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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗЬБОВОГО З’ЄДНАННЯ 
АРМАТУРИ ДЛЯ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КАРКАСІВ 
ПІДЗЕМНИХ СПОРУД 

Метою наведених в статті результатів досліджень є визначення раціональних конструктивно-
технологічних варіантів освоєння підземного простору, зокрема улаштування підземних паркінгів, у відно-
шенні до способу з’єднання арматури збірних залізобетонних елементів. Методика. Вивчено передовий 
досвід будівництва аналогічних об’єктів на території України. Розглянуто варіанти з’єднання арматури ван-
ношовним зварюванням та різьбовими муфтами. Результати. Визначені основні способи їх реалізації, вста-
новлені найважливіші параметри ефективності способів зведення вертикальних несучих елементів. Підтвер-
джено важливість реанімації будівельної галузі в області виготовлення вертикальних несучих елементів збі-
рних каркасів будівель та споруд та їх адаптація до з’єднання за допомогою сучасних механічних способів 
з’єднання арматури. Наукова новизна. Встановлено, що одним з найбільш перспективних методів 
з’єднання арматури є механічне з’єднання різьбовими муфтами. Застосування його для з’єднання вертика-
льних несучих елементів збірних залізобетонних каркасів дозволяє скоротити термін монтажу елементів, 
зменшити кількість необхідного при виконанні робіт обладнання та значно прискорити процес улаштування 
несучих конструкцій. При об’єднанні з технологією виконання збірно-монолітного каркасу будівель можли-
ве швидке та якісне зведення сучасних будівель ефективними індустріальними методами. Практична зна-
чимість. Вивчено досвід освоєння підземного простору в Україні та світі, визначено проблеми будівництва 
підземних споруд в специфічних складних гідрогеологічних умовах. Запропоновано ефективні технологічні 
варіанти улаштування вертикальних несучих елементів збірних та збірно-монолітних каркасів будівель та 
споруд зі з’єднанням арматури різьбовими муфтами. Результати проведених досліджень можуть використо-
вуватися проектувальниками для розробки проектів улаштування підземних паркінгів та інших споруд в 
Україні. Запропоновані технологічні рішення дають можливість реалізувати такі проектні рішення в склад-
них гідрогеологічних умовах при ущільненій забудові та збереженні історичних об’єктів міста. 

Ключові слова: підземний простір; паркінг; збірний каркас; різьбові муфти; технологія; гідрогеологічні 
умови; конструкції; підземні споруди 

Вступ 

Застосування збірних залізобетонних карка-
сів багатоповерхових будівель є важливою 
складовою будівельної індустрії. Перенесення 
основних операцій з виготовлення будівельних 
конструкцій в заводські умови призводить до 
раціонального використання ресурсів та енер-
гоносіїв, економії працевитрат, підвищення 
якості готових елементів. За умови ефективно-
го використання транспортної інфраструктури 
та ритмічних поставок елементів високої завод-
ської готовності на будівельний майданчик 
зведення основного каркасу зводиться до вико-

нання монтажних робіт при значному рівні ме-
ханізації праці. Внаслідок значно скорочуються 
терміни виконання робіт та витрати коштів на 
утримання будівельного майданчику. 

При зростаючому темпі урбанізації та роз-
ростання крупних міст розвинених країн світу 
спостерігається необхідність активного освоєн-
ня підземного простору (Il'ichev, Nikiforova, & 
Gotman, 2017; Wang & Xu, 2012), в тому числі 
поблизу історичних забудованих центрів та в 
надскладних гідрогеологічних умовах (Подзе-
мная урбанизация – вектор движения в буду-
щее; Реконструкция бесподвальных историче-
ских зданий Санкт-Петербурга; Штомпель).  

© А. М. Нетеса, А. В. Радкевич, 2019 
 
54 



ISSN 2413-6212 (Online), ISSN 2227-1252 (Print) 
Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика, 2019, № 15 

 
МОСТИ ТА ТУНЕЛІ: ТЕОРІЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРАКТИКА 

Активно розвиваються нові технології водо-
відведення та ізоляції об’єкта будівництва від 
впливу підземних вод (Юркевич, 2016), прис-
коренню темпів зведення огороджуючих та ізо-
люючих конструкцій будівлі (Trushko, Demen-
kov, & Tulin, 2018), а також інтенсифікації та 
раціоналізації найбільш витратних операцій на 
будівництві (Radkevych, & Netesa, 2017). Також 
ефективним напрямом є утилізація відходів 
гірничої промисловості при виготовленні про-
дукції будівельного призначення, зокрема бе-
тонів та будівельних сумішей, використання 
яких доцільне в умовах підземного будівництва 
(Shishkin, Netesa, & Scherba, 2017; Shishkin, 
Netesa N., & Netesa A., 2019). 

В сучасному будівництві на території Укра-
їни зберігається перспектива використання збі-
рних залізобетонних елементів при створенні 
підземних споруд (Тютькін, 2016). В порівнянні 
з монолітними елементами застосування збір-
них призводить до зниження термінів виконан-
ня робіт, відповідно до значного скорочення 
обмежень інфраструктури навколо розташова-
них об’єктів. Особливо актуальною дана вимо-
га стає при будівництві поблизу основних 
об’єктів транспортної інфраструктури, зокрема 
при будівництві перехоплюючих автостоянок. 
При цьому підземні споруди показали свою 
значну ефективність для споруд такого призна-
чення. 

Мета 

В даних умовах необхідно реанімувати бу-
дівельну індустрію України з метою підвищити 
темпи освоєння підземного простору, покра-
щення рівня життя, збільшення якості викорис-
тання транспортної інфраструктури міст, зок-
рема історичних центрів в складних гідрогео-
логічних умовах (Беляев, 2012) та ущільненої 
навколишньої забудови (Семко, Гасенко, 
Гарькава, & Данисько, 2018). Дану проблему 
можна вирішити шляхом визначення раціона-
льних конструктивно-технологічних варіантів 
освоєння підземного простору, зокрема улаш-
тування підземних паркінгів, у відношенні до 
способу з’єднання арматури збірних залізобе-
тонних елементів. 

Методика 

Серед значної кількості різновидів збірних 
елементів заводського виготовлення найбільш 

перспективними для підземних споруд є верти-
кальні несучі елементи. Серед них раціонально 
застосовувати збірні колони квадратного пере-
тину розміром 300×300, 400×400 мм з кроками 
близько 6×6 м. Для багатоповерхових підзем-
них споруд, а також при створенні багатофунк-
ціональних комплексних будівель з кількома 
підземними поверхами однакового планування 
ефективним є використання технології збірно-
монолітного залізобетону. При цьому застосо-
вуються елементи колон на 2 або 3 поверхи, з 
проміжками бетонування в зоні перекриттів. 
Перекриття виконуються шляхом укладання на 
опалубку збірних пустотних плит, переважно 
неперервного формування, та улаштування мо-
нолітних ригелів між колонами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Збірно-монолітний каркас будівлі зі збірними 

плитами та монолітними ригелями 

При цьому внаслідок заходу бетону ригелів 
у попередньо заармований та підготований 
простір пустот плит утворюється надійне 
з’єднання конструкцій перекриття. В результаті 
отримується поєднання швидкого зведення ка-
ркасу та свободи внутрішніх планувань, що 
особливо актуально для послідуючого компле-
ксного використання споруди з можливою змі-
ною призначення під час довготривалої експлу-
атації підземного простору. Елементи просто-
рової жорсткості, зокрема діафрагми, зручно 
поєднувати з огороджувальними конструкція-
ми, вирішуючи також актуальну задачу будів-
ництва в складних гідрогеологічних умовах, 
зокрема застосовуючи інноваційні технології 
улаштування «стіни в ґрунті». 

Елементи заводського виготовлення мають 
високу якість, а в умовах сучасних виробничих 
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ліній можуть виконуватись з підвищеною за-
водською готовністю. Проте найбільш трудомі-
стким процесом під час монтажу є з’єднання 
елементів. Традиційна технологія передбачає 
установку колон у кондуктор, вивіряння елеме-
нтів по рискам та ванношовне зварювання ар-
матурних випусків з послідуючою зачеканкою 
стиків цементно-піщаними розчином (рис. 2).  

 
Рис. 2. Стикування колон за допомогою інвентарно-

го кондуктора 

Головний недолік даного способу полягає в 
значних витратах висококваліфікованої праці – 
близько 40…60 хвилин роботи зварювальника 
при з’єднанні 40 мм арматури. Крім того, істо-
тними є неможливість використання високомі-
цної термічно зміцненої арматури, яка не підля-
гає зварюванню, а також трудомістка і малое-
фективна процедура контролю якості зварних 
стиків. 

Результати 

Вважається раціональним адаптування пер-
спективного способу механічного з’єднання 
арматури різьбовими муфтами до використання 
зі збірними елементами. Фактично арматурний 
каркас за основними властивостями при мон-
тажі є аналогом збірної колони, тому при ви-
значенні ефективності способу монтажу клю-

чові фактори є однаковими. При цьому просто-
рова жорсткість збірного елементу буде значно 
більшою в порівнянні з жорсткістю арматурно-
го каркасу, а центрування елементу буде відбу-
ватись за рахунок специфічної форми контакт-
них площадок (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Положення елементів колон під час монтажу 
при застосуванні методу різьбового з’єднання арма-

тури 

Наукова новизна 

Встановлено, що одним з найбільш перспек-
тивних методів з’єднання арматури є механічне 
з’єднання різьбовими муфтами. Застосування 
його для з’єднання вертикальних несучих еле-
ментів збірних залізобетонних каркасів дозво-
ляє скоротити термін монтажу елементів, зме-
ншити кількість необхідного при виконанні 
робіт обладнання та значно прискорити процес 
улаштування несучих конструкцій. При 
об’єднанні з технологією виконання збірно-
монолітного каркасу будівель можливе швидке 
та якісне зведення сучасних будівель ефектив-
ними індустріальними методами. 

Практична значимість 

Метод різьбового з’єднання арматури в по-
рівнянні з ванношовним зварюванням значно 
підвищує швидкість монтажу елементу, і для 4 
стержнів буде займати близько 2…3 хвилин. 
Під час скачування муфт з верхнього елементу 
(того, що монтується) на нижній водночас буде 
відбуватись центрування елементів, завдяки 
чому відсутня необхідність застосування кон-
дуктора. Вивірка вертикального положення 
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може відбуватись шляхом утримання монтова-
ної колони у вертикальному стані, фіксації за-
зорів між арматурними стержнями, що 
з’єднуються, та дотриманням їх під час скручу-
вання муфт. Остаточне положення елементів 
колон після монтажу зі з’єднанням арматури 
різьбовими муфтами показане на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Положення елементів колон після монтажу 

при застосуванні методу різьбового з’єднання арма-
тури 

Простір стика після завершення процедури 
контролю якості буде заповнений будівельним 
розчином або бетоном згідно проекту. 

Висновки 
Таким чином, запропонований автором ме-

тод механічного з’єднання арматури різьбови-
ми муфтами має широкі перспективи до засто-
сування при монтажі збірних та збірно-
монолітних залізобетонних каркасів багатопо-
верхових будівель. В умовах щільної міської 
забудови, необхідності швидкого та якісного 
зведення споруд та улаштування багатофункці-
ональних комплексів зі значними об’ємами пі-
дземних приміщень актуальним є адаптація да-
ного методу з метою реанімації будівельної ін-
дустрії у галузі заводського виготовлення еле-
ментів каркасів будівель та їх ефективного ви-
користання. 

Метод різьбового з’єднання арматури в по-
рівнянні з ванношовним зварюванням значно 
підвищує швидкість монтажу елементу, і для 4 
стержнів буде займати близько 2…3 хвилин. 
Під час скачування муфт з верхнього елементу 
(того, що монтується) на нижній водночас буде 
відбуватись центрування елементів, завдяки 
чому відсутня необхідність застосування кон-

дуктора. Вивірка вертикального положення 
може відбуватись шляхом утримання монтова-
ної колони у вертикальному стані, фіксації за-
зорів між арматурними стержнями, що 
з’єднуються, та дотриманням їх під час скручу-
вання муфт. Остаточне положення елементів 
колон після монтажу зі з’єднанням арматури 
різьбовими муфтами показане на рис. 4. Прос-
тір стика після завершення процедури контро-
лю якості буде заповнений будівельним розчи-
ном або бетоном згідно проекту. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ 
АРМАТУРЫ ДЛЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАРКАСОВ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Целью приведенных в статье результатов исследований является определение рациональных конструк-
тивно-технологических вариантов освоения подземного пространства, в частности о подземных паркингов, 
в отношении к способу соединения арматуры сборных железобетонных элементов. Методика. Изучен пере-
довой опыт строительства аналогичных объектов на территории Украины. Рассмотрены варианты соедине-
ния арматуры ванношовной сваркой и резьбовыми муфтами. Результаты. Определенные основные способы 
их реализации, установленные важнейшие параметры эффективности способов возведения вертикальных 
несущих элементов. Подтверждена важность реанимации строительной отрасли в области изготовления 
вертикальных несущих элементов сборных каркасов зданий и сооружений и их адаптация к соединению с 
помощью современных механических способов соединения арматуры. Научная новизна. Установлено, что 
одним из наиболее перспективных методов соединения арматуры есть механическое соединение резьбовы-
ми муфтами. Применение его для соединения вертикальных несущих элементов сборных железобетонных 
каркасов позволяет сократить срок монтажа элементов, уменьшить количество необходимого при выполне-
нии работ оборудования и значительно ускорить процесс сооружения несущих конструкций. При объедине-
нии с технологией выполнения сборно-монолитного каркасу зданий возможно быстрое и качественное воз-
ведение современных зданий эффективными индустриальными методами. Практическая значимость. 
Изучен опыт освоения подземного пространства в Украине и мире, определены проблемы строительства 
подземных сооружений в специфических сложных условиях гидрогеологии. Предложены эффективные тех-
нологические варианты сооружения вертикальных несущих элементов сборных и сборно-монолитных кар-
касов зданий и сооружений с соединением арматуры резьбовыми муфтами. Результаты проведенных иссле-
дований могут использоваться проектировщиками для разработки проектов сооружения подземных паркин-
гов и других сооружений в Украине. Предложенные технологические решения дают возможность реализо-
вать такие проектные решения в сложных условиях гидрогеологии при уплотняющей застройке и сохране-
нии исторических объектов города. 

Ключевые слова: подземное пространство; паркинг; сборный каркас; резьбовые муфты; технология; 
условия гидрогеологии; конструкции; подземные сооружения 
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PROSPECTS OF APPLICATION OF THE THREADED CONNECTION 
OF ARMATURE ARE FOR COLLAPSIBLE REINFORCE-CONCRETE 
FRAMEWORKS OF UNDERGROUND BUILDING 

Purpose the results over of researches brought in the article is determination of rational structurally-
technological variants of mastering of underground space, in particular arranging of the underground parking, in 
attitude toward the method of connection of armature of collapsible reinforce-concrete elements. Methodology. 
Front-rank experience of building of analogical objects is studied on territory of Ukraine. The variants of connection 
of armature are considered bath welding and threaded muffs. Findings. Certain basic methods are their realization 
set major parameters of efficiency of methods of erection of vertical bearing elements. It is confirmed importance of 
reanimation of building industry in making area of vertical bearing elements of collapsible frameworks of building 
and building and their adaptation to connection by means of modern mechanical methods of connection of armature. 
Originality. It is set that one of the most perspective methods of connection of armature there is mechanical connec-
tion by the threaded muffs. Application of him for connection of vertical bearing elements of collapsible reinforce-
concrete frameworks the term of editing of elements allows to shorten, to decrease the amount of necessity at im-
plementation of works of equipment and considerably to accelerate the process of arranging of load carrying struc-
tures. At an association with technology of implementation collapsible-monolithic to framework of building rapid 
and quality erection of modern building is possible by effective industrial methods. Practical value. Experience of 
mastering of underground space is studied in Ukraine and world, the problems of building of underground building 
are certain in the specific difficult terms of geohydrology. The effective technological variants of arranging of verti-
cal bearing elements of the combined teams and collapsible-monolithic frameworks of building and building are 
offered with connection of armature by the threaded muffs. The results of the conducted researches can be drawn on 
by designers for development of projects of arranging of the underground parking and other building in Ukraine. 
The offered technological solutions give an opportunity to realize such project decisions in the difficult terms of 
geohydrology at making more compact building and maintenance of historical objects of city. 

Keywords: underground space; parking; collapsible framework; threaded muffs; technology; terms of geohy-
drology; constructions; underground building 
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