на 

розрахункову сейсмічність площадки будівництва. Визначення впливу 

локальних ґрунтових умов здійснюється за допомогою сейсмічного 
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мікрорайонування (СМР) будівельних майданчиків [29; 30; 31]. Ці роботи 

дозволяють отримати матеріали для більш детального уявлення сейсмічної 

небезпеки, а саме: тривалість сейсмічних впливів на різних рівнях, 

максимальні (пікові) значення прогнозованих прискорень та синтезувати 

розрахункові акселерограми для використання при нелінійних розрахунках у 

часі. Склад та методи виконання сейсмічного мікрорайонування наведено в 

[29; 34; 35]. 

Значний внесок у визначення характеристик сейсмічної небезпеки на 

будівельних майданчиках Одеської області та України принесла династія 

науковців, яку розпочав В’ячеслав Костянтинович Єгупов у середині 

минулого століття, удосконалив та втілив у життя ідеї батька Костянтин 

В’ячеславович Єгупов та продовжує впроваджувати досліждення щодо 

впливів локальних грунтових умов на сейсмічність майданчиків будівництва 

онук В’ячеслав Костянтинович Єгупов [31; 36-39]. Завдяки їх продуктивній 

роботі лише в південному регіоні України виконано дослідження більше ніж 

на 200 будівельних майданчиках. Прийшов час та виникла ідея 

систематизувати отримані дані та зробити відкриту базу даних сейсмічного 

мікрорайонування території України на якій показати вже виконані роботи з 

відповідними параметрами. Ця база відкрита для інших науковців для 

використання та для поповнення маркерами їх досліджень.  

Робота присвячена розробці структури бази даних та інших об’єктів, що 

дозволяють використовувати та поповнювати її, як авторам так і іншим 

науковцям та дослідникам. Відкрита база даних сейсмічного 

мікрорайонування території України може стати основою інших відкритих баз 

даних у будівництві, або бути частиною такої бази. Принцип відкритості бази 

даних – це можливість використання, поповнення та інтегрування інформації, 

як адміністраторами, користувачами індивідуально так і іншими базами даних. 

Зазвичай з базами даних працюють дві категорії виконавців. Перша 

категорія – проектувальники. Їх завдання полягає в розробці структури 

таблиць бази даних та погодження її. Крім таблиць проектувальники 
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розробляють і інші об’єкти бази даних, що призначені, з одного боку, для 

автоматизації роботи з базою, а з іншого боку – для обмеження 

функціональних можливостей роботи з базою. Проектувальник не 

наповнюють базу конкретними даними. Виняток становить експериментальне 

наповнення модельними даними на етапі налагодження об’єктів бази. 

 Друга категорія виконавців, які працюють з базами даних, – 

користувачі. Вони отримують вихідну базу даних від проектувальників і 

займаються її наповненням та обслуговуванням. Загалом користувачі не 

мають засобів доступу до управління структурою бази – лише до даних, та й 

то не до всіх, а до тих, робота з якими передбачена на конкретному робочому 

місці. 

Відповідно, система управління базами даних має два режими роботи: 

проектувальний і призначений для користувача. Перший режим призначений 

для створення або зміни структури бази і створення її об’єктів. У другому 

режимі відбувається використання раніше підготовлених об’єктів для 

наповнення бази або отримання даних з неї. 

 

5.4.1 Методика побудови розрахункових акселерограм на основі 

емпіричних даних для теоретичного моделювання і розрахунку 

 

У Державних будівельних нормах передбачено, що для «будівель і 

споруд з принципово новими конструктивними рішеннями, які не пройшли 

експериментальної перевірки, об’єктів класу наслідків СС2 і СС3 для будівель 

вище 16 поверхів і споруд заввишки 50 м і більше, а також споруд з 

прольотами понад 30 м необхідний прямий динамічний розрахунок із 

застосуванням розрахункових акселерограм» [25]. Слід зазначити, що 

більшість з гідротехнічних споруд в портах України відносяться до класу 

наслідків СС3, через те що є частиною великого та неподільного комплексу 

для якого прийнято клас наслідків СС3. 
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Можливість використання емпіричного фазового спектра записів 

реальних землетрусів для синтезу розрахункової акселерограми показана в 

роботах [27; 31; 33]. Вона базується на припущенні, що фазовий спектр 

сейсмічних коливань, що спостерігаються на будівельному майданчику при 

слабкому землетрусі з досліджуваної зони, в своїх основних рисах близький 

до фазового спектру інтегральної емпіричної функції Гріна, яка визначається 

особливостями випромінювання сейсмічної енергії з вогнища землетрусу і 

впливом транзитного середовища, в якому хвилі різних типів поширюються, 

відбиваючись і заломлюючись на неоднорідностях. 

З іншого боку, коливання ґрунту при землетрусах можуть мати 

випадкову складову, тому для їх моделювання необхідно синтезувати набір 

розрахункових акселерограм, що містять «консервативну» інформацію про 

різні ефекти, здатні підсилювати сейсмічні рухи на майданчику. 

Описаний підхід дозволяє уникнути необхідності будувати функцію 

Гріна шляхом теоретичних розрахунків, для чого необхідно мати у своєму 

розпорядженні досить детальні дані про механізм вогнища та закономірності 

впливу геологічного середовища на шляху поширення сейсмічних хвиль від 

вогнища до майданчика. Отримати ці дані з достатньою точністю і 

детальністю за короткий час проведення геолого-геофізичних досліджень для 

об’єктів цивільного будівництва практично не можливо. 

Ряд чинників ускладнює проектування споруд на сейсмічно небезпечних 

територіях: близько розташовані розломи, сейсмічна небезпека, несприятливі 

геологічні умови (в т.ч. ґрунти III, IV категорії за сейсмічними властивостями), 

підземні виробки (катакомби), зсувні схили, наявність високого рівня 

ґрунтових вод (підтоплені території). 

Ґрунти III, IV категорії за сейсмічними властивостями мають істотні 

нелінійні властивості, які проявлятимуться по-різному, залежно від 

інтенсивності і частотного складу сейсмічних впливів. Нелінійна поведінка 

ґрунту призводить до зміни, інколи дуже істотної, форм і спектрів сейсмічних 

хвиль в шарах ґрунту. Резонансні частоти ґрунтів виявляються залежними від 
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інтенсивності впливу і, при досить інтенсивних землетрусах, можуть суттєво 

відрізнятися від значень, визначених методами реєстрації вибухів, слабких 

землетрусів і короткоперіодних мікросейсм. При інтенсивних сейсмічних 

впливах змінюються геологічні властивості ґрунтів, що може бути пов’язано, 

наприклад, з переміщенням ґрунтових вод, розривом структурних зв’язків між 

частинками ґрунту та іншими явищами. На рис. 5.5 представлено амплітудно-

частотні характеристики ґрунтового середовища визначені для низки 

будівельних майданчиків у м. Одесі з використанням програмного продукту 

Pr-shake [33]. У розрахунках враховувалися нелінійні властивості ґрунтів на 

досліджуваних майданчиках. 

 

 

Рис. 5.5.   Амплітудно-частотні характеристики ґрунтів майданчиків у 
м. Одеса [33] 

 

З рис. 5.5 [33] видно, що ґрунтові умови більшості будівельних 

майданчиків Одеси характеризуються широким частотним діапазоном 

можливого резонансного підсилення. Отже, при сейсмостійкому проектуванні 

будівель і споруд в Одесі необхідно проводити детальні дослідження 

резонансних властивостей ґрунтів, незалежно від складності конструкції, 

оскільки власні частоти коливань, як одноповерхових, так і висотних будівель, 
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як правило, лежать в частотному діапазоні, в якому спостерігаються 

максимуми посилення коливань. 

У нормах [25] зазначено, що для проектування будівель і споруд на 

сейсмонебезпечних територіях необхідні наступні геофізичні дані: 

–інформація про величину, тривалість, спектральний склад і 

переважаючі періоди коливання ґрунтів для виключення можливих 

резонансних ефектів; 

–швидкість проходження сейсмічної хвилі під майданчиком 

проектованого будівництва; 

–розрахункові акселерограми, що враховують вплив потенційно 

небезпечних сейсмоактивних зон і ґрунтових умов майданчика проектованого 

будівництва. 

Рис. 5.6. Етапи побудови розрахункових акселерограм [31]. 

 

На рис. 5.7 наведено приклад двох реалізацій трикомпонентних 

розрахункових акселерограм, що побудовані для будівельного майданчика в 

м. Одеса. 
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Рис. 5.7.  Графіки трикомпонентних розрахункових акселерограм: а – із 
зони Вранча, б – з локальної зони. 

 

 

5.4.2 Проектування бази даних сейсмічного мікрорайонування 

території України 

 

На етапі проектування бази даних визначено перелік інформації та 

структуру таблиць бази даних  та організувано взаємозв’язки між ними. Крім 

таблиць слід розробити і інші об’єкти бази даних, що призначені, з одного 

боку, для автоматизації роботи з базою, а з іншого боку – для обмеження 

функціональних можливостей роботи з базою. На етапі проектування буде 

виконано експериментальне наповнення бази модельними даними для 

налагодження об’єктів бази та визначення її працездатності. 

Далі наведено структуру бази даних сейсмічного мікрорайонування 

території  України: 

Інформація про виконавця та права власності: 

1. Виконавець (назва та контакти); 

2. Права на інтелектуальну власність належать. 

Місце знаходження об’єкта: 
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1. Адреса (місто, вулиця, будинок); 

2. Координати (широта, довгота). 

Характеристика розрахункового землетрусу: 

1. Клас наслідків (СС1, СС2, СС3); 

2. Середній період повторюваності сейсмічної інтенсивності: 1 раз на 

500 років, 1 раз на 1000 років, 1 раз на 5000 років; 

3. Розрахункова інтенсивність IR, бал. 

Параметри інструментальних записів: 

1. Діапазон переважаючих періодів Тпер, с; 

2. Амплітуда максимального прискорення Аmax, м/с2; 

3. Крок дискретизації Δt, с; 

4. Кількість значень N; 

5. Посилання на акселерограму. 

Для створення та візуалізації бази даних будемо використовувати 

відкриті сервіси Google такі як:  

-Google Таблиці; 

-Google Форми; 

-Google Мої карти. 

Алгоритм створення бази даних сейсмічного мікрорайонування 

території України: 

1. Створено Google Форму для введення відповідних параметрів 

сейсмічного мікрорайонування. Відповідну форму можна заповнити за 

посиланням: https://forms.gle/9H1G1jbPzjdbVKt99 .  

2. Налаштовано взаємозв’язок між інформацією з Google Форми та 

даними, що зберігаються в Google Таблиці за структурою бази даних, яка по 

суті і є базою сейсмічного мікрорайонування території України. 

3. Для наочного представлення бази сейсмічного мікрорайонування 

створено Google Карту Рис. 5.9, на якій позначками зображено місця 

виконання сейсмічного мікрорайонування та наведено інформацію за 

структурою бази. Посилання для ознайомлення з базою сейсмічного 
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мікрорайонування: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AD5PO5CTesFc90gDfqvLpdoIE72sS

4DP&usp=sharing. Для налагодження працездатності бази використано і 

заповнено всю структуру бази для адреси вул. Мечникова, 34 з посиланням на 

теоретичну акселерограму. 

 

 

Рис. 5.8. Сервіси Google, що використовуються 

 

Також на карту нанесено ряд даних (не повні), що знаходяться у 

відкритому доступі та неведені у роботі К, В. Єгупова, В. К. Єгупова, А. С. 

Бондаренко [31], далі планується доповнити «Базу даних сейсмічного 

мікрорайонування України» актуальними даними та підтримувати у робочому 

стані. Для нанесення точок на карті використані наступні адреси та 

координати, що наведені у таблиці 5.9.   
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Рис. 5.9. Фрагмент карти з модельними даними за адресою вул. Мечникова, 

34 

 

Таблиця 5.9 

Сейсмічне мікрорайонування. Вихідні дані 

Адреса будівельного 
майданчика 

Широта Довгота Балів 

вул. Д.Ойстраха/Кримський 
бульвар 

46°34’56.7"N 30°47’34.8"E 7.2 

вул. Бочарова, 35 46°34’59.2"N 30°47’53.0"E 6.73 
вул. Бочарова, 45 46°34’58.3"N 30°48’39.8"E 6.84 

вул. Приморська, 2, с. 
Крижанівка 

46°33’44.8"N 30°48’40.5"E 7.13 

вул. Дерибасівська, 25 46°29’01.0"N 30°44’11.8"E 7.17 
пров. Нечипоренка, 4 46°28’45.3"N 30°44’00.2"E 7.23 
вул. Заславського, 9 46°28’31.1"N 30°43’45.8"E 6.61 

узвіз Ковалевського, 5, 5а 46°29’13.4"N 30°42’46.0"E 6.94 
вул. Дюківська, 6 46°28’57.2"N 30°42’41.2"E 7.47 
вул. Балківська, 139 46°28’20.0"N 30°42’24.3"E 6.82 
вул. С.Ядова, 3/1, 3/2 46°29’08.3"N 30°41’35.7"E 7.34 

вул. С.Ядова, 3 46°29’08.1"N 30°41’34.4"E 7.18 
вул. Ген. Цвєтаєва, 11 46°27’37.5"N 30°43’23.8"E 7.46 

вул. Бреуса, 63 46°27’02.6"N 30°42’35.2"E 6.96 
вул. Середньофонтанська, 30 46°27’15.8"N 30°44’17.1"E 7.32 

вул. Армійська, 8б 46°26’50.8"N 30°44’42.4"E 6.91 
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Продовження таблиці 5.9 

Адреса будівельного 
майданчика 

Широта Довгота Балів 

вул. Мар. Малиновського, 44 46°26’29.9"N 30°43’02.3"E 7.29 
Французький бульвар, 60/1 46°26’13.1"N 30°46’16.2"E 6.82 

пров. Банний, 1 49°59’09.0"N 36°13’41.9"E 6.94 
Фонтанська дорога, 165 46°23’46.2"N 30°44’55.1"E 6.82 
вул. Ак. Вільямса, 44, 45 46°23’33.0"N 30°44’00.2"E 6.60 
вул. Ак. Глушка, 17а 46°23’52.9"N 30°43’09.9"E 7.44 
вул. Левітана, 118б, д.1 46°24’16.7"N 46°24’16.7"N 6.82 
вул. Левітана, 118б, д.2 46°24’18.1"N 30°42’32.9"E 6.94 
вул. Левітана, 118б, д.3, 4 46°24’19.1"N 0°42’31.2"E 6.81 
вул. Маякська дорога, смт. 
Хлебодарське, Біляївський 

район, Одеська обл. 

46°29’17.6"N 30°35’34.4"E 6.93 

с. Мізікевича №1 д.3, 6, 7 с. 
Лиманка, Одеська область, 

65496 

46°23’30.3"N 30°40’38.0"E 6.54 

с. Мізікевича №1 (д.1, 2, 4, 5, 8) 
с. Лиманка, Одеська область, 

65496 

46°23’29.9"N 30°40’33.3"E 7.03 

 
 

Таким чином, створено відкриту базу даних сейсмічного 

мікрорайонування території України (рис. 5.9) на якій  показано вже виконані 

роботи з відповідними параметрами (див. таблицю 5.9). Наведено методику 

формування нових позначок. Ця база відкрита для інших науковців, як для 

використання так і для поповнення маркерами їх досліджень. Вона може стати 

основою інших відкритих баз даних в будівництві, або бути частиною такої 

бази та сприяти всебічному аналізу сейсмічної небезпеки на території України.
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5.4.3 Аналіз результатів  розрахунку на сейсмічні дії 

 

В роботі було виконано цілий ряд розрахунків на сейсмічні впливи з 

використанням припущення роботи лицьової стінки, як консольного стержня. 

Закріплення палі в грунт моделюєеться  коефіцієнтом підстилання з урахуванням 

властивостей грунту відповідно до [51; 52; 53]. Навантаження приймається за 

результатами статичного аналізу від активного тиску з урахуванням власної ваги 

та корисного навантаження (рис. 5.10). Розрахунок вівся за спектральним методом 

[25], перші чотири форми власних коливань наведено на рис. 5.11. 

 

 

Рис. 5.10.  Розрахункова схема з навантаженням 
 

а) 

 
 

б) 

 

в) г) 

 

Рис. 5.11.  Розрахункова схема з навантаженням  
а, б, в та г – перша, друга, треття та четверта форми коливань відповідно.  
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В результаті розрахунку на динамічне (сейсмічне) навантаження отримали 

результати, що характеризують вплив зміни розрахункової сейсмічності 

майданчика будівництва на величину максимального згинального моменту в 

лицьовій стінці причальної споруди типу «больверк».  

 

Таблиця 5.10 

Порівняння результатів динамічних розрахунків причальної споруди 

типу "больверк" для сейсмічності 

Сейсмічність 
майданчика 

Згинальні 
моменти в 
лицьовій 
стінці, кНм 

Співвідношення результатів , % 

6/7 балів 7/8 балів 6/8 балів 

6 балів 22,3 

6% 24% 33% 7 балів 23,8 

8 балів 29,7 
 

Таблиця 5.11 

Приріст результатів з урахуванням сполучень навантажень (постійні + 

тимчасові (експлуатаційні) + сейсміка) для сейсмічності майданчика 6, 7 і 8 

балів 

Сейсмічність 
майданчика 

Згинальні 
моменти в 
лицьовій 
стінці при 

динамічному 
завантаженні, 

кНм 

Згинальні 
моменти в 
лицьовій 
стінці при 
статичному 
завантаженні, 

кНм 

Приріст результатів 
динамічних розрахунків, % 

6 балів 7 балів 8 балів 

6 балів 22,3 403 

5,5% 5,9% 7,4% 7 балів 23,8 403 

8 балів 29,7 403 
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Слід зазначити, що використання наведеної методики призводить до 

неврахування властивостей грунту та можливості його розрідження, що 

призводить до значної зміни в роботі конструкції загалом.  

Рекомендована послідовність дій щодо створення аналітичної моделі 

причалу типу тонка стінка та розрахунок на сейсмічні навантаження: 

1. Створення розрахункової схеми та розрахунок на дію статичних 

навантажень відповідно до рекомендацій наведенних у розділах 3 та 4; 

2. Використання моделей деформування грунту відповідно до табл. 3.1 та  

модель UBCSAND у разі виявлення грунтів, що розріджуються; 

3. Накладання граничних вимог, що дозволяють врахувати проходження 

сейсмічної хвилі; 

4. Створення сейсмічного навантаження з використанням синтезованих або 

розрахункових акселерограм рис. 5.12; 

5. Розрахунок на сейсмічні дії; 

6. Розрахунок стійкості схилу за методом аналізу напружень. 

 

 

Рис. 5.12.  Розрахункова акселерограма 
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Результати розрахунку представлені на рис. 5.13 та 5.14. 

 

Рис. 5.13. Згинальний момент в лицьовій стінці 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.14.  Деформації в часі, під час землетрусу 

 

Неврахування розжиження грунту призводить до зміни в конструктивній 

схемі причалу внаслідок динамічних впливів, це ще раз підтверджує висновки що 

були зроблені щодо можливих видів руйнувань причалів типу тонка стінка у п. 1.4. 

 

5.5 Цунамі Чорноморського узбережжя України 

 

Під цунамі будемо розуміти – небезпечне природне явище, що представляє 

собою систему довгих гравітаційних хвиль на поверхні океанів і морів, що 

викликані порівняно короткочасними зовнішніми збудженнями природного і 

техногенного походження. У якості природніх джерел хвиль цунамі виступають 

підводні землетруси, землетруси на суші, вибухи вулканів, обвали скель і підводні 
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зсуви, метеорологічні явища. Останнім часом все частіше стали реєструватися 

метеорологічні цунамі (3 % від усіх зареєстрованих цунамі) викликані зміною 

атмосферного тиску та іншими проявами погоди. 

Величезний внесок у пошук і аналіз історичних даних про виникнення цунамі 

в Чорному і Азовському морі зробили З. К. Григораш [41], С. Ф. Доценко [42, 43], 

А. А. Ніконов [44] та ін. Великою групою фахівців в рамках проектів EU GITEC, 

GITEC-TWO, TRANSFER виконано аналіз історичних відомостей про цунамі в 

Чорноморському регіоні та складено Сучасний каталог цунамі Чорноморського 

регіону, який був опублікований у 2011 р. в роботі G. A. Papadopoulos, G. 

Diakogianni, A. Fokaefs, B. Ranguelov [14]. Ґрунтуючись на даному каталозі 

виконаний аналіз подій на Чорноморському узбережжі України і складений перелік 

цунамі для даної території. 

Аналізуючи сучасний Каталог цунамі в Чорному та Азовському морях [14] 

виділимо цунамі, які спостерігалися на узбережжі України (Рис. 5.15). Дані 

представлені в Таблиці 5.12. Прийнята 12-ти бальна шкала інтенсивності цунамі 

Папандопулоса та Імамури [14]. 

У сучасному каталозі цунамі використовуються наступні умовні позначення: 

ID – ідентифікаційний номер, YY – рік, MM – місяць, DD – день. 

Причини виникнення цунамі: ER – підводний землетрус (submarine 

earthquake), ЕА – землетрус (earthquake-associated), EL – зсув, ES – зсув внаслідок 

землетрусу (earthquake marine slide), GS – гравітаційне збудження (gravitative 

marine slide). 

Subregion – частина узбережжя, де спостерігалося цунамі і координати 

епіцентру землетрусу: Lat- північна широта (N), Long – довгота (E). 

Short Description – короткий опис події: I – сила землетрусу у вогнищі, М – 

магнітуда землетрусу, Н – глибина вогнища (в км), n- землетрус мілкого 

закладення, i – середньої глибини, Runup – висота цунамі (в см), К-інтенсивність 

цунамі (за 12-й бальною шкалою Papadopoulos-Imamura), Rel-достовірність цунамі. 

Для опису достовірності події використовується 4-х бальна шкала (0 – цунамі, 

якого не було; цей клас практично не використовується, так як події класу 0 не 
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входять до каталогу; 1 малоймовірне цунамі, 2 сумнівне цунамі, 3 можливе цунамі 

, 4 достовірне цунамі). 

 

 

 

Рис. 5.15.   Карта виникнення цунамі на Чорноморському узбережжі України 

● – епіцентр землетрусу,   ▲ – метеоцунамі. 

 

 

На Чорноморському узбережжі України зафіксовано 17 випадків цунамі, з 

висотою хвилі від 10 до 200 см, які відбулися в період з 103 р. по 2014 р. 

Періодичність виникнення цунамі заввишки більше 10 см становить 1 раз на 115 

років.  

Цунамі інтенсивністю 3 ≤ К ≤ 4.  

Слабкі цунамі і цунамі, які відчуваються, характеризуються відсутністю 

пошкоджень на узбережжі, висота хвилі до 50 см. Подій 11 в період з 1615 р. по 

1970 р. середня періодичність виникнення 1 раз на 32 роки. 

Цунамі інтенсивністю 5 ≤ К ≤ 8.  
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Сильний вплив і деякі пошкодження кам’яних будівель, висота хвилі до 2 м. 

Подій 5 в період з 103 р. по 1927 р. середня періодичність виникнення 1 раз на 365 

років.  

 

Таблиця 5.12 

Цунамі Чорноморського узбережжя України 

 

Цунамі 

ID 
YY 

 
MM 

 
DD 

 

Region 
Cause 

 

Subregion 
 

Lat         Long 

Rel 
 

Short Description K Rel 

I         M              H         Runup  
 
 

№
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до

 
к
ат
ал
ог
у 
ц
ун
ам

і 

рік місяць день 

Р
ег
іо
н

 і 
п
ри
ч
и
н
а 
ц
ун
ам

і 

Координати 
 

П
ох
и
бк
а 

Характеристики 

12
 б
ал
ів

 

до
ст
ов
ір
н
іс
ть

 
ц
ун
ам

і 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 
1. 

3 103   
BS  
EA 

Крим  
44° 42’  33° 18’ 

15 
Севастопольська бухта 

 8(+)     7.0(±0.5)   n        200(+) 
7? 2 

2. 
6 1427   

BS  
ER 

Крим 
44° 24’     34° 18’ 

15 
Затоплено декілька сіл біля 

Ялти  
9(±1)    7.0(±0.5)    n           200(+) 

7–8 2 

3. 

8 1615 06 05 
BS  
ER 

південний схід 
Криму 

44° 54’    35° 30’ 
15 

«… підвищення рівня моря і 
повернення до звичайного рівня 
недалеко від міста Феодосія» 

7(+)     6.0(±0.5)     n          50(+) 

3-4 3 

4. 

9 1650   
BS  
ER 

Чорне та 
Азовське море 
44° 42’   33° 18’ 

15 

“ Море затопило узбережжя, і 
з’єдналося з Сивашем, і вода 
відступила близько Genichesk і 

Arabat " 
. 9(+)   7.0(±0.5)      n         50(+) 

4-5 3 

5. 

10 1802 10 12 
BS  
EA 
ES 

західний Крим 
45° 42’     26° 36’ 

27 

“ Великі хвилі накочували на 
місто Євпаторія, на західному 
узбережжі Криму, в безвітряну 

погоду.” 
9(+)       7.7(±0.3)    i             50(+) 

3-4 3 

6. 
11 1821 11 17 

BS  
EA 

Одеса, Україна 
 47° 00’    29° 12’ 

 
“ Море вийшло з берегів поруч 

з містом Одеса» 
7(±1)     6.7(±0.7)     i        10(+) 

3–4 3 

7. 

12 1838 01 23 
BS  
EA 

Одеса, Україна 
45° 42’     26° 36’ 

27 
«Велике зміна рівня моря багато 
судів винесло на берег Одеси» 

8(±1)     7.3(±0.3)     i           50(+) 
5–6 3 

8. 

13 1869 11 11 
ER  
ER 

Крим 
 44° 42’    35° 00’ 

27 

" Місто Судак: рівень моря 
знизився на 2 м і повільно за 10 

хвилин повернувся до 
початкового рівня. Сильна 
приливна хвиля 1 м в районі 

міста Євпаторія " 
7(±1)     6.0(±0.2)    n        50(+) 

3–4 4 
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Продовження таблиці 5.12 

Цунамі 

ID 
YY 

 
MM 

 
DD 

 

Region 
Cause 

 

Subregion 
 

Lat         Long 

Rel 
 

Short Description K Rel 

№
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до

 
к
ат
ал
ог
у 
ц
ун
ам

і 
рік місяць день 

Р
ег
іо
н

 і 
п
ри
ч
и
н
а 
ц
ун
ам

і 

Координати 
 

П
ох
и
бк
а 

Характеристики 

12
 б
ал
ів

 

до
ст
ов
ір
н
іс
ть

 
ц
ун
ам

і 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 

9. 

14 1875 07 25 
BS  
EA 

західне 
узбережжя 
Криму  

44° 30’     33° 18’ 

15 
«вода вирувала і пінилася " 

 7(±1)     5.5(±0.5)    n           10(+) 
3–4 3 

10. 

16 1905 10 04 
BS  
EA 

північний схід 
Чорного моря 

44° 42’    37° 24’ 
15 

Хвиля від Анапи струснула 
корабель. 

7(±1)       5.1(±0.7)      n   0.5м 
3–4 3 

11. 

18 1927 06 26 
BS  
ES 

Крим  
44° 24’      34° 

24’ 
10 

Рівень  моря змінювався на 
узбережжі Криму від Керчі до 

Ялти 
7(±1)     6.0(±0.1)      n         30 

3–4 4 

12. 

19 1927 09 11 
BS  
ER 

Крим  
44° 18’      34° 

18’ 
10 

«в момент головного поштовху 
всюди від Судака до 

Севастополя море трохи 
перемістилися від берегів, а 

потім затопило пляж» 
8(±1)     6.8(±0.1)       n          100 

5–6 4 

13. 
20 1927 09 16 

BS 
 EA 

Крим  
44° 18’     34° 00’ 

10 
бухта Балаклава 

5(±1)      4.9(±0.3)    n           30(+) 
3–4 4 

14. 

21 1939 12 26 
BS 
 ES 

Чорноморське 
узбережжя 
Туреччини 

39° 30’      39° 
30’ 

15 

Цунамі перетнуло Чорне море і 
було зареєстровано 

мареографами в Севастополі 
висотою 50 см, а також у 

Новоросійську (53см), в Туапсе 
(40см). 

10(±1)    7.9(±0.1)     n          53 

3–4 4 

15. 

22 1966 07 12 
BS  
ES 

Анапа (Крим) 
44° 42’      37° 

12’ 
10 

Найбільша висота хвилі 42 см в 
Геленджику, в 50 км на південь, 

і 10 см у Феодосії в 60 км. 
7(±1)     5.8(±0.5)      n         42 

3–4 4 

16. 

24 1970 12 04 BS ER 
Сочі (Крим)  

43° 42’      38° 
30’ 

10 

Коливання рівня моря 80 см з 
періодом 5 хв спостерігалися в 

Сочі 
7(±1)       5.8(±0.5)                 40 

2–3 3 

17. 

 2014 06 26 GS 
Одеса, Україна 
46°28’ 30°46’ 

0 
Цунамі не сейсмічного 
походження 10-40см 

3-4 3 

 

На Одеському узбережжі зафіксовано 4 події цунамі в період з 1821 р. по 2014 

р. – середня періодичність виникнення 1 раз на 48 років. Цунамі спостерігалися 

слабкі з інтенсивністю К ≤ 4, висота хвилі до 50 см. 
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Для аналізу впливу вітрових хвиль та хвиль цунамі на огороджувальну 

споруду вертикального профілю будемо використовувати момент рівнодіючої 

відносно зовнішнього ребра споруди. 

Визначимо  момент рівнодіючої відносно зовнішнього ребра споруди від дії 

вітрових хвиль, результати наведені у Таблиці 5.13. 

Таблиця 5.13 

Середня висота хвилі 
(h), м 2.00 2.56 2.72 3.08 3.25 3.48 3.66 3.85 

М, кНм 1231 1572 1580 1552 1629 1734 1825 1920 
 

Визначимо  момент рівнодіючої відносно зовнішнього ребра споруди від дії 

хвиль цунамі, результати наведені  в таблиці 5.14 

 

Таблиця 5.14 

h, м  0.5  1  2  4  6  8 

М,кНм  351  767  1626  3178  4321  5416 

 

Аналіз отриманих даних представлено у графічній формі, для цього 

побудовано графіки залежності  моменту рівнодіючої відносно зовнішнього ребра 

від висоти хвиль, як при дії вітрових хвиль так і хвиль цунамі. 

 

Рис. 5.16. Графік залежності моменту рівнодіючої відносно зовнішнього 
ребра від висоти хвиль 
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Також побудовано графіки залежності  рівнодіючої від висоти хвиль, як при 

дії вітрових хвиль так і хвиль цунамі. 

 

 

Рис. 5.17. Графік залежності рівнодіючої тиску від висоти хвиль 

 

На Чорноморському узбережжі України можуть виникнути хвилі цунамі 

висотою 2 м з періодичністю, що найменше  1 раз на 365 років.   

Рівнодіюча тиску від дії хвилі цунамі висотою 2 м на огороджувальну 

конструкцію вертикального профілю більше ніж від вітрових хвиль висотою 2 м 

(при швидкості вітру 15 м/с), але менше ніж від висоти хвилі 2.57 (при швидкості 

вітру 20 м/с). 

Момент рівнодіючої відносно зовнішнього ребра від дії хвилі цунамі 

висотою 2 м на огороджувальну конструкцію вертикального профілю більше ніж 

від вітрових хвиль висотою 3.08 м (при швидкості вітру 29 м/с), але менше ніж від 

висоти хвилі 3.25 (при швидкості вітру 31 м/с). 

Аналізуючи отримані дані можливо зробити наступний висновок. 

Приймаючи у розрахунках міцності та стійкості огороджувальних 

конструкцій вертикального профілю на Чорноморському узбережжі України 

проектне значення швидкості вітру 31 м/с, або значення висоти хвилі більше 3.25 
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м у розрахунку можна не враховувати вплив від дії хвиль цунамі. В інших випадках 

необхідне додаткове обґрунтування. 

 

5.6 Вплив характеристик ґрунту засипки на напружено-деформований стан всієї 

конструкції 

 

При створенні розрахункової схеми необхідно вводити вихідні дані, а 

недостатність вихідних даних або їх неповнота, можуть викликати невизначеність, 

яка може привести до помилок в розрахунках. Якщо з геометричними розмірами 

все зрозуміло, то ось з параметрами міцності та деформації можуть виникнути деякі 

складності. 

В роботі В.М. Ренгач наведено результати експериментальних досліджень з 

вивчення напружено-деформованого стану причалу типу «больверк» із сталевого 

шпунта Ларсен 5 глибиною біля причалу 10 м. Як характеристики ґрунтів сказано, 

що це пісок з питомою вагою 19.2 кН / м3. Відповідно до Табл. В1 Додатку В [46] 

для піску дрібного можуть бути прийняті різні значення модуля деформації і кута 

внутрішнього тертя залежно від пористості. 

Таким чином, в умовах невизначеності і неповноти вихідних даних вирішено 

визначити вплив кута внутрішнього тертя і модуля деформацій ґрунту на роботу 

всієї конструкції. 

Схему причалу п. 4.6 навантаження рівномірно розподілене 4т і 6т. Методика 

створення розрахункової схеми і стадій розрахунку п. 6.  Розрахункові 

характеристики для шпунту Л5 наведені у Табл. 5.16. Розрахункові характеристики 

ґрунту засипки, з варіюванням модуля деформацій та кута внутрішнього тертя,  

наведені у Табл. 5.15. 
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Таблиця 5.15 

Властивості матеріалів для піску 

 

Таблиця 5.16 

Властивості матеріалу стінки  

 

 

 

 

 

 

У Табл. 5.17 наведено результати розрахунку причальної конструкції типу 

«больверк» з різними значеннями пористості ґрунту засипки, коефіцієнт пористості 

від 0.45 до 0.75. 

На Рис. 5.18 представлена гістограма, що демонструє вплив зміни пористості 

піску засипки на роботу всієї конструкції.   

 

 

 

 

 

 

Параметр Найм. Шари піску Од. вим. 
Модель матеріалу 

Model 
Мод. Мор-
Кулон 

Мод. Мор-
Кулон 

Мод. Мор-
Кулон 

Мод. 
Мор-
Кулон 

- 

Тип поведінки матеріалу Type Дренир. Дренир. Дренир. Дренир. - 
Питома вага ґрунту unsat 20 20 20 20 кН/м3 

Питома вага насиченого 
ґрунту sat 21 21 21 21 кН/м3 

Модуль Юнга (константа) Eref 48000 38000 28000 18000 кН/м2 
Коефіцієнт Пуассона  0,3 0,3 0,3 0,3 - 
Зчеплення (константа) сref 1,0 1,0 1,0 1,0 кН/м2 

Кут тертя  38 36 32 28  

Параметр Найм. Значення Од. вим. 
Тип поведінки Material 

type 
Elastiс  

Нормальна жорсткість ЕА 6.09106 кН/м 
Згинальна жорсткість EI 160103 кНм2/м 
еквівалентна товщина d 0.56 м 

Вага w 23 кН/м/м 
Коефіцієнт Пуассона  0,3 - 
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Таблиця 5.17 

Вплив характеристик ґрунтів на напружено-деформований стан 
конструкції 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.18. Вплив характеристик ґрунтів на  напружено-деформований стан 
конструкції 

 

Так зі збільшенням коефіцієнта пористості е від 0.45 до 0.75 максимальний 

згинальний момент в лицьовій стінці збільшується більш ніж в два рази, при цьому 

переміщення збільшуються від 36 мм до 125 мм. Це свідчить про те, що якість 

вихідної інформації про характеристики ґрунтів має дуже велике значення, та 

виконання  інженерно-геологічних досліджень на сучасному рівні має бути 

невід’ємною частиною аналізу напружено-деформованого стану конструкцій типу 

«больверк».  

Параметр Найм. Од. вим. 
Пористість  е 

0,45 0,55 0,65 0,75 
Максимальний згинальний 
момент в лицьовій стінці 

М+ кНм/м 192 204 239 268 
М- кНм/м 207 236 308 456 

Повздовжня сила N кН 412 415 416 426 
Поперечна сила Q кН 149 160 178 214 

Максимальне переміщення Ux max мм 36 46 69 125 
Зусилля в тязі N тяга кН 270 285 315 365 

Згинальний момент в анкерній 
стінці 

М- 
кНм/м 

123 139 169 210 
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5.7 Вплив збільшення навантаження від складування контейнерів на напружено-

деформований стан всієї конструкції 

 

Нижче представлені впливи збільшення навантаження від складування 

контейнерів на напружено-деформований стан всієї конструкції при глибині біля 

причалу 11.5 м, 13 м та 15 м. Були розраховані такі параметри: Згинальні моменти 

в лицьовій та анкерній стінці, поперечна та поздовжня сили, переміщення та 

зусилля в тязі. 

Розглянемо 2 типу контейнерів: 20 і 40-футові рис. 5.19 та рис. 5.20. 

20-футові. 

 

 

Рис. 5.19.  20-футовий контейнер 

 

Максимальна вага (із вантажем) 24т. Тиск на 1м2 дорівнює 1.669 т/м2 = 16.37 

кН/м2. 

 40-футові: 
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Рис. 5.20. 40-футовий контейнер 

 

Максимальна вага (із вантажем) 30т. Тиск на 1м2 дорівнює 1,025 т/м2 = 10,051 

кН/м2 

 

Рис. 5.21. Схема причалу з контейнерами 
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Категорія експлуатаційних навантажень 0-К (контейнерні) має свої 

параметри: 

Прикордонна зона (А): 2т / м2; 

Прикордонна зона (Б): 4т / м2; 

Перехідна зона (В): 6т / м2; 

Тилова зона (Г): 10т / м2. 

З цього:  

в зоні Б можна складувати не більше 2 яруси; 

в зоні У можна складувати в 3 яруси (20-футові) і в 4 яруси (40-футові); 

в зоні Г можна складувати в 4 яруси (20-футові) і в 5 ярусів (40-футові). 

 

Таблиця 5.18 

Навантаження від складування контейнерів на конструкцію при глибині у 
причалу 11.5м 

 

Елемент Параметр Найм. 
Од. 
вим. 

Власна 
вага 

100% 110% 130% 

Лицьова 
стінка 

Максимальний 
згинальний момент в 

лицьовій стінці 

М+ кНм/м 148,0 206,0 211,0 221,0 

М- кНм/м 266,0 383,0 394,0 415,0 

Поздовжня сила N кН 532,0 625,0 640,0 660,0 

Поперечна сила Q кН 129,0 172,0 177,0 184,0 

Максимальні 
переміщення 

Ux max См 5,0 6,5 6,8 7,0 

Мінімальна 
переміщення 

Ux min См 2,0 2,1 2,1 2,2 

Тяга Зусилля в тязі N тяга кН 105,0 175,0 180,4 195,0 

Анкерна 
стінка 

Згинальний момент в 
анкерної стінці 

М- кНм/м 25,0 53,0 54,8 59,0 

Максимальні 
переміщення 

Ux max См 3,2 3,4 3,4 3,4 

Мінімальна 
переміщення 

Ux min См 1,5 2,1 2,2 2,3 
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Таблиця 5.19 

Навантаження від складування контейнерів на конструкцію при глибині у 
причалу 13м 

Елемент Параметр Найм. 
Од. 
вим. 

Власна 
вага 

100% 110% 130% 

Лицьова 
стінка 

Максимальний 
згинальний момент в 

лицьовій стінці 

М+ кНм/м 253,0 318,0 325,0 337,0 

М- кНм/м 343,0 466,0 480,0 503,0 

Поздовжня сила N кН 627,0 713,0 723,0 741,0 

Поперечна сила Q кН 160,0 165,0 207,0 215,0 

Максимальні 
переміщення 

Ux max См 7,2 9,1 9,6 9,8 

Мінімальна 
переміщення 

Ux min См 3,5 3,6 3,6 3,7 

Тяга Зусилля в тязі N тяга кН 117,0 196,0 205,0 221,0 

Анкерна 
стінка 

Згинальний момент в 
анкерної стінці 

М- кНм/м 27,0 57,0 60,0 65,2 

Максимальні 
переміщення 

Ux max См 4,9 5,1 5,2 5,4 

Мінімальна 
переміщення 

Ux min См 2,3 3,1 3,2 3,4 

 

Таблиця 5.20 

Навантаження від складування контейнерів на конструкцію при глибині 
біля  причалу 15м 

Елемент Параметр Найм. 
Од. 
вим. 

Власна 
вага 

100% 110% 130% 

Лицьова 
стінка 

Максимальний 
згинальний момент в 

лицьовій стінці 
М+ кНм/м 270,0 357,0 366,8 381,2

М- кНм/м 351,0 494,0 511,0 536,9

Поздовжня сила N кН 677,0 775,0 786,0 806,8
Поперечна сила Q кН 157,0 202,0 207,0 215,3
Максимальні 
переміщення Ux max См 9,2 11,7 12,1 12,6
Мінімальна 
переміщення Ux min См 4,2 4,1 4,1 4,2

Тяга Зусилля в тязі 
N тяга кН 123,0 202,0 213,0 229,3

Анкерна 
стінка 

Згинальний момент в 
анкернії стінці М- кНм/м 26,0 56,0 59,0 63,7
Максимальні 
переміщення Ux max См 5,7 6,0 6,0 6,1



279 
 

 

Таблиця 5.21 

Вплив збільшення навантаження від складування контейнерів на 
напружено-деформований стан всієї конструкції при глибині біля 

причалу 11.5м. 

 

 

5.8 Визначення навантаження на причальну споруду від дії вітру на 

портальний кран, з використанням методу скінченних елементів  

 

Одним з важливих впливів на причальні споруди є  навантаження від дії 

перевантажувального механізму (у роботі розглянуто портальний кран 

Рис. 5.22).  

В свою чергу, це навантаження складається з двох складових: з 

навантаження від дії перевантажувача (включаючи власну вагу) та 

навантаження від дії вітру на нього.  Вітрове навантаження на кран визначено 

як сума динамічної та статичної складової.    Необхідно відзначити що, 

теоретичні та експериментальні основи сучасних уявлень про вітрові впливи 

та їх взаємодії зі спорудами розроблено в кінці 50-х – початку 60-х років 

минулого століття. Водночас методики розрахунку споруд на  динамічні і 

випадкові за своєю природою впливу вимагали (і вимагають) великого обсягу 

обчислень, а можливості ЕОМ покоління 60-х – 80-х років не дозволили в 

повному обсязі чисельно реалізувати ці методики. Ситуація докорінно 

Елемент Параметр Найм. 
Од. 
вим. 

(+)1 
конт. 

(+)2 
конт. 

(+)1 
конт. 

(+)2 
конт. 

ст. 2 ст. 2 % % 

Лицьова 
стінка 

Максимальний 
згинальний 
момент в 

лицьовій стінці 

М+ кНм/м 215,0 243,0 4% 18% 

М- кНм/м 409,0 441,0 7% 15% 

Максимальні 
переміщення 

Ux max см 7,0 7,4 31% 37% 

Мінімальна 
переміщення 

Ux min см 2,1 2,4 0% 14% 
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змінилася. Використання сучасних комп’ютерних  технологій дозволяє  

створювати адекватні розрахункові схеми складних конструкцій і практично 

реалізувати методи структурного аналізу їх роботи і поведінки при різних 

впливах, у тому числі і динамічних.  У роботі визначено статичну та динамічну 

складові вітрового навантаження на портальний кран, що передається на 

причальну споруду (оголовок підкранового рельсу) за допомогою методу 

скінченних елементів. 

 

Рис. 5.22. Схема портального крану 
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У роботі використано загальні принципи визначення навантаження від 

дії вітру, що наведенні у [47; 48] оскільки ці стандарти є спеціалізованими та 

містять необхідні рекомендації, на відміну від [49] де, на нашу думку, не 

достатньо уваги приділено динамічній складовій вітрового навантаження.  

У роботі використовувались три значення тиску вітру при різних 

розрахункових станах, а саме: при неробочому стані, при робочому стані та з 

розрахунковим значенням швидкості вітру v = 15 м/с. 

Вітрове навантаження на кран в неробочому стані враховується при 

розрахунку металевих конструкцій, механізмів повороту, пересування крана і 

візка, механізму зміни вильоту стріли, осей і валів ходових коліс, 

протиугінних пристроїв і власної стійкості крана. 

За вітрове навантаження на кран в неробочому стані прийнято граничне 

вітрове навантаження. 

Вітрове навантаження на кран в робочому стані використовується при 

розрахунку металевих конструкцій і механізмів, гальм, при визначенні 

потужності двигунів, власної та вантажної стійкості крана. 

 За вітрове навантаження на кран в робочому стані приймається 

граничне вітрове навантаження, при якому забезпечується експлуатація крана 

у нормальному режимі. 

Вітрове навантаження на кран визначено як сума статичної та 

динамічної складових. 

 Статична складова, що відповідає сталої швидкості вітру враховується 

у всіх розрахункових  випадках. 

  Динамічна складова, що зумовлена пульсацією швидкості вітру, має 

бути врахована тільки при розрахунку на міцність металевих конструкцій і при 

перевірці стійкості кранів проти перекидання[46]. 

Розподілене вітрове навантаження р на одиницю розрахункової площі 

елемента конструкції або вантажу визначено як: 

р = qꞏkꞏcꞏп                                                   (5.24) 
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де q – динамічний тиск вітру; k – коефіцієнт, що враховує зміну динамічного 

тиску по висоті; с – коефіцієнт аеродинамічної сили; п – коефіцієнт 

перевантаження. 

Динамічний тиск вітру q пов’язано з щільністю повітря ρ і його 

швидкістю v рівнянням 

 

;
2

2v
q





                                               (5.25) 

 

де ρ = 1,225 кг/м3; v – швидкість вітру, спрямована паралельно поверхні землі, 

м/с. 

Динамічна складова вітрового навантаження визначалась за допомогою 

програмного комплексу «Ліра».  Прискорення при пульсації обчислюється для 

варіантів б) і в) п.11.1.8 [47].  

Пульсаційна складова визначалась з урахуванням s перших форм 

власних коливань. Число s  визначається з умови:  

 

ƒs< ƒl< ƒs+1                                                (5.26) 

  

Моделювання та визначення навантажень проводилося за допомогою 

ПК «ЛІРА», що з успіхом застосовується в розрахунках об’єктів будівництва, 

машинобудування, мостобудування, атомної енергетики, нафтовидобувній 

промисловості і в багатьох інших сферах, де актуальні методи будівельної 

механіки [49]. 

Для визначення навантажень від портального крану на оголовок 

підкранового рельсу не має необхідності моделювати усі елементи і механізми 

детально, тому використовувалась спрощена модель, де використовувались 

габаритні розміри та вага окремих механізмів.    Елементи портального крану 

моделювались, за допомогою наступних типів скінченних елементів: Tип  10. 

Універсальний просторовий стержньовий СЕ; Tип 36. Універсальний 
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просторовий восьми вузловий ізопараметричний СЕ; Tип 41. Універсальний 

прямокутний СЕ оболонки; Тип 42. Універсальний трикутний СЕ оболонки. 

Об’ємні елементи   використовувались для моделювання кабіни, противаг, 

механізмів поворотних частин та циліндрів. 

   

 

Рис. 5.23. 3D модель портального крану та результати розрахунку 

неробочій стан пульсаційна складова 

При розробці моделі було враховано цілу низку розрахункових 

навантажень: статичне навантаження від власної ваги, три значення вітрових 

навантажень та три відповідні завантаження від пульсації вітру. 
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Для того, щоб розрахувати споруду на дію вітру з урахуванням 

пульсації, було сформовано два навантаження. Одне з них, статичне (статичне 

вітрове навантаження для пульсації). Інше є навантаженням вагами мас 

споруди. При цьому використовувалась функція формування динамічного 

завантаження із статичного (від власної ваги). Саме це навантаження і є власне 

пульсаційним. При цьому проводиться автоматичний збір мас у вузли 

розрахункової схеми [49]. 

При побудові моделі конструкції та використанні методів її ідеалізації 

необхідно визначити ступінь відповідності моделі. Для визначення 

адекватності моделі використовувались розрахункові значення навантажень 

від власної ваги, що передаються на оголовок підкранового рельсу за 

паспортними даними крану та за результатом розрахунку, відносне відхилення 

склало 5.8%, що зумовлено ідеалізацією конструкції.  

Для аналізу впливу вітру, виконано розрахунок причальної споруди типу 

«больверк» (Рис. 5.24): розрахунок причальної споруди без впливу вітрового 

навантаження; розрахунок причальної споруди на дію вітру у напрямку порт 

– акваторія; розрахунок причальної споруди на дію вітру у напрямку 

(акваторія – порт). Розрахунки проводилися у Plaxis 8.2. Результати 

представлено у Табл. 5.22. 

Таблиця 5.22 

Результати аналізу впливу вітру 

Характеристика 1 
ро
зр
ах
ун
ко
ви

й 
ви
па
до
к 

2 
ро
зр
ах
ун
ко
ви

й 
ви
па
до
к 

3 
ро
зр
ах
ун
ко
ви

й 
ви
па
до
к 

Згинаючий момент у стінці, кН∙м/м 394,77 403,8 424,39 
Переміщення стінки, мм 53 54 52 

Коефіцієнт несучої здатності 1,048 1,06 1,04 
Зусилля в анкері, кН/м 241 241,7 213,7 
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Рис. 5.24. Схема причалу 

 

За результатами розрахунку було визначено, що зростання значення 

навантаження при дії вітру з урахуванням пульсаційної складової 

збільшувалось не більше ніж на 6 %, що зумовлено особливостями 

конструктивного рішення портального крану. Можливо зробити висновок, що 

при розрахунку конструкцій, що сприймають навантаження від портального 

крану складовою  від пульсації вітру можливо знехтувати враховуючи 

розрахункове значення навантаження у неробочому стані. 
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5.9 Висновки до розділу 5 

 

1. Запропоновано та сформульовано загальні правила та принципи 

побудови розрахункових схем причальних споруд з використанням методу 

скінченних елементів з валідацією та верифікацією схем та методів 

розрахунку. Виконано аналіз напружено-деформованого стану причалів під 

час дії екстремальних значень навантажень.  

2. Створено відкриту базу даних сейсмічного мікрорайонування 

території України на якій показано вже виконані роботи з відповідними 

параметрами. Наведено методику формування нових позначок. Ця база 

відкрита для інших науковців, як для використання так і для поповнення 

маркерами їх досліджень. Вона може стати основою інших відкритих баз 

даних в будівництві, або бути частиною такої бази та сприяти всебічному 

аналізу сейсмічної небезпеки на території України. 

3.  Основні аспекти розділу було висвітлено в [55-70]. 
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6 СИСТЕМА МОНІТОРІНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРИЧАЛУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Вартість ремонту гідротехнічних споруд в деяких випадках досягає 

вартості будівництва нової споруди, а часом перевищує її. Аварії 

гідротехнічних споруд можуть відбуватися у зв’язку з помилками при 

проектуванні або будівництві також аварії можуть виникати при зміні умов 

експлуатації, старінні матеріалів або при непередбачених ситуаціях, що 

можуть спричинити загибель людей та фінансові втрати. 

Питаннями, що пов’язані із запобіганням збільшення числа аварій 

гідротехнічних споруд, займаються представники різних шкіл у всьому світі 

[1-4], для вирішення прикладних завдань використовуються теоретичні 

знання, а також досвід і знання, отримані при будівництві та експлуатації 

гідротехнічних споруд. У світовій практиці використовується великий перелік 

різноманітних конструкцій і форм причальних гідротехнічних споруд. 

Найпоширенішими конструкціями є набережні, виконані з металевого шпунта, 

які використовують як в морській, так і в річковій гідротехніці.  

Моніторинг – один з інструментів, що дозволяє знизити ризик 

виникнення аварійних ситуацій на ГТС та створює умови своєчасного 

виконання протиаварійних та ремонтних робіт.  

На даний час при визначенні технічного стану гідротехнічних споруд 

необхідно керуватися наступними нормативними документами: 

- Правила технічної експлуатації портових ГТС НД 31.3.003-2005 [5]; 

- Правила технічної експлуатації річкових портових ГТС [6]; 

- Інструкція з інженерного обстеження і паспортизації портових 

гідротехнічних споруд НД 31.3.002-2003 [7];  

- ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення [8]. 
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Але за умови державної політики у сфері будівництва з впровадження 

інформаційного моделювання до 2030 року слід внести значні зміни в ці 

нормативні документи.  

 

6.1 Алгоритм побудови інформаційної моделі системи моніторингу 

 

Розглянемо варіант побудови інформаційної моделі «Система 

моніторингу технічного стану причалу на вже побудованому причалі» 

(Рис. 6.1).  

Будівництво інформаційної моделі починається з ознайомлення з 

технічною документацією: з проектною документацією, паспортом причалу, 

виконавчою документацією, журналами технічного огляду та інше. 

Вихідними даними для системи моніторингу технічного стану споруди 

повинна стати її модель інформаційний аналог, геометричні розміри можна 

отримати з проекту споруди, але це може призвести до відмінності від 

фізичного об’єкта. Краще використовувати нульовий відлік сканування (як 

прилади можуть використовуватись лазерні сканери, для більш точної моделі, 

точність до 1 мм, більш грубу аерофотометрію (точність 2 – 5 см), середній 

варіант аерофотометрія з лідар технологією  точність 0.5 – 1 см. Такій підхід 

дасть можливість отримати початкові дані з вже існуючими дефектами. Після 

цього можливо приступати до створення ВІМ-моделі на базі 3D-моделі 

об’єкта. Оскільки ВІМ-модель це не лише 3D-модель об’єкта, а також база 

даних, після її створення в неї завантажують всю технічну документацію 

(проектна документація, виконавча документація, результати технічних 

оглядів) після цього кожен, хто має доступ до цього файлу може знайти всю 

необхідну йому інформацію по цьому об’єкту.  
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Рис. 6.1 Схема системи моніторингу технічного стану причалу з використанням технології інформаційного моделювання 
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Наступний крок – розрахункова схема споруди, що є невід’ємною 

складовою інформаційної моделі з відповідними геометричними розмірами, 

властивостями грунту та сполученням навантажень. Далі введення в 

аналітико-інформаційну модель відповідних маркерів з координатами, 

розрахунковими та граничними значеннями деформацій. При цьому граничні 

значення деформацій повинні враховувати деформації, що вже виникли за час 

експлуатації результати інспекторських обстежень.  

Більш детально розглянемо встановлення гранично допустимих значень 

деформацій. Для цього необхідно в створеній ВІМ-моделі, а саме на 3D-моделі 

створити контрольні марки на прикладі деформаційних марок, які 

встановлюються на причальній споруді на швартовних масивах, температуро-

осадових швах. Контрольні марки виконують функцію як деформаційних, так 

і опорних марок. Контрольні марки залежно від місця розташування та 

характеристик якими їх наділили виконують різні функції, наприклад: якщо 

розташувати контрольну марку на лінії кордону та наділити її максимальними 

переміщеннями в площині (Х, У, Z), то ця марка буде виконувати функцію 

деформаційної марки також можливо наділити її гранично-допустими 

значеннями, що передусім дасть можливість фіксувати перевищення 

гранично-допустимих значень, з подальшим встановленням причини їх 

виникнення, ВІМ-модель дає можливість створювати різні контрольні точки з 

різними характеристиками, які в поєднанні з новітнім обладнанням будуть 

виконувати моніторинг технічного стану причальної споруди в 

автоматичному режимі у разі необхідності.  

Далі, при кожному наступному обстеженні споруди, дані вносяться в 

аналітико-інформаційну модель та порівнюються з розрахунковими та 

граничними значеннями. Автоматично робиться висновок, у разі аварійної 

ситуації інформуються всі відповідальні особи. 
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Рис. 6.2. Алгоритм побудови інформаційної моделі системи моніторингу 

 

 

Фіксація перевищення гранично-допустимих значень відбувається за 

допомогою спеціального програмного забезпечення п. 6.2. Створюється 

алгоритм обробки натурних вимірювань та порівняння їх з інформацією до 

ВІМ-моделі, в цей момент активується алгоритм, який порівнює отриману 

інформацію з обладнання з інформацією, яка знаходиться в ВІМ-моделі, а саме 

з гранично-допустимими відхиленнями, і тут є декілька варіантів розвитку 

подій: перший – отримана інформація (координати) з обладнання не 

перевищують гранично допустимі значення, тоді нічого не відбувається окрім 

фіксації, і спостереження ведуться далі; другий варіант – отримані дані 

перевищують гранично допустимі значення, відбувається фіксація події, 

оповіщення експлуатуючого персоналу, створення нового об’єкта 
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(контрольної марки) з характеристиками отриманими в результаті події. 

Новостворену марку можливо буде розглянути як в цифровому так і у 

графічному варіанті. Цифрову інформацію можливо буде розглянути як в 

табличній формі, так і в журналі технічного огляду в цьому варіанті буде 

зафіксовано час створення (час коли відбулася подія) та координати точки. 

Графічний варіант – як тільки відбулася подія алгоритмом створює на 3D-

моделі марку іншого кольору або форми залежно від налаштування, з іншими 

координатами отриманими в ході фіксації перевищення встановлених значень. 

 

 

6.2 Система аналізу отриманих даних 

 

Аналіз отриманих даних відбувається за допомогою платформи 

візуального програмування «Dynamo», що встановлюється разом з програмою 

«Revit» за допомогою цієї програми було створено алгоритми (script), які 

будуть виконувати операції зі створення документів «Microsoft Excel» в яких 

відбувається автоматичний запис координат контрольних (базових) точок 

створених в ВІМ-моделі для моніторингу технічного стану конструкції, 

порівняння координат отриманих від обладнання встановленого на 

конструкції з базовими координатами точок в ВІМ-моделі, в разі перевищення 

гранично-допустимих значень контрольних (базових) точок – створення нових 

точок з новими координатами. 

Розглянемо ці алгоритми детальніше. Першим розглянемо алгоритм, 

який відповідає за створення документу «Microsoft Excel», а також за 

знаходження контрольних (базових) точок в ВІМ-моделі та внесення їх 

координат в Excel.  

В загальному вигляді цей алгоритм див. рис. 6.3. 
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Рис. 6.3. Алгоритм формування файлу Excel з координатами базових точок 

 

 По суті цей алгоритм не сильно відрізняється від звичайних мов 

програмування таких як Java, C, C++, C# , головною відмінністю служить сам 

інтерфейс, який виконаний спеціально максимально доступним та зрозумілим 

для звичайного користувача. Досить мати початкові навички або розуміння як 

працює програма для того щоб створити її.  

 

Рис. 6.4. Бібліотека готових блоків 
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 Умовно весь алгоритм можливо розділити на певні групи, які виконують 

операції. Пропонований  алгоритм складається з трьох груп: 

 - перша група (див. рис. 6.5) відповідає за створення документу 

«Microsoft Excel», знаходження всіх базових точок в ВІМ-моделі 

 

 

Рис. 6.5 Перша група алгоритму 

 

 - друга група (див. рис. 6.6) відповідає за зчитування та розмежування 

координат Х, У, Z з ВІМ-моделі. 

 

 

Рис. 6.6.  Друга група алгоритму 
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На цьому малюнку можна побачити блоки «Point. X, Y, Z» саме вони 

виконують операцію зі читування координат Х, У, Z з ВІМ-моделі. 

 - третя група (див. рис. 6.7) безпосередньо відповідає за внесення даних 

в документ «Microsoft Excel». На цьому етапі координати точок вносяться в 

відповідні строки та стовпці документу, також відбувається збереження 

документу. 

 

 

Рис. 6.7. Третя група алгоритму 

  

Після запуску алгоритму послідовно виконуються всі операції та створюється 

документ «Microsoft Excel» з координатами всіх контрольних точок (див. рис. 

6.8).  

 

 

Рис. 6.8. Створений за допомогою алгоритму документ «Microsoft Excel» 
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Але для аналізу технічного стану цього алгоритму не достатньо, тому було 

створено ще один алгоритм (див. рис. 6.9). Створений алгоритм порівнює 

координати контрольних точок з координатами які були отримані з 

обладнання. 

 

 

Рис. 6.9. Алгоритм порівняння координат контрольних точок з координатами 

отриманими з обладнання 

 

 

Даний алгоритм складається з пунктів:  

- читання координат базових точок (читання координат зі створеного 

документу «Microsoft Excel», «Лист 1») (див. рис. 6.10); 

 

 

Рис. 6.10 Алгоритм для зчитування координат базових точок 
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- читання координат точок зйомки (читання координат зі створеного 

документу «Microsoft Excel», «Лист 2» отримані під час роботи обладнання 

внесені в документ «Microsoft Excel» на «Лист 2») (див. рис. 6.11); 

 

 

Рис. 6.11. Алгоритм для читання координат точок зйомки 

 

- визначення переміщень в даних точках; 

- читання параметрів елементів створених в ВІМ-моделі для визначення 

максимальних переміщень базових точок, які були задані при створенні цих 

точок; 

 

Рис. 6.12. Алгоритм для визначення переміщень в даних точках 
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- порівняння фактичних переміщень з максимальними переміщеннями 

базових точок (див. рис. 6.13); 

Рис. 6.13. Алгоритм для порівняння фактичних переміщень з максимальними 

та  алгоритм для створення нових точок з новими координатами 

 

- у разі необхідності створення нових точок з новими координатами 

(створення нової точки відбувається в разі перевищення фактичних значень 

переміщень над максимальними) (див. рис. 6.14). 

Таким чином для аналізу технічного стану конструкції було створено два 

алгоритми: 

- перший виконує функцію створення документа «Microsoft Excel», 

знаходження контрольних точок в ВІМ-моделі, зчитування з контрольних 

точок координат, розділення координат на окремі площини, заповнення 

таблиці «Microsoft Excel» таким чином, щоб кожна координата мала своє 

місце. Цей алгоритм дає змогу фіксувати дані, отримані під час роботи 

обладнання; 

- другий алгоритм безпосередньо виконує функцію аналізу отриманої 

інформації шляхом зчитування інформації з документу «Microsoft Excel», 
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аналізуючи переміщення в точках, порівнюючи отримані дані з обладнання з 

контрольними точками в ВІМ-моделі, які насамперед, мають гранично-

допустимі значення переміщень. Після порівняння, у разі перевищення 

гранично-допустимих значень відбувається побудова нової точки зі своїми 

координатами в ВІМ-моделі, що дає змогу графічно оцінити переміщення 

точки. 

Отже, маючи в розпорядженні спеціалізоване обладнання, ВІМ-модель та 

два простих алгоритми, експлуатуюча організація може виконувати 

моніторинг та аналіз технічного стану гідротехнічної споруди.  

 

6.3 Інформаційна модель причальної набережної  

 

Для створення інформаційної моделі причальної набережної 

використовувався програмний комплекс «Revit», під час створення 

інформаційної моделі використовувались наступні вихідні дані: 

- існуючий проект причальної набережної; 

- виконавча документація будівельної організації; 

- результати контрольно-інспекторських обстежень причальної 

набережної; 

- журнали технічних оглядів за період експлуатації. 

В результаті побудови ми отримали 3D-модель частини споруди: 
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Рис. 6.14. 3D-вид частини причальної набережної 

 

 

 

Рис. 6.15. 3D-вид частини причальної набережної 
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Рис. 6.16. Фасад частини причальної набережної 

 

 

 

Рис. 6.17. План частини причальної набережної 
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Рис. 6.18. План частини причальної набережної на позначці –  0,500 м 

 

Рис. 6.19. Розріз частини причальної набережної 

 

6.4 Висновки до розділу 6 

Визначено загальні принципи побудови системи моніторингу 

технічного стану причальної споруди з використанням технології 

інформаційного моделювання [9; 10; 11]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

  

Використовуючи аналіз сучасних літературних джерел, нелінійні моделі 

ґрунту, метод скінченних елементів, технологію інформаційного 

моделювання та методи моніторинг технічного стану  визначено загальні 

принципи аналітико-інформаційного моделювання гідротехнічних споруд в  

сейсмічно небезпечних регіонах України. Завдяки чому вдалося виконати 

теоретичне узагальнення й запропонувати нове вирішення наукової проблеми 

підвищення надійності споруд під час експлуатації та доступності інформації. 

1. Аналіз стану використання та перспектив розвитку технології 

інформаційного моделювання свідчить, що всі переваги від впровадження 

можна оцінити лише в разі використання інформаційної моделі під час 

експлуатації споруд. 

2. Розроблено методику визначення кількості та якості інформації в 

інформаційній моделі споруди з використанням принципів оброблення та 

зберігання інформації. Запропоновані алгоритми та методи дають змогу 

визначити оптимальну кількість параметрів для забезпечення надійності під 

час експлуатації. 

3. Аналіз напружено-деформованого стану споруд вимагає 

використання вдосконалених моделей деформування ґрунту, які точніше 

апроксимують співвідношення напружень і деформацій та враховують 

зміцнення та розрідження ґрунту. Наведено рекомендації щодо використання 

моделей ґрунтів для розрахунку методом скінченних елементів з урахуванням 

виду ґрунту та типу розрахунку, що допомагають зменшити вірогідність 

помилок. 

4. Запропоновано та сформульовано загальні правила та принципи 

побудови розрахункових схем причальних споруд з використанням методу 

скінченних елементів з валідацією та верифікацією схем і методів розрахунку. 

Виконано аналіз напружено-деформованого стану причалів під час дії 

екстремальних значень навантажень.  
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5. Створено відкриту базу даних сейсмічного мікрорайонування 

території України, в якій показано вже виконані роботи з відповідними 

параметрами. Наведено методику формування нових позначок. Ця база 

відкрита для інших науковців як для використання, так і для поповнення 

маркерами їх досліджень. Вона може стати основою для інших відкритих баз 

даних у будівництві або частиною такої бази та сприяти всебічному аналізу 

сейсмічної небезпеки на території України. 

6. За допомогою методів теорії ризику удосконалено метод контролю 

відповідності несучої здатності причалу і його пропускної спроможності з 

урахуванням випадкового підходу суден для розвантаження і рівномірного 

завезення вантажу на склад наземним транспортом. Запропонований підхід до 

оцінки ймовірності аварії причалу, заснований на побудові й аналізі 

ймовірнісної моделі роботи портового терміналу, може бути використаний в 

подальших дослідженнях з цієї проблеми з урахуванням як специфіки 

формування різних видів експлуатаційних навантажень на причальні споруди 

терміналів, так і конструктивних особливостей причалів. 

7. Визначено загальні принципи побудови системи моніторингу 

технічного стану причальної споруди з використанням технології 

інформаційного моделювання. 
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