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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Розвиток портів це найважливіший елемент 

економіки прибережних країн, включаючи країни з розвиненими 
внутрішніми шляхами. Інтенсивність розвитку морського транспорту 
ставить задачу модернізації та реконструкції існуючих торгових портів. 

Конструкції з близько розміщеними стінками дуже часто 
зустрічаються в гідротехнічному портовому будівництві. Наприклад, 
вузькі пірси, заповнені ґрунтом палі, оторочки розширення больверків та 
ін. Під час розрахунку таких конструкцій необхідне визначення бічних 
тисків, діючих від внутрішньої засипки на близько розміщені стінки. 
Пазухи подібних конструкцій засипаються каменем, піском, місцевим 
ґрунтом, відходами від металургії, зокрема ґрунтами - відходами 
днопоглиблювальних робіт на акваторіях і водних підходах, які різко 
неоднорідні і анізотропні за природними умовами осадконакопичення і 
літіфікаціі. 

В існуючій нормативній документації недостатньо розроблені 
питання розрахунку бічних тисків на стінки таких споруд з ґрунтовим 
середовищем з врахуванням анізотропії її властивостей міцності та 
врахуванням технологічних факторів. 

Тому питання експериментального і теоретичного дослідження бічних 
тисків сипучого ґрунтового середовища з врахуванням її анізотропії та 
технологічних факторів засипки представляє великий науковий і 
практичний інтерес і є достатньо актуальним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконувалась у відповідності з пріоритетними напрямками 
розвитку науки та техніки України, що визначені в Законі України від 
11 липня 2001 №2623-ІІІ «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і 
техніки» та програми наукових досліджень TZ2 «Фізико-механічні 
характеристики анізотропних дискретних середовищ» Університету Північ 
з Хорватії. 

Мета роботи – розвиток експериментальних та теоретичних методів 
дослідження бічного тиску сипучого анізотропного за опором зсуву 
середовища з врахуванням технологічних факторів в близько розміщених 
паралельних підпірних стінках. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити задачі: 
- розробка експериментальних досліджень бічного тиску сипучого 

анізотропного по опору зсуву середовища на близько розміщені жорсткі 
паралельні стінки з врахуванням технологічних факторів; 

- проведення лабораторних випробувань з метою визначення 
характеристик анізотропії міцності вибраних сипучих матеріалів – рису та 
композитного середовища – суміші кварцевого піску з битою ракушкою 
при різній орієнтації зерна засипки (0°, 30°, 60° та 90°) до площини зсуву; 
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- проведення експериментальних досліджень бічного тиску сипучих 

середовищ на модельній установці з близько розміщеними стінками в 
лабораторних умовах при різній орієнтації зерен засипки до горизонту   
(0°, 45°, 90°); 

- розробка теоретичного розрахунку для визначення бічного тиску 
сипучого ізотропного середовища на близько розміщені стінки з різними 
геометричними особливостями (паралельні, похилі та довільної кривизни) 
при плоскій постановці задачі; 

- розробка наближеного методу розрахунку бічних тисків сипучого 
анізотропного середовища на близько розміщені стінки з врахуванням 
технологічних факторів 

- розробка алгоритму та комп’ютерної програми для практичного 
проведення чисельного аналізу; 

- аналіз впливу технологічних факторів тобто кута орієнтації 
частинок в засипці на бічний тиск сипучого анізотропного середовища в 
конструкціях з близько розміщеними жорсткими стінками. 

Об’єкт досліджень – однорідне анізотропне за характеристиками 
міцності сипуче середовище 

Предмет досліджень – бічний тиск сипучого анізотропного 
середовища на жорсткі близько розміщені стінки з врахуванням 
технологічних факторів. 

Методи досліджень. Для вирішення поставлених задач використано 
лабораторні методи визначення фізичних властивостей та властивостей 
міцності ґрунтів на зріз у відповідності з британським стандартом BS 1377: 
1990 Clause 4, методи вимірювання бічних тисків за допомогою вагових 
тензометричних датчиків, методи математичної статистики для обробки 
результатів експериментів, чисельні та аналітичні методи для теоретичного 
моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна 
отриманих результатів полягає в наступному: 

– отримані експериментальні дані про анізотропію характеристик 
міцності засипки при зсуві, обумовленому орієнтацією часток в засипці, що 
дозволяють якісно оцінити властивості ґрунтів при різній переважній 
орієнтації часток/шарів; 

– отримані експериментальні дані про вплив відсоткового вмісту 
плоских часток в засипці на анізотропію її характеристик міцності, що 
дозволяють оцінити відсоткове співвідношення плоских часток, при якому 
слід приймати властивості засипки за заповнювачем, тобто за плоскими 
частками; 

– розроблена модель конструкції з близько розміщеними стінками та 
метод вимірювання бічного тиску при різній орієнтації часток в засипці; 

– отримані дослідні дані про вплив складу та стану засипки на близько 
розміщені вертикальні, жорсткі стінки; 
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– експериментально обґрунтовано вплив анізотропних властивостей 

заповнювача на величину тиску, що передається на близько розміщені 
стінки; 

– розроблено методи розрахунку бічних тисків з врахуванням 
анізотропних властивостей заповнювача, що залежать від способу його 
укладання.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці 
алгоритму та програмного комплексу, що дозволяють визначати бічний 
тиск однорідного анізотропного сипучого середовища в близько 
розміщених стінках з врахуванням технологічних факторів з 
використанням в інженерній практиці проектування, будівництва та 
експлуатації розпірних споруд. 

Отримані результати рекомендується врахувати при розробці 
нормативної документації, що регламентує проектування споруд, що 
сприймають бічний тиск анізотропного ґрунтового середовища.  

Особистий вклад здобувача. Представлені в дисертаційній роботі 
результати досліджень отримані автором самостійно, а саме: 

- розробка комірки зсуву розміру 11х11х9 см для часток величиною 
до 9 мм з можливістю засипання матеріалу з різними орієнтаціями часток 
до площини зрізу; 

- розробка методик випробувань прямим зрізом при різних 
орієнтаціях часток композитного середовища – суміші піску з ракушкою в 
обоймі зрізу, обробка та аналіз результатів; 

- розробка моделі конструкції з близько розміщеними стінками з 
можливістю вимірювання бічних тисків при різних кутах орієнтації часток 
матеріалу; 

- узагальнення плоскої задачі Янсена для близько розміщених 
похилих та криволінійних стінок; 

- формулювання основних посилань розрахунку бічного тиску 
анізотропного сипучого середовища у вертикальних жорстких близько 
розміщених стінках; 

- розробка методики, алгоритму та комп’ютерної програми для 
розрахунку бічного тиску сипучого анізотропного ґрунтового середовища 
на близько розміщені жорсткі стінки в програмі Excel на мові Visual Basic 
for Aplications. 

Апробація дисертаційної роботи. Основні положення дисертаційної 
роботи докладались на: Міжнародній науково-технічній конференції 
Гідротехнічне та Транспортне Будівництво (Одеса, 2012); Всеукраїнському 
науково-практичному семінарі за участі іноземних спеціалістів «Сучасні 
проблеми геотехніки» (Полтава, 2012); на 5-ій Міжнародній конференції 
молодих інженерів геотехніки – 5th iYGEC (Париж, 2013); 
VIII Всеукраїнській науково-технічній конференції «Механіка ґрунтів, 
геотехніка та фундаментобудування» (Полтава, 2013); конференції 
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«Сучасні геотехнології в будівництві та їх науково-технічний супровід», 
(Санкт-Петербург, 2014); 68-й, 69-й та 70-й науково-технічних 
конференціях професорсько-викладацького складу Одеської державної 
академії будівництва та архітектури (Одеса, 2012 – 2015 рр.), науковому 
семінарі кафедри «Видобування газу, нафти та геотехніки» Полтавського 
національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка (2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені в 9 
публікаціях, у тому числі 6 – у фахових виданнях і 3 – в іноземному 
виданні. 

Структура і об’єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
п’яти розділів, висновків і списку використаних джерел з 118 
найменуванням. Дисертація викладена на 176 сторінках, в тому числі 147 
сторінок основного тексту, 101 рисунку, 20 таблиць, 11 сторінок списку 
літературних джерел, 4 додатків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі дана загальна характеристика роботи – сформульовані 
актуальність, мета і завдання, відображені наукова новизна і практичне 
значення отриманих результатів. 

У першому розділі здійснений огляд літературних джерел що 
відносяться до теми дисертації, у яких викладені результати 
експериментальних досліджень вимірювання анізотропії міцності ґрунтів як 
природних так і штучних, розглянуто роботи авторів, які займалися 
дослідженням анізотропії ґрунтів та бічних тисків на близько розміщені 
стінки. Наведено аналіз теоретичних розробок із розрахунків бічних тисків 
на близько розміщені стінки. 

Анізотропія міцності ґрунтів висвітлена в роботах багатьох вчених як 
українських, так і закордонних, її досліджували: Осипов Ю.Б., Вайтекунене 
А.И., Ewertowska-Madej Z., Сергеев Е.М., Krizek R.I., Рогаткина Ж.Е., Khera 
R.P., Lo K.Y., Morin J.P., Loh A.K., Holt R.Т., Соколов Б.А., Yong R.N., 
Silvestry V., Dunn D. Е., Bazant Z.P., Duncan J.M., Seed H.B., Oda M., Bishop 
А.W., Филимонов В.А., Винников Ю.Л., Dunstan T., Школа О.В., Хейдар А., 
Новский В.А., Войтенко И.В., Nishimura S., Molenda M., Tong Z., Fu P., Zhou 
Sh., Dafalias Y.F., Z.X. Yang та ін.  

Штучні засипки з каменю, ґрунтів, ґрунтів-відходів 
днопоглиблювальних робіт, що застосовуються в будівництві портових 
розпірних споруд з близько розміщеними стінками, різко неоднорідні та 
анізотропні за природними умовами осадонакопичення та літіфікації. Цей 
факт підтверджено експериментальними дослідженнями на приладах 
тривісного стиску та прямого зрізу. Автори вважають, що відмінність 
параметрів міцності теорії Кулона на різноорієнтованих площах зсуву 
викликано переважною орієнтацією часток в ґрунті чи засипці. 
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Велика кількість вчених вивчала тиск засипки на конструкції з близько 

розміщеними стінками: Huber-Burnand, Hagen G.H.L., Roberts I., Janssen 
H.A., Airy W., Cain W., Ketchum M.S., Гутьяр Е.М., Прокофьев И.П., 
Емельянов Л.М., Соколовский В. В., Алипов В. В., Коваль Ю.Д., Negre R., 
Трухлов А. М., Львин Я.Б., Reimbert M.L., Тахтамышев С.Г., Клейн Г.К., 
Enstad G.G., Березинский А.Р., Гольцман В.X., Богомягких В. А., Гячев 
Л.В., Li H., Brown C.J., Nielsen J., Ravenet J., Molenda M., Nedderman R.M., 
Schulze D., Маркович А.С., Shukla S.K., Школа О.В., Банніков Д. О. та інші.  

Значно менше робіт присвячено дослідженню бічного тиску сипучого 
анізотропного середовища на близько розміщені паралельні стінки, їм 
займалися: Nielsen J., Molenda M., Horabik J.A., Ross I.J., Школа А.В., Tong 
Z., Zhang L., Zhou M. та інші. 

Незважаючи на широкий спектр досліджень, до цього часу не існує 
розроблених алгоритмів розрахунку бічного тиску сипучого анізотропного 
середовища на близько розміщені стінки з врахуванням технологічних 
факторів. Запропонований метод розрахунку в дисертаційній роботі може 
слугувати основою для розрахунків в інженерній практиці, що обумовлює 
його актуальність. 

У другому розділі описано методику та проведено аналіз результатів 
експериментального дослідження анізотропії властивостей міцності 
сипучих середовищ прямим зрізом на двох матеріалах при різних кутах 
переважної орієнтації часток до площини зрізу β. План експерименту 
показано в Таблиці 1. Сипучі досліджувались у сухому стані. Для кожного 
матеріалу визначені гранулометричні криві, а для кожного зразка 
вимірювалась питома вага. Всі експерименти проведено в строго 
контрольованих лабораторних умовах з щоденним вимірюванням 
температури та вологості повітря. 

Таблиця 1 
План эксперименту 

Матеріал 
Кут переважної орієнтації зерна до 

площини зрізу 

0° 30° 60° 90° 
  Кількість експериментів 

Рис довгозернистий 9 9 9 9 
Композитне 
середовище 

9 9 9 9 

В експериментах використовувались наступні матеріали:  
- довгозернистий рис, використанням якого успішно досягнуті 

яскраво виражені орієнтації зерна засипки; 
- суміш піску з плоскими частками битої ракушки у співвідношенні 

2:1 – композитний матеріал, який часто використовується для засипок в 
пазухи портових розпірних споруд. 
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Експерименти проводились на приладі виробництва Югославського 

підприємства «Ključavna delavnica Ljubljana» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Прилад прямого зсуву з постійною швидкістю зсуву 

Прилад працює за принципом нанесення постійної швидкості зсуву. 
Зсув проводився при швидкості 0,2 мм/хв, що визначалось у відповідності 
з тривалістю процесу консолідації. В процесі проведення експерименту 
вимірювались величини горизонтальної сили за допомогою кільцевого 
динамометра та величини горизонтального і вертикального переміщення за 
допомогою індикаторів годинникового типу з ціною поділки 0,01 мм. 
Матеріали випробовувались у відповідності до стандарту BS 1377; Part 7; 
clause 4, в якому регламентується розмір найбільшої частки, що не повинен 
перевищувати 10% висоти обойми зрізу, щоб уникнути масштабний ефект. 
Всі використані в експерименті матеріали було просіяно через сита з 
отвором 9 мм, тому була запроектована обойма зрізу більш крупного 
розміру 110 мм х 110 мм х 90 мм (рис. 2). Оскільки обойма нестандартна, 
проведені порівняльні тарирувальні зрізи на кварцовому піску з величиною 
зерна до 2 мм, в стандартній (60 мм х 60 мм х 20 мм) та великій обоймі. 
Проведено по 9 експериментів в малій та великій обоймі, середня різниця 
кута внутрішнього тертя склала 0,58° тобто 1,43%, що підтверджує 
достовірність результатів, отриманих зрізом у великій обоймі. 

Кут орієнтації частинок досягався за рахунок спеціально розробленої 
технології засипки матеріалу в обойму зрізу. На рис. 2 показано методи 
засипки під кутом 0°, 30°, 60° та 90° до площини зрізу. 

Для визначення впливу об’ємного вмісту ракушки у композитному 
середовищі проведено три додаткових серії дослідів прямого зрізу при 
орієнтації часток в засипки 0° та 90°, для чистого піску, для об’ємного 
відношення піску та плоских часток 1:1 та для чистої ракушки. 
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Рис. 2. Додаткове обладнання для досягнення потрібних кутів 

орієнтації часток засипки 

На основі отриманих результатів отримано графік (рис. 3), на абсцисі 
якого нанесено відсотковий вміст ракушок в загальному об’ємі матеріалу, а 
на ординаті – параметр міцності теорії Кулона φ.  

Для композитного матеріалу вибрано відношення об’ємів кварцового 
піску до ракушки 2:1. Матеріал такого типу часто зустрічається в 
підводних кар’єрах морських та річкових торгових портів та 
використовується для засипки пазух портових гідротехнічних споруд 
рефулюванням. 

На основі отриманих експериментальних даних прямих зсувів, при 
різних орієнтаціях частинок, побудовані годографи анізотропії параметрів 
міцності теорії Кулона для обох матеріалів (рис. 4). 

При різних орієнтаціях часток, β затверджена значна анізотропія кута 
внутрішнього тертя φ. При β = 0° і 90° для рису він відрізняється на 
19,09%, а для композитного матеріалу на 11,67%. 

Найбільш високий кут внутрішнього тертя для рису з’являється при 
орієнтації часток β = 90°, φ90° = 48,06°, а для композитного матеріалу при   
β = 60° і 90° він був майже однаковий, φ60° = 57,46° та φ90° = 57,41°. 

Різниця в параметрах міцності теорії Кулона представляє значну 
різницю при якій слід приймати до уваги анізотропію матеріалу при 
розрахунках з використанням граничного напруженого стану, це наведено 
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в роботах проф. Школа О.В., де рекомендується враховувати анізотропні 
властивості в практичних задачах при зміні характеристик міцності ґрунтів 
за напрямком зчеплення не менше 10%, а кута внутрішнього тертя не 
менше 5%. 

 
Рис. 3. Графік змін кута внутрішнього тертя середовища від об'ємної 
пропорції плоских часток битої ракушки при кутах засипки 0° та 90° 
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Рис 4. Годографи анізотропії кута внутрішнього тертя φ для рису (а) 

та для композитного матеріалу (б) 

Крім того проведені експериментальні дослідження тертя сипких - 
рису і ракушки, об металеву стінку при кутах переважної орієнтації 
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частинок засипки до сталевої стінці 0° і 90°. Експерименти показали, що 
кут тертя об стінку відрізняється незначно, для рису 1,5%, а для 
композитного середовища 3,5%, цією зміною в практичних розрахунках 
можна знехтувати. Це явище пояснюється відсутністю зачеплення між 
зернами і сталевим листом. 

У третьому розділі описано методику та проведено аналіз 
результатів експериментальних досліджень бічних тисків сипучого 
середовища на близько розміщені стінки при різній орієнтації зерен 
засипки до горизонталі θ. Дослідження проводилися в моделі конструкції 
(рис. 5) з вертикальними жорсткими стінками. Задня стінка встановлена 
так, що розмір верхнього отвору в плані 5 см х 50 см, а глибина 100 см. 
 

 
Рис. 5. Конструкція моделі з деталлю кріплення тензодатчика 

 

Бічні тиски вимірювались по осі симетрії передньої стінки в п’яти 
місцях (рис. 5) за допомогою вагових балкових тензометричних датчиків 
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типу 6530 з алюмінієвого сплаву, виробництва Xi'an RuiJia Measurement 
Instrument Co. Ltd. Межа вимірювання датчиків 5 кг, вхідний опір 406 Ом, 
а робочий коефіцієнт передачі 2,0 ± 0,15 мВ/В. 

В кожному вимірювальному місці датчик своєю нижньою частиною 
жорстко з’єднаний із зовнішньою частиною фронтальної стінки моделі. На 
верхню частину датчика жорстко закріплено стальний циліндр (поршень) 
діаметром 48 мм, який входить в отвір діаметром 50 мм. Циліндр 
закріплено таким чином, що його центр співпадає з центром отвору, при 
цьому формуючи кільцевий зазор шириною в 1 мм (рис. 5, б). Зазор 
покрито тонкою еластичною поліетиленовою мембраною для уникнення 
проникнення в нього дрібних часток. 

Вхідні сигнали тензодатчиків зчитувались 8-канальним 
вимірювальним посилювачем QuantumX MX840А німецької фірми HBM. 
Вимірювання проводились безперервно та синхронно на всіх п’яти місцях 
на протязі усього процесу засипки, в лабораторних умовах при 
температурі 20°С та відносній вологості 50%. 

На кожному вимірювальному місці вимірювалась сила, а середнє 
нормальне напруження визначалось її відношенням до поверхні циліндра. 
Перед вимірюваннями бічного тиску засипки, вимірювальну систему 
моделі калібрували шляхом вимірювання гідростатичного тиску води. 
Виміряні та розрахункові значення тиску води відрізнялись в середньому 
усього на 0,85%.  

Заповнення пазухи моделі здійснювалось трьома різними способами, 
у відповідності з кутом переважної орієнтації зерна до горизонталі тобто 
куту заповнення θ, значення кута були 0°, 45° и 90°. Модель 
заповнювалась матеріалом до висоти в 1 м. 

Кут заповнення θ = 0° досягався заповненням зверху в вертикальному 
положенні моделі (рис. 6а), а заповнення під кутами 45° та 90°, були 
досягнути за допомогою спеціальної технології засипки, показаної на   
рис. 6. 

Заповнення під кутом 45° досягалось так, що модель за допомогою 
жорстких стальних балок закріплювалась на горизонтальний піддон під 
кутом в 45° (рис. 6б), а потім заповнювалась так же, як і при θ = 0°, 
вертикально зверху. При падінні частки через анізотропну геометрію під 
дією гравітації вкладались переважно горизонтально. Після завершення 
заповнення, модель акуратно та дуже повільно поверталась назад у 
вертикальне положення. Заповнення під кутом 90° здійснювалось так, що 
модель встановлювалась в горизонтальне положення на двох 
горизонтально розміщених балках (рис. 6в). Потім проводився демонтаж 
задньої стінки, а на відстані 1 м від дна встановлювалась вертикальна 
перегородка висотою в 5 см (рис. 6в). Заповнення проводилось таким же 
чином як і при θ = 0° та 45° − вертикально зверху. Після заповнення 
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поверхня ретельно згладжувалась, а потім знову встановлювалась задня 
стінка. Модель дуже повільно поверталась у вертикальне положення. 

 
Рис. 6. Технологія засипки пазухи моделі: a) 0°; б) 45°; в) 90° 

Для кожного матеріалу та кута заповнення експеримент повторювався 
3 рази, в загальному було проведено 18 випробувань, не рахуючи 
тарирувань та помилкових вимірювань. Для кожного випробування 
вимірювалась об’ємна вага засипки.  

Процедури вимірювань проводились в наступній послідовності: 
− у вертикальному положенні моделі перевірена робота кожного 

тензодатчика в програмному забезпеченні для підсилювача НВМ – 
«Catman»; 

− почато вимірювання, котре проводилось на протязі всього процесу 
заповнення; 

− матеріал засипався рівномірно та поступово, в однакових 
кількостях, без різких рухів; 

− після заповнення пазухи, модель дуже повільно поверталась в 
вертикальне положення; 
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− вимірювання читались після стабілізації датчиків, як правило, від 5 

до 10 хвилин. 
Як і очікувалось, через анізотропію матеріалу при різних умовах 

заповнення горинтальні тиски різко відрізнялись. Результати вимірювань 
показані на рис. 7. 

При заповненні θ = 0° виміряні дані для рису відрізняються від теорії 
Янсена в середньому всього на 6%, а для композитного матеріалу 4,9%  
(рис. 7a1 та б1). Нормальний тиск в кН/м2 нанесено на вісь абсцис, а на осі 
ординат нанесена глибина в м. 

 
Рис. 7. Бічні (горизонтальні) тиски при різних кутах заповнення θ:  

1 – 0°; 2 – 45°; 3- 90°; а) рис, б) композитний матеріал 
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Горизонтальні тиски при куті θ = 45° (рис. 7a2, б2), для рису в 

середньому вищі ніж при куті θ = 0° на 89,1% до, приблизно, 2/3 глибини, а 
потім зменшуються у напрямку до нижньої частини, і в середньому, менші 
на 38,6%. Характер змін бічних тисків для композитного матеріалу 
подібний, від тисків при куті θ = 0° вони відрізняються в середньому на 1% 
до приблизно 2/3 глибини, а потім зменшуються у напрямку до нижньої 
частини, і в сердньому, менші на 6,5%. Цей факт можна пояснити впливом 
жорсткого дна, яки при 45° має найбільш виражений характер. Для рису 
крива 3 за своїм характером подібна до кривої 1, при чому максимум тиску 
знаходиться в половині глибини, а для композитного матеріалу максимум 
досягається при 0,3 м. 

Для рису при куті заповнення 0° та 90° різниця в бокових тисках 
складала в середньому 294,4%, а для композитного матеріалу 44,2%.  

Отримані експериментальні бічні тиски при різних способах 
заповнення мали різні відхилення від середнього значення. Для рису при  
θ = 0° відхилення склало ± 8,3% при 45° − ± 17,57%, а при 90° − ± 5,8 %, а 
для композитного матеріалу при θ = 0° відхилення склало ± 13,7% при 45° 
− ± 18,40%, а при 90° − ± 18,60 %. 

На основі експериментальних досліджень зроблено наступні висновки: 
1. Всі діаграми бічних тисків мають криволінійний характер; 
2. При різних кутах заповнення θ для обох матеріалів бічні тиски 

значно відрізняються; 
3. При θ = 0° виміряні тиски дуже близькі до теорії Янсена, різниця в 

середньому 5%; 
4. Для рису при θ = 45° тиск до глибини 0,6 в середньому на 90% 

вище, а в решті в середньому нижче на 40% ніж при θ = 0°. Для композиту 
при θ = 45° тиск до глибини 0,6 в средньому на 1% вище, а в решті в 
середньому нижче на 6% ніж при θ = 0°. 

5. Для рису тиск при θ = 0° в середньому на 294,4% вище ніж при        
θ = 90°. Для композиту тиск при θ = 0° в середньому на 44,2% вище ніж при 
θ = 90°. 

6. Підтверджено вплив геометрії та положення зерна на бічний тиск, 
при куті засипки 90° частки за рахунок дії гравітації вклинюються у 
міжпростори, що проявляється значним збільшенням горизонтального 
тиску; 

Четвертий розділ присвячено теоретичному дослідженню бічних 
тисків сипучого анізотропного середовища в жорстких близько 
розміщених стінках. 

Розроблено класифікацію дискретних середовищ з 24 
найменуваннями різних типів середовищ.  

В роботі виведено аналітичне узагальнення класичного розв’язку 
визначення бічних тисків ізотропного ґрунту на близько розміщені стінки 
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− теорії H.A. Janssena на похилі стінки та стінки довільної кривизни для 
плоскої симетричної задачі (рис. 8).  

 
Рис. 8. Різні типи близько розміщених стінок, а) паралельні,  

б) похилі, в) криволінійні 

     В розрахунку прийнято наступні посилання:  
− поверхня засипки горизонтальна; 
− вертикальні напруження σz у довільній горизонтальній площині 

середовища рівномірні;  
− на горизонтальних площинах дотичні напруження відсутні; 
− тертя середовища заповнення об стінки в кожній точці 

визначається коефіцієнтом тертя km = tgδ, де δ кут тертя середовища об 
матеріал стінки;  

− нормальний тиск σαn по периметру поперечного перерізу на 
відмітці z визначено коефіцієнтом нормального тиску λαn та залежністю  
σαn = σz · λαn. 

З умови рівноваги інфінітезімального елементу об'єму (рис. 9) по осі z 
отримано неоднорідне лінійне диференціальне рівняння першого порядку 
(1). 

 
Рис 9. Інфінітезімальний елемент ґрунту 
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Загальний розв'язок якого можна записати у вигляді: 
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          (2) 

Функція f(z) представляє собою функцію кривизни стінки, при чому 
координата z спрямована вертикально вниз. Правильність розв'язку 
перевірено принципом відповідності, якщо підставити замість f (z) = B/2,   
(B половина відстані між стінками) розв'язок виражається в теорію Янсена. 

Зроблено висновок, що у випадку опуклої стінки діє максимальне 
нормальне напруження, тобто ця форма стінки небажана, з іншого боку 
найбільш вигідною формою є ввігнута форма, що слід впроваджувати в 
практику проектування. 

Розроблено наближений розв'язок для однорідного анізотропного 
ґрунту при різному куті заповнення θ на основі теорії Кулона, з 
використанням розв'язка R. M. Nedderman та теоретичні пропозиції по 
врахуванню анізотропних властивостей матеріалу Школи О.В.  
     В основу теорії покладено наступні посилання: 

− близько розміщені стінки вертикальні та жорсткі; 
− поверхня засипки горизонтальна; 
− тертя середовища заповнення об стінки постійне та визначається 

кутом тертя середовища об матеріал стінки δ, тертя середовища 
активоване повністю;  

− сипуче середовище заповнення однорідне та анізотропне; 
− годографи анізотропних властивостей симетричні та мають дві осі 

симетрії; 
− годографи кута внутрішнього тертя задовольняють залежност: 

φn(β) = φn(β + π);  
Задачу розв'язано чисельним методом на основі графоаналітичного 

розв'язку, розрахункова схема показана на рис. 10. 
Проектуванням сил на координатні осі, в результаті отримуємо вираз 

(3), де кут внутрішнього тертя визначено вихідним годографом φ = φ (β). 
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Для чисельного аналізу результатів теорії розроблено комп'ютерну 
програму в рамках Microsoft Office Excel, яка складена на комп’ютерній 
мові MICROSOFT VISUAL BASIC FOR APLICATIONS. Програма 
дозволяє розраховувати бічний тиск однорідного анізотропного 
середовища в вертикальних жорстких стінках при різних кутах заповнення 
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матеріалу θ. Кути заповнення можуть змінюватись в інтервалі від 0° до 90°, 
глибина розрахунку не обмежена. 

 
Рис. 10. Розрахункова схема для визначення бічного тиску однорідного та 

анізотропного середовища на близко розміщені стінки 

В теоретичних розрахунках застосовувались вихідні дані з годографів 
анізотропії для рису та композитного матеріалу. Бічний тиск 
розраховувався для кутів заповнення 0°, 45° та 90°, для співставлення 
експериментальних та теоретичних даних. Результати розрахунків 
показано на рис. 11. 
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Рис. 11. Результати теоретичних розрахунків бічного тиску при різних 

кутах засипки 0°, 45° и 90°, а) рис, б) композитний матеріал 
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Висновки, отримані в результаті чисельних розрахунків можна 

сформулювати наступним чином: 
- співставлення експериментальних та теоретичних даних показує 

якісну збіжність; 
- теоретична різниця в тисках для годографів риса при кутах  

заповнення θ = 0° и 90° значна, вона максимальна на глибині 0,11м та 
дорівнює 16,62% (рис. 11а); 

- теоретична різниця в тисках для годографів композитного 
середовища при кутах заповнення θ = 0° та 90° - 25,24% до глибини 0,13м 
(рис. 11б); 

- для обох матеріалів різниця в тиску зменшується з глибиною, та 
прямує до нуля із збільшенням глибини, схожу тенденцію показують і 
експериментальні криві, але із значно меншою швидкістю (рис. 7); 

- для кута заповнення 0° і 90° відмінності в експериментальних тисках 
вище ніж в розрахункових тисках, для рису середнє відміну в експерименті 
становить 294%, а в розрахунках за все 16,62%, а для композитного 
матеріалу 44,2% і 25,24% відповідно. Ймовірно, різниця в 
експериментальних даних викликана кількома факторами – вдавлюванням 
часток в простори між частками за рахунок дії сил гравітації, яке 
відбувається при повороті моделі у вертикальне положення (рис. 6в → 6а) 
та динамічним впливам при повороті моделі. 

У п’ятому розділі міститься опис способу впровадження методів 
розрахунку бічного тиску в близько розміщених стінках в практику 
проектування та нормативні документи морських транспортних споруд на 
прикладі грунтозаповнених палів. Наведено рекомендації з проектування 
заповнення паль з врахуванням анізотропних властивостей сипучого 
середовища та конкретні кроки по врахуванню анізотропних властивостей 
ґрунтового сипучого середовища в нормативних документах, а також 
перспектива застосування грунтозаповнених палів для застосування в 
морських та річкових портах при реконструкції існуючих вантажних 
причалів з метою збільшення глибин для прийому сучасних транспортних 
суден з осадкою, регламентованою глибинами проливу Босфор в Україні та 
Хорватії. 

Загальні висновки 
1. Розроблена технологія орієнтованої засипки ґрунту в обойму зрізу, 

для чого у відповідності із стандартом BS 1377: 1990 Clause 4 спроектована 
та виготовлена спеціальна обойма для зрізу матеріалу розміром 11см х 
11см та висотою в 9см. Розроблена та виготовлена модельна установка з 
близько розміщеними жорсткими паралельними стінками для вимірювання 
бічних тисків на основі вагових тензодатчиків з можливістю орієнтованого 
заповнення матеріалу в пазуху конструкції. 
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2. Проведені експерименти прямого зрізу виявили суттєву 

анізотропію характеристик міцності як наслідок технології (орієнтації) 
засипки. При орієнтаціях часток β = 0° та 90° для рису кут внутрішнього 
тертя φ відрізняється на 19,09%, а для композитного матеріалу φ 
відрізняється 11,67%. 

3. Проведені експерименти вимірювань бічних горизонтальних 
тисків при різних умовах заповнення, при чому виявлено суттєвий вплив 
технології засипки (кута заповнення матеріалу θ) на бічний тиск для різних 
сухих сипучих матеріалів засипки. Найбільша різниця у виміряних бічних 
тисках припадала на засипку 0° і 90°, для рису вона складала в середньому 
294%, а для композитного матеріалу в середньому 44%. 

4. Отримано аналітичне узагальнення класичного розв’язку 
визначення бічних тисків ізотропного ґрунту на близько розміщені стінки - 
теорії H.A. Janssena на похилі стінки та стінки довільної кривизни для 
плоскої симетричної задачі. При нульовій кривизні та куті орієнтації стінки 
α = 90° розв’язок вироджується в розв’язок H.A. Janssena, що свідчить про 
виконання принципу відповідності. 

5. Отримано розв’язок задач з визначення бічних тисків на близько 
розміщені стінки в умовах плоскої задачі для однорідного анізотропного за 
опором зсуву середовища з урахуванням технології заповнення на основі 
класичної теорії Кулона та розв’язку R.M. Neddermana.  

6. Розроблено алгоритм та комп’ютерна програма в рамках Microsoft 
Office Excel за допомогою мови програмування MICROSOFT VISUAL 
BASIC FOR APLICATIONS. Програма дозволяє розраховувати бічний тиск 
однорідного анізотропного середовища у вертикальних жорстких стінках 
при різних кутах заповнення матеріалу. Кути заповнення можуть 
змінюватися в інтервалі від 0° до 180°, глибина розрахунку не обмежена. 
При куті заповнення θ = 0° та ізотропному годографі параметрів міцності 
засипки розв’язок вироджується в розв’язок R.M. Neddermana і H.A. 
Janssena, що свідчить про виконання принципу відповідності. 

7. Теоретично отримані результати для рису та композитного 
середовища дають якісну оцінку бічного тиску в різних умовах заповнення. 
Виявлено характер розподілу бічних тисків. Показана суттєва різниця 
розрахункових бічних тисків для годографів досвідчених матеріалів, вона 
припадає на кути заповнення θ = 0° і 90°, для рису різниця становить 
16,62%, а для композитної середовища 25,24%, але експериментальні дані 
показали більш високу різницю в 44,2% і 294% відповідно. Імовірно 
різниця в експериментальних даних викликана кількома факторами – 
вдавлюванням часток в простори між частками за рахунок дії сил 
гравітації, що відбувається при повороті моделі у вертикальне положення 
та динамічними впливами при повороті моделі. 
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8. Описані способи впровадження розрахунків в практику 

проектування та рекомендації з проектування заповнення палів з 
врахуванням анізотропних властивостей грунтового середовища і 
конкретні кроки щодо обліку анізотропних властивостей ґрунтового 
середовища в нормативні документи. Експериментальні дослідження та 
теоретичні розробки було впроваджено в навчальний процес при 
проведенні лекційних та практичних занять в хорватському Університеті 
«Північ», м. Вараждін, на кафедрі Будівництва для студентів II та III року 
навчання в курсах „Опір матеріалів“, „Практична Геомеханіка“ та 
„Сейсмостійке будівництво“. 
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АНОТАЦІЯ 
 
Аніскін Алексей. Бічний тиск сипучого анізотропного середовища 

на близько розміщені стінки з врахуванням технологічних факторів. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
за спеціальністю 05.23.02. – основи і фундаменти. – Одеська державна 
академія будівництва та архітектури, Одеса, 2017. 

Робота присвячена експериментальним та теоретичним дослідженням 
бічного тиску сипучого анізотропного за опором зсуву середовища з 
врахуванням технологічних факторів в близько розміщених жорстких 
паралельних стінках. 

Проведені експерименті прямого зрізу для двох сипучих при кутах 
зерен до площини зсуву 0°, 30°, 60° і 90°, та вимірювання бічних тисків в 
близько розміщених стінках моделі, при кутах часток до горизонталі 0°, 
45° та 90°. Результати показали значну анізотропію, а бічні тиски суттєво 
відрізнялись. 

В теоретичній частині виведено узагальнення розв'язку H.A. Janssena 
та розв'язок для розрахунку бічних тисків на близько розміщені стінки 
анізотропного середовища при різному куті заповнення θ. Розроблено 
комп'ютерну програму. Результати експериментальних досліджень та 
чисельний розрахунок бічних тісків показали якісну збіжність. 

Ключові слова: міцністна анізотропія, прямий зріз, кут орієнтації 
зерна засипки, бічний тиск, близько розміщені стінки, експериментальні 
дослідження, технологічні фактори, теорія Янсена. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Алексей Анискин. Боковое давление сыпучей анизотропной 

среды на близко расположенные стенки с учетом технологических 
факторов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.23.02. – основания и фундаменты. – Одесская 
государственная академия строительства и архитектуры, Одесса, 2017. 

Диссертация посвящена развитию экспериментальных и 
теоретических методов исследования бокового давления сыпучей 
анизотропной по сопротивлению сдвигу среды с учетом технологических 
факторов на близко расположенные жесткие параллельные стенки. 

В первом разделе выполнен обзор литературных источников, в 
которых приводятся результаты экспериментальных и теоретических 
исследований анизотропии грунтов и боковых давлений на близко 
расположенные стенки. 

Во втором разделе описана методика и проведен анализ результатов 
экспериментального исследования анизотропии прочностных свойств 
сыпучих сред прямым срезом на двух материалах при различных углах 
преимущественной ориентации частиц к плоскости среза β - 0°, 30°, 60° и 
90°, для этого разработана и применена специальная технология засыпки. 
В экспериментах использовался длиннозерный рис, использованием 
которого успешно достигнуты ориентации зерна засыпки и композитный 
материал - смесь песка с плоскими частицами битой ракушкой в объемном 
соотношении 2:1. Планирование эксперимента выполнено так чтобы 
результаты были статистически обоснованными. Получены годографы 
анизотропии прочностных свойств материалов. 

В третьем разделе описана методика и проведен анализ результатов 
экспериментальных исследований боковых давлений сыпучей среды на 
близко расположенные стенки при различной преобладающей ориентации 
зерен засыпки к горизонтали θ. Испытания проводились в модели 
конструкции с вертикальными близко расположенными жесткими 
стенками на 5 измерительных местах с помощью весовых 
тензиометрических датчиков. На каждом измерительном месте измерялась 
сила, а среднее нормальное напряжение определялось ее отношением к 
поверхности цилиндра. Заполнение пазухи модели осуществлялась тремя 
различными способами, в соответствии с углом преобладающей 
ориентацией зерна к горизонтали θ, значения угла были 0°, 45° и 90°. Как 
и ожидалось, из-за анизотропии материала при различных условиях 
заполнения горизонтальные давления резко отличались. Получены 
графики распределения бокового давление по глубине модели. 

Четвертый раздел посвящен теоретическому исследованию боковых 
давлений сыпучей анизотропной среды в жестких близко расположенных 
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стенках. В нем разработана классификация дискретных сред, с 24-ю 
наименованиями различных типов сред, выведено аналитическое 
обобщение классического решения теории Янсена расширенное на 
наклонные стенки и стенки произвольной кривизны для плоской 
симметричной задачи. Для однородного анизотропного грунта, на основе 
теории Кулона, разработано приближенное решение для определения 
боковых давлений при различном угле заполнения θ для плоской задачи, с 
использованием решения R. M. Neddermana и теоретического предложения 
по учету анизотропных свойств материала Школа А.В. 

Для численного анализа результатов теории разработана 
компьютерная программа в рамках Microsof Office Excel которая 
составлена в компьютерном языке MICROSOFT VISUAL BASIC FOR 
APLICATIONS. Программа позволяет с легкостью применять полученные 
расчеты в инженерной практике при различной технологии укладки 
материала.  

В теоретических расчетах бокового давления на близко 
расположенные стенки применялись исходные данные из годографов 
анизотропии для риса и композитного материала, а результаты 
сопоставлены с экспериментальными данными. 

Пятый раздел содержит описание способов внедрения методов 
расчёта бокового давления в близко расположенных стенках в практику 
проектирования и нормативные документы морских транспортных 
сооружений на примере грунтозаполняемых палов. Приведены 
рекомендации по проектированию заполнения палов с учётом 
анизотропных свойств грунтовой сыпучей среды и конкретные шаги по 
учету анизотропных свойств грунтовой среды в нормативных документах.  

Результаты исследований внедрены в учебные процессы 
Университета Север в Хорватии. 

Ключевые слова: прочностная анизотропия, прямой срез, угол 
ориентации зерна засыпки, боковое давление, близко расположенные 
стенки, экспериментальные исследования, технологические факторы, 
теория Янсена. 

 
ABSTRACT 

 
Aniskin Aleksej. Lateral pressure of granular anisotropic medium on 

closely spaced walls considering technological factors – Manuscript. 
The dissertation on receiving scientific degree of candidate of Engineering 

Sciences, specialty 05.23.02. – Grounds and foundations. – Odessa State 
Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa, 2017. 

The dissertation is devoted to the experimental and theoretical research of 
lateral pressure of strength anisotropic granular media considering technological 
factors in stiff closely placed parallel walls. 
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The direct shear experiments at different angles of the grains in the filling 

to the shear plane, 0°, 30°, 60° and 90°, and measurements of the lateral 
pressure at the angles of grains filling to the horizontal 0°, 45° and 90 in the 
model with closely spaced rigid wall was conducted for two granular media. 
The results showed significant shear strength anisotropy and difference of the 
lateral pressures. 

In the theoretical part the generalization of the Janssen’s solution and 
solution for strength anisotropic media at different angle of filling θ was 
developed. For numerical analysis, the computer program was composed.  

The experimental results and numerical calculation of lateral pressure 
showed qualitative convergence. 

Keywords: shear strength anisotropy, direct shear, orientation angle of 
grain in filling, lateral pressure, closely spaced walls, experimental research, 
technological factors, Janssen’s theory. 


