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«Технологія та організація промислового

та

цивільного будівництва» (19 – Архітектура та будівництво). – Харківський
національний університет будівництва та архітектури, Харків, 2017.
У 1960-1970-ті роки минулого століття у зв’язку зі збільшенням обсягів
промислового та житлового будівництва в місті Харкові було збудовано
майже 56 км самопливних каналізаційних тунелів та 90 оглядових та
перепадних шахт. У 1990-ті роки було розпочато будівництво дублюючих
каналізаційних тунелів, які до цього часу не введені в експлуатацію. Таким
чином, експлуатаційні, дублюючі тунелі та розташовані на них оглядові
шахти прийняті до розгляду в дисертаційній роботі як комплекс споруд
каналізаційних тунелів. Безнапірна (самопливна) каналізація, яка була
прийнята для будівництва в таких містах, як Київ і Харків, є традиційною для
внутрішніх і зовнішніх систем водовідведення. Вона має низку переваг і
недоліків.
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самоочищення.
До недоліків належать збільшення, порівняно з напірними системами
діаметрів, трубопроводів (для Харкова від 1,5 до 4 м) та стабільність нахилу
горизонтальних магістралей.
Глибина залягання каналізаційних тунелів міста Харкова від 12 до
50 м, залежно від рельєфу місцевості. Максимальна глибина залягання
тунелів у м. Києві 90 м.

Будівництво каналізаційних тунелів було запроектовано і відбувалось
із застосуванням щитових комплексів ПЩ 2,1; 2,565; 3,2; 3,7; 4 м.
Основними конструктивними елементами каналізаційних тунелів є
збірні залізобетонні тюбінги з внутрішньою армованою бетонною обробкою.
Проведений у роботі аналіз конструктивних рішень оглядових шахт
показав, що всі вони споруджувались із монолітних залізобетонних
конструкцій і мають у перерізі круглу, квадратну та прямокутну форму
різних розмірів. Товщина стін шахт залежить від глибини залягання тунелю,
на якому вони розташовані, і в окремих випадках сягає 500 мм і більше.
Будівництво тунелів відбувалося на той час за відсутністю будівельних
норм, які мали регламентувати відстані між оглядовими шахтами.
Запроваджені у 1985 році норми допускали відстані між шахтами до 300 м,
ДБН України, прийняті у 2013 році, для самопливних тунелів допускають
відстань між оглядовими шахтами до 300 м. Проведений аналіз стану
каналізаційних тунелів м. Харкова показав, що ці відстані в окремих
випадках досягають 1 км і більше.
Аварійні ситуації, які мають місце на каналізаційних тунелях міської
системи водовідведення, показали, що основною причиною руйнації
залізобетонних конструкцій є внутрішня корозія. На значних ділянках
тунелів унаслідок корозії повністю зруйнована внутрішня обробка, на деяких
ділянках має місце значне руйнування несучих залізобетонних тюбінгів.
Відсутність зв’язку між експлуатаційними та дублюючими тунелями,
що спричиняє неможливість кільцювання системи тунелів, і розташування
оглядових шахт на відстанях, що перевищують нормативні, створили
систему, яка не дозволяє ефективно виконувати оглядові та ремонтновідновлювальні роботи. Вирішення цих задач покладено в основу досліджень
даної роботи.
Проведені в роботі дослідження чинників, які призводять до відмови
функціонування тунелів та оглядових шахт, показали, що основною
причиною руйнації залізобетонних конструкцій є утворення сірководню в

склеповій частині тунелю, що ініціює біогенну сірчанокислотну агресію.
Вона залежить від складу стічних вод, концентрації сульфатів, органічних
сполук та їх співвідношення. У процесі дії на бетон біогенної сірчаної
кислоти відбувається хімічна реакція зі створення гіпсу в зовнішньому шарі
бетону.
Виконані в роботі дослідження показали, що залізобетонні конструкції
оглядових шахт схильні до більш швидкої руйнації, ніж конструкції
пов’язаних із ними тунелів.
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дублюючих тунелів показали, що проектні показники характеристик обробки
тунелів не відповідають нормативним показникам державних будівельних
норм, і в першу чергу такий показник, як водонепроникність, від якого
значною мірою залежить кислотостійкість конструкцій. Це вимагає
проведення низки заходів для усунення цих розбіжностей.
Спираючись на результати досліджень вітчизняних та зарубіжних
науковців, у роботі розглянуто заходи, які ведуть до запобігання корозійним
процесам у каналізаційних трубопроводах і тунелях. Проаналізовано питання
техніки безпеки під час виконання ремонтно-відновлювальних робіт на
мережах водовідведення.
При розгляді матеріалів, що застосовуються під час ремонтновідновлювальних робіт, особливу увагу приділено полімерним матеріалам, і в
першу чергу полімербетону, поліетилену, спеціальним покриттям, які
запобігають руйнації конструкцій в агресивному середовищі тунелів та
оглядових шахт.
Аналіз існуючих методів ремонту та відновлення каналізаційних
тунелів показав, що останнім часом, як за кордоном, так і в Україні, широке
застосування
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трубопроводів та тунелів, насамперед метод вставок. У роботі розглядаються
технології таких робіт з використанням поліетиленових труб великого
діаметра Spiro, базальтопластикових та склопластикових труб. Наведено

приклади ефективного використання закритого методу ремонту тунелів за
допомогою спірально-намотувальної технології SPR (Sewage Pipe Renewal),
яка дозволяє виконувати роботи за умов часткової наявності в тунелі стічних
вод.
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поліетиленового гнучкого облицювального матеріалу, що відомий під назвою
Sure Grip, або Trolining, який дає можливість здійснювати санацію
каналізаційних мереж діаметром від 400 до 3000 мм.
У роботі проаналізовано технології ремонту та відновлення оглядових
шахт та колодязів на мережах водовідведення. Особливу увагу приділено
матеріалам та конструкціям, які при цьому застосовуються. Досліджено
технологічні рішення ремонту конструкцій з використанням поліуретану,
поліетиленової плівки AGRUSAFE, антегмітової плитки АТС, захисного
покриття «Адгезив». Розглянуто приклади ремонтно-відновлювальних робіт
на оглядових шахтах каналізаційних тунелів Харкова із застосуванням
ребристої поліетиленової плівки, шлаколитих панелей, кладки із клінкерної
цегли, захисного покриття «VMX-Базальт».
Проведений аналіз матеріалів і конструкцій, які здатні протистояти
агресивному середовищу, що має місце в каналізаційних мережах, дозволяє
зробити висновок про високу ефективність застосування полімерних
матеріалів.
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елементів із вторинних полімерних композитних матеріалів (ВПКМ),
розроблених на комунальному підприємстві «Харківводоканал», які успішно
впроваджені та експлуатуються в умовах агресивного середовища оглядових
шахт на тунелях глибокого залягання.
При розробці названої технології застосовуються побутові відходи, до
складу яких входить поліетилен, полістирол, модифікований наповнювач.
З огляду на те, що побутові відходи в містах України, мають значні
обсяги, застосування конструкцій із ВПКМ одночасно дозволяє вирішити

декілька важливих для країни задач, у тому числі екологічну, технологічну,
технічну та економічну. В роботі докладно розглянуто кожну із названих
задач.
На основі результатів проведених досліджень, що свідчать про
ефективність використання конструкцій із ВПКМ у системах водопостачання
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внутрішньої поверхні каналізаційних тунелів у вигляді сферичних панелей із
замковим з’єднанням. Запропоновано організацію та технологію виконання
робіт, яка включає такі процеси: тимчасове припинення транспортування
стічних вод у тунелі, що підлягає санації, прокладення труби-катетера між
стартовою та цільовою шахтою, створення мембран у стартовій та цільовій
шахті для запобігання наявності стічних вод у тунелі, підготовка стін тунелю
до санації, встановлення композитної арматури та її кріплення до
пошкоджених корозією стін, монтаж облицювання конструкціями із ВПКМ
за умови знаходження труби-катетера всередині облицювання, заповнення
міжстінного простору самоущільнюваним бетоном класу В25 на мілкому
заповнювачі. З метою підвищення водонепроникності бетону до складу
бетонної суміші з водою введено золу-винос у кількості 15% від маси
цементу та гідрофобну добавку Sika-1 в кількості 0,8% від ПЦ. Проведені в
лабораторних умовах дослідження кубиків на міцність на стиснення
показали, що їх міцність становить 310 кг/см2.
Розробці організаційно-технологічних рішень по санації тунелів із
застосуванням конструкцій із ВПКМ передував розрахунок їх несучої
здатності з використанням методу скінчених елементів.
З огляду на необхідність улаштування обробки дублюючих тунелів, у
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запроектованого класу бетону В15 з такими ж добавками, як і для бетону
В25. За результатами випробування кубиків було отримано їх міцність на
стиснення

205

кг/см2.
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запропоновано шляхом торкрет-бетонування або із застосуванням тунельної
опалубки.
При розробці рішень щодо ремонту та відновлення оглядових шахт у
роботі розглянуто два варіанти стану стін. При незначній руйнації, до 10%
стін, у результаті впливу корозії було прийнято рішення відновлювати їх
шляхом встановлення композитної арматури та торкрет-бетонування з
використанням бетонної суміші на сульфатостійкому цементі марки 500, з
добавлянням пластифікатора для покращення рухливості суміші. У роботі
наведено графіки виконання робіт на одній із оглядових шахт та перелік
обладнання, яке при цьому використовувалось.
При значному пошкодженні стін оглядової шахти, на глибину до
200 мм при проектній товщині стіни 300 мм, з використанням методу
скінченних елементів було виконано розрахунок підсилення стін. У даному
випадку було запропоновано стінні панелі з покриттям внутрішньої поверхні
полімербетоном. Панелі, що виготовляються в заводських умовах, після
укрупненої збірки біля шахти за допомогою автокрану в блоки, опускаються
в оглядову шахту. Міжстінний простір заповнюється бетонною сумішшю.
Елементи вузлів покриваються полімербетоном шляхом оштукатурювання.
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довговічність комплексу споруд каналізаційних тунелів. Як свідчать наведені
розрахунки, прийняті рішення з ремонту та відновлення оглядових шахт
дають можливість подовжити їх безаварійну експлуатацію на 30 років.
Ремонт та відновлення каналізаційних тунелів, що мають внутрішній
діаметр 1840 мм, із застосуванням конструкцій із вторинних полімерних
композитних матеріалів у 2-3 рази дешевше ніж із застосуванням
поліетиленових труб Spiro, базальтопластикових та склопластикових труб.
Ключові слова: каналізаційні тунелі, шахти, корозія залізобетонних
конструкцій, методи ремонту, полімерні
організаційно-технологічні рішення.

матеріали, бетонні суміші,
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In 1960-1970s of the last century, due to the increase in industrial and
residential construction in the city of Kharkiv about 56 km of sewer gravity tunnels
and 90 inspection shafts and shafts with large slope were built. In 1990s, the
construction of backup sewer tunnels started, but the tunnels have not been put into
operation yet. Thus, the operating backup tunnels and inspection shafts located on
them are taken into consideration in the thesis as a complex of structures for sewer
tunnels. Free-flow or gravity drainage system that was adopted for construction in
such cities as Kyiv and Kharkiv is traditional for internal and external systems of
water disposal. It has a number of advantages and disadvantages.
The advantages are energy independence and high level of self-cleaning.
The disadvantages include the increase of pipeline diameters in comparison
with pressure systems (1.5-4 m in Kharkiv) and slope stability of horizontal mains.
Depth of sewer tunnels in Kharkiv varies from 12 to 50 meters depending on
the terrain. The maximum depth of tunnels in Kyiv is 90 m.
The construction of sewer tunnels was designed and conducted using shield
complexes with shield diameter 2.1; 2.565; 3.2; 3.7; 4 m.
The main structural elements of sewer tunnels are prefabricated reinforced
concrete tubings with internal armored concrete lining.
Carried out in the thesis the analysis of design solutions for inspection shafts
showed that they were constructed from monolith reinforced concrete structures

having a section of circular, square and rectangular shape of different sizes. The
wall thickness of a shaft depends on depth of a tunnel on which it is located. In
some cases, it reaches 500 mm or more.
At that time, the construction of tunnels was carried out for absence of
building codes that had to regulate the distance between inspection shafts. Adopted
in 1985, the codes allowed the distance between inspection shafts to be up to 300
m. Adopted in 2013, Ukrainian building codes for gravity tunnels allow the
distance to be up 300 m. The analysis of condition of sewer tunnels in Kharkiv
showed that the distances in some cases are equal to 1 km and more.
The emergency situations, that occur on the sewer tunnels of the city water
disposal system, show that the main cause of damage of reinforced concrete
structures is an internal corrosion. The internal lining in large parts of the tunnels is
completely destroyed due to corrosion. In some tunnels, the bearing reinforced
concrete tubings have been significantly ruined.
The absence of link between operating and backup tunnels causing
impossibility to have a ringing of the tunnel system, as well as location of
inspection shafts at large distances that exceed regulations, created a system that
does not allow performing inspection, repairing and renewal effectively. Solving
these problems is the basis of the research paper.
Conducted in the paper studies of the factors that result in failure of
functioning tunnels and shafts, show that the main cause of destruction of
reinforced concrete structures is a formation of hydrogen sulfide in the tunnel vault
initiating biogenic sulfur acid aggression. It depends on sewage composition,
concentration of sulfates, organic compounds and their correlation. During the
process of exposure of concrete to biogenic sulfuric acid, a chemical reaction takes
place to form gypsum in the outer layer of concrete.
The paper’s studies showed that reinforced concrete structures of inspection
shafts are subject to more rapid destruction than the structures of tunnels linking
with them.

The studies of condition of not operated backup tunnels showed that design
indicators of tunnel lining characteristics do not meet the standard indicators of
Ukrainian state building codes. First of all, such indicator is waterproofness which
the acid resistance of the structures depends on to a large extent. This requires the
implementation of a number of measures to eliminate these differences.
In a result of the analysis of the research of Ukrainian and foreign scientists,
the paper considers measures that lead to the prevention of corrosion processes in
sewer pipelines and tunnels. The paper deals with safety issues when performing
repair and renewal works on water disposal networks.
When considering materials for their use in repairing and restoration, great
attention is paid to polymeric materials, first of all, polymer concrete,
polyethylene, special coatings preventing the destruction of structures in the
aggressive environment of tunnels and inspection shafts.
The analysis of the current methods of sewer tunnels repairing and renewal
showed that in recent years, both abroad and in Ukraine, closed methods of
repairing and renewal of pipelines and tunnels are widely used. First of all, it is an
insert method. The paper presents such technology with the usage of Spiro
polyethylene pipes of large diameter, as well as basalt plastic and fiberglass pipes.
The paper describes the examples of the effective use of closed method of tunnel
repairing with the help of spiral-winding technology SPR (Sewage Pipe Renewal),
which allows performing work under conditions of partial presence of sewage in a
tunnel.
The examples of tunnel wall repairing using a polyethylene flexible facing
material known as Sure Crip or Trolling, which enables to perform sanation of
sewer networks with a diameter from 400 to 3000 mm are presented.
The paper presents the technology of repair and restoration of inspection
shafts and wells on the water disposal systems. The particular attention is paid to
the materials and structures used. Technological solutions for structures repair
using polyurethane, AGRUSAFE polyethylene film, antegmite PBX tiles, as well
as “Adhesive” protective coating are considered. The examples of repair and

renovation of inspection shafts of sewer tunnels in Kharkiv with usage of ribbed
polyethylene film, slag molding panels, laying of clinker bricks, as well as “VMXBasalt” protective coating are discussed."
The analysis of materials and structures, which are able to withstand the
aggressive environment that occurs in sewer networks, allow concluding of the
high efficiency of polymeric materials.
The paper deals with the technology of manufacturing of structural elements
from secondary polymeric composite materials (SPCM) which has been developed
by the “Kharkivvodokanal” municipal enterprise. The technology has been
successfully implemented and operated under aggressive environment conditions
of inspection shafts on the deep tunnels.
While developing the technology, the household waste including
polyethylene, polystyrene, and modified filler are used.
Taking into account significant amounts of waste in the cities of Ukraine,
the use of SPCM structures at the same time can solve several urgent problems for
the country, including environmental, technological, technical and economic ones.
The paper gives the content of each of these tasks in detail.
Based on the results of the studies, that indicate the efficiency of SPCM
structures in the water supply and water disposal systems, the structures of lining
internal surface of the sewer tunnels in the form of spherical panels with locking
connection have been developed.
The organization and technology of work have been developed, including
the following processes:
temporary stop of sewage transportation in the tunnels that are subject to
sanation;
laying a catheter pipe between the starting and target shaft;
creating membranes in the starting and target shaft to prevent the presence of
sewage in the tunnel;
preparing the tunnel walls for sanation;

installing composite reinforcement and its assembling to the walls damaged
by corrosion;
mounting lining with SPCM structures provided that the catheter pipe is
placed inside the lining;
filling a space between walls with B25 class self-compacting concrete with
fine aggregate.
In order to increase the waterproofness of concrete, the fly-ash in the amount
of 15% of the cement mass and the Sika-1 hydrophobic additive in the amount of
0.8% of the sand-cement ratio were introduced into the concrete mix with water.
The cubes for compressive strength were tested in the laboratory with the result of
310 kg/cm2.
The development of organizational and technological solutions for the
sanation of tunnels with the use of SPCM structures were preceded by the
calculation of their bearing capacity using the finite element method (FEM).
Taking into account the sanation need for backup tunnels, the laboratory
tests with the concrete cubes of the designed class of B15 concrete with the same
additives as for B25 concrete were carried out. According to results of the cubes’
tests, their compressive strength was 205 kg/cm2. The sanation of backup tunnels
was proposed by using guniting or tunnel formwork.
When developing solutions for the repair and restoration of inspection shafts
two options for the walls were taken into consideration. At low, 10 per cent,
destruction of the walls due to corrosion, it was decided to restore them by
installing the composite reinforcement and guniting using concrete mixes of grade
500 sulfate cement with the addition of a plasticizer to improve the mobility of the
mix. The performance graphics on one of the inspection shafts and the machinery
used in this case were presented in the paper.
When the damage of inspection shaft walls is great, to a depth of 200 mm
versus the designed wall thickness of 300 mm, the calculation for wall
reinforcement with use of FEM was performed. In this case, the wall panels having
internal polymer concrete coating were proposed. Prefabricated panels, after

enlarging assembly near the shaft in the form of blocks, with the help of a truck
crane are dropped into the inspection shaft. The space between walls is filled with
a concrete mix. The unit components are concreted with polymer concrete using
plastering.
The economic efficiency of adopted organizational and technological
solutions that improve operational durability of complex of structures for sewer
tunnels is shown in the paper. According to the calculations, the adopted solutions
for repairing and renovation of inspection shafts give the possibility to extend their
failure-free operation for 30 years.
Repairing and restoration of sewer tunnels, the inner diameter of 1840 mm,
with using structures made from secondary polymeric composite materials is 2-3
times cheaper than using Spiro plastic pipes, as well as basalt plastic and fiberglass
pipes.
Keywords: sewer tunnels, shafts, corrosion of reinforced concrete
structures, repairing methods, polymeric materials, concrete mixes, organizational
and technological solutions.
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ВСТУП
Актуальність теми. Прокладені понад 40 років тому каналізаційні
тунелі міста Харкова, що мають діаметр 2000 мм і більше, протяжністю
близько 56 км внаслідок інтенсивної дії руйнівних чинників перебувають
нині в аварійному чи передаварійному стані.
Ремонтно-відновлювальні роботи в каналізаційних тунелях глибокого
залягання повинні проводитися за умов відсутності стічних вод і
забезпечення необхідного вентилювання ділянок ремонту. Виконати ці умови
у каналізаційних тунелях міста Харкова нині неможливо.
Важливу роль під час розроблення організаційно-технологічних рішень
ремонту та відновлення каналізаційних тунелів міста відіграє наявність і
функціонування дублюючих тунелів і пов’язана з ними система кільцювання,
яка дає можливість звільняти ділянки, що підлягають обстеженню та
ремонту, від стічних вод.
До сьогодні проект системи каналізаційних тунелів, розроблений
інститутом

«Укргіпрокомунпроект»,

а

надалі

інститутом

«УкркомунНДІпроект», не реалізований у повному обсязі. Зокрема, не
введено в експлуатацію головний дублюючий колектор L=1,2 км, а також
колекторний тунель по пер. Досвідному (від вул. Клочківської до
підключення до Іванівського колекторного тунелю). Цей тунель є однією з
ланок по кільцюванню тунелів глибокого залягання, що сполучає головний
каналізаційний тунель із Іванівським тунелем. Окрім того до початку їх
введення

в

експлуатацію

необхідно

провести

ретельне

обстеження

конструкцій тунелів з метою визначення їх здатності протистояти агресивній
дії середовища.
У разі потреби може виникнути необхідність у виконанні робіт із
захисту їх обробки від дії корозії.
Розглядаючи питання функціонування каналізаційних тунелів, слід
зазначити, що їх експлуатаційна надійність та довговічність пов’язана з
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надійною експлуатацією оглядових шахт, що розташовані на них для їх
обслуговування.
На час їх будівництва в країні були відсутні будівельні норми, які
мають визначати відстані між оглядовими шахтами. Ці норми з’явилися
пізніше,

і

внаслідок

цього

відстані

між

оглядовими

шахтами

на

каналізаційних тунелях іноді досягають 1 км і більше. Таким чином, цей
чинник став одним з основних, що утруднює ремонтно-відновлювальні
роботи в тунелях на окремих ділянках, довжина яких, згідно з новими
Державними будівельними нормами України, не повинна перевищувати 250300 м.
Для того, щоб відстані між оглядовими шахтними стволами
відповідали нормативним вимогам у найближчому майбутньому, необхідно
побудувати понад 70 додаткових оглядових шахт.
Необхідно відзначити, що багато експлуатованих оглядових шахт на
каналізаційних тунелях м. Харкова перебувають у передаварійному стані. В
окремих випадках стіни шахт мають руйнування внаслідок дії корозії до 50 %
і більше.
Однією з головних задач, що вимагають вирішення, є їх обстеження і
розроблення рішень із їх відновлення.
Усе це підтверджує актуальність обраної теми досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана в рамках наукової програми «Технологічне
забезпечення

надійності

функціонування

систем

водопостачання

і

водовідведення» (державний реєстраційний номер РК 0116U006496), яка
проводилася на кафедрі технології будівельного виробництва Харківського
національного університету будівництва і архітектури.
Метою дисертаційної роботи є розроблення науково обґрунтованих
організаційно-технологічних

рішень,

спрямованих

на

підвищення

експлуатаційної довговічності комплексу споруд каналізаційних тунелів, що
включають експлуатовані, дублюючі тунелі та оглядові шахти.
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Задачі дослідження. Для досягнення мети в дисертаційній роботі
поставлені такі задачі:


дослідити стан конструкцій експлуатованих, дублюючих тунелів та

оглядових шахт, а також чинники, що впливають на їх несучу здатність;


розробити методики розрахунку та визначення несучої здатності

пошкоджених конструкцій комплексу споруд каналізаційних тунелів.
Виконати теоретичні розрахунки та запропонувати конструктивні рішення їх
посилення для експлуатації в умовах агресивного середовища;


дослідити методи відновлення та посилення конструкцій тунелів і

оглядових шахт, а також виконати аналіз використовуваних для цих цілей
матеріалів і конструкцій;


розробити конструктивні, технологічні та організаційні рішення, що

підвищують надійність і довговічність комплексу споруд каналізаційних
тунелів.
Об’єкт

дослідження.

Технологічні

процеси,

що

підвищують

експлуатаційну довговічність комплексу споруд каналізаційних тунелів.
Предмет дослідження. Технологічні та організаційні параметри
технологічних

процесів

ремонту

та

відновлення

комплексу

споруд

каналізаційних тунелів.
Методи дослідження: бібліографічний пошук, натурні обстеження.
Напружено-деформований стан елементів захисного облаштування
визначався за допомогою численних методів, реалізованих у програмних
комплексах на базі методу скінченних елементів; дослідження корозійної
стійкості композитного матеріалу проводилось експериментально.
Аналітичні методи опору матеріалів, будівельної механіки та механіки
ґрунтів застосовано для проведення статичних розрахунків та визначення
напружено-деформованого

стану

конструкцій

оглядових

шахт

у

нормальному технічному стані, після виникнення пошкоджень та після
виконання підсилення. Метод скінченних елементів використано для
виконання розрахунку несучої здатності шахт, що підсилені за допомогою
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торкет-бетонної сорочки з армуванням композитною склопластиковою
арматурою та за допомогою збірних залізобетонних панелей, що покриті
шаром полімербетону.
Методи чисельного моделювання із використанням методу кінцевих
елементів (МКЕ) застосовано для моделювання, розрахунку та аналізу
напружено-деформованого стану конструкцій оглядових шахт колекторів,
розташованих у тривимірному ґрунтовому масиві. Використання МКЕ
дозволяє взяти до уваги основні розрахункові властивості ґрунту, виконати
розрахунок у нелінійній постановці та урахувати спільну роботу конструкцій
шахти і ґрунту, що найбільш повно відображає реальну роботу системи
«оглядова шахта – ґрунт».
Добір складників важкого бетону здійснено відповідно до методик, які
містяться у ДСТУ Б В. 2.7-215:2009 «Бетони. Правила добирання складу».
Густину бетонної суміші визначали за методикою, викладеною у ДСТУ Б В.
2.7-114:2002 «Суміші бетонні. Методи випробувань». Міцність зразків
бетону визначено за ДСТУ Б В. 2.7-214:2009 «Бетони. Методи визначення
міцності за контрольними зразками». Достовірність отриманих результатів
забезпечено збігом результатів випробувань і аналітичних розрахунків.
Наукова новизна отриманих результатів:


розроблено рекомендації щодо вибору матеріалів, конструкцій та

методів виконання ремонтно-відновлювальних робіт, спрямованих на
підвищення експлуатаційної довговічності комплексу споруд каналізаційних
тунелів;


з урахуванням розроблених рекомендацій прийнято конструктивні

рішення щодо ремонту та відновлення каналізаційних тунелів та оглядових
шахт на підставі розрахунку їх несучої здатності із застосуванням методу
скінченних елементів;


розроблено

використанням

технологію

елементів,

композитних матеріалів;

ремонту

та

відновлення

виготовлених

із

вторинних

тунелів

із

полімерних
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виконано добір бетонної суміші високої щільності та проведено

дослідження

отриманих

зразків

для

створення

відсутньої

обробки

дублюючих каналізаційних тунелів;


розроблено конструктивні, технологічні та організаційні рішення

щодо ремонту та відновлення оглядових шахт на експлуатованих тунелях.
Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, викладені в
дисертаційні роботі, досягнуті здобувачем особисто. У основних наукових
працях [1-7], наведених у додатку А, здобувачеві належать:
аналіз стану каналізаційних тунелів Харкова [1, 4];
розробка технологічних рішень, які підвищують експлуатаційну
довговічність оглядових шахт та каналізаційних тунелів [2, 3, 5];
наукове обґрунтування та розробка технологічних та організаційних
рішень щодо ремонту та відновлення тунелів з використанням елементів із
вторинних полімерних композиційних матеріалів [6, 7].
Практичне значення отриманих результатів:


розроблено організаційно-технологічні рішення щодо ремонту та

відновлення каналізаційних тунелів із використанням елементів із вторинних
полімерних композитних матеріалів. Для зневоднення каналізаційного
тунелю під час виконання ремонтно-відновлювальних розроблено рішення
щодо прокладання всередині тунелю труби-катетера, яка транспортує стічні
води від стартової до цільової шахти;


проведено роботи з відновлення оглядових шахт із використанням

композитної арматури та бетонної суміші, яка після набору міцності має
якості протистояти агресивному середовищу;


виконано лабораторні дослідження бетонних сумішей для їх

застосування при створенні бетонної обробки дублюючих тунелів та
заповнення

міжстінного

простору

при

використанні

конструктивних

елементів із вторинного полімерного композитного матеріалу.
Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертаційної
роботи доповідалися на: ІV Міжнародній науково-практичній конференції
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«Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозаощаджувальні
технології в будівництві» (Харків, ХНУБА, 2016 р.), Міжнародній науковотехнічній конференції «Ефективні технології у будівництві» (Київ: КНУБА,
2016 р.), Міжнародній науково-практичної конференції «Транспортування
води централізованими системами комунального господарства. Час нових
рішень» (Чорноморськ, ДП «НДКТІ МГ», 2016 р.), VII Всеукраїнському
науковому

семінарі

«Методи

підвищення

ресурсу

інженерних

інфраструктур» (Харків, ХНУБА, 2016 р.), Міжнародній науково-практичній
конференції «Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України.
Проблеми утилізації та видалення побутових і промислових відходів»
(Харків, НЮА ім. Ярослава Мудрого, 2016 р.), 71-й та 72-й науковотехнічних

конференціях

Харківського

національного

університету

будівництва та архітектури (2016 р., 2017 р.).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 19
друкованих праць, з яких: 7 – у збірках і журналах, рекомендованих
Міністерством

освіти

і

науки

України

для

публікації

результатів

дисертаційних досліджень, з них 3 – у збірках, які включені в наукометричні
бази; 7 опублікованих праць апробаційного характеру і 5 додаткових
публікацій.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу,
чотирьох розділів, кожний з яких містить окремий список використаних
джерел інформації (у першому – 41 джерело, другому – 31, третьому – 45,
четвертому – 46), загальних висновків та рекомендацій, двох додатків. Робота
викладена на 206 сторінках, містить 91 рисунок і 29 таблиць.
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РОЗДІЛ 1
СТАН ПРОБЛЕМИ БЕЗАВАРІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ, ЩО
ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКСУ СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТУНЕЛІВ
ХАРКОВА
1.1. Конструктивні рішення експлуатованих, дублюючих тунелів і
оглядових шахт на мережах глибокого залягання в Харкові
Упродовж 1966-1980 рр. у Харкові було введено в експлуатацію 56 км
каналізаційних тунелів глибокого залягання з 90 оглядовими і перепадними
шахтними стволами [1-4].
Рішення про будівництво тунелів глибокого залягання було ухвалено у
зв’язку з тим, що підземна зона Харкова має складну геологічну будову. Так,
до глибини 15-20 м тут залягають алювіальні обводнені піски та пісковики,
нижче йдуть глини київського ярусу заввишки до 15 м і, нарешті, – бучацькі
піски, які мають властивості пливунів [1, 2].
Упродовж десятиліть і навіть століть труби для будівництва каналізації
виготовляються з різних матеріалів, залежно від призначення трубопроводу,
складу стічних і ґрунтових вод. Самопливну каналізаційну мережу будують,
як правило, з керамічних, азбестоцементних і безнапірних залізобетонних
труб, а тунелі – із залізобетонних тюбінгів із внутрішньою обробкою із
монолітного залізобетону.
Як відзначено в низці досліджень [1, 2], позитивною якістю тунелів є їх
висока надійність і довговічність, які, з одного боку, забезпечуються
конструкцією тунелю, а з іншого – технологією будівництва. Термін
амортизації такого тунелю в 2-2,5 рази перевищує термін амортизації
звичайної залізобетонної труби. Істотною перевагою щитової проходки є
незалежність темпів будівництва від кліматичних та погодних умов, а також
пори року [1, 5].
Безнапірна (самопливна) каналізація, прийнята до будівництва в 60-х
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роках минулого століття в Харкові, є традиційною для внутрішніх і
зовнішніх систем. Вона має низку переваг і недоліків [1, 2].
Так, її перевагами є незалежність і високий рівень самоочищення.
Недоліки полягають у збільшеному в порівнянні з напірними
системами діаметрі трубопроводу (для Харкова – від 1,5 до 4 м) та в
стабільності ухилу магістралі.
Спорудження

основних

каналізаційних

тунелів

Харкова

було

запроектоване і велося за допомогою щитових комплексів ПЩ-2,1; 2,565; 3,2;
3,7 і 4 м (табл. 1.1) [1, 2].
Таблиця 1.1
Каналізаційні тунелі Харкова
№
п/п

Назва тунелю

Тип щита

2

3
ПЩ-4,0
ПЩ-3,7
ПЩ-3,2
ПЩ-2,6
ПЩ-2,1
ПЩ-3,2
ПЩ-2,6
ПЩ-2,6
ПЩ-3,2
ПЩ-2,6
ПЩ-3,2; 2,6
ПЩ-2,1
ПЩ-2,6
ЩМР-3,7

1
1

Головний

2

ХТЗ

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Салтівський
Москалівський
Плеханівський
Безлюдівський
Іванівський
Основ’янський
Фрунзенський
Завода ХЕМЗ
1-й і 2-й
Центральний
Автозапчастина
Лісопарковий
3-й Центральний
Дублюючий
(головний)
Шевченківський
По вул. Зубарева
Роганський
Завода
«Будгідравлика»
Усього

12
13
14
15
16
17
18
19

Пройдено, м
на
на
1.01.1981 р. 1.01.1996 р.
4
5

Рік уведення в
експлуатацію
6

5205

5205

1971 р., 1973 р.

7237

7237

1971 р., 1972 р.

1423
3246
3344
1877
3406
1581
1249
1932
434

1423
3246
3344
1877
3406
1581
1249
2697
2594

1971 р.
1971 р., 1974 р.
1972-1974 рр.
1975 р.
1975-1980 рр.
1976 р.
1977 р.
1978-1983 рр.
1984 р., 1988 р.

ПЩ-2,6
ПЩ-2,6
ЩМР-3,7
ПЩ-3,3

–
5079
–
–

1434
6297
1410
398

1985 р.
1989 р.
1993 р.
–

ПЩ-2,6
ПЩ-2,6
ПЩ-2,6
ПЩ-2,6

347
–
–
–

347
1619
638
961

1974 р.
1990 р.
1992 р.
1987 р.

36360

46963
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На рис. 1.1 подано поперечний переріз типового каналізаційного
тунелю, спорудження якого здійснювалося за допомогою щитового
комплексу ПЩ-3,2.

Рис. 1.1. Поперечний переріз каналізаційного тунелю, прокладеного з
використанням щита ПЩ-3,2:
1 – збірне блокове кріплення; 2 – монолітна гідроізоляційна сорочка; 3
– бетонна подушка
Як випливає із табл. 1.1 (пп. 2, 4, 5, 7, 12, 13, 16-19) значну протяжність
у Харкові мають каналізаційні тунелі з внутрішнім діаметром 1840 мм, для
прокладення яких використовувався тип щита ПЩ-2,6.
Конструктивне рішення цього тунелю подано на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Поперечний переріз тунелю, прокладеного з використанням
щита ПЩ-2,2
З

аналізу

проектної

документації

випливає,

що

основним

конструктивом цього тунелю є збірні залізобетонні тюбінги розміром
1370×770×200 мм та 1210×770×200 мм.
Армовані тюбінги виготовлені в заводських умовах із бетону марки
300. На рис. 1.3 вони марковані як блоки типу I-Б та II-Б.
Внутрішня поверхня тунелю має внутрішню бетонну обробку з бетону
марки 200.
Вивчення проектної документації дало можливість встановити, що
водонепроникність конструкцій тунелю становить W 4.
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Рис. 1.3. Поздовжній розріз тунелю
Залізобетонні

блоки

виготовлялися

відповідно

до

креслень

Спецшахтпідзембуду. Об’єм блока становить 0,183 м3 при вазі 455 кг. До
монтажних петель блока надалі приварювалася арматурна сітка обробки
тунелю (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Схема стикування тюбінгів зі створенням внутрішньої
армованої обробки
З рис. 1.4 випливає, що при введенні в експлуатацію внутрішній
діаметр тунелю становив 1840 мм, зовнішній – 2520 мм.
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Отвори в тюбінгах (рис. 1.4) слугували для ін’ектування заблокового
простору цементно-пісковим розчином.
Розглядаючи не закінчені дублюючі тунелі Харкова, доцільно
приділити увагу Головному дублюючому тунелю, будівництво якого було
розпочато в 1992 р. Його протяжність згідно з проектом – 1052 м (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Схема головного дублюючого тунелю
Дублюючий головний каналізаційний тунель споруджується меншого
діаметра (щит ПЩ-3,2; Дсв=2,45 м) (рис. 1.6, 1.7) і здатний пропустити
близько 70 % стоків, що направляються (у перспективі) по головному
колекторному тунелю.

Рис. 1.6. Конструктивне рішення головного дублюючого тунелю

16

Рис. 1.7. Стикування тюбінгів головного дублюючого тунелю
На сьогодні головний каналізаційний тунель пропускає до 700 тис. м 3
стоків за добу, а на перспективу буде пропускати 1000 тис. м 3 стоків за добу.
По дублюючому колекторному тунелю, при його наповненні 70 % від
діаметра, можна буде пропустити 730 тис. м3 стоків за добу.
Дублюючий каналізаційний тунель споруджують так, щоб шелига
склепіння основного тунелю відповідала шелизі склепіння дублюючого
каналізаційного тунелю.
Відповідно до нових державних норм України [6] розміри колекторів,
що споруджуються щитовим способом, рекомендується приймати відповідно
до параметричного ряду прохідницьких щитів. Дозволяється (за узгодженням
із будівельною організацією) розміри тунелів приймати відповідно до
прохідницьких щитів, які не входять до параметричного ряду. Як правило,
діаметр тунелів має бути понад 1500 мм.
Відповідно

до

вказаних

нормативів

[6]

оглядові

шахти

на

каналізаційних мережах для самопливних систем слід передбачати:
у місцях зміни напрямів і ухилів;
на прямих ділянках, де відстані приймаються залежно від діаметра
тунелю: 1500-2000 мм – 200 м, понад 2000 м – 250-300 м.
Діаметри круглих оглядових колодязів рекомендується приймати на
трубопроводах із діаметрами 1200-2000 мм.
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Згідно з нормативними документами Російської Федерації [7],
каналізаційним тунелем є штучна підземна споруда із внутрішнім діаметром
понад 2000 мм, що слугує для збирання та відведення стічних вод від
каналізаційних колекторів на великі насосні станції та очисні споруди.
Відстань між каналізаційними камерами на прямих ділянках траси [7]
повинна

передбачатися

залежно

від

внутрішнього

діаметра

Dвн

каналізаційного колектора або тунелю і становити не більше:
150 м для Dвн від 1000 до 1400 мм;
300 м для Dвн від 1600 до 2000 мм;
500 м для Dвн від 2500 мм і більше.
В умовах щільної міської забудови допускається збільшувати цю
відстань до 1000 м при відповідному обґрунтуванні та узгодженні з
експлуатуючою організацією.
Однією з головних складових системи каналізаційних тунелів є
розташовані на них оглядові шахти. Розглянемо декілька варіантів їх
проектних рішень.
Шахта № 3 (рис. 1.8) тунелю заводу «Автозапчастина» розташована на
правому березі р. Лопань біля ПТУ № 30 по вул. Селянська. Шахта має
прямокутну форму, розмір у плані 3,8×3,3/2,9×2,3 м, глибина до лотока 15,66
м Кріплення шахти – монолітний залізобетон. Перекриття – збірні
залізобетонні плити. У 1995 р. замінено перекриття із двох збірних
залізобетонних плит. Розмір плит 4,8×1,8×0,3 м. Діаметр вхідного і вихідного
тунелю 1840 мм. Шахта обладнана сходами. Є одне підключення із західного
боку. Шахта має залізобетонну кишеню на глибині 6,49 м для приймання
стоків від підключення. Є стояк із металевої труби, із зовнішнього боку шар
кородованого металу легко очищується. Діаметр труби 500 мм. Шахта
побудована на початку 1985 р.

18

Рис. 1.8. Конструктивне рішення оглядової шахти № 3
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Шахта № 1 (рис. 1.9) діючого Основ’янського каналізаційного тунелю
розташована по вул. Достоєвського. Шахта має прямокутну форму, розмір у
плані 7,0×7,5 (3,7×4,7) м, глибина до лотока 22,91 м. Кріплення шахти –
залізобетон. Перекриття – збірні залізобетонні плити. Діаметр вихідного
тунелю 1840 мм. У перекритті є оглядовий люк. Підключення одне діаметром
400 мм на глибині 6 м. Шахта побудована в 1976 р.
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Рис. 1.9. Конструктивне рішення оглядової шахти № 1
Шахта № 5 (рис. 1.10) діючого каналізаційного тунелю по вул.
Зубарева розташована на перетині вул. Зубарева та вул. Грицевця у зеленій
зоні. Шахта має круглу форму, розмір у плані – діаметр 5 м, глибина до
лотока 12,67 м. Кріплення шахти – залізобетон. Перекриття – моноліт.
Діаметр вихідного і вхідного тунелю 1840 мм. У перекритті є два оглядові
люки. Підключення одне. Шахта побудована в 1991 р.

Рис. 1.10. Конструктивне рішення оглядової шахти № 5
Шахта № 10 (рис. 1.11) каналізаційного тунелю 761-го мікрорайону
Харкова розташована по пр-ту Московському поряд із трамвайним колом.
Шахта побудована в 1984 р. як складова каналізаційного тунелю 761-го
мікрорайону на стику з каналізаційним тунелем ПЩ-2,1 по пр-ту
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Московському

відповідно

до

проекту,

розробленого

інститутом

«УкркомунНДІпроект». Шахта має круглу форму в плані з внутрішнім
діаметром 4,6-4,7 м і глибиною до лотока 11,7 м. Спуск у шахту здійснюється
по внутрішніх одномаршових сходах з поручнями.

Рис. 1.11. Конструктивне рішення оглядової шахти № 10
Дно шахти – монолітна залізобетонна плита діаметром 6940 мм.
Фортшахта виконана у вигляді монолітного залізобетонного кільця з
внутрішнім діаметром 5500 мм, зовнішнім діаметром 6140 мм і товщиною
800 мм.
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Кріплення шахти виконано зі збірних залізобетонних блоків НХЧ-5,0.
Внутрішній ізолювальний шар – залізобетонна сорочка з бетону В15 на
сульфатостійкому цементі завтовшки 200 мм, армована металевою сіткою.
Просвіт між форкамерою та кріпленням заповнений бетоном М150.
Перекриття шахти – збірні залізобетонні плоскі плити 1,7×5,5 м
завтовшки 300 мм з отворами для влаштування люка і вентиляційної
системи. Нижня поверхня плит має протикорозійний захист.
1.2. Стан проблеми забезпечення ремонтопридатності комплексу
споруд каналізаційних тунелів
Проблема збереження та відновлення діючих каналізаційних тунелів є
особливо актуальною з огляду на те, що вимоги до екології зросли. При
цьому одним із важливих завдань є захист ґрунтових вод від різноманітних
агресивних реагентів, які можуть потрапляти в них через зруйновані
конструкції систем водовідведення.
Як показали аварії на розвантажувальному тунелі ХТЗ в грудні 2014 р.
[8, 9], а також на «Промпобутовому каналізаційному тунелі» ХТЗ, роботи з
ремонту та відновлення тунелів з таким видом обвалень є доволі праце- і
ресурсоміскими через необхідність їх повного перекриття чи зниження рівня
стічних вод для проведення безпечного ремонту.
Проведені за участю здобувача дослідження [10] показали, що під час
експлуатації залізобетонні тунелі зазнають агресивної дії ззовні (від
ґрунтових вод) і всередині (від транспортованих вод). Результати досліджень
свідчать про те, що руйнування труб під дією ґрунтових вод і ґрунтів
становить лише близько 10 % усіх випадків корозійного пошкодження.
Основні руйнування відбуваються в результаті внутрішньої корозії, і
передусім це стосується обробки тунелів. На підставі аналізу даних,
отриманих службою експлуатації каналізаційних тунелів і лабораторією
телевізійного контролю Комплексу «Харківводовідведення» в період з 2006
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р. до 2015 р., можна зробити висновок, що на окремих ділянках
трубопроводів є місця, де взагалі відсутні залізобетонні захисні «сорочки». У
цих випадках спостерігається корозія несучих тюбінгів, а також їх випадіння
з конструкцій кріплення [8, 9]. Варто додати, що інтенсивної газової корозії
зазнають внутрішні стіни окремих оглядових шахт. При цьому на більшості
шахт відсутні металоконструкції входів внаслідок їх повного руйнування під
впливом корозії [5, 11].
Візуальні обстеження, проведені поблизу місць обвалень, засвідчили,
що залізобетонні конструкції, передусім склепіння каналізаційних тунелів, у
результаті

біогенної

корозії

на

окремих

ділянках

перебувають

у

передаварійному стані. Проте відсутність дублювання та кільцювання
тунелів не дозволяє здійснити комплексні обстеження та провести ремонтні
роботи, а обстеження, що проводяться в умовах транспортування стоків,
можливі тільки в нічний час доби і пов’язані зі значним ризиком з точки зору
техніки безпеки. Вони можуть призвести до невиправданих наслідків, і
передусім до створення небезпечного середовища для робітників, що
виконують ремонтно-відновні роботи.
У 2006 р. фінські фахівці розробили техніко-економічне обґрунтування,
щоб отримати кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку для
реалізації проекту «Поліпшення муніципальної інфраструктури системи
водовідведення та очищення стоків м. Харкова», де зазначили: «…У деяких
випадках залізобетонна структура каналізаційних тунелів перебуває в дуже
поганому стані внаслідок руйнування окремих ділянок. Обвалення можуть
спричиняти затоплення стічними водами вулиць, що призведе до серйозних
екологічних загроз для населення. Ще однією суттєвою проблемою системи
тунелів є той факт, що вони розташовані досить глибоко і не можуть бути
обведені (спустошення шляхом будівництва обвідного тунелю, яким будуть
спрямовані стоки) у разі виходу з ладу і необхідності відновлення. Тому
система каналізаційних тунелів є найкритичнішим компонентом у системі
водовідведення міста і рекомендується виконати загальні обстеження стану
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та функціонування системи, на підставі яких будуть розроблені програми
розширення системи та пріоритетних ремонтно-відновних робіт».
Практично можна зробити висновок, що каналізаційні тунелі, які давно
запроектовані

та

багато

років

функціонують,

неремонто-

та

«неоглядопридатні». Відстань між шахтами в період проектування системи
не регламентувалася через відсутність на момент їх будівництва будівельних
норм і правил. Це привело до того, що шахти розташовані на значній відстані
одна від одної, в окремих випадках ця відстань досягає 2 км.
Під час розробки каналізаційних тунелів у м. Харкові була передбачена
їх вентиляція і в будівельних документах підкреслювалася небезпека газової
корозії, але в той же час не були передбачені спеціальні заходи щодо захисту
від неї. Проект вентиляції не був реалізований, крім того, якість бетону для
обробки на відповідала проекту [1, 2].
Як уже сказано вище, підвищення ремонтопридатності тунелів,
відповідно до розроблених проектів, повинно було досягатися за рахунок їх
кільцювання та дублювання. Це дає можливість епізодично звільняти тунель
від стічних вод і виконувати огляди, поточний і капітальний ремонти.
На жаль, за 45 років від початку будівництва тунелів ні дублювання, ні
кільцювання

не

проводилося,

що

практично

не

дало

можливості

експлуатаційникам реалізувати розроблені в 1991 р. «Правила технічної
експлуатації та ремонту каналізаційних колекторів діаметром понад 1500
мм», у яких передбачалося припинення надходження стічних вод у
ремонтовану або обстежувану ділянку.
Таким чином, одним із головних завдань із забезпечення безпечного
функціонування каналізаційних мереж Харкова є дублювання та кільцювання
тунелів [1, 2].
Для переключення стоків з головного каналізаційного тунелю на
дублюючий потрібне будівництво спеціальних штолень (рис. 1.12), якими
стоки повинні спрямовуватися з одного тунелю в іншій. Для переключення
стоків на головному тунелі має бути введений в експлуатацію шахтний ствол,
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у якому встановлюється гідравлічний затвор, що переключає рух стоків по
головному каналізаційному тунелю. Другий гідравлічний затвор перекриває
штольню, що веде до дублюючого тунелю. З огляду на те, що стандартні
гідравлічні затвори такого типу відсутні, найближчим часом необхідно
розробити

нестандартизоване

устаткування

затвора

і

до

закінчення

будівництва шахтного ствола виготовити і випробувати цей затвор.

Рис. 1.12. Конструктивне рішення штольні
У разі виникнення аварійної ситуації у головному тунелі до
встановлення затвора зупинити рух стоків у ньому і спрямувати їх по
дублюючому тунелю можна за рахунок тимчасових шиберних рам із рейок,
що встановлюються в тунелі через шахтний ствол, і заповнення тунелю
мішками з глиною. При цьому все навантаження від стоків припадає на
шиберні рами, а мішки з глиною слугують тільки для заповнення вільного
простору.
Для виконання ремонтних робіт на головному каналізаційному тунелі в
районі головної насосної станції на ДСА, має бути введений в експлуатацію
шахтний ствол, у якому встановлюється гідравлічний затвор. При закритому
затворі стоки не зможуть потрапляти в перекриту частину головного тунелю.
Для того, щоб у відсіченій ділянці можна було проводити ремонт, проходить
додаткова штольня, через яку ведуться ремонтні роботи.
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Під час будівництва Головного дублюючого тунелю було передбачено
спорудження чотирьох оглядових шахтних стволів. Введення в експлуатацію
першого пускового комплексу мало дозволити:


забезпечити Головну каналізаційну насосну станцію другим

паралельним підключенням;


отримувати

стоки

по

одному

або

іншому

колектору,

що

уможливить технічний огляд і внутрішній ремонт;


запобігти

виникненню

аварійної

ситуації

на

Головному

каналізаційному колекторному тунелі, підвищити екологічну безпеку м.
Харкова.
Проектне рішення із кільцювання системи каналізаційних тунелів
глибокого залягання в Харкові включає два етапи.
Першим етапом із кільцювання систем каналізаційних тунелів
глибокого залягання є завершення робіт із будівництва каналізаційного
тунелю

по

пров.

Досвідному.

Це

дозволить

з’єднати

Головний

каналізаційний тунель з Іванівським каналізаційним тунелем м. Харкова,
повністю задіяти побудований у 1993 р. III Центральний каналізаційний
тунель завдовжки 1410 м.
Під час будівництва каналізаційного тунелю по пров. Досвідному
також передбачається встановлення відсічних шахтних пристроїв, що
дозволить спрямувати стічні води в потрібному напрямку, тим самим
створюючи гнучку систему роботи тунелів глибокого залягання.
Другим етапом після завершення кільцювання каналізаційних тунелів
глибокого

залягання

є

завершення

будівництва

каналізаційного

розвантажувального тунелю Салтівского житлового масиву в Харкові, що
дозволить закільцювати тунель Північної групи заводів і Харківський
(Салтівський), а також виведення із експлуатації каналізаційної насосної
станції в районі вул. Академіка Білецького.
Контроль стану каналізаційних тунелів є актуальним завданням у
зв’язку з аварійним і передаварійним станом значної частини каналізаційних
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мереж у Харкові. Для контролю стану, працездатності та надійності на
колекторах

глибокого

залягання

необхідно

передбачити

будівництво

спостережних свердловин і впродовж усього терміну експлуатації проводити
плановий контроль рівня ґрунтових вод у свердловинах і своєчасно виявляти
ділянки фільтрації стічних вод у ґрунти. Виконання заходів із контролю
стану і ремонту можливе в разі введення в експлуатацію головного
розвантажувального тунелю та кільцювання системи каналізаційних тунелів.
1.3. Аналіз досліджень, спрямованих на рішення задач щодо
підвищення експлуатаційної надійності споруд каналізаційних тунелів
Одним із перших дослідників питань експлуатаційної довговічності
каналізаційних колекторів і виникнення аварійних ситуацій є Є.С. Обухов
[12]. У своїй роботі він здійснив глибокий аналіз аварійних ситуацій на
колекторах водовідведення та надав рекомендації щодо їх усунення.
У

роботах

найбезпосередніший

професора
стосунок

І.О.
до

Абрамовича

[1,

проектування

2],
та

який

мав

будівництва

каналізаційних тунелів міста Харкова, велику увагу приділено дослідженню
чинників, що впливають на їх довговічність. Як підкреслює автор у своїй
монографії [1, 2], саме корозійні процеси, що відбуваються в надводній
частині тунелів, найбільшою мірою впливають на їх довговічність. У той же
час у своїй роботі автор приділив недостатньо уваги вибору будівельних
матеріалів, які можуть протистояти корозії залізобетонних труб, тюбінгів і
монолітної армованої обробки тунелів. Його припущення про руйнівну дію
газової корозії підтвердилися вже через декілька років експлуатації як
залізобетонних труб, так і тунелів.
Дисертаційну роботу А.В. Коваленко [13] присвячено розробленню
ефективних технологічних рішень ліквідації аварій у каналізаційних тунелях.
Автор провів аналіз аварійних ситуацій, що відбувалися в різних містах,
включаючи Харків. Відмітною особливістю розроблених автором технологій
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під час ліквідації аварій на тунелях глибокого залягання є подвійний захист
масиву і поверхні ґрунту від зрушень і деформацій. З цією метою автор
запропонував технічні та технологічні рішення, спрямовані на створення
захисту масиву і поверхні ґрунту шляхом штучного заморожування їх рідким
азотом з наступною проходкою завалу і зведенням вторинної обробки
зустрічним продавлюванням залізобетонними кільцями. При цьому не
зруйнована

газовою

корозією

лотокова

частина

тунельної

обробки

використовується як огородження знизу.
Питання підвищення довговічності залізобетонних трубопроводів
знайшли своє відображення в роботах В.М. Кісь [14], де автор розробив
трубопроводи-вкладиші,

облицьовано

тонкостінним

профільованим

поліетиленом.
У своїх роботах І.І. Куровський [15] розробив методику обчислення
міцності

збірно-монолітних

сталебетонних

трубопроводів-вкладишів,

облицьованих матеріалом зі шлакового литва Нікопольського феросплавного
заводу. У його роботі запропоновано конструкції стиків сталенікролітових
труб-вкладишів.
Дисертаційну роботу Г.О. Дамекіна [16] присвячено підвищенню
ефективності робіт із відновлення конструкцій тунельних колекторів. Автор
запропонував здійснювати ремонт пошкодженої корозією склепової частини
тунелів шляхом облицювання крупноформатними листами з керамічної
плитки. Розроблено методику обчислення міцності облицювального шару.
Запропоновано

технічні,

технологічні

та

організаційні

рішення,

що

скорочують тривалість і знижують собівартість ремонтно-відновних робіт.
У дослідженнях Д.Ф. Гончаренка та Ю.В. Булгакова [17-20] розроблено
декілька варіантів проведення ремонтно-відновних робіт у каналізаційних
тунелях, пошкоджених газовою корозією. Основним із них є метод вставок,
що передбачає використання поліетиленових і склопластикових труб
великого діаметра. Для випадку неповного корозійного руйнування обробки
запропоновано відновлювати склепову частину тунелю шляхом армування її
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композитною

арматурою

з

наступним

нанесенням

захисного

шару

фіброторкретуванням. Для цієї мети авторами були дібрані фібра та
комплексні добавки, які дозволяють підвищити міцність і водонепроникність
бетонного шару, що знову наноситься.
Питання

підвищення

експлуатаційної

довговічності

конструкцій

оглядових шахт знайшли своє відображення в роботах І.В. Корінько [21],
В.О. Вороненко [22], В.В. Запорожця [23], Д.Ю. Олійника [24].
Ремонт і відновлення стінних конструкцій шахт здійснювався за
допомогою залізобетонних панелей, облицьованих профільним поліетиленом
[21], шлаколитих панелей, виготовлених на заводі феросплавів [22,
клінкерної цегли [23], полімерного бетону [24].
Велику

увагу питанням

будівництва,

експлуатації

та

ремонту

каналізаційних тунелів приділено в монографії [25] під загальною редакцією
Ф.М. Кармазинова. Автори на прикладі каналізаційних тунелів СанктПетербурга розглянули особливості їх експлуатації, вплив корозії на
експлуатаційну довговічність конструкцій, питання безтраншейних способів
ремонтно-відновних робіт на пошкоджених ділянках. Наведено приклади
ухвалення організаційно-технологічних рішень під час ліквідації аварій на
тунелях в окремих районах міста.
Значну увагу безтраншейним способам ремонтно-відновних робіт на
мережах водопостачання та водовідведення приділено в роботах В.О. Орлова
і В.О. Харкіна [26, 27]. У цих роботах автори навели дані про сучасні методи
безтраншейного

відновлення

мереж

водовідведення

та

приклад

автоматизованої системи пошуку оптимального методу безтраншейного
відновлення мережі водовідведення.
У роботі В.М. Васильєва, М.Н. Клементьєва, Ю.В. Столбихіна [28]
розглянуто

відомі

й

теоретично

можливі

методи

боротьби

з

мікробіологічною корозією каналізаційних колекторів і споруд на них.
Створено класифікацію методів з використанням іноземних і вітчизняних
літературних джерел, а також на рідставі власного експлуатаційного досвіду.
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В основу класифікації покладено принцип відповідності здатності групи
методів нейтралізовувати той чи інший механізм, що відбувається в процесі
корозії залізобетонних конструкцій. Методи зведено в чотири таблиці, що
відповідають процесам, які відбуваються в колекторах. Проведено аналіз
методів боротьби з корозією, виявлено основні недоліки кожного, а також
умови застосовуваності на стадіях проектування і будівництва, експлуатації
та реконструкції споруд. Особливу увагу приділено методам пасивного
захисту, до яких найчастіше вдаються водогосподарські організації для
розв’язання цієї проблеми. Як основний спосіб здійснення пасивного захисту
розглянуто

використання

різних

захисних

покриттів.

Представлено

результати дослідження стійкості захисних покриттів від різних виробників в
умовах агресивного середовища, зумовленого функціонуванням камери
гасіння напору.
У дослідженнях Н.К. Розенталя [29] підкреслюється, що катастрофічні
наслідки корозійного руйнування споруд водопостачання, водовідведення і
водоочищення потребують масштабних рішень проблеми забезпечення їх
довговічності на етапах проектування, будівництва та експлуатації. Безпечна
експлуатація названих споруд вимагає врахування світового досвіду і
проведення власних досліджень із залученням фахівців із різних галузей:
хіміків, технологів, мікробіологів, конструкторів. У його роботі розглянуто
перспективні матеріали для захисту від корозії.
У роботі Вольганга Фішера [30] здійснено аналіз труб, що
використовуються під час будівництва та ремонту систем водовідведення.
Особливу увагу в його дослідженнях приділено трубам великих діаметрів,
що виготовлені на базі поліпропілену. У роботі наведено міцнісні
характеристики труб та доцільність використання їх за різних умов
експлуатації.
У дослідженнях Ульріха Шмідта й Акселя Богача [31] розглянуто
технічні та технологічні рішення, які були розроблені в німецькому місті
Мінден для зниження рівня корозії залізобетонних каналів, а також запахів,
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що потрапляють із каналів у довкілля. Особливу увагу приділено системі
демпфування вихідних газів із каналів за допомогою спеціального
устаткування, встановленого в оглядових шахтах. Наведено кількісні
показники, що характеризують ефективність ухвалених рішень.
Необхідно відзначити значний науковий внесок німецького вченого
Дітріха Штайна, праця якого [32] присвячена питанням дослідження стану
мереж водовідведення, методам, що використовуються під час їх оцінки,
способам боротьби з корозією, узагальненню світового досвіду будівництва,
експлуатації, ремонту і відновлення каналів різного призначення.
У роботі Данієля Уфермана-Вальмаєра, Манфреда Логзе і Мюллера
Рохгольса

[33]

досліджено

впливи

корозії

на

конструкції

каналів,

побудованих із самоущільнюваного бетону. Особливу увагу приділено
утворенню в каналах сірководню, що руйнує склепову частину.
У дослідженнях Роберта Штайна [34] розглянуто питання ефективності
застосування методів інвестування під час санації каналів із залізобетону.
Наведено

якісні

характеристики

будівельних

матеріалів,

що

використовуються для ін’єктування трубопроводів, які розташовані в різних
ґрунтах. Приділено увагу ефективності використання різних матеріалів і
способів їх нанесення в пошкоджених каналах і трубопроводах.
Зважаючи на той факт, що у багатьох містах України до сьогодні
експлуатуються каналізаційні тунелі, побудовані з клінкерної цегли та
прокладені в позаминулому і на початку минулого століття, особливу
цікавість викликає дослідження цього питання Роландом Каммерером [35].
Автор статті на прикладі каналів, прокладених із цегли у позаминулому
столітті у Франкфурті-на-Майні, наводить методику дослідження цих
каналів, перелік устаткування та інструменти, які рекомендуються для його
виконання. Розглянуто чинники, що призводять до їх руйнування, плани
щодо їх санації.
Вагомою є робота Цимовіта Суліговські та Марії Орловської-Сцостак
[36], у якій розглянуто технічні та організаційно-технологічні рішення
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перебудови системи водовідведення в м. Варшава. Під час будівництва нових
тунелів був використаний метод мікротунелювання із застосуванням щитів,
що дозволяють прокладати склопластикові труби діаметром 3000 мм, які
поставлялися фірмою Hobas [36].
У дослідженнях Мартіна Лібшера, Маркуса Гіллера і Берта Босселера
[37-40] наведено результати досліджень із санації оглядових колодязів і шахт
на мережах водовідведення. Основну увагу автори приділили дослідженню
матеріалів, що використовуються під час санації, методам їх нанесення та
ущільнення.
Аналіз здійснених досліджень показує, що проблема підвищення
довговічності каналізаційних тунелів, до складу яких входять основні та
дублюючі тунелі, оглядові шахти та ділянки кільцювання, повинна
розв’язуватися комплексно з урахуванням поточної ситуації.
Це підтверджує вимоги, викладені в п. 8.13.5 Державних будівельних
норм України [6], згідно з якими в проекті будівництва тунелів необхідно
розглядати

питання

можливості

та

техніко-економічної

доцільності

спорудження каналізаційних тунелів з метою їх ремонту.
Для підвищення надійності роботи каналізаційних тунелів потрібне, по
можливості, їх кільцювання з обов’язковим проектуванням пристроїв для
переключень і відключень окремих ділянок. В особливих випадках, у разі
наявності відповідного техніко-економічного та екологічного обґрунтування,
допускається прокладення дублюючих аварійних тунелів [6, 41].
Усе це підтверджує актуальність обраної мети досліджень

–

розроблення науково-обґрунтованих організаційно-технологічних рішень,
спрямованих на підвищення експлуатаційної довговічності комплексу споруд
каналізаційних тунелів, що включають експлуатовані, дублюючі тунелі та
оглядові шахти.
Для

досягнення

сформульовані такі задачі:

поставленої

мети

в

дисертаційній

роботі
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дослідити стан конструкцій експлуатованих, дублюючих тунелів,

оглядових шахт як основної складової мережі водовідведення міста Харкова і
встановити чинники, що впливають на їх несучу здатність;


провести

розрахунки

несучої

здатності

як

експлуатованих

конструкцій діючих тунелів і оглядових шахт та їх здатність протистояти
корозійним процесам, так і конструкцій дублюючих тунелів, що підлягають
введенню в експлуатацію;


дослідити існуючі методи відновлення та посилення конструкцій

тунелів і оглядових шахт, а також провести аналіз використовуваних для цих
цілей конструкцій і матеріалів з антикорозійними властивостями;


розробити конструктивні, технічні та організаційно-технологічні

рішення, що підвищують довговічність комплексу споруд каналізаційних
тунелів.
Висновки до розділу 1.
Аналіз конструктивних рішень експлуатованих і дублюючих тунелів
каналізаційних мереж Харкова засвідчив, що вони виконані відповідно до
проекту та є ідентичними. Якщо будівництво експлуатованих тунелів
відбувалося в 1960-1970-ті роки, то будівництво Головного дублюючого
тунелю було розпочато в 1992 році. З точки зору конструктивного рішення
цього тунелю, воно нічим не відрізняється від конструктивних рішень
головного експлуатованого тунелю на його окремих ділянках.
Наведені в табл. 1.1 дані свідчать, що найбільшу протяжність мають
ділянки експлуатованого головного тунелю, споруджені із застосуванням
щита ПЩ-2,6 з внутрішнім діаметром тунелю 1840 мм.
Оглядові шахти, побудовані на діючих тунелюх, мають різну глибину і
різні розміри в плані. Усі вони побудовані з монолітного залізобетону.
Здійснений

за

участю

здобувача

аналіз

стану

проблеми

ремонтнопридатності комплексу споруд каналізаційних тунелів показав таке.
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Під час будівництва тунелів довжина, яких становить близько 56 км,
були відсутні норми, що регламентують відстані між шахтами. Як у БНіП,
що вийшли в 1985 році, так і у вітчизняних ДБН, що вийшли в 2013 році,
відстань між оглядовими шахтами не повинна перевищувати 300 м. Проте в
багатьох випадках ця відстань становить 1000 м і більше. Окрім цього
побудовані дублюючі тунелі не закільцьовані з основними транспортними
магістралями, що перешкоджає можливості обстеження та ремонту тунелів
без наявності стічних вод.
Значна відстань між шахтами не дає можливості здійснювати заходи із
вентилювання тунелів, що, у свою чергу, сприяє розвитку корозійних
процесів як у тунелях, так і в оглядових шахтах, що розташовуються на них.
Це призвело до того, що на окремих ділянках утворилися місця повної
відсутності залізобетонних захисних обробок, зруйнованих внаслідок корозії.
Аналіз досліджень, виконаних здобувачем із цієї проблеми, показав, що
основні наукові публікації як вітчизняних, так і зарубіжних учених
присвячені вирішенню основної задачі – розробленню рішень щодо
зниження впливу агресивного середовища підсклепового простору на
експлуатаційну довговічність каналізаційних тунелів і оглядових шахт.
Усе це дозволило претендентові поставити задачі, на рішення яких
спрямовано це дослідження.
Список використаних джерел до розділу 1.
1. Абрамович И.А. Сети и сооружения водоотведения. Расчет,
проектирование, эксплуатация / И.А. Абрамович. – Харьков: Глобус, 2005. –
288 с.
2. Абрамович И.А. Новая стратегия проектирования и реконструкции
систем транспортирования сточных вод / И.А. Абрамович. – Харьков:
Основа, 1996. – 316 с.
3. Клейн Е.Б. По пути совершенства. Очерк развития Харьковской
городской канализации / Е.Б. Клейн, Г.М. Выставной. – Харьков, 1994. – 63 с.

35
4. Клейн Е.Б. Опыт эксплуатации канализационной сети Харькова /
Е.Б. Клейн // Промышленные и коммунальные канализационные системы:
Сб. науч. трудов. – М., 1966. – С. 31-37.
5. Гончаренко Д.Ф. Эксплуатация, ремонт и восстановление сетей
водоотведения: [монография] / Д.Ф. Гончаренко. – Харьков: Консум, 2008. –
400 с.
6. ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.
Основні положення проектування. – Київ: Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013.
– 96 с.
7. СТО

017

НОСТРОЙ

2.17.66-2014.

Коллекторы

и

тоннели

канализационные. – М., 2014. – 91 с.
8. Гончаренко Д.Ф. Методы восстановления разрушенного коллектора
в г. Харькове / Д.Ф. Гончаренко, О.В. Старкова, Ю.В. Булгаков, А.А. Гармаш
// Промислове будівництво та інженерні споруди: Наук.-виробн. журнал. –
Київ, 2015. – Вип. 3. – С. 2-10.
9. Alexei Garmash, Dmitrii Bondarenko, Gennadii Zubko, Dmitrii
Goncharenko. On renovation of the destroyed tunnel sewer collector in Kharkiv //
World Journal of Engineering, 2016. – Vol. 13 Iss: 1, PP. 72-76.
10. Гончаренко Д.Ф. Состояние канализационных сетей Харькова /
Д.Ф. Гончаренко, О.В. Старкова, А.А. Гармаш // Науковий вісник
будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2015. – Вип. 2(80). – С. 75-78.
11. Перепелица Е.А. Обследование шахты № 10 канализационного
тоннельного коллектора 761-го микрорайона в г. Харькове / Е.А. Перепелица,
Ю.Н. Яровой, Д.Ф. Гончаренко, А.А. Гармаш // Науковий вісник
будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2016. – Вип. 4(86). – С. 94-97.
12. Обухов Е.С. Аварии канализационных коллекторов и борьба с ними
/ Е.С. Обухов. – М.: Госстройиздат, 1939. – 324 с.
13. Коваленко
повышающих

А.В.

эффективность

Разработка
работ

технологических
при

ликвидации

решений,
аварий

на

36
канализационных коллекторах: дисс. … канд. техн. наук: 05.23.08 –
технология и организация промышленного и гражданского строительства /
А.В. Коваленко. – Харьков: ХГТУСА. – 2002. – 138 с.
14. Кись В.Н. Способ восстановления и защиты напорных водоводов с
использованием полиэтиленовых изделий / В.Н. Кись // Ресурсоекономічні
матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП,
АБУ, ПЗТВ, 2004. – Вип. 11. – С. 348-352.
15. Куровский И.И. Способ восстановления и защиты канализационных
коллекторов с использованием никролитовых изделий / И.И. Куровский //
Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук.
праць. – Рівне: НУВГП, АБУ, ПЗТВ, 2004. – Вип. 11. – С. 353-356.
16. Дамєкін

Г.О.

Розробка

технологічних

рішень

відновлення

конструкцій тунельних колекторів: Автореф. дис. … канд. техн. наук:
05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва
/ Г.О. Дамєкін. – Харків, 1997. – 19 с.
17. Гончаренко

Д.Ф.

Организационно-технологические

решения

ремонта и восстановления канализационных коллекторов Харькова / Д.Ф.
Гончаренко, О.В. Старкова, Ю.В. Булгаков // Вода и экология: проблемы и
решения.

–

СПб.:

ЗПО

«Водопроект-Гипрооммунводоканал

Санкт-

Петербург», 2014. – Вып. 1 (57). – С. 62-70.
18. Гончаренко Д.Ф. Методы защиты подземных коммуникаций от
влияния негативных факторов / Д.Ф. Гончаренко, О.В. Старкова, Ю.В.
Булгаков // Наук. вісник будівництва: зб. наук. праць. – Харків: ХНУБА,
ХОТВ АБУ, 2014. – Вип. 4 (78). – С. 82-86.
19. Булгаков Ю.В. Исследование процесса разрушения конструкций
канализационного тоннельного коллектора / Ю.В. Булгаков // Наук. вісник
будівництва: зб. наук. праць. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2015. – Вип. 5
(79). – С. 79-84.
20. Гончаренко
канализационного

Д.Ф.

Оценка

тоннельного

несущей

коллектора

и

способности
выбор

методов

крепи
его

37
восстановления / Д.Ф. Гончаренко, А.В. Убийвовк, Д.А. Бондаренко, Ю.В.
Булгаков // Наук. вісник будівництва: зб. наук. праць. – Харків: ХНУБА,
ХОТВ АБУ, 2015. – Вип. 5 (79). – С. 66-71.
21. Корінько І.В. Розробка технологічних і організаційних рішень
ремонту

та

відновлення

оглядових

колодязів

і

шахтних

стволів

каналізаційних мереж: Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.23.08 –
технологія та організація промислового та цивільного будівництва / І.В.
Корінько. – Харків: ХДТУБА, 1998. – 13 с.
22. Гончаренко Д.Ф. Технология ремонта смотровых шахт сетей
водоотведения с использованием шлакокаменного литья / Д.Ф. Гончаренко,
Р.А. Яковлева, Т.А. Костюк, Е.В. Лотарец, В.А. Вороненко // Зб. наук. праць
Національного університету водного господарства та природокористування.
– Рівне, 2006. – Вип. 13. – С. 315-321.
23. Запорожец В.В. Возможность применения керамического кирпича и
составов проникающей гидроизоляции для ремонта и восстановления
смотровых шахт сетей водоотведения / В.В. Запорожец // Ресурсоекономічні
матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП,
АБУ, ПЗТВ, 2009. – Вип. 18. – С. 488-492.
24. Олейник Д.Ю. Использование полимербетона для строительства
смотровых шахт систем водоотведения / Д.Ю. Олейник, В.Ю. Кайдалов //
Комунальне господарство міст: Зб. наук. праць. – Харків: ХНАМГ, 2014. –
Вип. 114. – С. 18-21.
25. Кармазинов Ф.В. Отведение и очистка сточных вод СанктПетербурга / Ф.В. Кармазинов и др. – СПб.: Новый журнал, 2002. – 684 с.
26. Орлов В.А. Разработка стратегии восстановления городских
водоотводящих сетей / В.А. Орлов, В.А. Харькин // РОСТ. – 2001. – Вып. 3. –
С. 20–27.
27. Орлов В.А. Стратегия и методы восстановления подземных
трубопроводов / В.А. Орлов, В.А. Харькин. – М.: ТИМР. – 2000. – С. 179.

38
28. Васильев В.М. Методы антикоррозионной защиты тоннельных
коллекторов и сооружений на них / В.М. Васильев, Ю.В. Клементьев, Ю.В.
Столбихин // Водоснабжение и санитарная техника. – М., 2016. – Вып. 1. – С.
58-65.
29. Розенталь Н.К. Коррозия и защита бетонных и железобетонных
конструкций сооружений очистки сточных вод / Н.К. Розенталь // Бетон и
железобетон. – М.: Ладья, 2011. – Вып. 2. – С. 78-86.
30. Wolgang Fischer. Abwasserrohre im Vergleich // Korrespondenz
Abwasser, Abfall, 2013 (60), № 9. – S. 765-772.
31. Ulrich Schmidt, Alex Bohatsch. Maβnahmen gegen Geruch und
Korrosion im Mindener Kanalnetz umgesetzt // Korrespondenz Abwasser, Abfall,
2014 (61), № 4. – S. 291-297.
32. Dietrich Stein. Instandhaltung von Kanalisationen. – Berlin: Ernst und
Sohn, 1999. – 941 s.
33. Daniel

Ufermann,

Manfred

Lohse,

Jochen

Müller-Rochholz.

Untersuchungen zur Korrosionbestendigkeit von Selbstverdichtendem Beton unter
Schwefelsäureexposition // Korrespondenz Abwasser, Abfall, 2010 (57), № 3. – S.
231-239.
34. Robert Stein. Stand und Einsatzbereice der Injektionsverfahren bei der
Kanalsanierung // Korrespondenz Abwasser, Abfall, 2014 (61), № 5. – S. 386-398.
35. Roland

Kammerer.

Schadenentwicklung

in

Steinzeugrohren

//

Korrespondenz Abwasser, Abfall, 2012 (59), № 9. – S. 812-820.
36. Ziemowit

Suligowski,

Maria

Orlovska-Szostak.

Umbau

des

Abwassersystems von Warschau // Korrespondenz Abwasser, Abfall, 2012 (59), №
1. – S. 20-25.
37. Martin Liebscher, Markus Gillar, Bert Bosseler. Sanierung und
Abwässersehächten – Untersuchung von Materialien und Systemen zur
Abdichtung und Beschichtung. Teil 1. Aufgabenstellung und Untersuchung
programmen // Korrespondenz Abwasser und Abfall, 2011 (58), № 8. – S. 734742.

39
38. Martin Liebscher, Markus Gillar, Bert Bosseler. Sanierung und
Abwässersehächten – Untersuchung von Materialien und Systemen zur
Abdichtung und Beschichtung. Teil 2. Lokale Abdichtungsmaßnahmen //
Korrespondenz Abwasser und Abfall, 2011 (58), № 9. – S. 814-824.
39. Martin Liebscher, Markus Gillar, Bert Bosseler. Sanierung und
Abwässersehächten – Untersuchung von Materialien und Systemen zur
Abdichtung und Beschichtung. Teil 3. Beschichtung mit mineralischen und
polymeren Systemen // Korrespondenz Abwasser und Abfall, 2011 (58), № 11. –
S. 1030-1036.
40. Martin Liebscher, Markus Gillar, Bert Bosseler. Sanierung und
Abwässersehächten – Untersuchung von Materialien und Systemen zur
Abdichtung und Beschichtung. Teil 4. Empfehlung und Schluss – Folgerung fur
die Praxis // Korrespondenz Abwasser und Abfall, 2011 (58), № 12. – S. 11241131.
41. Гармаш А.А. Организационные и технологические задачи ремонта
и восстановления конструкций комплекса сооружений канализационных
тоннелей г. Харькова / А.А. Гармаш // Науковий вісник будівництва. –
Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2016. – Вип. 3(85). – С. 85-87.

40
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СТАНУ КОНСТРУКЦІЙ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ
ДО КОМПЛЕКСУ СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТУНЕЛІВ
2.1. Дослідження чинників, що ведуть до відмови функціонування
каналізаційних тунелів
Як показують проведені дослідження [1-3], якщо відмова на мережі
невеликого діаметра, як правило, має локальне значення, то відмова на
каналізаційному тунелі може вивести з ладу всю систему або значну її
частину. Можна стверджувати, що така відмова має загальніший характер.
Прикладом цього може слугувати розглянута в низці публікацій аварія на
каналізаційному тунелі ХТЗ в місті Харкові (рис. 2.1-2.4) [4, 5]. Руйнування
склепової частини тунелю поставило під загрозу водопостачання і
водовідведення частини міста з населенням близько 70 тис. жителів. У
процесі ліквідації аварії виникла необхідність зупинити рух трамвая і
перенести його колії убік від утвореного провалля.

Рис. 2.1. Первинна стадія просідання ґрунту в зоні пошкодження
тунелю
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Рис. 2.2. Вирва, що утворилася після засипання ґрунтом первинного
просідання ґрунту

Рис. 2.3. Загальний вигляд тунелю зі зруйнованим корозією склепінням

Рис. 2.4. Корозія бетону та арматури тюбінга
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Як свідчить практика [1, 2], на мережах невеликого діаметра основною
формою відмови є закупорювання, яке на невеликій глибині залягання можна
усунути

за

порівняно

короткий

час.

На

каналізаційних

тунелях

закупорювання є дуже рідкісним явищем, основна форма відмови –
руйнування, яке може статися з різних причин.
Під час будівництва каналізаційного тунелю в Дарницькому районі
міста Києва як основні несучі конструкції були використані залізобетонні
тюбінги, а як внутрішня обробка – збірні елементи, що мають велику
кількість швів, виконаних із розчину на звичайному цементі. Внаслідок
корозійних процесів відбулося руйнувань швів. Ґрунт, що складається з
вологих супісків, у процесі інфільтрації заповнив тунель, у результаті чого
знизилася його пропускна здатність (рис. 2.5). Окрім цього винесення ґрунту
з-під фундаментів будинків, що стоять поряд, призвело до появи тріщин на
несучих конструкціях.

Рис. 2.5. Інфільтрація ґрунтових вод крізь зруйновані корозією стики
блоків на Дарницькому колекторі в Києві
Результатом цього явища стало повне перекладання тунелю та
створення обробки з монолітного залізобетону.
У низці публікацій проф. І.О. Абрамовича [1, 2] визначено чинники, що
впливають на довговічність функціонування мереж водовідведення Харкова
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та рівень їх значущості (табл. 2.1), а також встановлено питому вагу кожної
причини аварійних руйнувань та їх ранжування (табл. 2.2).
Таблиця 2.1
Чинники, що впливають на довговічність функціонування
систем водовідведення
№ п/п
1

Чинники
Матеріал труб

Рівень значущості
0,182

2

Якісні показники стічних вод

0,176

3

Швидкість руху стічних вод

0,148

4

Гідрогеологічні умови

0,146

5

Система провітрювання

0,112

6

Закладання стикового з’єднання

0,100

7

Система каналізації

0,070

8

Глибина закладення

0,066
Таблиця 2.2

Питома вага причин аварійних руйнувань на мережах водовідведения
Ранг причини
1
2
3
4
5

Причина аварійних руйнувань
Корозія склепіння
Стирання лотока
Руйнування колодязів
Руйнування тіла труб (ззовні)
Руйнування стикового з’єднання
Усього:

Частка аварій, %
24
22
21
18
15
100

Таким чином, як відзначає автор [1, 2], змінюючи той чи інший чинник,
можна значно підвищити довговічність і надійність споруди. Проте рано чи
пізно вона вийде з ладу, і неминуче доведеться вирішувати задачу її ремонту
чи заміни.
Найкращим і всеохопним розв’язанням цієї проблеми є підвищення
ремонтопридатності тунелю, якого можна досягти шляхом кільцювання або
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дублювання, що дозволяє епізодично спорожняти тунель і виконувати
огляди, поточний і капітальний ремонти.
Як відзначає у своїх дослідженнях Н.К. Розенталь [6], проблема корозії
та захисту залізобетонних конструкцій колекторів стічних вод є однією з
найбільш складних. Заведено вважати, що руйнування відбувається під дією
сірчаної кислоти, що продукується тіоновими бактеріями, які споживають
сірководень. Дослідження середовища колекторів показали також наявність
інших агресивних газів – окисів азоту, сірки, вуглецю, а на поверхні
конструкції – різноманітних грибів і бактерій. Це дуже утруднює
моделювання агресивного середовища колекторів у лабораторії.
Широке застосування бетонних і залізобетонних конструкцій під час
будівництва колекторів висуває на перший план проблему забезпечення їх
довговічності.
Газове середовище колектора формується під впливом стічних вод і
мікробіологічних процесів, що розвиваються в об’ємі осаду, слизової
біоплівки та стічних вод. За даними хімічних аналізів, газове середовище
окрім сірководню містить окиси вуглецю, азоту, сірки, меркаптани та інші
гази. Сірководень виробляють анаеробні бактерії в умовах обмеженого
вмісту кисню. Численні обстеження колекторів стічних вод показують, що
найбільше виділення сірководню спостерігається в місцях, де стічні води з
напірних трубопроводів виливаються в самопливні ділянки, а також у
перепадних колодязях. Іншими ділянками з інтенсивним виділенням
сірководню зі стічних вод є місця підключення стоків, що мають підвищену
температуру і знижене значення pH (підвищену кислотність), а також стоків,
забруднених органічними речовинами – відходами шкіряного виробництва,
підприємств із переробки м’яса, риби, заводів безалкогольних напоїв [6].
Вітчизняні та зарубіжні вчені у своїх дослідженнях встановили, що
корозія бетону в газовому середовищі колекторів стічних вод розвивається
внаслідок дії сірчаної кислоти, що продукується аеробними тіоновими
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бактеріями. Вони висунули припущення, що й інші кислі гази: окиси
вуглецю, сірки, азоту – чинять вплив на корозійний стан бетону.
У роботі [6] Н.К. Розенталь звертає увагу на дослідження Паркера [7],
який запропонував таку схему корозії бетону в сірчановодневому середовищі
колекторів стічних вод:
анаеробні сульфатредукуючі бактерії, що містяться в стічній воді,
біоплівці та осаду, утворюють сірководень;
сірководень розчиняється в стічній воді й згодом виділяється в газове
середовище колектора;
аеробні тіонові бактерії, наявні в зовнішньому шарі бетону, окиснюють
сірководень та інші сполуки, що містять сірку, до сірчаної кислоти; сірчана
кислота руйнує бетон.
Згідно з Паркером, у корозійному процесі беруть участь три види
тіобактерій. На початку процесу при рН=11-9 розвиваються автотрофи, що
синтезують з неорганічних речовин необхідні для життя органічні речовини.
Далі при рН=9-5 розвиваються Thiobacillus «X». Потім при pH менше 5
розвиваються

Thiobacillus

concretivorus

(Thiobacillus

thiooxidans),

що

утворюють сірчану кислоту. Подальші дослідження показали, що в
корозійному процесі у бетонних колекторах беруть участь й інші бактерії:
амоніфікуючі, нітрифікуючі, а також гриби. При цьому гриби руйнують
пористі матеріали, як тиском зростаючих гіфів, так і хімічною дією продуктів
життєдіяльності. У цілому процес корозії бетону в колекторах стічних вод
доволі складний і зумовлений спільною дією води, розчинених у ній хімічних
сполук, дією бактерій та грибів.
Як відзначається в дослідженнях В.О. Юрченко [8-10], генеза
кислотоутворення на склепінні зумовлена мікробіологічними процесами, що
їх

спричиняють

іммобілізовані

у

лотоковій

мікробіоценози:

частині

каналізаційних

головним

чином

трубопроводів
мікробіологічна

сульфатредукція – відновлення сульфатів до сірководню протонами
органічних сполук. Утворений сірководень виділяється в атмосферу
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підсклепового простору та розчиняється в плівковій волозі на склепінні
колектора.
Проведені дослідження на каналізаційних тунелях Харкова показали,
що за хімічним складом (згідно зі БНіП 2.03.11-85) стічні води в
каналізаційній мережі Харкова є неагресивними щодо бетону, газоподібне
середовище на деяких ділянках – слабоагресивним. Надзвичайно агресивним
експлуатаційним середовищем, що впливає на бетонні конструкції в
мережах, є плівкова конденсатна волога на поверхні бетону, склад якої
формують переважно тіобацили.
Утворення

сірководню

в

стічній

воді,

що

ініціює

біогенну

сірчанокислотну агресію, залежить від складу стічних вод: концентрації
сульфатів, органічних сполук та їх співвідношення.
У роботі [10] відзначено, що важливою умовою для розвитку біогенної
сірчанокислотної корозії в каналізаційних системах є наявність вологи на
поверхні будівельної конструкції, що зазнає дії сірководню. Будівельні
конструкції, що постійно перебувають у сухому стані, не схильні до
біогенної сірчанокислотної корозії, навіть якщо сірководень наявний
постійно. Зниження вологості газового середовища колектора шляхом
подавання в підсклеповий простір свіжого повітря суттєво вповільнює
швидкість корозії бетону.
В той же час, у дослідженнях В.О. Юрченко [11] відзначається, що
застосування тільки експлуатаційних заходів для пригнічення біогенної
корозії бетону в каналізаційних колекторах (підтоплення ділянок, аерування
(ежектування) стічної води, охолодження стічної води, введення реагентів
тощо) є доволі перспективним і вже підтвердженим. Проте технічні
можливості для реалізації таких заходів існують тільки на окремих ділянках
мережі Харкова, а економічні витрати при цьому досить великі з
урахуванням відстані між оглядовими шахтами на більшості ділянок
каналізаційних тунелів.
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Окрім того, провітрювання мереж чи будівництво вентиляційних шахт
може призвести до неконтрольованого викиду високотоксичних сполук у
міську атмосферу, тому вимагає обов’язкового очищення викидів.
Заслуговує на увагу розглянутий у роботі [6] процес дії на бетон
біогенної сірчаної кислоти, внаслідок якого відбувається хімічна реакція з
утворенням гіпсу в зовнішньому шарі бетону:
H2SO4 + Са(ОН)2 = CaSO4 · 2Н2O (гіпс).
Зі зменшенням концентрації гідроокису кальцію в рідкій фазі бетону
порушується хімічна рівновага і відбувається розкладання силікатів,
алюмінатів та інших компонентів цементного каменю. Деяка частина гіпсу
проникає углиб іще не пошкодженого бетону. Вступаючи в реакцію з
алюмінатами кальцію, він утворює гідросульфоалюмінати, зокрема етрингіт,
що кристалізується з великим збільшенням об’єму твердих фаз, що, зрештою,
спричиняє розтріскування бетону і прискорює проникнення сірчаної кислоти:
3СаSO4 · 2Н2O + 3СаО · А12О3 + 32Н2О = 3СаО · А12О3 – 3Ca SO4 ·
· 32H2O (етрингіт).
Заслуговують на увагу дослідження, наведені німецькими вченими в
роботі [12] із вивчення впливу біогенної сірчанокислотної корозії на
самоущільнюваний бетон.
У

даній

роботі

відзначено,

що

в

системі

водовідведення

найважливішою є тема довговічності бетону в умовах кислотної агресії.
Важливим критерієм довговічності є стійкість до дій кислот і сульфатів.
Сірчана кислота (H2SO4) в ґрунтових водах, хімічні відходи або продукти
окиснення з інших сполук сірки можуть агресивно впливати на складники
бетонної матриці та розчиняти їх [13]. У каналізаційних трубопроводах
можуть

виникати

сильні

пошкодження

в

результаті

розвитку

сірчанокислотної корозії біогенного характеру (БСК – BSK) або в результаті
несанкціонованого скидання брудних промислових вод, що містять кислоти
або сульфати. Для бетонів, схильних до сильної хімічної дії, важливо
створювати перешкоду при проникненні агресивного середовища в бетонну
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матрицю, або ж початкові матеріали бетону повинні мати достатню стійкість
проти цієї агресивної дії.
Як відзначено в низці досліджень [12, 14], тіобактерії окиснюють
неорганічні сполуки сірки або елементарну сірку, перетворюючи їх на
сульфати [12]. На рис. 2.6 показано принцип біогенної сульфатної
(кислотної) корозії (БСК) в окремо взятій частково наповненій трубі.

Рис. 2.6. Механізм перебігу біогенної сірчанокислотної корозії
частково заповненої труби в розрізі
Якщо процес карбонізації достатньо понизить значення pH бетону, то
на поверхні бетону може відбутися висівання тіобактерій і таким чином
запуститися процес біогенної сульфатної (сірчанокислотної) корозії (БСК).
СаСО3, що утворюється в результаті процесу карбонізації, та інші
сполуки кальцію, а також цементний камінь взаємодіють із сірчаною
кислотою біогенного походження [12].
У системах водовідведення біогенна сульфатна корозія є передумовою
процесів, при яких мікроорганізми утворюють сполуки сірки, які, у свою
чергу, чинять агресивну дію, що призводить до розчинення цементного
каменю [12]. Світове законодавство із захисту довкілля, державні приписи та
технічні регулювальні механізми, а також прописані граничні значення, нині
є визначальними при виробленні рішення про те, щоб стічні води з високим
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умістом

хімічно

агресивних

компонентів

не

могли

потрапляти

в

каналізаційні колектори. У встановлених правилах значення pH побутових
стічних вод перебуває в межах 6-10 і таким чином вони характеризуються як
слабко агресивні. Передумовою для виникнення біогенної сульфатної корозії
є наявність тіобактерій, які використовують H2S і при цьому утворюють
сірчану кислоту (H2SО4) як продукт біогенної корозії, що розчиняє
цементний камінь. Цей вид агресії є комбінацією розчинної та руйнівної дії,
що може досягати значень pH менше одиниці [15].
Для активізації організмам потрібен сірчаний субстрат, кислота,
вологість і мікроелементи. Якщо немає хоча б однієї з цих умов, обмінний
процес зупиняється [12]. Ці організми, наприклад, потрапляють у колектор з
твердими речовинами та з осадами. Вони наявні практично всюди, але в
різних концентраціях.
Дослідження,

проведені

вченими

Харківського

національного

університету будівництва та архітектури та експлуатаційниками КП
«Харківводоканал» підтверджують, що каналізаційні тунелі із залізобетону
перебувають у стадії інтенсивного руйнування внаслідок газової корозії (рис.
2.7-2.10) [16-19].

Рис.

2.7.

Корозія

залізобетону

та

арматури

каналізаційного тунелю на ділянці по вул. Віренській

Харківського
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Рис. 2.8. Корозія стін каналізаційного тунелю діаметром 2000 мм по
вул. Матросова в Харкові

Рис. 2.9. Зруйнований внаслідок корозії каналізаційний тунель
діаметром 1500 мм по вул. Південній у Харкові

Рис. 2.10. Стан Орджонікідзевського тунелю в Харкові
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2.2. Дослідження стану оглядових шахт, розташованих на
експлуатованих тунелях
Оглядові шахти каналізаційних колекторів експлуатуються в умовах дії
сильноагресивного середовища. Концентрація вуглекислого газу, аміаку,
метану, сірководню та інших агресивних речовин у газовому середовищі
оглядових шахт часто на декілька порядків перевищує гранично допустиму
концентрацію.
Періодичні натурні обстеження та оцінювання технічного стану
конструкцій оглядових шахт каналізаційних колекторів є необхідними
заходами для запобігання аварійним ситуаціям і забезпечення нормальної та
безпечної експлуатації каналізаційних мереж.
Як показав досвід експлуатації каналізаційних тунелів Харкова,
залізобетонні конструкції оглядових шахт схильні до швидшого руйнування,
ніж конструкції пов’язаних з ними тунелів.
Тому виникають питання своєчасного їх ремонту і відновлення.
У сучасних умовах вартість будівництва колодязів і оглядових шахт
становить до 25% вартості водовідвідної мережі, тому їх спорудженню та
підтриманню в справному стані необхідно приділяти особливу увагу.
Більшість оглядових шахт і каналізаційних тунелів глибокого залягання в
містах України побудовані в 1970-1980-ті роки та експлуатуються вже понад
25-35 років [1, 20]. У Харкові діючі шахтні стволи на каналізаційних
колекторах глибокого залягання в основному мають глибину до 20 м. 15
стволів – глибину 21-53 м, у Києві експлуатуються оглядові шахти, глибина
яких досягає 90 м. Основні вимоги, що висуваються до оглядових шахт і
колодязів, такі: герметичність, міцність конструкції, корозійна і хімічна
стійкість, тривалий термін служби і надійність, витрати на технічне
обслуговування, простота зведення і безпечна експлуатація [20].
У процесі експлуатації на несучі конструкції оглядових шахт
впливають

різноманітні

деформаційно-силові

чинники:

статичні

навантаження від товщі настелюваного ґрунту, маси будівель і споруд на
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поверхні, динамічні дії наземного транспорту тощо. Окрім перерахованого,
негативно впливають витоки промислових стоків, фільтрація підземних вод,
хімічна агресія підземного водного середовища, що діють на матеріал
обробки шахтних стволів, тощо [21-23].
Як показали дослідження [21-23], руйнування конструкцій оглядових
шахтних стволів каналізаційних тунелів відбувається з таких причин:
проникнення всередину конструкцій поверхневих вод; статичні та динамічні
навантаження від вантажного транспорту; відхилення від норм і погрішності
під час виконання будівельних робіт; погана якість поверхні шахтових стін;
агресивне біологічне середовище; осідання ґрунту. Внаслідок підтоплення
шахт утворюються сирі плями, з’являється пліснява, грибок і, врешті-решт,
відбувається руйнування шахтових стін у результаті корозії бетону [21].
Всілякі дефекти в конструкціях оглядових шахт каналізаційних тунелів
можуть виникати як під час будівництва, так і під час їх експлуатації. Якщо
причини, що призвели до їх формування, не було вчасно усунуто, то в період
експлуатації шахт процес руйнування конструкцій посилюється. У зв’язку з
цим актуальним завданням є своєчасне виявлення і ліквідація причин і
чинників, що викликають руйнування. Потреба у проведенні ремонтновідновних робіт виникає при дії на металеві та бетонні конструкції
сукупності несприятливих умов, що спричиняють їх часткові пошкодження,
деформації або повне руйнування [22].
Наведені в табл. 2.3 результати обстеження оглядових шахт на діючих
каналізаційних тунелях Харкова свідчать про їх аварійний стан. В окремих
випадках вони вимагають термінового ремонту і відновлення.
За участю здобувача було виконано детальні обстеження стану окремих
оглядових шахт. Результати обстежень наведено нижче.
Шахта №10 каналізаційного тунельного колектора 761-го мікрорайону
м. Харкова побудована в 1984 році як частина колекторного каналізаційного
тунелю

761-го

мікрорайону

м.

Харкова

на

стику

з

колекторним
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каналізаційним тунелем ПШ-2.1 по Московському проспекту, згідно з
проектом, розробленим інститутом «УкркомунНДІпроект» [23].
Таблиця 2.3
Стан конструкцій оглядових шахт на канализаційних тунелях Харкова
№
шахти

Глибина
шахти

Розмір
шахти в
плані

1
9

2
Н=
19,16 м

3
4,55×4,25
(3,8×3,5)
м

10

Н=
11,82 м

кругла в
плані
Ø 4,6 м

12

Н=
4,91 м

кругла в
плані
Ø 5,0 м

15

Н=
11,98 м

6

Н=
6,75 м

кругла в
плані
Ø 5,00 м
(4×3,30)
у нижній
частині
в плані
кругла
Ø 5,0 м

7

Н=
8,64 м

5,0×4,5 м

8 ХТЗ

Н=
12,22 м

кругла в
плані
Ø 5,96 м

Діаметри
тунелей у
шахті
(вхідних,
вихідних)
4
вихідного
d = 1,84 м
вхідного
d = 1,84 м
вихідного
d = 1,84 м
вхідного
d = 800 (після
санації)
вихідного
d = 1,5 м
вхідного
d = 1,5 м
вихідного
d = 1,84 м
вхідного
d = 1,84 м
вихідного
d = 1,84 м
вхідного
d = 1,84 м
вихідного
d = 1,84 м
вхідного
d = 1,5 м
(від ш. № 10)
вихідного
d = 1,84 м
(на ш. №7)

Стан
металоконструкцій

Технічний стан
внутрішніх стін
шахти

5

6

металоконструкції
сильно кородовані,
частково відсутні
(обвалені)
металоконструкції
відсутні у зв’язку з їх
обривом

бетонні стіни, плити
перекриття зазнали
незначної газової
корозії
бетонні стіни, плити
перекриття зазнали
сильної газової
корозії

металоконструкції
відсутні у зв’язку з їх
обривом

бетонні стіни, плити
перекриття зазнали
сильної газової
корозії

металеві сходові
марші та огородження
сильно кородовані

захисний шар
бетону на
перекриттях і стінах
скородований
(видно арматуру)

металоконструкції
відсутні у зв’язку з їх
обваленням

бетонні стіни, плити
перекриття зазнали
газової корозії

металеві сходові
марші та
огородження сильно
кородовані, як
наслідок, їх повне
обвалення
металоконструкції у
зв’язку із сильною
корозією металу
перебувають в
аварійному стані.
Спуск неможливий.
Капітальний ремонт у
2002 р.

бетонні стіни, плити
перекриття зазнали
незначної газової
корозії
покриті
поліетиленовою
плівкою, стан
задовільний.
Капітальний ремонт
у 2002 р.
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Продовження таблиці 2.3
1
8

2
Н=
10,76 м

3
3,70×3,70
м

4
вхідного
d = 1,84 м
вихідного
d = 1,84 м

4

Н=
16,68 м

в плані
кругла
Ø 5,0м

5

Н=
7,8 м

4,6×5,0 м

вхідного
d = 1,84 м
вихідного
d = 1,84 м
вхідного
d = 1,84 м
вихідного
d = 1,84 м

Н=
12,65 м

в плані
кругла
Ø 5,0 м

Н=
13,18 м

2,0×4,3
(2,6×2,0)
м

1

Н=
22,91 м

7,0×7,5
(3,7×4,7)
м

вихідного
d = 1,84 м

металоконструкції
відсутні у зв’язку з їх
обваленням

2

Н=
18,75 м

5,4×4,2
(5,0×3,4)
м

металоконструкції
зазнали сильної
газової корозії

3

Н=
19,65 м

в плані
кругла
Ø 5,0 м

вхідного
d = 1,84 м
вихідного
d = 1,84 м
вихідного
d= 1,84 м

Н=
15,66 м

3,8×3,3
(2,9×2,3)
м

Північна
група
заводів

Північна
группа
заводів

5
Роганський
тунель

5
Промпобут.
тунель

Роганський
тунель

3
«Автозапчастина»

Стоки

761-го

вхідного
d = 1,84 м
вихідного
d = 1,84 м
вхідного
d = 1,84 м
вихідного
d = 1,84 м

вхідного
d = 1,84 м
вихідного
d= 1,84 м

мікрорайону

5

6

металеві сходові
марші та
огородження сильно
кородовані, як
наслідок, їх повне
обвалення
металоконструкції
відсутні у зв’язку з їх
обваленням

бетонні стіни,
плити перекриття
зазнали незначної
газової корозії

металеві сходові
марші та
огородження сильно
кородовані, як
наслідок, їх повне
обвалення
металоконструкції
відсутні у зв’язку з їх
обваленням

бетонні стіни,
плити перекриття
зазнали незначної
газової корозії

металеві сходові
марші та
огородження сильно
кородовані

захисний шар
бетону на
перекриттях і
стінах
скородований
(видно арматуру)
бетонні стіни,
плити перекриття
зазнали газової
корозії
бетонні стіни,
плити перекриття
зазнали газової
корозії

металоконструкції
відсутні у зв’язку з їх
обваленням
металоконструкції
зазнали сильної
газової корозії,
частково відсутні
(обвалені)

відводяться

бетонні стіни,
плити перекриття
зазнали сильної
газової корозії

бетонні стіни,
плити перекриття
зазнали газової
корозії

бетонні стіни,
плити перекриття
зазнали сильної
газової корозії
бетонні стіни,
плити перекриття
зазнали газової
корозії

внутрішньоквартальними

колекторами в колекторний тунель. Також від насосної станції в колектор
надходять стоки від Роганського житлового масиву та промислових
підприємств, що розташовані по вул. Роганській.
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Шахта круглої форми в плані з внутрішнім діаметром 4,7 м і глибиною
лотока 11,7 м. Кріплення шахти зроблено зі збірних залізобетонних блоків
НХЧ-5,0. Внутрішній ізолювальний шар має вигляд залізобетонної сорочки
завтовшки 200 мм. Залізобетонна сорочка зроблена з бетону С12/15 на
сульфатостійкому цементі, армована сіткою зі стрижнів Ø 10А240С. Дно
шахти – монолітна залізобетонна плита діаметром 6940 мм. Форшахта
виконана у вигляді монолітного залізобетонного кільця з внутрішнім
діаметром 5500 мм, зовнішнім діаметром 6140 мм і висотою 1300 мм.
Перекриття шахти – збірні плоскі плити 1,7×5,5 м завтовшки 300 мм, з
отворами для влштування люка і вентиляційної системи. Нижня поверхня
плит має антикорозійний захист. Спуск до шахти здійснюється через
внутрішні сходи. Сходи – одномаршові з огородженням. Елементи сходів
(косоури, східці, огородження) – металеві. Схематичний план і розріз шахти
представлено на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Схематичний план і розріз шахти № 10
Виконано візуальне та інструментальне обстеження несучих і захисних
конструкцій шахти № 10 в червні 2016 року.
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Шахта експлуатується в умовах сильноагресивного середовища, що
призводить до руйнувань конструкцій шахти внаслідок впливу біологічної та
газової (сірчановодневої) корозії. Розрахунковий темп корозії бетону
конструкції шахти перевищує 10 мм за рік.
У ході обстеження виявлено корозію бетону, руйнування захисного
шару внутрішньої ізоляції у вигляді залізобетонної сорочки на глибину 20-35
мм. Бетон залізобетонної сорочки світлого кольору, має пухку структуру.
За результатами вибіркових інструментальних випробувань клас
бетону форшахти і кріплення за міцністю на стиснення не нижче С8/10, плит
– не нижче С12/15.
Виявлено ушкодження сходів у вигляді корозійного зносу косоурів,
східців і огородження з втратою до 40% від первинного перерізу. Корозія
елементів – шарувата. Окремі елементи мають розриви в місцях з’єднання
(рис. 2.12, а, б).

а
Рис. 2.12. Ушкодження конструкцій шахти № 10:

б

а – руйнування залізобетонної сорочки; б – корозійний знос сходів
Виміри газового середовища в шахті № 10, які проводилися
лабораторією «Харківкомуночиствод» показали перевищення гранично
допустимої концентрації (ГДК) сірководню (H2S) і сірчистого газу (SО2) в 2-3
рази. Розрахунковий темп корозії бетону становить 19 мм за рік.
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Шахта

№

3

щитового

каналізаційного

тунельного

колектора

побудована в 1985 році. Басейном колектора є мікрорайон заводу ім.
Шевченка,

від

якого

стоки

відводяться

внутрішньоквартальними

колекторами в щитовій колектор ПЩ-2.56. Крім того, в шахту надходять
стоки від промислових підприємств, що розташовані поруч.
Капітальний ремонт шахти проведений у 1995 році.
Шахта прямокутної форми в плані з внутрішніми розмірами 3,8×3,3 м у
верхньому перерізі та 2,9×2,3 м – у нижньому. Глибина до лотока становить
15,66 м. Діаметр вхідного і вихідного колекторів становить 1,84 м Шахта
обладнана залізобетонною кишенею на глибині 6,49 м для приймання стоків
від підключення (металева труба діаметром 500 мм).
Фундамент шахти – монолітний залізобетонний.
Кріплення шахти – монолітне, зроблене з бетону С12/15 на
сульфатостійкому цементі, армоване двотаврами № 20 з кроком 500-600 мм.
Перекриття шахти – збірні залізобетонні плоскі плити 1,8×4,8 м
завтовшки 300 мм з отворами для влаштування люка і вентиляційної
системи. Нижня поверхня антикорозійного захисту не має.
Елементи сходів (косоури, східці, огородження) металеві.
Схематичні плани і розрізи шахти представлено на рис. 2.13.
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Рис. 2.13. Схематичні плани і розрізи шахти № 3
Внутрішній шар кріплення шахти № 3 і кишені прокородований на
глибину до 50-60 мм і частково зруйнований (рис. 2.14, а).
Плити

перекриття

мають

корозійні

пошкодження

внутрішньої

поверхні. Захисний шар зруйнований, робоча арматура оголена (рис. 2.14, б).

а
Рис. 2.14. Пошкодження конструкцій шахти № 3:

б

а – руйнування залізобетонного кріплення; б – корозійний знос плити
За результатами вибіркових інструментальних випробувань клас
бетону кріплення і плит за міцністю на стиснення не нижче С12/15.

59
Виявлено пошкодження сходів у вигляді корозійного зносу косоурів,
східців і огородження з втратою до 40% від первинного перерізу. Корозія
елементів – шарувата.
Шахта № 1 побудована в 1976 р. Басейном колектора є мікрорайон
Основа, від якого стоки відводяться внутрішньоквартальними колекторами в
Основ’янский тунельний колектор. Крім того, в шахту надходять стоки від
промислових підприємств, що розташовані поруч. Дані про капітальний
ремонт шахти відсутні.
Шахта прямокутної форми в плані з внутрішніми розмірами 7,0×7,5 м у
верхньому перерізі, 3,7×4,7 м – у нижньому. Глибина до лотока становить
22,91 м. Діаметр вихідного колектора становить 1,84 м. Підключена металева
труба діаметром 400 мм на глибині 6,0 м.
Фундамент шахти – монолітний залізобетонний.
Кріплення шахти – монолітне залізобетонне з бетону С12/15 на
сульфатостійкому цементі, армоване двотаврами № 20 з кроком 500-1000 мм.
Перекриття шахти – збірні залізобетонні плити 1,5×4,2 м завтовшки
240 мм з отворами для влаштування люка і вентиляційної системи. Плити
спираються на кріплення і несучу металеву балку, зробленувиконана з двох
двутаврів № 45. Нижня поверхня плит антикорозійного захисту не має.
Внутрішній шар кріплення шахти № 1 та кишені прокородований на
глибину до 10-20 мм і частково зруйнований. Плити мають корозійні
пошкодження внутрішньої поверхні. Захисний шар частково зруйнований на
глибину до 10 мм.
За результатами вибіркових інструментальних випробувань клас
бетону кріплення і плит за міцністю на стиснення не нижче С12/15. Несучі
металеві балки мають незначні корозійні пошкодження. Поверхня балок
покрита продуктами корозії. Корозія елементів балок – поверхнева (рис. 2.15,
а).
Виявлено пошкодження сходів у вигляді корозійного зносу косоурів,
східців і огородження з втратою до 50% від первинного перерізу. Корозія
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елементів – шарувата. Кріплення елементів зруйновані. На момент
обстеження сходи обвалилися в шахту (рис. 2.15, б).

а
Рис. 2.15. Пошкодження конструкцій шахти № 1:

б

а – корозія несучої балки; б – обвалення сходів
Шахти № 3 та № 1 експлуатуються в умовах агресивного середовища.
Виміри газового середовища в шахтах, які виконала лабораторія КП
«Харківводоканал», показали перевищення ГДК SO2 в шахті № 3 більш ніж у
3 рази. У шахті № 1 концентрації агресивних речовин не перевищують ГДК.
У результаті огляду шахти № 5 виявлено таке:
бетон перекриття і стін шахти зазнав сильної газової корозії, при
механічному очищенні обсипається;
сходові марші та майданчики повністю кородовані, обваені та
знаходяться в лотоку шахти.
У шахті треба провести такі основні роботи для запобігання аварійних
ситуацій:
змонтувати

нові

сходові

марші

та

огородження

з

метою

безперешкодного допуску в шахту;
зняти зі стін шахти шар скородованого бетону і покрити стіни
захисним шаром.
Виміри газового складу в шахті, які виконала лабораторія Комплексу
«Харківводовідведення» показують перевищення допустимої концентрації
сірководню.
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2.3. Дослідження стану конструкцій дублюючих тунелів
Як уже відзначалося в п. 1.2 існуюча та споруджувана система
самопливних каналізаційних тунелів, що будуються щитовим способом на
великій глибині, передбачає можливість їх обстеження і ремонту без зупинки
системи водовідведення за рахунок кільцювання мережі тунелів.
Станом на початок 2017 року проект системи каналізаційних тунелів,
розроблений інститутом «Укргіпрокомунбуд» (надалі «УкркомунНДІпроект)
не реалізований у повному обсягу.
Будівництво

дублюючих

каналізаційних

тунелів

міста

Харкова

здійснювалося в різні періоди. Як відзначено раніше, будівництво Головного
дублюючого каналізаційного тунелю було розпочато в 1992 році. Роботи,
намічені при проектуванні тунелю, до сьогодні не закінчено (рис. 2.16-2.18).

Рис. 2.16. Загальний вигляд Головного дублюючого каналізаційного
тунелю
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Рис. 2.17. Стан конструкцій Головного дублюючого каналізаційного
тунелю
Не закінчено будівництво дублюючого каналізаційного тунелю по
пров. Досввдному (від вул. Клочківської до підключення до Іванівського
каналізаційного тунелю).
При будівництві вищезгаданого колектора передбачено встановлення
відсічних шахтних пристроїв, що дозволить спрямовувати стічні води в
потрібному напрямку, таким чином створюючи гнучку систему роботи
тунелів глибокого залягання.

Рис. 2.18. Оглядова шахта на Головному дублюючому каналізаційному
тунелі
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На

сьогодні

із

загальної

протяжності

каналізаційного

розвантажувального колектора Салтівского житлового масиву 610,0 м до
повного закінчення робіт залишилося будівництво дюкера протяжністю 84 м.
п. у дві нитки під річкою Харків.
Із загальної протяжності тунелю «Селище П’ятихатки», яка становить
5420 м, побудовано 4680 м, залізобетонну обробку виконано на 4030 метрах.
На 230 метрах виконано торкретування поверхні.
Усі 10 шахтних стволів перекрито на поверхні тільки тимчасовим
кріпленням.
З метою закінчення будівництва та здавання в експлуатацію тунелю
необхідно:
добудувати ділянки тунелю:


від шахтного ствола № 20-біс до шахтного ствола № 21 L =

500 п.м.);


від шахтного ствола № 28-біс до шахтного ствола № 29 ≈

240 п.м.;
«одягнути» в залізобетонну сорочку обробку 1390 м тунелю;
замінити на постійні всі сходові марші в 10 шахтних стволах. Глибина
стволів 16-36 м;
перекрити на поверхні усі шахтні стволи капітальним кріпленням.
Враховуючи тривалі терміни консервації колектора (25 років, 19902015 рр.), необхідно провести його обстеження, скоректувати проектнокошторисну документацію, вирішити питання фінансування для завершення
будівництва.
Введення

його

в

експлуатацію

дозволить

ліквідовувати

5

каналізаційних насосних станцій та підвищити надійність усієї системи
водовідведення.
У прийнятих у 2013 році нормативних документах [24] відзначено, що
при виборі матеріалів і розрахунку обробки тунелів необхідно враховувати
вимоги БНіП 2.06.08, БНіП 2.06.09, ДСТУ Б В.2.7-43, ДБН В.2.3-7.
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Конструкції обробок та їх матеріали повинні відповідати вимогам міцності,
водонепроникності, стирання, корозійної стійкості.
Обробку тунелів рекомендується проектувати зі збірного залізобетону,
монолітного бетону або залізобетону, а при спорудженні тунелів у складних
інженерно-геологічних умовах – з чавунних тюбінгів. Товщина елементів
обробки тунелів визначається розрахунком.
Проектні класи бетону конструкцій каналізаційних тунелів за міцністю
на стиснення рекомендується приймати не нижче за клас, вказаний у табл.
2.4.
Таблиця 2.4
Клас бетону конструкцій за міцністю на стиснення
Вид конструкцій
Залізобетонні блоки обробки суцільні
або ребристі
Залізобетонні
блоки
обробки
монолітні
Бетонні обробки монолітні
Внутрішні бетонні та залізобетонні
конструкції монолитні
Внутрішні залізобетонні конструкції
збірні
Попередньо напружені залізобетонні
конструкції

Клас бетону за міцністю на
стиснення, не нижче
В 30
В 25
В 15
В 15
В 25
В 25

Облицювання тунелів, що складається з первинної збірної конструкції
та вторинної обробки монолітної залізобетонної, повинне розраховуватися на
сприйняття і навантаження від гірського тиску тільки першою обробкою.
Вторинна обробка призначена для гідроізоляції та в розрахунок на
навантаження від гірського тиску не включається.
Відповідно до нормативних вимог [24], бетон для елементів
конструкцій каналізаційних тунелів необхідно встановлювати проектом
залежно від гідрогеологічних умов у районі будівництва, можливого
внутрішнього тиску та з урахуванням заходів із захисту залізобетонних і
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бетонних

конструкцій

від

корозії,

але

не

нижче

від

марки

за

водонепроникністю, яку рекомендується приймати W12-W20 (не нижче W6).
Проектні марки бетону конструкцій каналізаційних тунелів за
морозостійкістю слід призначати залежно від умов їх роботи, але не нижче F
75.
Для

залізобетонних

тунелів

і

шахтних

стволів

з агресивним

газоподібним внутрішнім середовищем рекомендується приймати бетон
згідно з БНіП 2.03.11 (2.50).
Строк тужавлення (вік) бетону, який відповідає його маркам за
міцністю на стиснення, осьовим розтягуванням, водонепроникністю та
морозостійкістю, прийнято таким, що дорівнює 180 дням.
Каналізаційні тунелі необхідно захищати від інфільтрації поверхневих і
ґрунтових вод, а також ексфільтрації стічних вод. Водонепроникність
обробки необхідно забезпечувати: застосуванням відповідних матеріалів,
обклеюванням

обробки

гідроізоляційними

матеріалами,

створенням

металоізоляції, ущільненням прилеглого до тунелю ґрунтового масиву,
цементацією, глинізацією, силікатизацією або іншими методами, нагнітанням
за

обробку

спеціальних

зачеканюванням

розчинів,

швидкотужавними

закладання

швів

і

отворів

із

матеріалами

або

пневмобетоном

(відповідно до 4.26-4.29 БНіП 11-44).
При виборі матеріалу обробки слід враховувати, що руйнування
незахищених конструкцій шахтних стволів відбувається інтенсивніше, ніж
прилеглих тунелів.
Металеві конструкції шахтних стволів та внутрішню поверхню
чавунних тюбінгів слід захищати від корозії.
Відповідно до розділу 8.13.13 [24] слід передбачати техніко-економічні
обґрунтовані заходи щодо захисту бетону каналізаційних тунелів, шахтних
стволів і свердловин від газової корозії для збільшення терміну їх служби:
спеціальні

антикорозійні

покриття,

камери

дегазації,

примусове

провітрювання, зниження турбулентності потоку, застосування спеціальних
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добавок,

збільшення

товщини

вирівнюючої

(не

несучої)

обробки,

гідроізоляції тощо.
Дослідження стану конструкцій Головного дублюючого тунелю, до
сьогодні не введеного в експлуатацію, показало таке.
Як випливає з рис. 2.17, у тунелі відсутня герметизація стиків тюбінгів,
внаслідок чого спостерігається інфільтрація стічних вод, свідченням чого є
сталактити.
Як випливає з табл. 2.5, проектні показники характеристик обробки
тунелю не відповідають нормативним показникам, зазначеним у нових ДБН
[24].
Таблиця 2.5
Характеристики залізобетонних конструкцій Головного дублюючого
тунелю
Вид
конструкції
Залізобетонні
блоки
обробки
суцільні або
ребристі
Залізобетонні
блоки
обробки
монолітні
Бетонні
обробки
монолітні
Внутрішні
бетонні
та
залізобетонні
конструкції
монолітні
Внутрішні
залізобетонні
конструкції
збірні
Попередньо
напружені
залізобетонні
конструкції

Клас міцності на
стиснення

Водонепроникність W

Морозостійкість F

нормативний

проектний

нормативна

проектна

нормативна

проектна

В 30

В 25

12

4

75

100

В 15

12

4

75

100

В 25

В 15
В 15

В 25

В 25
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2.4. Аналіз досліджень, присвячених питанням зниження впливу
агресивного середовища на конструкції каналізаційних тунелів; особливості
проведення ремонтно-відновлювальних робіт
Аналіз стану каналізаційних тунелів Харкова показав [1, 20], що
більшість з них було прокладено з використанням залізобетонних тюбінгів (в
окремих випадках із чавунних тюбінгів) з наступною обробкою внутрішньої
частини з монолітного залізобетону.
В процесі експлуатації ці конструкції і, в першу чергу, внутрішня
обробка на більшості ділянок схильна до корозії, наслідком чого стало її
руйнування. У результаті цих процесів у багатьох місцях спостерігаються як
інфільтрація ґрунтових вод, так і ексфільтрація стічних вод у ґрунт і ґрунтові
води.
Однією з головних задач забезпечення довговічної експлуатації тунелів
є задача запобігання в них корозійним процесам.
Питанням зниження впливу агресивного середовища на конструкції
мереж водовідведення присвячено дослідження низки вчених [6, 25-27].
У роботі [28] автори запропонували спосіб класифікації, що об’єднує
більшість відомих методів боротьби з корозією каналізаційних колекторів і
споруд на них. У його основі – запобігання тим чи іншим механізмам
мікробіологічного руйнування будівельних матеріалів.
У роботі Я. Гусенцової та Г. Дрозда [29] наведено способи зниження
агресивності експлуатаційного середовища колекторів (табл. 2.6).
Стадії корозії пов’язані з послідовним заселенням стінок колектора
(споруди) різними видами сіркоокислюючих мікроорганізмів, зниженням pH
і, як наслідок, високими темпами руйнування матеріалів.
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Таблиця 2.6
Способи зниження ступеня агресивності експлуатаційного середовища
колекторів
Стадія

Спосіб впливу
Кисень, повітря

Сульфатредукція

Пероокис водню
Хлорування,
введення нітратів,
нітритів
Дефіцит органіки
Зниження
температури води
до 5-10 °С
Заповнення всього
живого перерізу
водой
Підлуговування
води
Забезпечення
спокійного потоку
Витиснення газу із
води повітрям

Дегазація

Мікробна корозія

Вентиляція
підсклепового
простору
Осушення
склепіння
Надання
біоцидності
поверхні
конструкцій
Використання
корозійностійких
матеріалів

На що спрямовано

Метод
досягнення

Зміна окиснювальновідновного потенціалу
води

Аерація води,
підкачування
поверхневих вод

Інгібування
життєдіяльності
сульфатредукуючих
бактерій

Зникнення поділу фаз
«вода-повітря»

Введення реагенту
Локальне
передочищення за
ХПК
Штучне
охолодження води
Конструктивно чи
технологічним
шляхом
Введення реагентів

Переведення
сірководню в іонну
форму
«Утримання» газу у
воді
Інтенсифікація
дегазації в спеціальних
Конструктивно
спорудах
Зниження концентрації
Сірководню в повітрі
Видалення
конденсатної вологи
Зниження концентрації
мікроорганізмів на
поверхні

Вентиляція,
гидрофобизация
Хімічні та біоцидні
добавки в бетон

Стійкість проти
продуктів
біоокиснення –
кислотам

Спеціальні види
матеріалів

У процесі корозії, на думку авторів [28], можна виділити чотири
послідовні

механізми:

життєдіяльність

сульфатредукуючих

бактерій,

насичення стічних вод сульфідами в результаті цієї життєдіяльності, перехід

69
сірководню зі стічної рідини в газове середовище колектора (споруди) і
життєдіяльність сіркоокислюючих бактерій [28].
Класифікацію методів боротьби з корозією представлено в табл. 2.72.9. Кожна таблиця показує сукупність методів, що здатні запобігти або
звести до мінімуму негативний ефект, пов’язаний із перебігом вищезгаданих
процесів. Так, у табл. 2.7 представлено методи пригнічення активності
сульфатредукуючих бактерій; у табл. 2.8 – методи, спрямовані на підвищення
опору переходу в стічні води утвореного сірководню; у табл. 2.9 – методи
проти виділення та поширення сірководню та вуглекислого газу.
У графі «Стадія» в кожній таблиці показано можливість застосування
тих чи інших методів на стадіях проектування і будівництва (П і Б),
реконструкції (Р) або як експлуатаційного заходу (Е).
Таблиця 2.7
Методи пригнічення активності сульфатредукуючих бактерій
Метод
1
Збільшення pH,
підлуговування
стічної рідини
Запобігання
сульфатному
диханню
Охолодження
води до
температури 510 °С

Спосіб здійснення

Недолік

2
Добавляння NaOH або
Са(ОН)2 в стічну воду

3
Висока вартість

Добавляння
альтернативних
акцепторів електронів
(О2, NО3-, NО2-) у
стічну воду
Плавлення снігу
шляхом скидання у
водовідвідну мережу

Висока вартість

ПіБ
4

Стадія
Е
5

Р
6

+

+
Зниження температури
до
5-10 °С погіршує
процеси біологічного
очищення. Плавлення
снігу можливе тільки
взимку

+

+

+
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Продовждення таблиці 2.7
1
Зниження вмісту
органічних
речовин у
стічних водах
Використання
інгібіторів з
біоцидною
активністю
Використання
бактеріофагів

2
Попереднє очищення
на спеціально
побудованих спорудах

3
Висока вартість, не
завжди здійсненно

Добавляння біоцидів
(фенолу, резорцину,
пірогалолу) в стічну
воду
Підселення
бактеріофагів, які
будуть знищувати
сульфатредукуючі
бактерії

Висока вартість

4

5

+

6
+

+
Технологія не
розвинута. Фаги
можуть знищувати не
тільки
сульфатредукуючі
бактерії, але й
активний мул на
очисних спорудах

+

Таблиця 2.8
Методи, спрямовані на підвищення опору переходу в стічні води
утвореного сірководню
Метод
1
Аерація стічних
вод – окиснення
утвореного H2S

Окиснення
утвореного H2S

Спосіб
здійснення
2
Інжектування
кисню повітря в
спеціальних
спорудах

Добавляння
хімічних
реагентів (Н2О2,
С12, NaClO,
КМnO4, СаO2,
MgO2 тощо) в
стічні води

Недолік
3
При використанні
воздуходувної станції –
суттєві витрати на
електроенергію.
Можливе здійснення
природної ежекції кисню
повітря при модифікації
конструкції камери гасіння
натиску, що може дати
позитивний ефект
Висока вртість. У разі
використання повільно
вивільнюваного
твердофазного кисню (СаО2,
MgО2) є загроза змивання цих
речовин з місця їх розміщення
потоком стічної рідини

ПіБ
4

Стадія
Е
5

Р
6

+

+

+

+
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Продовження таблиці 2.8
1
Осадження
утвореного H2S

Перетворення
утвореного H2S
в S у мікробних
паливних
елементах

2
Добавляння
солей заліза
FeCl3, Fe(Cl)2,
Fe(NO3)3,
Fe2(SO4)3
Створення
мікробних
паливних
елементів у
колекторі

3
Висока вартість.
Сток може наповнитися
небажаними аніонами
Технологія мікробних
паливних елементів не
рзвинута, не
використовувалась у
каналізаційних системах.
Складна у здійсненні

4

5

6

+

+

+

Таблиця 2.9
Методи проти виділення та розповсюдження сірководню та
вуглекислого газу
Метод
1
Переведення
колектора на
постійну роботу
з повним
заповненням
Періодичне
переведення
колектора на
роботу з повним
заповненням

Спосіб
здійснення
2
Конструктивні
або технологічні
заходи
Конструктивні
або технологічні
заходи

Природна
вентиляція
підсклепового
простору

Створення або
використання
приточної та
витяжної шахт

Утримання H2S
у стічній рідині

Забезпечення
спокійного
плину потоку в
колекторах і
спорудах на них

Недолік
3
Здійснення не завжди
можливе, особливо для
загальносплавної каналізації
Здійснення не завжди
можливе, особливо для
загальносплавної каналізації.
Насичення склепової частини
поживними речовинами, за
рахунок чого вже через 2
тижні процеси відновлюються
та ідуть ще інтенсивніше, ніж
перед тим
Може привести до
покращення умов існування
сіркоокислюючих бактерій і
прискорення процесу корозії.
Недостатня ефективність
Не забезпечує повного
вирішення проблеми

Стадія
ПіБ
Е
4
5

Р
6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Однією зі складних задач, які необхідно вирішувати при проведенні
ремонтно-відновних робіт на великій глибині, є забезпечення безпечних умов
праці.
Як відомо [20], кожен окремо взятий спосіб ремонту і відновлення
тунелів має свої особливості при розгляді питань техніки безпеки.
Тунель, у якому проводяться ремонтно-відновні роботи, має бути
звільнений від стічних вод. Цю вимогу можна виконати за умови
кільцювання мережі каналізаційних тунелів і пропуску стічних вод через
дублюючі тунелі. Як зазначено вище, ці вимоги на мережах водовідведення
міста Харкова досі залишаються невиконаними, як і передбачена в проекті
вентиляція тунелів. Якість бетону для внутрішньої обробки тунелів має
низький показник водонепроникності, що упродовж багатьох років сприяє
розвитку біогенної корозії [30, 31].
Особливу увагу атмосфері каналів водовідведення приділено в роботі
диплом-інженера Б. Герлаха (Гамбург) «Техника безпеки при сануванні
укладених в землю трубопроводів».
Як відзначено в цій роботі через біологічні процеси, такі як бродіння і
гниття, через потрапляння хімічних продуктів і завдяки хімічним реакціям в
атмосфері каналів з’являється багато, частково токсичних газів. Тому в усіх
видах ремонтних робіт, які вимагають потрапляння людини в оглядові
колодязі або каналізаційні трубопроводи, доводиться брати до уваги такі
головні компоненти:
1.

двоокис вуглецю (СО2);

2.

метан (СН4);

3.

сірководень (H2S).

Додатково підприємства і заводи транспортують по каналах стічні
води, що містять розчини кислоти або лугу, що, у свою чергу, забруднює
повітря шкідливими речовинами.
Вплив токсичних газів на стан працюючих в умовах атмосфери каналів
представлено в цій роботі окремими вказівками:
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1. Двоокис вуглецю (СО2)
МАК 30 ppm витісняє кисень;
30-2000 ppm: ніякої отруйної дії;
0,00,03-0,2 об’єму % після пристосовності зберігається працездатність;
3000-6000 ppm: нестача повітря (віддишка), пітливість;
0,0,3-0,6 об’єму %: почуття страху, сильні головні болі;
8000-10000 ppm: після швидкого знепритомнення настає смерть через
зупинку дихання.
2. Метан (СН4)
легко займається, вибухає;
5 об’єм % = нижня межа вибуховості;
15 об’ємів % = верхня межа вибуховості на повітрі.
3. Сірководень (H2S)
МАК 10 ppm, «Кілер №1» (Убивця №l) в очисних спорудах:
а) займистий, вибуховий:
4,3 об’єм % = нижня межа вибухововсті;
45,5 об’єм %= верхня межа вибуховості;
б) токсичний:
0,0,1-0,25 ppm = граничне значення запаху: висока концентрація вже не
може сприйматися носом;
10-100 ppm = ріже очі, головні болі, нудота;
200-400 ppm = втрата чутливості запаху, хвороблива різь в очах,
позіхання, нудота, дихання, слабкість, порушення свідомості;
400-800 ppm = через 15-30 хв. небезпека для життя;
800 ppm = втрата рівноваги, зупинка дихання, судоми, смерть через
кілька хвилин або кілька годин.
Усі три шкідливі речовини одночасно витісняють необхідний кисень.
Через неприємний запах виникають додаткові психічні навантаження.
Можуть настати нудота, пронос, головні болі та інші захворювання.

74
Тісне, сире приміщення, клаустрофобія (боязнь закритого простору)
викликає високу температуру.
Отже, головною задачею для створення необхідних умов праці в
каналізаційних тунелях є їх вентиляція до початку ремонтно-відновних робіт.
При цьому слід зазначити, що здійснити необхідну вентиляцію тунелю
діаметром більше 2000 мм, довжина якого перевищує 1000 м, дуже складно.
Для цього потрібне потужне устаткування, яке в змозі очистити тунель від
токсичних газів.
Відомо, що під час проектування каналізаційних тунелів передбачалося
підвищення їх ремонтопридатності, яке досягається шляхом кільцювання або
дублювання, що дозволяє періодично звільняти його від стічних вод,
виконувати огляди, поточний і капітальний ремонти.
На жаль, за майже п’ятидесятирічний термін експлуатації від початку
будівництва ні дублювання, ні кільцювання не було виконане, що практично
не дає можливості експлуатаційникам реалізовувати розроблені ще в 1991
році «Правила технічної експлуатації та ремонту каналізаційних колекторів
діаметром більше 1500 мм», які передбачали припинення подавання стічних
вод у ділянку що підлягає обстеженню і відновленню.
Нині не завершено будівництво і не зданий в експлуатацію дублюючий
колектор із спадним затвором, розташований перед головною каналізаційною
станцією. До того ж як при проектуванні, так і при його будівництві не
передбачено можливість пошкодження конструкцій корозією. Тому існує
необхідність перегляду проекту і ухвалення рішень щодо додаткових заходів,
які підвищують його захист від корозії з урахуванням його повного
затоплення ґрунтовими водами.
Окрім Головного дублюючого тунелю незавершеними є каналізаційний
тунель по пров. Досвідному, каналізаційний розвантажувальний тунель
Салтівського

житлового

масиву,

каналізаційний

тунель

«Селище

П’ятихатки», на якому побудовано 4680 м із запроектованих 5420 м. На
багатьох із перерахованих дублюючих тунелів відсутні залізобетонні
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обробки. З огляду на тривалі терміни консервації незавершених тунелів,
потрібне їх обстеження, корекція проектно-кошторисної документації,
вирішення питань фінансування.
Висновки до розділу 2.
Проведені за участю здобувача дослідження дозволили підтвердити
припущення, що основним чинником, що веде до руйнування залізобетонних
конструкцій тунелів, є корозія. В опублікованих за участю здобувача
наукових

статтях

каналізаційного

навдено

тунелю

детальні

ХТЗ,

як

обставини

результат

обвалення

корозійного

склепіння
руйнування

внутрішньої обробки і тюбінга. У цьому розділі подано результати
досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, які підтверджують гіпотезу, що
основним чинником зниження експлуатаційної довговічності тунелів і
оглядових шахт є біогенна сірчанокислотна корозія. Утворення сірководню в
стічній воді, що ініціює біогенну сірчанокислотну агресію, залежить від
складу стічних вод: концентрації сульфатів, органічних сполук та їх
співвідношення. Проведені здобувачем дослідження стану каналізаційних
тунелів Харкова показали, що вони перебувають у стадії інтенсивного
руйнування внаслідок корозії.
Як показав досвід експлуатації каналізаційних тунелів Харкова,
залізобетонні конструкції оглядових шахт схильні до швидшого руйнування,
ніж конструкції тунелів, що проходять через них. Виконання ремонтновідновних робіт на деяких оглядових шахтах Харкова при безпосередній
участі та під керівництвом здобувача підтверджує цю гіпотезу. Проведений
аналіз станів конструкцій багатьох оглядових шахт дозволяє зробити
висновок про необхідність їх повного обстеження і проведення ремонтновідновних робіт на більшості з них. Виміри газового складу в шахтах,
виконані

лабораторією,

концентрації сірководню.

показують

у

багатьох

з

них

перевищення
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Дослідження стану конструкцій дублюючих тунелів з різних причин не
введених до сьогодні в експлуатацію показав таке. Їх конструкції, як і
конструкції

експлуатованих

тунелів,

не

відповідають

нормативним

показникам. Якщо в існуючих нормах клас міцності на стиснення
залізобетонних блоків обробки повинен відповідати класу бетону В30, то
згідно з проектними даними він відповідає класу бетону В25. Бетонна
обробка з монолітного залізобетону класу В15, як випливає з проектних
даних, відповідає нормативним показникам, тобто класу бетону В15.
Морозостійкість конструкцій також відповідає нормативним вимогам.
Одним з головних показників при експлуатації конструкції в агресивному
середовищі є водостійкість. Якщо, згідно з нормами, водостійкість повинна
перебувати в межах W12-20, але не нижче W6, то згідно з проектними
даними, водонепроникність як несучих, так і захисних конструкцій,
відповідає показнику W4.
Розгляд

питань

зниження

впливу

агресивного

середовища

на

конструкції каналізаційних тунелів показав, що в їх основі лежить
запобігання тим чи іншим механізмам мікробіологічного руйнування
будівельних конструкцій. Одним із них є вентиляція тунелів, що при значних
відстанях між оглядовими шахтами є неможливою.
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РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА МЕТОДІВ РЕМОНТУ І ВІДНОВЛЕННЯ
КОНСТРУКЦІЙ КОМПЛЕКСУ СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТУНЕЛІВ
3.1. Вимоги до матеріалів, експлуатованих в умовах надводного
простору каналізаційних тунелів
Як відзначено в низці досліджень [1-4], головною задачею при
будівництві та експлуатації каналізаційних мереж є захист їх конструкцій від
життєдіяльності сіркоокислюючих бактерій. Методи і матеріали, які при
цьому використовуються, дуже часто заведено називати методами пасивного
захисту, оскільки йдеться про завчасний вибір стійких матеріалів, що
перебувають у безпосередньому контакті з агресивним середовищем.
Застосування цих методів можливе або на стадії будівництва, або ремонту та
відновлення споруд.
Як відзначено в роботі [5], до захисних покриттів каналізаційних
споруд, у тому числі тунелів, висувають досить складні вимоги:
покриття повинне мати високу адгезію до бетону, у тому числі до
вологого бетону;
покриття має бути досить еластичним, зберігати сплошність при
деформаціях конструкцій;
покриття має бути стійким у хімічно і біологічно активному
середовищі;
покриття має бути непроникним для кислоти;
покриття не повинне створювати умов для виникнення осмотичного
тиску в бетоні.
Розглядаючи вимоги до проникності покриттів, автор [5] відзначає, що
їх можна визначити шляхом розрахунку дифузії сірчаної кислоти в
покриттях. При цьому він розглядає три випадки: звичайне тонкошарове (0,2
мм) лакофарбове покриття, мастикове покриття завтовшки 2-3 мм з
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просоченням бетону на глибину 2-3 мм, покриття з листового полімерного
матеріалу завтовшки 5 мм, закріплюване на поверхні бетону анкерами. У
розрахунку прийнято – руйнування захисного покриття станеться, якщо
бетон під покриттям зруйнується:
на 0,1 мм під лакофарбовим покриттям;
на 2 мм під мастичним покриттям;
на 5 мм під листовим покриттям.
Оскільки відновлення покриттів завжди пов’язане з великими
труднощами, термін захисної дії покриттів приймаємо таким, що дорівнює 30
рокам. Виконані для цих умов розрахунки показують, що вказані види
покриттів повинні мати коефіцієнти дифузії не більше 1,7×10 -12, (3,5-5,3)×1010

, 2,2×10-9 см2/с відповідно. Проникність тонкошарових лакофарбових

покриттів, що характеризується коефіцієнтом дифузії 1,7×10 -12 см2/с, мабуть,
недосяжна. Для отримання мастичних покриттів з коефіцієнтом дифузії (3,55,3)×10-10 см2/с потрібні спеціальні дослідження. Покриття з полімерних
листів з коефіцієнтом дифузії 2,2×10-9 см2/с є практично можливими
захисними покриттями.
При спорудженні та захисті конструкцій, експлуатованих в умовах
агресивного

середовища,

від

несилових

руйнівних

дій

в

Україні

використовують великий діапазон різних будівельних матеріалів. В останні
десятиліття у зв’язку з удосконаленням властивостей, розширенням
сировинної та промислової бази і зниженням вартості все ширше
застосовуються композиційні матеріали, у тому числі на основі неорганічних
в’яжучих

і

полімерних

зв’язувальних.

Широкий

діапазон

корисних

властивостей дозволяє ефективно застосовувати їх і в мережах каналізації
для відновлення експлуатаційних властивостей.
Відповідно до нормативних документів [6], залізобетонні конструкції
каналізаційних споруд слід виготовляти з бетону класу за міцністю не нижче
В30, а за водонепроникністю не менше W8.
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Згідно з вимогами норм України, що вийшли в 2013 році [7], суцільні
або ребристі залізобетонні блоки обробки каналізаційних тунелів повинні
мати

клас

бетону

за

міцністю

на

стиснення

не

менше

В30.

Водонепроникність залізобетонних і бетонних конструкцій рекомендується в
межах W12-W20 (не нижче W6).
В агресивних середовищах, що містять сульфати, рекомендується
застосовувати сульфатостійкі цементи ДСТУ Б В.2.7-85 (ГОСТ 2226),
портландцементи ДСТУ Б В.2.7-46 (ГОСТ 10178-76) з умістом C3S не більше
65 %, С3А не більше 7 %, С3А + C4AF не більше 22 % та сульфатостійкі
шлакопортландцементи. Співвідношення класу і марки бетону наведено в
табл. 3.1 [6].
Таблиця 3.1
Відповідність марок і класів бетону
Клас бетону
В5
В7,5
В10
В12,5
В15
В20
В25
В30
В35
В40
В45
В50
В55
В60

Середня міцність даного
класу (кг/см2)
65
98
131
164
196
262
327
393
458
524
589
655
720
786

Найближча марка
бетону
М75
М100
М150
М150
М200
М250
М350
М400
М450
М550
М600
М600
М700
М800
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Чим вище марка за міцністю, тим вище їх морозостійкість і
водонепроникність. Відповідність стандартних марок бетону наведено в табл.
3.2 [6].
Таблиця 3.2
Відповідність класу, морозостійкості та водонепроникності бетону
Марка бетону
бетон м 100
бетон м 150
бетон м200
бетон м250
бетон м300
бетон м350
бетон м400
бетон м450
бетон м550
бетон м600

Клас бетону

Морозостійкість,
W
F50
F50
F100
F100
F200
F200
F300
F200-F300
F200-F300
F100-F300

В7,5
В12,5
В15
В20
В22,5
В25
В30
В35
В40
В45

Водонепроникність, F
W2
W2
W4
W4
W6
W8
W10
W8-W14
W10-W16
W12-W18

Морозостійкість і водонепроникність бетону можуть бути підвищені за
рахунок використання спеціальних добавок. Хімічні добавки, вживані для
підвищення корозійної стійкості цементних складів, наведено в табл. 3.3.
Допустимі сфери застосування деяких хімічних добавок залежно від їх
корозійної дії на арматуру наведено в табл. 3.4 [8]. У табл. 3.5 наведено
орієнтовні властивості бетонних сумішей і бетонів з хімічними добавками.
Таблиця 3.3
Умовні позначення добавок для підвищення корозійної стійкості
цементних складів та їх дозування
Вид добавок

Добавки

1

2

1. Повітровтягувальні

Смола нейтралізована
повітровтягувальна
Клей таловий пековий

Умовні
позначення
добавок
3

Рекомендовані
дозування
добавок*
4

СНП

0,005-0,035

КТП

0,005-0,035
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Продовження таблиці 3.3
1
1. Повітровтягувальні

2. Пластифікуючі
повітровтягувальні

3. Газоутворювальні
4. Гідрофобізуючі
5. Гідрофобізуючі
повітровтягувальні

6. Гідрофобізуючі
газовипускні

2
Омилений таловий пек
Смола деревна омилена
Допоміжний препарат
Сульфонол
Лужний сток виробництва
капролактаму
Модифікований лужний
сток виробництва
капролактаму
Чорний сульфатний луг
Модифікована синтетична
поверхневоактивна рідина
Смола омилена
водорозчинна
Понижувач в’язкості
фенольний лісохімічний
Лісохімічна
Нейтралізований чорний
контакт
Контакт чорний
нейтралізований
рафінований
Пудра алімінієва
Поліфенілетоксилоксани**
Етилсиліконат натрію
Метилсиліконат натрію
Алюмометилсиліконат
натрію
Милонафт
Полігідросилоксан 136-41

Полігідросилоксан 136-157м
Етилгідридсесквіоксан
7. Ущільнювальні
Діетиленгліколева смола
Триетиленгліколева смола
Поліамінна смола
Бітумна емульсія (емульбіт)
Сульфат алюмінію
Сульфат заліза
Нітрат заліза
Нітрат кальцію
8. Суперпластифікатори Розріджувач С-3
10-03

3

4

ОТП
СДО
ДП
С
ЛСВК

0,005-0,035
0,005-0,035
0,005-0,035
0,005-0,035
0,1-0,5

ЛСВК-м

0,05-0,2

ЧСЛ
СПД-м

0,05-0,2
0,05-0,02

ВЛХК
ГІФЛХ

0,05-0,2

ЛХД
НЧК

0,05-0,2
0,1-0,2

КЧНР

0,1-0,2

ПАК
ФЕС-50;
ФЕС-66
ГКЖ-10

0,01-0,03
1-2;
1-2
0,05-0,2

ГКЖ-11
АМСР

0,05-0,2
0,05-0,2

М1
ГКЖ-94

0,05-0,2
0,05-0,1

ГКЖ-94М
ПГЕН
ДЕГ-1
ТЕГ-1
С-89
БЕ
СА
СЗ
НЗ
НК
С-3
10-03

0,03-0,08
0,05-0,1
1-1,5
1-1,5
0,6-1,5
5-10
1,5-3
1,5-3
1,5-3
1,5-3
0,3-1
0,3-1
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Продовження таблиці 3.3
1
8.
Суперпластифікатори

9. Пластифікуючі

10. Стабилізуючі
11. Інгібітори корозії
сталі

2

3

4

Дофен
Меламінформальдегідна
смола МФ-АР
HKHC 40-03
Розріджувач СМФ
Лігносульфонат технічний
Модифіковані
лігносульфонати***
Мелясна упарена
післядріжджова барда
Водорозчинний препарат
ВРП-1
Водорозчинний препарат С1
Плав дикарбонових кислот
Апласан
Поліетиленоксид,
поліоксиетилен
Нітрит натрію

ДФ
МФ-АР

0,5-1
0,3-1

40-03
СМФ
ЛСТ

0,2-1
0,3-1
0,15-0,5

УПБ

0,15-0,3

ВРП-1

0,005-0,03

С-1

0,005-0,03

ПДК
АПЛ
ПОЕ

0,4-1
0,4-1
0,02-0,2

НН

2-3

ТБН
БХН
БХК
ННК
КН-1

0,5-1,5
0,5
0,5
2-3
0,025-0,15

Тетраборат натрію
Біхромат натрію
Біхромат калію
Нітрит-нітрат кальцію
Катапин-інгібітор

** Дозування добавок вказано в % маси цементу в перерахунку на суху речовину
добавки або 100 %-вий продукт і залежать від виду вживаного цементу, складу бетону,
технології виготовлення виробів і конструкцій та умов їх експлуатації.
**** Поліфенилетоксилоксани можуть бути використані тільки в бетонах нормального
тужавлення.
****** Модифіковані лігносульфонати (ЛСТМ-2, ХДСК-1, ХДСК-3. НІЛ-21, МЛС,
ОКЗИЛ, МТС-1) підвищують стійкість бетонів за рахунок водоредукуючої дії (У/Ц може
бути понижено на 10-15 %).
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Таблиця 3.4
Допустимі області застосування деяких хімічних добавок залежно від їх
корозійного впливу на арматуру
Вироби і
конструкції, умови
їх експлуатації
1
1. Попередньо
напружені вироби
та конструкції
2. Те саме, армовані
сталлю класів AT-V,
AT-V1, A-V, A-VI
3. Залізобетонні
вироби та
конструкції з
ненапруженою
робочою арматурою
діаметром 5 мм і
менше
4. Залізобетонні
вироби та
конструкції, що
мають випуски
арматури або
закладні деталі:
а) без спеціального
захисту сталі
б) із цинковими
покриттями по сталі
в) з алюмінієвим
покриттям по сталі
5. Залізобетонні
вироби та
конструкції,
призначені для
експлуатації:
а) в
агресивних
газових
середовищах

ХЖ,
XK,
ХН
2

Область застосування добавок *
ННXK УПБ НК, НЖ СН, БХН, НН,
ННК
ТНФ БХК НН1

СА,
СЖ

ТБН

3

4

5

6

7

8

9

10

11

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

–

–

–

–

+

+

+

–

+

+

+

+

–

–

–

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Продовження таблиці 3.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
б) у зоні перемінного
рівня води і в зонах дії
блукаючих постійних
–
–
–
+
+
+
+
+
+
+
токів від сторонніх
джерел
в) в
агресивних
сульфатних водах і в
розчинях солей та
їдких
лугів
при
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
наявності
випаровуючих
поерхонь
6. Залізобетонні
вироби та конструкції
для електрифікованого
транспорту і
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
промислових
підприємств, що
споживають постійний
електричний ток
** Умовні позначення добавок наведено в табл. 3.3. Умовні позначення добавок, що
не увійшли до табл. 3.3: ХК – хлорид кальцію, ХН – хлорид натрію, СН – сульфат натрію,
ННХК – нітрит-нітрат-хлорид кальцію, ТНФ – тринатрійфосфат, НН1 – нітрат натрію.
Добавку НЖ заборонено застосовувати в бетонах, що піддаються тепловій обробці
або періодичному нагріванню вище 70 °С під час експлуатації.

Таблиця 3.5
Орієнтовні властивості бетонних сумішей і бетонів з хімічними
добавками
Добавки

1
СНВ, КТП,
ОТП,
СДО, ОП,
С
ЩСПК,
ЧСЩ
ЩСПК-м,
СПД-м
НЧК,
КЧНР, М,

Покращення характеристик бетонних сумішей і бетонів
при постійному В/Ц
при рівній рухомості суміші
Рухомості
суміші від
2-4 см до

морозостійкості,
на число
марок

водонепроникнос
ті, на
число
марок

корозійної
стійкості,
%*

морозостійкості, на
число
марок

водонепроникнос
ті, на
число
марок

корозійнної
стійкості,
%*

2

3

4

5

6

7

8

–

1-2

1

150-200

3-4

1-2

150-200

8-10

1

–

150

2

1-2

150-200

8-10

1-2

–

150

2-3

1-2

150-200

6-8

1-2

–

150

2-3

1-2

150-200
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1
ГКЖ-10,
ГКЖ-11,
АМСР
ФЕС-50,
ФЕС-66
ГКЖ-94,
ГКЖ-94 М,
ПГЕН
ДЕГ-1,
ГЕГ-1, С89, БЕ
СА, СЖ,
ХЖ, НЖ,
НК
С-3, 10-03,
ДФ, МФАР, 40-03,
СМФ
ЛСТ, УПБ,
ВРП-1, С1, ПДК,
АПЛ

2

3

4

5

6

7

8

–

1-2

–

200-300**

1-2

–

200-300**

4-6

3-4

–

150-200

4-5

1-2

150-250

6-8

–

2-3

200-300

1-2

3-4

300-400

–

–

2-3

200-300

–

2-3

200-300

20-22

–

–

–

1

3-4

150-200

8-12

–

–

–

1

2

150-200

** Не поширюється на корозійну стійкість бетону при корозії II виду. За 100 %
береться корозійна стійкість бетону початкового складу без добавок.
**** Ефективність добавок ФЕС максимальн проявляється в умовах капілярного
підсмоктування розчинів солей і випаровування.

При проектуванні каналізаційних трубопроводів, тунелів, колодязів,
оглядових шахт, камер на ділянках з агресивним газоподібним внутрішнім
середовищем слід передбачати за БНіП 2.03.11-85 захист хімічно стійкими
нецементними
використовувати

силікатними,

полімерними

залізобетонні

труби

та
з

іншими

матеріалами,

внутрішнім

полімерним

футеруванням. Металеві елементи, схильні до газової корозії, слід
виконувати з іржостійкої сталі або захищати хімічно стійкими покриттями.
Величина міцності зчеплення систем захисних покриттів з поверхнею бетону
має бути не менше 1,0 МПа.
Заслуговують на увагу корозійностійкі матеріали для захисту бетонних
поверхонь в агресивному газоповітряному середовищі каналізаційних
трубопроводів і тунелів.

90
Кислотостійкий бетон отримують змішуванням рідкого скла (ГОСТ
13078) з кислотостійкими заповнювачами і прискорювачем тужавлення
кремнефтористим натрієм. Як наповнювачі застосовуються порошки з
кислотостійких

гірських

порід:

андезиту,

діабазу,

кварцу.

Можна

використовувати порошки меленого кам’яного литва, наприклад нікроліту.
Як дрібний заповнювач добре підходить кварцовий пісок з модулем
крупності 2-2,5 або дробленням і розсіванням кислотостійких гірських порід.
Як крупний заповнювач застосовується андезитовий або гранітний щебінь
фракції 5-10, 10-20, 20-40 мм.
Щільність кислотостійкого бетону – 2400-2500 кг/м3, водопоглинання –
5-10 %, міцність: при стискуванні – 15-30 МПа, при розтягуванні – 1,4-2,4
MПа. Кислотостійкий бетон стійкий до всіх кислот, окрім плавикової та
кремнистоводневої, солей, газоподібних середовищ, що містять хлор,
сірчистий ангідрид, окиси азоту, вуглекислий газ. Проте кислотостійкий
бетон має низьку водо- і лугостійкість.
У

Харківському

національному

університеті

будівництва

та

архітектури під керівництвом професора В.І. Бабушкіна був розроблений
кислостійкий бетон підвищеної водостійкості за рахунок додавання до
складу

доменного

гранульованого

шлаку.

Склад

пройшов

успішні

експлуатаційні випробування впродовж 4-х років (видимих змін покриття в
склеповій частині колектора не спостерігалося). Щільність такого бетону –
2300 кг/м3, водопоглинання – 4,5%, міцність при розтягуванні – 5,9 МПа
(табл. 3.6).
Полімерсилікатний бетон відрізняється від кислотостійкого бетону
введенням до складу ущільнювальної добавки, наприклад фурилового
спирту, що знижує водопоглинання і підвищує водостійкість і стійкість у
розбавлених мінеральних кислотах (табл. 3.6).
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Таблиця 3.6
Склади кислотостійких і полімерсилікатних бетонів на рідкому склі
Компоненти

Рідке стекло

Витрати матеріалів на 1 м3 бетону, кг
Кислотостійкий Кислотостійкий Полімерсилікатний
бетон
бетон
бетон
підвищеної
водостійкості
270-250

195

350-300

Кремнефтористий
натрій

40-55

26

40-50

Щебінь гранітний

1000-1200

–

1000-1200

Пісок гранітний з
Мкр=3,3

–

1305

–

Пісок кварцовий з
розмірами
часточок 0,15- 5
мм

500-670

502

550-630

Наповнювач
(діабазовий,
андезитовий,
кварцовий
порошок)

300-500

297

250-450

Молотий
доменний
гранульований
шлак

–

198

–

Ущільнювальна
добавка

–

–

8-12

Полімербетони і полімеррозчини, які використовуються для захисту
бетону в агресивних середовищах і складаються з полімеру, наповнювачів і
модифікаторів, були розроблені в Харківському національному університеті
будівництва та архітектури під керівництвом професора Р.О. Яковлевої [9].
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Враховуючи практичну спрямованість проведених досліджень (розробка
бактерицидних покриттів, що працюють в агресивних середовищах
колекторів водовідведення) одним з основних показників була адгезійна
міцність на межі бетон-покриття, яку отримали рівній міцності бетону на
розтягування.

Тобто,

руйнування

відбувалося

по

тілу

бетону

при

випробуваннях міцності зчеплення покриття на відрив. Отримані склади
покриттів попереджають утворення корозійно-агресивних метаболізмів
(кислот біогенного походження), забезпечуючи захист бетонної поверхні від
дії хімічного і біологічного агресивного середовища.
Ненаповнена епоксидна композиція мала стійкий бактеріостатичний
ефект (≈70%). Введення в композицію кислотостійкого наповнювача
збільшувало інгібірувальні властивості композиції до 90%, що сприяє
зниженню активності життєдіяльності бактерій і, можливо, їх загибелі. Для
визначення

можливості

застосування

розроблених

наповнених

епоксиполімерів для захисту будівельних конструкцій від корозії було
досліджено

водонепроникність

бетону

з

полімерним

покриттям.

Водонепроникність кожного зразка оцінювали максимальним тиском води,
при якому ще не спостерігалося її протікання крізь зразок. У результаті
проведених досліджень визначено, що розроблені композиції витримують
тиск 1,2 МПа (W12), що у 2 рази більше, ніж комплексних дослідженнях
водо- і хімічної стійкості, бактерицидності модифікованих епоксиполімерів,
було обрані оптимальні композиції з найкращими вищеперерахованими
властивостями:

кислотостійка

епоксаамадоамана

композиція

(КЕ),

бактерицидні БЕ-1 з добавкою Аміролу М (0,7-1,4 маси) і БЕ-2 з добавкою
ТАБ (2,4-4,8 маси, від маси композиції).
Для

попереднього

оцінювання

термінів

служби

захисних

бактерицидних епоксиполімерів [9] було проведено дослідження бетонних
зразків, що мають захисне покриття, в натурних умовах експлуатації, а також
у лабораторних середовищах, які моделюють корозійно-агресивні дії в
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каналізаційних

мережах.

Як

покриття

використовували

розроблені

бактерицидні епоксидні композиції (БЕК і БТЕК-1).
Допустима концентрація H2S в атмосфері підсклепового простору
колектора, при якій розроблене покриття не руйнуватиметься 20 років,
становить 8,6±4,3 мг/м3 (максимальні значення на окремих ділянках в літні
періоди – до 60 мг/м3).
Показано, що термін служби нового бактерицидного епоксиполімеру в
реальних умовах експлуатації перевищує в 7 разів термін служби покриття,
яке рекомендується для захисту бетонних і залізобетонних каналізаційних
колекторів від корозії нормативними документами [6].
Встановлено, що розроблені композиції мають низку переваг: високу
стійкість в агресивних рідинах і адгезійну міцність до сухих і вологих
поверхонь, довговічність і бактерицидність (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Технологічні та експлуатаційні властивості епоксидних мастик
Показник

1
В’язкість, Па·з, (20°С)
Придатність до застосування при
20 °С, хв., не менше
Адгезійна міцність, МПа до
Сталі Ст3
Скла
Вологого бетону
Межа міцності при згині, МПа
Ефект інгібування
життєдіяльності тіонових
бактерій,%
Водопоглинання за 24 год при
298 К

Розроблені
ЕД-20+Л-20+
ЕД-20+Л-20+
ПЕПА+ Амірол
ПЕПА+ Амірол
М+КН+ аеросил М+ КН (Б ГЕК-1)
(БТЕК)
2
3
100
34

відома по
БНіП ЕД-20+
ДБФ+ ПЕПА+
кварц. пісок
4
120

60

60

40

11,0
10,5
перевищує
міцність бетону
25,0
85

11,7
15,0
перевищує
міцність бетону
31,2
87

8,8
5,2
0,73
40-43
-50

0,35

0,07

0,8
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Продовження таблиці 3.7
1
Стійкість до дії, через 1400 діб
при 298 К, %
H2O
H2SO4(10%)
Водонепроникність бетону з
полімерним покриттям, МПа (W)

2

3

4

1,1
2,5
1,2 (12)

0,7
0,8
1,2 (12)

2,4
4,3
–

Для підвищення щільності, непроникності, корозійної стійкості
поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій останнім часом почали
широко застосовувати сухі суміші на основі цементів. Найбільш відомими є
марки: Хурех, jemite (Канада), Vandex (Швейцарія), Osmoseal (Італія),
Penetron (США), Акватрон (Росія), Лахта (Росія), Кальматрон (Росія).
Співробітники школи професора В.І. Бабушкіна (ХНУБА) і фірма ВіаТелос (м. Харків, Україна) розробили склад проникної гідроізоляції
«Віатрон» [10-12], зокрема і на сульфатостійкому цементі, для захисту
будівельних

конструкцій

від

агресивних

середовищ

і

відновлення

експлуатаційних властивостей конструкцій і споруд. Властивості покриття на
основі гідроізоляційного складу проникаючої дії «Виатрон» наведено в табл.
3.8 [10-12].
Розроблені склади проникаючої дії містять інгібітори корозії та мають
антикорозійні властивості щодо арматури в залізобетоні. Основні переваги
над традиційною ізоляцією полягають у тому, що розроблена композиція
проникає на будь-яку глибину (залежно від наявності в тріщинах і капілярах
води) і не лише захищає, але й відновлює міцність конструкції.
Таблиця 3.8
Фізико-механічні характеристики захисного складу «Віатрон»
Показник
Міцність при згині
Міцність при стисненні
Морозостійкість
Водонепроникність
Адгезія до бетону
Водопоглинання

Розмірність
МПа
МПа
цикли
МПа
МПа
%

Величина
45-50
7-8
300-400
1,2-1,6
2,0-2,5
Менше 1
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При порушенні цілісності захисного шару композиції відновлена
конструкція зберігає свою водонепроникність, при цьому тиск води може
досягати 1,6 МПа і бути як позитивним, так і негативним. У своєму складі
композиція містить перетворювачі іржі, які переводять наліт іржі на арматурі
у важкорозчинну інертну речовину щільної кристалічної структури. Матеріал
дозволено використовувати в системах питного водопостачання. Матеріал
пройшов експлуатаційну апробацію при ремонті на понад 50 об’єктах, у тому
числі: посилення і захист залізобетонного тунелю від газової корозії
(жовтень, 2003 р.), дніпропетровський Міськводоканал; каналізаційнонасосна станція, ліквідація наслідків аварії (м. Чугуїв, 2002 р.), КП
«Харківоблводоканал»; відновлення аеротенків, гідроізоляція і відновлення
сховищ сірчаної кислоти (2005 р.), Алчевський коксохімічний завод;
відновлення градирні та башти гасіння коксу (2005 р.), Маріупольський
коксохімічний завод. Відремонтовано та відновлено доки і пірси в
Маріупольському морському порту, захищено від впливу морської води
(2004-2007 рр.).
У роботі німецьких учених [13] велику увагу приділено питанням
санації каналізаційних шахт, дослідженню матеріалів і систем для
герметизації та нанесення захисних покриттів. Як випливає з роботи [13], у
Німеччині перебувають в експлуатації близько 10 млн каналізаційних
колодязів. Для їх успішного обслуговування потрібні нові матеріали і
способи. Основні дослідження ведуться в таких напрямках, як: ущільнення
стиків, нанесення захисних покриттів з мінеральних і полімерних складів.
Головною метою є підвищення надійності матеріалів і технології робіт у
рамках їх практичного застосування з урахуванням дії тиску зовнішніх вод.
У табл. 3.9 [13] приведено різні методи і матеріали, використовувані
для підвищення щільності та водонепроникності конструкцій оглядових
шахт.
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Таблиця 3.9
Використовувані матеріали для ущільнення стиків трубопроводів та
оглядових шахт
Матеріал для
обрабки
IPA Unimdrtel
Rapid, IPANEX
Sropfmortel,
IPANEX
Flachendichr WF
Spesan WS

Група матеріалів

Виробник

Техніка нанесення

Розчин

ІРА Bauchemische
Produkte GmbH,
Egling

Ущільнення
вручну

Поліуретанова смола

Spesan HandelsGmbH, A-Linz
ASAG
Umwelttechnik,
Neukirchen-Vluyn

Ін’єкційне
нагнітання
Ручне нанесення
захисного
матеріалу

AUTO SIL
RAPID, AUTO
SIL WATER

Швиднотужавний
цемент, що ущільнює
шлам на силікатній
основі

Xypex Patch and
Plug, Xypex
Concentrate
Carbo Stop U,
Carbo Crack Seal
H
сft-Harz

Поліуретанова смола Bawax GmbH,
з
Celle
кристалоутворювачем
Поліуретанова смола Minova Carbo Tech
GmbH, Essen

Ручне нанесення
захисного
матеріалу
Ін’єкційне
нагнітання

Поліуретанова смола

Carbo Cryl Wv

Акрилатовий гель

E2F

Цементний клей

Ін’єкційне
нагнітання
Ін’єкційне
нагнітання
Ін’єкційне
нагнітання

E1F

Цементний клей

Minova Carbo Tech
GmbH, Essen
Minova Carbo Tech
GmbH, Essen
Pagel SpezialBetbn GmbH Co.
KG, Essen
Pagel SpezialBetbn GmbH Co.
KG, Essen

Ін’єкційне
нагнітання

Проведені авторами дослідження [13] показали, що особливо при
полімерному захисному покритті міцний контакт по всій поверхні
важливіший, ніж високе, але точкове зчеплення. Навіть адгезійна міцність
більше 1,5 Н/мм2 не захищає від розширення площі пористої поверхні.
Захисні покриття при лабораторних випробуваннях показали міцність 0,5-1,3
Н/мм2. При нижчих значеннях з’являються мікротріщини і зволоження, але
без значного впливу на водонепроникність.
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Результати дослідження було викладено у вигляді рекомендацій для
якісного проведення робіт із захисту поверхонь каналізаційних шахт від
шкідливих зовнішніх дій.
Група фахівців Новосибірська [14] провела дослідження, метою яких
було визначення найбільш ефективного захисного матеріалу для роботи в
умовах корозійного середовища каналізаційних колекторів і споруд.
Випробування

зразків

бетону,

покритого

різними

складами,

проводилися в умовах діючого колектора в камері гасіння натиску № 17 м.
Новосибірська. Камера виконує функцію гасіння енергії стічної рідини, що
надходить по напірному трубопроводу, і направляє її в колектор, що працює,
як правило, у безнапірному режимі. Рух стоків по напірному трубопроводу
супроводжується процесами сульфідоутворення, і в межах камери гасіння
натиску відбувається інтенсивна дегазація потоку, що призводить до високих
концентрацій сірководню в повітряному просторі споруди. Внаслідок цього
швидкість корозійних процесів у камері гасіння натиску є найбільш високою
порівняно з іншими ділянками каналізаційних колекторів.
Для кожного матеріалу (захисне покриття чи добавка в бетон) було
виготовлено зразки-куби із бетону класу В20 (марка М250), а також
контрольні зразки із бетону без добавок або покриттів, що мали розміри
10×10×10 см. Вони експонувалися в камері гасіння натиску на рівні нижче
позначки перекриття на 2300 мм. Зразки було поміщено в ґратчасті кошики
так, щоб кожна грань стикалася з агресивним зовнішнім середовищем
споруди. Спостереження за станом зразків бетону проводилося впродовж
одного року.
Покриття по бетону від різних виробників являлли собою декілька груп
матеріалів: бітумні, бітумно-полімерні, полімерні, полімербетонні, бетонні
або розчини з полімерними добавками [14].
Результати огляду зразків бетону представлено в табл. 3.10.
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Таблиця 3.10
Результати випобувань зразків бетону з різноманітними захисними
матеріалами
Серія

Захисний
матеріал

Маса, г

Фірма

1

2

3

4

1.1

Фтороніт

2410
2390
2359

1.2

Konusit КК10

1800
1860
1610
1540

2.1

Кальматрон
(покриття)

2650
2650
2680
2700
2720
2680

2.2

Бетон з
добавкою
кальматрону

2380
2350
2350
2360
2370

3

Урбіт

2560
2400
2390
2550
2450
2390

Результати огляду зразків
після 5 місяців
після 9 місяців
експонування
експонування
5
6

Руйнування бетону
всіх зразків на
глибину до 5 мм,
початок – з кутів
СПбГАСУ
кубиків. Захисна
плівка легко
відшаровується
Захисне покриття
всіх зразків без
руйнувань.
Еталонний кубик
СПбГАСУ
без покриття
зруйнувався на
глибину до 10 мм
У чотирьох кубиків
відбулося
руйнування бетону
на глибину до
ТОВ
10 мм (з кутів). У
«Кальматрон» двох кубиків
зруйнована тільки
верхня поверхня на
глибину до 3 мм
Руйнування бетону
всіх зразків на
глибину до 10 мм
ТОВ
(верхняі нижня
«Кальматрон» поверхні).
Вертикальні
поверхні зразків не
зруйновані

ТОВ
«ЕлектроСибСервіс»

Захисне покриття
всіх зразків без
руйнувань.
Еталонний кубик
без покриття
зруйнувався на
глибину до 10 мм
(повне руйнування
цементного
каменю)

Повне
відшарування
захисного покриття
всіх зразків. Бетон
кубиків має
пористу структуру

Захисне покриття
всіх зразків без
руйнувань

Повне руйнування
захисного
покриття,
руйнування
основного бетону
до 15 мм

Рівномірне
руйнування бетону
на глибину до
25 мм по всіх
поверхнях
У першого зразка є
відшарування
захисного покриття
на 25% поверхні, на
решті – без
руйнувань.
Еталонний кубик
без покриття
зруйнувався на
глибину до 20 мм
(повне руйнування
цементного
каменю)
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Продовження таблиці 3.10
1

4

5.1

5.2

2

РеМаКон

3
2800
2800
2730
2720
2720
200 (хімічно
стійкий)

4

5

ТОВ
«ЕПРіС»,
Сибстрин

Захисне покриття
легко
відшаровується.
Руйнування
починається з кутів
нижньої поверхні з
проникненням на
глибину до 5 мм

«Сакор»
(покриття)

2520
2460
2570
2560
2580
2350

ВАТ НДІ
«Ресурсозаощаджува
льні
технології та
корозія»

Захисне покриття
всіх зразків без
руйнувань.
Еталонний кубик
без покриття
зруйнувався на
глибину до 10 мм
(кути та нижня
поверхня)

«Сакор»
(добавка в
бетон)

3240
3270
3250
3300
3450
2430

ВАТ НДІ
«Ресурсозаощаджува
льні
технології та
корозія»

Руйнування
бетону всіх
зразків на глубину
до 10 мм (кути та
нижня поверхня)

6
Бетон кубиків став
пористим.
Руйнування кутів
зразків (у першого
зразка до 15 мм, у
решти – до 5 мм).
Зразок з хімічно
стійким покриттям
залишився без
руйнувань
Захисне покриття
всіх зразків без
руйнувань.
Еталонний кубик
без покриття
зруйнувався на
глибину до 20 мм
(повне руйнування
цементного
каменю)

Руйнування
бетону всіх
зразків на
глубину до 15 мм

У ході дослідження першими зруйнувалися зразки бетону, оброблені
бітумними і розчинними покриттями, а також зразки, у бетон яких було
включено добавки. Бітумні покриття швидко перестали виконувати захисну
функцію (при появі найдрібніших тріщин). Вони відшаровувалися від
основного бетону, що призводило до його руйнування в корозійному
середовищі. Бетонні і розчинні покриття також швидко зазнали корозії, що
уразила й основний шар бетону. Результати випробувань захисних покриттів
в умовах агресивного середовища каналізаційних систем м. Новосибірська
показали, що практично всі подібні покриття впродовж року зруйнувалися.
Захисні покриття Konusit КК-10 і «Сакор» не зазнали помітного
руйнування та зберегли свої властивості, захистивши поверхню основного
бетону. В ході дослідження також було перевірено керамобетон, зразки якого
так само було внесено в агресивне середовище камери гасіння натиску.
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Матеріал показав дуже хороші властивості в опорі руйнуванню. Проте його
використання при захисті споруд обмежене через порівняно високу вартість і
недостатні інвестиції в розвиток його виробництва.
3.2. Методи ремонту та відновлення залізобетонних конструкцій
експлуатованих залізобетонних тунелів
Як показують результати досліджень вітчизняних і зарубіжних
фахівців [15-21], катастрофічні наслідки корозійного руйнування споруд
водовідведення вимагають масштабних рішень проблеми забезпечення їх
довговічності на етапах проектування, будівництва та експлуатації.
Забезпечення безпечної експлуатації споруд водовідведення вимагає
урахування світового досвіду та проведення власних досліджень із
залученням фахівців з різних галузей.
У табл. 3.11 [14] представлено способи захисту конструкцій на
спорудах водовідведення від впливу сірноокислюючих бактерій.
Таблиця 3.11
Способи захисту конструкцій сооруд водовідведення
Метод
1

Ізоляція
бетону
колектора від
контакту з
повітряною
фазою

Спосіб здійснення
2
Футерування колектора
полімерним трубопроводом /
створення полімерної
сорочки всередині ствола
шахти або іншої споруди
(застосування методу «труба
в трубі» з використанням
склопластикових труб фірм
HOBAS (рис. 3.1), Amiantit
та ін., метод протягування
«панчохи» Trolining, метод
спірального намотування
RibLoc, збирання
трубопровода із листів
Schomburg)

Недолік
3

Значне
подорожчання
будівництва
або
реконструкції
колектора

ПіБ
4

+

Стадія
Е
5

Р

+
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Продовження таблиці 3.11
1

2

Нанесення захисних складів
Ізоляція
бетону
колектора від
контакту з
повітряною
фазою

Вибір
стійкого до
агресивних
середовищ
матеріалу при
будівництві

Створення жертовного шару
бетону

Використання бетону
підвищеної щільності на
сульфатостійкому цементі
Використання добавок до
бетону

3
Захисні склади
і мастики
можуть мати
слабку
адгезію, не
завжди
ефективні
Захід, що дає
лише
тимчасовий
ефект –
потрібне
повторне
нанесення
Значне
подорожчання
споруди

4

5

+

+

+

+

+

+

Рис. 3.1. Метод «труба в трубі» з використанням склопластикових труб
фірм HOBAS
Слід детальніше розглянути методи відновлення та ремонту мереж
водовідведення, у тому числі тунелів, з використанням конструкцій із
полімерних матеріалів.
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На рис. 3.2 представлено класифікацію способів облицювання
колекторів, розроблену Д. Штайном [22], відповідно до вимог німецьких
нормативів ATV-M 143-1.
Спосіб
облицювання

Рис. 3.2. Класифікація способів облицювання згідно з ATV-M 143-1

Облицювання підошви

Часткове облицювання

Повне облицювання
Облицювання в газ. серед.

Прокладка із окремих труб
(лайнінг)

Закритим щільним способом
(закритий фіт-лайнінг)

З кільцьовим зазором
зазором

Без кільцьового зазору

З кільцьовим зазором
Прокладка намотуванням

Облицювання за
допомогою
збірних труб
(заводського
виробництва)

Спосіб безперервної прокладки
трубопроводу

Без кільцьового зазору

Облицювання за
допомогою
монолітного
виробництва

Прокладка намотуванням

У вигляді безперервного рукава

Рукавний вузловий метод

Метод монолітного бетонування

Облицювання за
допомогою
монолітних труб
після набору
міцності

Облицювання штучними
елементами. Монтажний метод

Безперервна прокладка труб

Облицювання за
допомогою труб
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Перспективним є застосування методів із використанням полімерних
матеріалів

із

відповідними

заходами

з

попередження

виникнення

гідравлічного та осмотичного тиску за покриттям.
В останні роки широке застосування знаходить поліетилен. Він активно
застосовується в багатьох методах ремонту, як у вигляді листового матеріалу,
так і у вигляді труб. Поліетиленові листи герметично зварюються, а
поліетилен високої щільності практично непроникний для води та
агресивних речовин і має високу тривалу стійкість до сірчаної кислоти і
біостійкість. Він міцний та еластичний, його поверхня гладка та стійка до
стирання, що зменшує відкладення осаду і підвищує стійкість лотока до
стирання.
Розглянемо методи санації, що існують на сьогодні.
Останніми роками ремонт мереж водовідведення, у тому числі
глибокого залягання, в м. Харкові успішно ведеться з використанням методу
вставок (рис. 3.3). При цьому, як правило, використовуються поліетиленові
труби ПЕ 100 типу SPIRO завдовжки 3 м (рис. 3.4).

Рис. 3.3. Монтаж нового трубопроводу без розтягуючих зусиль:
1 – цільова шахта; 2 – нові труби; 3 – стартова шахта; 4 – пошкоджений
трубопровід; 5 – фіксація трубопроводу; 6 – труба, що вводиться
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Рис. 3.4. Поліетиленові труби SPIRO
Необхідно відзначити, що при використанні методу, представленого на
рис. 3.3, розтягуючих зусиль між новими трубами не виникає. Тяговий канат,
що знаходиться всередині нового трубопроводу, кріплять до опорної
траверси, а її – до торця кожної знову встановлюваної для нарощування
труби. Оскільки труби працюють тільки на стиснення, випробовувати їх на
розтягуюче зусилля немає необхідності. Протягування здійснюється за
допомогою лебідки. Недоліком методу є те, що в процесі протягування може
відбутися перекіс труб, їх зміщення, утворення тріщин. Ймовірність цього
зростає, якщо зовнішня поверхня відновлюваного тунеля є нерівною. У таких
випадках проводять додаткові заходи: на внутрішній трубі встановлюють
спеціальні фіксатори або пересувні транспортні затискачі з ковзними
полозами або роликами.
На рис. 3.5 представлено черговість виконання процесів [24].
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Монтаж устаткування трубопроводів для транспортування сточных вод по поверхні
або через дублюючий тунель. Блокування входу в тунель у стартовій шахті

Дослідження стану конструкцій тунелю. Прийняття рішення про вибір методу
відновлення
Очищення лотокової частини тунелю
Очищення склепінної частини тунелю (піскоструминною машиною або водою під тиском)

Додаткове дослідження стану конструкцій тунелю
Подача коротких труб в стартову шахту, нарощування і протягування в напрямку
цільової шахти
Виконання робіт по ін’єктуванню міжтрубного простору

Рис. 3.5. Технологічна послідовність робіт з використанням методу
вставок
Одним із важливих процесів при застосуванні методу вставок є
ін’єктування міжтрубного зазору, товщина якого в окремих місцях може
досягати 30 см і більше.
Міжтрубний
бетоном,

а

якість

простір

традиційно

заповнення

заповнюють

міжтрубних

дрібнозернистим

порожнин

перевіряють

контрольним нагнітанням цементного розчину.
Під час ліквідації аварій на трубопроводах ремонтні служби часто
постають перед проблемою, коли невеликі розміри шахт або оглядових
колодязів не дозволяють організувати технологічний процес ремонту
безтраншейним методом. При цьому виникає необхідність влаштування
додаткових стартового і робочого котлованів. Крім того, в умовах міських
магістралей розміри котлованів, в першу чергу – стартового, не завжди
дозволяють

застосовувати

поліетиленові труби.

довгомірні

труби,

якими,

наприклад,

є
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Ефективним у даному випадку є застосування коротких труб на основі
базальту [25, 26]. Базальтові труби мають високу холодостійкість, що
уможливлює використання їх при монтажі трубопроводів, які пролягають по
поверхні землі. Труби з цього матеріалу мають дуже низький коефіцієнт
теплопровідності, що дозволяє значно понизити енерговитрати під час
транспортування

теплоносіїв.

Також

базальтові

труби

захищені

від

«заростання» внутрішнього перерізу. Крім того, базальтові труби абсолютно
не схильні до корозії або гниття, абсолютно не придатні для розмноження
мікроорганізмів і є екологічно безпечними [23, 24].
Труби на основі базальтових волокон мають суттєві переваги перед
трубами на основі скловолокна за показниками теплостійкості, хімічної
стійкості та водостійкості. Особливе значення має вищий модуль пружності
базальтових волокон (приблизно в 1,5 раза вище, ніж у алюмоборсилікатного
скла) для виготовлення композитних труб. Базальтове безперервне волокно
за міцнісними характеристиками займає проміжне положення між Е-склом і
S-склом, а за температурою застосування перевершує скловолокно (табл.
3.12).
Таблиця 3.12
Порівняльні характеристики армуючих волокон
Показник

БНВ

Ескловолокно
1400-2600

Sскловолокно
3100-4300

Арамідне
волокно
2900-3400

Веглецеве
волокно
3500-6000

Міцність на
розтягання,
МПа
Модуль
пружності,
гПа
Відносне
подовження
при розриві, %
Діаметр
волокна, мкм
Текс
Температура
застосування,
°С
Вартість,
у.од./кг

25003000
84-87

72-76

87-90

70-140

230-600

3,1

4,7

5,3

2,8-3,6

1,5-2,0

6-21

6-21

6-21

6-15

5-15

60-4200
от -260
до +600

40-4200
от -50 до +380

400-4200
от -50 до +300

600-1800
от -50 до
+290

600-2400
от -50 до
+700

2,5-3,0

1,1-1,4

2,5-3,5

25

25-50
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Це дозволяє зробити висновок про можливість проштовхування таких
труб у пошкоджений трубопровід на значну відстань без їх пошкодження.
Існує декілька схем відновлення колектора методом проштовхування
коротких труб із різних матеріалів. На рис. 3.6 представлено схему ремонту
трубопроводу з використанням натяжного пристрою.

а

б
Рис. 3.6. Монтаж нового трубопроводу без розтягуючих зусиль:
а – натягач в цільовій шахті; б – натягач в стартовій шахті; 1 – цільова
шахта; 2 – нові труби; 3 – стартова шахта; 4 – опорна траверса; 5 –
пошкоджений трубопровід; 6 – лебідка; 7 – механізм натягнення з напрямним
роликом
На рис. 3.7 представлено схему ремонту і відновлення пошкодженого
трубопроводу шляхом уведення в нього коротких базальтових труб із
наступним ін’єктуванням міжтрубного простору [26].
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В умовах, коли при ремонті необхідне відкачування стічних вод,
введення коротких труб стає проблематичним через закриття засувок у
стартовій шахті, від’єднанням труби, що сполучає ці засувки і подальшим її
поверненням після встановлення труби-вкладиша. У даному випадку
доцільним є застосування труби-катетера для відкачування стічних вод. Ця
технологія дозволяє скоротити час і вартість перекачування стічних вод, яке,
із застосуванням інших технологій, здійснюється по поверхні (рис. 3.8) [22].

Рис. 3.7. Схема ремонту пошкодженого колектора глубокого залягання
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Рис. 3.8. Технологія ремонту трубопроводу водовідведення за умови
перекачування стічних вод за допомогою труби-катетера
Ефективною технологією відновлення тунелів є їх відновлення із
використанням склопластикових труб [24, 26].
Склопластикові труби дозволяють робити ремонт трубопроводів
різними методами:
методом протягання (проштовхування) на центраторах (спейсерах);
установленням трубопроводу за допомогою візка.
Виконання цього виду монтажних робіт полегшує і прискорює монтаж,
скорочуючи час «простоювання» трубопроводу.
У багатьох випадках санація трубопроводів – єдина ефективна
альтернатива роботам з використанням траншейної технології, яка зводить до
мінімуму зменшення внутрішнього діаметра існуючого трубопроводу,
забезпечуючи максимально можливу пропускну здатність.
Склопластики є композитними конструкційними матеріалами, що
поєднують високу міцність із відносно невеликою щільністю. У різних
галузях промисловості вони успішно конкурують з такими традиційними
матеріалами, як метали та їх сплави, бетон, скло, кераміка, дерево. У низці
випадків конструкції, що відповідають спеціальним технічним вимогам,
можуть бути створені тільки зі склопластику. Вироби з цього матеріалу
особливо поширені в апаратах, призначених для роботи в екстремальних
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умовах, – у суднобудуванні, авіації та космічній техніці, устаткуванні
нафтохімічної та газодобувної галузей.
Високі питомі показники міцності та жорсткості волокнистих
композиційних матеріалів разом із хімічною стійкістю, порівняно малою
вагою та іншими властивостями зробили ці матеріали привабливими для
виготовлення трубопроводів різного призначення. Санація склопластиковими
трубами тунелів збільшує термін їх служби у 5-8 разів, виключає
застосування антикорозійних захисних засобів, виключає зварювальні
роботи.
Технологія монтажу склопластикових труб залежить від:
діаметра реконструйованого тунелю;
різниці між внутрішнім діаметром тунелю, що підлягає ремонту, і
зовнішнім діаметром встановлюваної труби;
стани санованого тунелю;
глибини залягання тунелю;
повної довжини тунеля і довжин відрізків труб, з яких монтується
трубопровід.
Для тунелів більшого діаметра (для яких внутрішній діаметр
трубопроводу Dвн = 1500-3500 мм) рекомендується метод відновлення з
використанням електрокара, візка або протягування (проштовхування)
з’єднаним ланцюгом.
Одним із методів відновлення пошкодженого корозією тунелю є
подавання труб за допомогою електрокара (рис. 3.9) або спеціальних візків.
З’єднання виконується за допомогою муфт (рис. 3.10) [24, 26].
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Рис. 3.9. Транспортування та встановлення склопластикових труб
усередині колектора:
1 – колектор; 2 – склопластикова труба; 3 – сполучна муфта; 4 –
захвати для стропування труби; 5 – електрокари; 6 – підкладка для
тимчасового кріплення труб; 7 – міжтрубний зазор у склеповій частині; 8 –
міжтрубний зазор у лотоковій частині

Рис. 3.10. Положення труби в муфті
Як показують проведені за участю здобувача дослідження, одним із
можливих варіантів відновлення каналізаційного тунелю є застосування
закритого методу за допомогою спірально-навивної технології SPR (Sewage
Pipe Renewal), яка полягає в тому, що в пошкодженому діючому
трубопроводі шляхом спірального намотування нескінченної полімерної
стрічки, що змотується з бобіни, формується обсадна труба високої міцності
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[22, 27-29]. Навивку нескінченної стрічки штампованого ребристого профілю
з ПВХ або поліетилену високої міцності виконує спеціальна намотувальна
машина, яка розташовується поблизу люка оглядового колодязя. Краї стрічки
з’єднуються, утворюючи суцільну водонепроникну конструкцію всередині
відновлюваного трубопроводу діаметром до 5000 мм. Слід зазначити, що
проведення ремонтних робіт із застосуванням SPR-методу можливо навіть
при частковому наповненні тунелю.
Існують чотири модифікації SPR-методу: SPR, SPR РЕ, SPR ЕХ і SPR
ST.
Модифікація SPR призначена для безтраншейного відновлення старих
горизонтальних трубопроводів великого діаметра (до 5000 мм), а також у
вертикальних

конструкціях

(свердловинах).

У

цій

технології

використовуються стрічки із ПВХ зі сталевим ущільненням і замком, завдяки
якому з’єднувані кінці профілю утворюють герметичний механічний затвор,
здатний протистояти потужним деформуючим силам. Процес намотування
полягає в подаванні стрічки через люк стартового колодязя в намотувальну
машину, що розташовується у відновлюваному трубопроводі з боку
стартового колодязя. Намотувальна машина надає профілю із ПВХ
необхідної форми і з’єднує його кінці, утворюючи таким чином нову
герметичну трубу. Намотувальний процес триває доти, доки обсадна труба не
досягне кінця відновлюваного трубопроводу. В ході процесу навивна машина
може бути стаціонарною або пересувною в напрямку до наступного
(фінішного) оглядового колодязя (рис. 3.11).
Після закінчення процесу навивання встановлюється кріпильна
система, що забезпечує стабільність конструкції в період заливання розчину
в міжтрубний простір. Кріпильний матеріал опускається в трубопровід через
стандартні

люки

оглядових

міжтрубного простору.

колодязів,

і

проводиться

бетонування
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Рис. 3.11. Схема застосування спірально-навивної технології за
допомогою пересувної машини
Залежно від умов на об’єкті можна використовувати два методи
навивання: за допомогою «проштовхуючої» або «саморушної» гідравлічної
навивної машини. Використання «проштовхуючої» (стаціонарної) машини не
вимагає присутності людини. Машина розміщується в існуючому оглядовому
колодязі, і обсадна труба, що формується, подається всередину ремонтної
ділянки

старого

трубопроводу.

При

цьому

розташування

машини

залишається стабільним. Процес навивання за допомогою «саморушної»
гідравлічної навивної машини вимагає присутності людини для подачвання
машину стрічки. Машина розташовується в порожнині існуючого оглядового
колодязя

і,

поступово

переміщуючись

вперед

по

відновлюваному

трубопроводу, спірально навиває профіль, утворюючи таким чином новий
трубопровід меншого діаметра, ніж відновлюваний.
Залежно від діаметра відновлюваного трубопроводу застосовуються
різні форми профілів (рис. 3.12).
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Рис. 3.12. Форми поперечного перерізу з розмірами ребристих профілів
для SPR-методу
Модифікація SPR RE дозволяє відновити міцність труб з цегли, бетону,
каменю, склопластику чи азбестоцементу діаметром від 900 до 3000 мм,
подовжуючи термін їх служби. Сталеве ущільнення профілю надає навитій
трубі високої стійкості до особливих статичних умов. У технології
використовуються профілі з ущільненого поліетилену високої міцності
(УПЕВМ) і комбінованої сталі, що дозволяє відновити старіючі труби різних
типів. Використання цієї модифікації дає можливість відновлювати
трубопроводи круглого перерізу з діаметром 900-3000 мм.
Модифікація SPR ЕХ дозволяє створити самонесучу статичну трубу,
що використовується для відновлення старих трубопроводів діаметром від
150 до 1800 мм. Істотною відмінністю цієї модифікації є те, що після ремонту
обсадна труба щільно прилягає до старої труби. Технологію SPR ЕХ
спеціально розроблено для сейсмоактивних областей, регіонів з опусканням
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місцевості, місць звалищ, тому обсадна труба має максимальну щільність і
стійкість до навантажень.
Модифікація SPR ST дозволяє відновлювати трубопроводи із каменю,
бетону, азбестоцементу або склопластику діаметром від 450 до 2500 мм. Для
вищої стійкості кільця можна використовувати ПВХ-профіль додатково зі
сталевим профілем. Завдяки цьому обсадна труба набуває максимальної
стійкості при мінімальній втраті діаметра. Існують різні комбінації з ПВХ і
сталі для різних статичних умов і класів старіючих труб.
Варто відзначити, що SPR-технологія дозволяє проводити санацію
тунелів різної форми (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Санація тунелю з використанням SPR-методу
Таким чином, одним із можливих варіантів ремонту і відновлення в
цих умовах є застосування SPR-методу, що дозволяє проводити роботи
навіть при частковому наповненні тунелю.
Метод протягування в пошкоджений тунель шлангового рукава (рис.
3.14), розроблений в Англії, що розглядається в роботі [22], можливий для
діаметрів до 2600 мм при довжині протягування 600 м.
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Рис. 3.14. Укладання облицювального шланга шляхом вивертання на
прикладі Insituform-методу
У зарубіжній практиці санації каналізаційних тунелів застосовується
технологія з використанням ребристих стрічок. Ця технологія полягає у
введенні всередину тунелю спірально скрученої трубки з відповідної
профільованої полихлорвінилової стрічки. Найчастіше для цієї технології
використовується

система

Rib

Lok

і

Ersaq.

Профілі

цих

систем

виготовляються довжиною до 5000 м [30].
Процес скручування трубки здійснюється за допомогою пристрою,
встановленого в осі тунеля всередині шахти. За благополучних умов
швидкість створення трубки з профілем становить 1 м за хвилину. Після
введення труби до кінця відрізку проміжок між старим тунелем і новою
трубою заповнюється спеціальним наповнювачем.
У системі Rib Lok можуть виготовлятися труби діаметром до 2500 мм.
У технології Insituform використовується плівка з голчастого волокна.
Найчастіше це волокно виготовляється з поліестеру, на 85% наповнене
повітрям, а 15% волокнами з поліестеру. Із зовнішнього боку є шар ПХВ
товщиною 0,25 мм, який після розгортання плівки з’являється з внутрішнього
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боку каналу. Товщина цілої плівки від 3 до 42 мм. Плівка виконана таким
чином, що її зовнішній діаметр трохи менший від внутрішнього тунелю.
Найчастіше волокно на фабриці просочується поліестерною смолою.
За допомогою води під тиском плівку вводять у тунель. Вода розгортає
плівку, переміщаючи її уздовж тунелю аж до кінця. При нагріванні води до
температури 60-80 градусів плівка твердне за декілька годин.
Найбільш відомими технологіями Insituform є Proces Phoenix, Paltem,
КМ Liner, Inpipe.
Технологія

з

використанням

поліетиленового

гнучкого

облицювального матеріалу, найчастіше відома під назвою Sure Grip, або
Trolining ,дає можливість санувати каналізаційні мережі діаметром від 400 до
3000 мм (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Метод протягування «панчохи» Trolining
Облицювальним матеріалом, як

правило, є поліетиленова або

поліпропіленовая плівка товщиною 2-5 мм з анкерними вставками, які
створюються в процесі тиску цього матеріалу. При виготовленні на фабриці
плівка зварюється у вигляді рукава довжиною 100 мм і після цього
накручується на барабан багаторазового використання. Після протягування
рукава в тунель його закривають гумовими пробками з обох боків і
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наповнюють водою. Після подавання за допомогою помпи води форма
рукава відновлюється і він припасовується до форми каналу. Проміжок між
старим тунелем і облицювальним матеріалом заповнюють ін’єкційною
масою, товщина якої повинна відповідати висоті анкерних виступів і мати
міцність, яка дорівнює міцності бетону класу В40.
3.3. Дослідження методів ремонту та відновлення оглядових шахт
Оглядові шахти каналізаційних тунелів експлуатуються в умовах дії
сильноагресивного середовища. Концентрація вуглекислого газу, аміаку,
метану, сірководню та інших агресивних речовин у газовому середовищі
оглядових шахт часто на декілька порядків перевищують гранично
допустиму концентрацію.
Періодичні натурні обстеження та оцінювання технічного стану
конструкцій оглядових шахт каналізаційних колекторів є необхідними
заходами для запобігання аварійним ситуаціям і забезпечення нормальної та
безпечної експлуатації каналізаційних мереж.
Основи розрахунку та проектування конструкцій каналізаційних
систем приведено в роботах О.М. Добромислова [31], Р.І. Бергена [32],
Конструкції оглядових шахт розраховуються на власну вагу, горизонтальний
тиск ґрунту, горизонтальний тиск від тимчасового рівномірно розподіленого
навантаження і навантаження від заїзду автомашин.
Розрахунковою схемою ствола шахти і залізобетонної сорочки є
тонкостінний циліндр. За результатами розрахунку призначають товщину та
армування конструкцій.
Облицювання шахтних стволів виконують зі штучних кислототривких
матеріалів, каменелитих, шлакоситалових і вуглеграфітових виробів на
хімічно стійких в’яжучих. За конструкцією покриття поділяють на
одношарові, багатошарові та комбіновані.
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У Німеччині, Англії, США широко застосовується облицювання стін
плитковими матеріалами, призначеними для захисту конструкцій, що
працюють в агресивних рідких і газоподібних середовищах, у тому числі
пресовані антегмітові плитки АТС (суміш вуглеграфітового пресованого
порошку і фенолформальдегідної смоли) [22].
У

1996

р.

КП

«Харківводовідведення»

виконало

ремонтно-

відновлювальні роботи стін каналізаційного колодязя за допомогою
захисного покриття «Адгезив» [33]. Досвід експлуатації цього колодязя
показав, що через певний час було порушено зчеплення з бетоном,
утворилося здуття і передчасне відшаровування захисного шару від поверхні
бетону. Отже, захисне покриття «Адгезив», нанесене на мокру бетонну
поверхню, не має задовільних властивостей.
У роботі [34] розглянуто новий ефективний метод санування колодязів
шляхом набризкування на його стіни поліуретану «PUR Bautec», що
складається з двох компонентів. Цей матеріал уже добре зарекомендував себе
при сануванні оглядових колодязів.
Головні переваги цього поліуретану – висока реактивність і простота
використання. Крім того, «PUR Bautec», як і всі поліуретани, швидко і
надійно схоплюється на всіх матеріалах і не містить ні пластифікаторів, ні
розчинників.
Обробка стін колодязів шаром поліуретану відбувається при кімнатній
температурі за допомогою розбризкувача, що працює при низькому тиску.
Обидва

компоненти

через

двадцятиметрові

шланги

надходять

у

розпилювальну голівку і там перемішуються.
Розбризкувач є дуже легким і компактним. Завдяки цьому матеріал
зручно наносити у важкодоступних місцях оглядових колодязів з глибиною
5 м.
Під тиском повітря суміш набрискується на стіни колодязя, де вона
відразу

реагує

і,

завдяки

тиксотропним

властивостям,

стає

такою
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в’язкопливною, що, навіть нанесена на стелі, не стікає краплями і, таким
чином, втрати зводяться до мінімуму.
Поліуретан добре схоплюється з бетонною основою і заповнює
тріщини та проміжки при набризкуванні. Час тверднення – лише 8-16 секунд,
впродовж яких утворюється 5 мм покриття, і оглядовий колодязь готовий до
експлуатації.
Перед набризкуванням поліуретану забетоновані каналізаційні оглядові
колодязі були очищені за допомогою водяної пари, що подається під високим
тиском. Оскільки «PUR Bautec» на зволоженій поверхні сам швидко
перетворюється на плівку, після чищення можна повністю відмовитися від
висушування основи. Таким чином, часу для відведення стічних вод потрібно
дуже мало.
При тому, що продуктість становить 2 кг/хв, процес розбризкування в
одній шахті забирає не більше 30-45 хв. Підготовка до комплексного
санування і сам процес санування одного оглядового колодязя триває не
більше трьох годин.
Через два-три роки всі сановані колодязі було ретельно перевірено, на
їх поверхні не виявлено жодної зміни кольору або якихось пошкоджень у
вигляді тріщин. Не в останню чергу завдяки безшовній обробці PUR-шару
конструкції

залишалися

герметичними,

надійно

захищеними

від

ексфільтрації та інфільтрації.
Фахівцями НДІ «ВОДГЕО» було проведено випробування матеріалу
«Кальматрон» на корозійну стійкість. Дослідження велися за методикою
прискореного лабораторного визначення ефективності заходів, спрямованих
на захист бетону від мікробіологічної сірчанокислотної агресії.
У результаті досліджень, що були проведені, було зроблено такі
висновки:
«Кальматрон» певною мірою гальмує дифузію біогенної
кислоти;

сірчаної
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«Кальматрон»

взаємодіє

з

біогенною

сірчаною

кислотою,

що

призводить до нейтралізації конструктивного матеріалу; нейтралізація
кислоти при 3-шаровому покритті «Кальматроном» може перевищувати
аналогічний процес у бетоні на 26%;
враховуючи агресивність середовища, що впливало на «Кальматрон»
при експозиції зразків в каналі аеротенка, тривалість експозиції, встановлену
швидкість нейтралізації біогенної кислоти та гальмування її дифузії, не
рекомендується використовувати «Кальматрон» для захисту бетону від
біогенної

сірчанокислотної

агресії

в

об’єктах,

де

агресивність

експлуатаційних середовищ, що впливають на конструктиви, відповідає 4
рівню (БНіП 2.03.11-85).
Захисні властивості, довговічність і надійність покриття VMX-Базальт
забезпечуються завдяки полімерному зв’язувальному і наповнювачу –
активованим базальтовим лусочкам (АБЧ) [35, 36].
Полімерне зв’язувальне для покриття VMX-Базальт розроблено на
основі акрилатних співполімерів. Воно містить різні модифікуючі добавки і
поверхнево-активні речовини, які дозволяють наносити покриття на вологі
поверхні, робити ремонт під водою і забезпечити високу адгезію
(прилипання) до поверхні, що захищається. Єднальне забезпечує високу
хімічну стійкість до кислот, лугів, розчинів солей та електролітів.
При отриманні АБЧ із базальту в їх структурі утворюються кристалічні
ділянки, що і забезпечує високу стійкість покриттів до абразивного зносу.
АБЧ є хімстійким наповнювачем, який не розчиняється в концентрованих
гарячих лугах і кислотах, за винятком плавикової (рис. 3.16).
Нині для ремонту залізобетонних конструкції систем водовідведення існує
безліч різних складів. Як антикорозійне покриття внутрішньої поверхні
конструкцій оглядових шахт використовуються склади «Акватрон-6»,
«Хурех», «Структурит 300», «Кальматрон» та інші. Проте ці методи
ефективні на ранній стадії корозійного руйнування стін шахтних стволів.
Дослідження, проведені в Харкові, показали, що у багатьох випадках
проектна товщина стін шахти 500 мм внаслідок руйнування зменшується до
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250-300 мм [37, 38].

Рис. 3.16. Ремонт оглядової шахти з використанням «VMX-Базальт»
Учені та проектувальники спільно з експлуатаційними організаціями
Харкова упродовж багатьох років займаються розробленням технологій
ремонту і відновлення конструкцій оглядових шахт як з використанням
традиційних, так і сучасних полімерних матеріалів і конструкцій. Інтерес
становлять

технології

профільованого

ремонту

та

відновлення

поліетилену [38], армованих

із

застосуванням

шлаколитих

панелей і

керамічної цегли. За допомогою ребристого поліетилену на мережах
водовідведення Харкова виконано ремонт більше десяти шахтних стволів.
При цьому передбачалося заводське виготовлення залізобетонних панелей,
зовнішня поверхня яких облицьовувалася ребристим поліетиленом. Оскільки
адгезія між поліетиленом і бетоном відсутня, ребра, закладені в бетонну
товщу, є опорами, а сама плівка працює за схемою нерозривної балки з
прольотами, ширина яких дорівнює відстані між ребрами з рівномірно
розподіленим навантаженням (рис. 3.17).
Це конструктивне рішення передбачає застосування профільованого
поліетилену при трьох рівнях руйнування обробленого шару залізобетонних
стін : перший – захисний бетонний шар повністю зруйнований, арматура не
оголена; другий – захисний бетонний шар зруйнований, арматура оголена;
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третій – бетон зруйнований на глибину більше товщини захисного шару, при
цьому площа поперечного перерізу арматури зменшилася.

Рис. 3.17. Забезпечення зчеплення бетону і поліетилену
Залежно від ступеня руйнування розроблено такі конструктивні
рішення

відновлення

стін:

захисне

плівкове

покриття;

монолітний

залізобетон із ребристим поліетиленовим покриттям і збірний залізобетон,
який має профільоване поліетиленове покриття [38].
При застосуванні поліетиленових листів бралися до уваги такі вимоги:
анкерні ребра поліетиленових листів у покриттях розміщуються тільки
вертикально, щоб виключити утворення порожнин;
поліетиленові листи виготовляються в заводських умовах і мають
габарити, що забезпечують мінімальну кількість швів;
демонтажне укрупнення елементів на будівельному майданчику
виконується залежно від технології ремонту [37].
Технологічна схема виконання робіт передбачає очищення поверхні
стін, зруйнованих корозією. Після підготовки стін виконується монтаж
суцільносекційних блоків (рис. 3.18). Проміжок між змонтованими секціями і
стінами ствола заповнюється бетоном, потім монтуються наступні секції.
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Закінчується монтаж секцій зварюванням стиків профільованого
поліетилену (рис. 3.19). Плити покриття шахтного ствола виготовлялися з
нанесенням на внутрішню поверхню профільованого поліетилену, який у
даному випадку розрахований на сприйняття гідростатичного тиску
атмосферних опадів. Вода, яка може проникати крізь бетонну товщину стін,
стікає по заплівковому проміжку через відвідний шланг у тунель. По
верхньому і нижньому плівковому покриттю встановлюються притискні
шини, що включають дифузію агресивних газів у заплівковий проміжок (рис.
3.20) [37].

Рис. 3.18. Підготовлені до монтажу суцільносекційні блоки

Рис. 3.19. Зварювання стиків профільованого поліетилену
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Рис. 3.20. Шахта після відновлення панелями, облицьованими
ребристим поліетиленом
До переваг технології ремонту і відновлення шахтних стволів з
використанням ребристого поліетилену можна віднести його високу стійкість
до хімічно агресивних дій розчинів численних середовищ у діапазоні Рн від 2
до 12 при температурі до 50 С, а також значний термін експлуатації (50 і
більше років).
Дуже ефективним є також застосування технології облицювання
зруйнованих корозією стін шахтних стволів панелями зі шлакокам’яного
литва, що отримується із відходів феросплавної промисловості України [39,
40]. Проведені лабораторні випробування зразків зі шлакокам’яного литва
показали, що цей матеріал є кислото- та лугостійким, оскільки значення
коефіцієнтів кислото- та лугостійкості становлять 0,992 та 0,991 і
перевищують необхідне значення 0,8 (відповідно до ГОСТ 25246-82 «Бетони
хімічно стійкі. Технічні умови»). Такі панелі не мають недоліків, властивих
залізобетонним панелям, облицьованих поліетиленом [40].
Відповідно до розроблених технологічних і організаційних рішень
ремонтно-відновлювальних робіт, був улаштований будівельний майданчик
оглядової шахти № 8 Немишлянського колектора Харкова (рис. 3.21).
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Облицювання стін шахтного ствола виконувалося знизу догори окремими
захватками, що дорівнювали висоті монтованої панелі [40, 41].

Рис. 3.21. Загальний вигляд облаштованого будівельного майданчика
оглядової шахти в процесі монтування шлаколитих панелей
Технологічний цикл виробництва облицювальних робіт складався з
чотирьох основних послідовно виконуваних операцій: встановлення анкерів і
напрямного кріпильного профілю; монтування армованих шлаколитих
панелей; заповнення бетонною сумішшю засекційного простору; покриття
стиків плит модифікованим епоксидним полімером або поліуретаном.
Для досягнення міцності та довговічності конструкцій, що бетонуються
в незнімній опалубці-облицюванні (у нашому випадку це армована
шлаколита панель), необхідно забезпечити надійне зчеплення з нею бетонної
суміші, що укладається в міжстінний простір. У деяких випадках потрібна
рівноміцність шва-контакту між опалубною (облицювальною) панеллю і
бетоном масиву. Одним із конструктивних заходів, що сприяє підвищенню
адгезії, є влаштування шорсткої активної поверхні та анкеруючих випусків
[39, 40].
Проведені дослідження стану шахтних стволів з дрібноштучних
керамічних виробів, що побудовані в 1914 р. в Харкові по вул. Греківській,

127
дозволили зробити висновок про високу стійкість керамічних виробів до
агресивних дій на мережах водовідведення [42].
Для ремонту зруйнованих корозією стін оглядової шахти на
каналізаційному колекторі по вул. 17-го Партз’їзду в м. Харкові було
розроблено технологію облицювання стін керамічною цеглою. Відповідно до
розробленого проекту, конструкції оглядової шахти відновлювалися шляхом
установлення додаткового арматурного каркаса і бетонування стіни, де як
в’яжучий використовувався сульфатостійкий цемент. При цьому процесу
бетонування стін передує цегляна кладка товщиною в половину керамічної
цеглини марки 100 на розчині з сульфатостійкого цементу, яка також виконує
роль незнімної опалубки.
Технологічний процес ремонту шахтного ствола включає такі етапи:
демонтування плит покриття; очищення стін від продуктів корозії;
монтування поліетиленових труб діаметром 1500 мм довжиною 7 м у бічних
відводах колектора; ін’єктування простору між старими та новими трубами
сульфатостійким бетоном на дрібному заповнювачі; додаткове армування
пошкоджених корозією стін; поетапна кладка стін в ½ цеглини; бетонування
міжстінного простору [43, 44].
При

бетонуванні

використовувався

бетон

класу

В15

на

сульфатостійкому цементі М500 на дрібному заповнювачі. У технологічному
процесі відновлення стін особлива увага приділялася набору міцності
цегляної кладки і монолітного бетону в міжстінному просторі. Стіна
будувалася в півцеглини на висоту не більше 1 м і заанкеровувалася за
заздалегідь встановлену і закріплену до стін арматуру. На рис. 3.22 показано
готову до перекриття відновлену стіну оглядової шахти [44].
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Рис. 3.22. Вигляд відновленої оглядової шахти
Значну увагу вибору матеріалів і методам виконання робіт зі зведення
оглядових шахтних стволів, захищених від корозії, приділено в дослідженнях
Д.Ю. Олійника [45, 46]. У цих дослідженнях значну увагу приділено
полімербетону

і

поліетилену.

Результати

проведених

лабораторних

досліджень бетонних зразків з поліетиленовим облицюванням [45] показали
їх відповідність вимогам, які висуваються до захисних покриттів оглядових
шахт систем водовідведення (рис. 3.23) [37, 45].

а
Рис. 3.23. Зразки поліетилену:

б

а – з розміщенням анкерів фірми AGRU Kunststofftechnik GmbH; б – з
розміщенням анкерів Донецького ПромбудНДІпроекту
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Підтвердженням результатів досліджень, представлених у роботі [45], є
широке застосування поліетилену з розміщенням анкерів, як подано на рис.
3.23, а, є його використання при санації стін оглядових шахт за кордоном
(рис. 3.24) [45].

Рис. 3.24. Облицювання оглядової шахти з використанням поліетилену
AGRUSAFE
Висновки до розділу 3.
Проведений здобувачем аналіз матеріалів і методів виконання робіт з
ремонту та відновленні мереж водовідведення показав, що основною
вимогою при їх застосуванні є захист конструкцій від життєдіяльності
сіркоокислюючих бактерій.
У цьому розділі виконано досить глибокий аналіз матеріалів,
використання яких дозволяє підвищити корозостійкість конструкцій тунелів і
оглядових шахт. Особливу увагу приділена властивостям бетонних сумішей
із хімічними добавками, використання яких підвищує водонепроникність
конструкцій та їх стійкість до дії агресивного середовища. Здобувачем
розглянуто дослідження, виконані вченими університету, де проводиться це
дослідження.
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Заслуговує на увагу розробка композиції проф. Р.О. Яковлевої,
застосування якої дозволяє досягти водонепроникності бетону порядку W12,
а також розробленої під керівництвом проф. В.І. Бабушкіна складу проникної
гідроізоляції «Віатрон» для захисту будівельних конструкцій від агресивних
середовищ.

Ці

розробки

пройшли

успішну апробацію на об’єктах

водовідведення Харкова та інших міст України.
При

розгляді

методів

ремонту

і

відновлення

каналізаційних

трубопроводів великого діаметра і тунелів відзначено, що метод вставок на
сьогодні є основним, як у зарубіжній, так і у вітчизняній практиці санації.
При

цьому,

як

правило,

використовуються

труби

із

поліетилену,

склопластику та базальтопластику. Досвід застосування цих труб і
ефективність їх використання розглянуто в публікаціях здобувача. Значну
увагу приділено в публікації за участю здобувача методу навивки
нескінченної полімерної стрічки SPR. Цей метод дозволяє виконувати роботи
при частковому наповненні тунеля стічними водами.
Аналіз досліджень, виконаних зарубіжними фірмами, показує високу
ефективність використання для санації мереж водовідведення технології з
гнучким облицювальним матеріалом під назвою Trolining, яка дозволяє
санувати каналізаційні мережі діаметром від 400 до 3000 мм.
При дослідженні методів ремонту і відновлення оглядових шахт
встановлено, що в м. Харкові накопичений значний досвід у цій області.
З

використанням

рішень,

розроблених

ученими

університету,

відновлено багато шахт на каналізаційних тунелях міста. При цьому
застосовувався ребристий поліетилен, панелі зі шлакового литва, клінкерна
цегла,

покриття

стін

з

VMX-базальту.

Розгляд

широкого

спектру

застосованих матеріалів дозволив здобувачеві в процесі аналізу публікацій
визначити їх високу або низьку ефективність. При розгляді зарубіжних
матеріалів і методів санації каналізаційних колодязів і шахт слід виділити
успішне використання для облицювання стін поліуретану «PUR Bautec» і
поліетилену з анкерами AGRUSAFE.
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РОЗДІЛ 4
РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ
РІШЕНЬ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ ДОВГОВІЧНІСТЬ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТУНЕЛІВ
4.1. Обґрунтування вибору вторинних полімерних композиційних
матеріалів для ремонту та відновлення каналізаційних тунелів
Постійне

збільшення

обсягів

утворювання

промислових та

побутових відходів базується на використанні корисних копалин як
первинних сировинних матеріалів, споживання яких нині є сумірним з їх
запасами.

Це

можна

пояснити

в

першу чергу тим, що видобування

корисних копалин кожні 15-20 років подвоюється, обсяги промислової
продукції зростають за експоненціальним законом, а кількість відходів, які
при цьому отримуються, на жаль, випереджає зростання виробництва.
Зокрема, відходи полімерних матеріалів становлять кожного року сотні
мільйонів тонн [1-4].
Накопичення полімерних матеріалів, як і відходів інших видів,
призводить до забруднення довкілля, що є загрозливим чинником для стійкої
рівноваги навколишнього середовища. Тому вирішення проблеми переробки
полімерних відходів залежить від зусиль учених і виробничників з усіх
регіонів України [5-7].
Одним із перспективних шляхів вирішення цієї проблеми є рециклінг
полімерів, тобто повернення використаних полімерів у виробництво,
створення замкнутих циклів обороту сировини. Переробка вторинних
пластиків та отримання на їх основі різних виробів набуває все більшої
популярності [5, 7, 8].
Можливості застосування вторинних пластиків для виготовлення з них
різних виробів досить широкі. Крім того, вторинна сировина дешевша, що
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дає можливість удосконалювати виробництво і підвищувати його економічну
ефективність.
Проблемам поводження з відходами і значною мірою переробки
вторинної

полімерної

сировини,

її

застосуванню

в

комунальному

господарстві міст сприяють причини екологічного характеру. Відомо, що
більшість полімерних відходів у природних умовах зазнають біодеструкції
впродовж 500 років. Тому збирання і переробка полімерних відходів
знижують гостроту проблеми забруднення довкілля, що в цілому створює
сприятливі умови для життя і діяльності людства.
Найефективнішим способом утилізації полімерних відходів є їх
вторинна (а в деяких випадках багаторазова) переробка з розробленням
екологічно безпечних технологій, процесів і апаратів їх регенерації.
Сучасні технологічні процеси і розроблені для їх реалізації апарати
дозволяють

утилізувати

апробованими

методами

вторинні

полімерні

композиційні матеріали [5, 7].
За останні 15 років як у промислово розвинених, так і в країнах, що
розвиваються, стратегія у сфері поводження з відходами зазнала істотних
змін. Головними причинами, що викликали необхідність такої зміни, є
забруднення природного довкілля і його негативний вплив на здоров’я
населення, зміна екологічної політики і законодавства, вплив громадського
руху на захист довкілля.
У промислово розвинених країнах політика у сфері поводження з
відходами головним чином орієнтована на зменшення кількості утворюваних
відходів та на розвиток методів їх утилізації, що може до 40 % зменшити
потік відходів для поховання при порівняно невеликих витратах.
В Україні утворюється щорічно близько 1 млрд тонн відходів
виробництва і споживання, з яких не більше 10 % використовуються як
вторинні матеріальні ресурси (вторсировина), а інші йдуть на поховання [9].
Аналіз наведених даних показує, що в 1998 р. на території Харківської
області утворилося 33 624 т використаної тари та упаковки – картонної,
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паперової, металевої, текстильної, скляної, дерев’яної, комбінованої та
полімерної; у 2001 р. відповідно до росту 3-4 % від накопичення – 42 882 т, у
тому числі по м. Харкову – 22 324 т [8, 9].
У 2010 р. у Харківському регіоні утворилося 53 038 т, у тому числі у м.
Харкові – 28 345 т.
Прогнозовані обсяги накопичення зношеної полімерної тари та
упаковки, підтверджені розрахунками моніторингу їх накопичення по
Харківському регіону, наведено в табл. 4.1 [1].
Таблиця 4.1
Обсяги накопичення зношеної тари та упаковки по
Харківському регіону

Упаковка, разовий посуд від
кафе «Макдональдз»

Тара та упаковка комбінована
з композитних матеріалів
(полімери, картон, папір,
метал, скло, дерево)

Тара з
поліеетилентерефталату
(ПЕТФ)

Тара та упаковка з плівкових
термопластичних матеріалів

Тара з текстильних
полімерних матеріалів

Тара та упаковка з
комбінованих матеріалів

Рік

Транспортна тара з
полімерних матеріалів

Найменування, вид тари та упаковки

Загальне
накопичення
за
результатами
досліджень

Накопичення по Харківській області (т/рік)
1998
2001
2004
2010
2015

870
957
1100
1470
2700

36
410
459
556
637

4160
4576
5034
5946
6706

3000
3300
3597
4041
4411

2941
7352
8014
8150
8263

23834
24687
27649
33571
38506

1400
1600
1744
1984
2224

36565
42882
47597
55318
63447

709
800
872
1016
1136

18530
22324
23925
31727
37312

Накопичення по м. Харкову (т/рік)
1998
2001
2004
2010
2015

441
485
558
702
822

183
201
237
309
369

2108
2318
2666
3362
3942

1520
1672
1873
2275
2610

1490
3725
4284
6906
9091

12079
13123
14435
17157
19342

Проведений моніторинг утворення, руху та накопичення відходів
вторинної полімерної сировини показує, що в м. Харкові щорічно
утворюється близько 60,0 тис. т вторинної полімерної сировини, що є
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дефіцитним, украй необхідним і ліквідним сировинним матеріалом для
виробництва продукції для потреб комунального господарства мегаполісу.
Ресурсні

обсяги

полімерних

відходів

за

видами

полімерів

у

морфологічному складі ТПВ житлового і нежитлового (комерційного)
сектору м. Харкова в % мас становлять [1, 9]:
-

поліетилен – 80 %;

-

поліпропілен – 10 %;

-

полістирол –5 %;

-

інші види полімерів у композиції – 5 %.

Виходячи із загального обсягу щорічного накопичення полімерних
відходів – 60,0 тис. т, найбільш масове накопичення становлять відходи
поліетилену – 80 % або 48,0 тис. т, поліпропілену – 10 % або 6,0 тис. т,
полістиролу – 5 % або 3,0 тис. т, інші полімерні композиції – 5 % або 3,0 тис.
т [9].
З наведених даних видно, що найбільш масове накопичення мають
відходи поліетилену – 48,0 тис. т/рік. Труднощі утилізації відходів
поліетилену пов’язані з тим, що існує велика кількість некомпактних відходів
у вигляді значно забруднених плівок. Це не дозволяє робити вторинну
переробку на відомому устаткуванні і зумовлює пошук і розробку нових
процесів та устаткування [9, 10-12].
Провідними
«Харківводоканал»

фахівцями
було

відділу

розроблено

технологію

виготовлення

полімерних

композиційних

люків

і

науки

впроваджено

оглядових

матеріалів

та

колодязів

(ВПКМ)

з

інновацій
у

КП

виробництво
із

вторинних

модифікуючими

наповнювачами середньої та важкої серії, яка відповідає вимогам ДСТУ Б В.
2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) Національного стандарту України [12-14].
Розробка маловідхідних екологічно безпечних технологій регенерації
та переробки вторинних полімерних відходів є однією з актуальних і
важливих задач сучасності. Під час досліджень технологій регенерації та
промислової переробки полімерних відходів з подальшим виготовленням
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готової продукції для потреб комунального господарства Харківського
мегаполісу було прийнято компромісний критерій, за яким необхідно було
вирішити як мінімум чотири задачі [15]:


екологічну (розробка екологічно безпечних технологій);



технологічну

гранулювання,

(розробка

термічної

технологічної

пластикації,

лінії

усереднювання

регенерації,

та

екструзії

з

пресуванням при виготовленні люків оглядових колодязів із полімерних
сумішевих композиційних матеріалів із модифікуючими наповнювачами з
урахуванням реології та міцності ВПКМ);


технічну (апаратурне оформлення технологічної лінії регенерації,

гранулювання, усереднювання, попередньої пластикації та екструзії з
пресуванням);


економічну (економічна ефективність рекомендованих рішень).

Технологічний процес формування великогабаритних виробів із
армованих

вторинних

полімерних

композиційних

матеріалів

із

модифікуючими наповнювачами розробляється за схемою апаратурного
оформлення

технологічної

лінії

методом

попередньої

пластикації

з

подальшим процесом екструзії з пресуванням (рис. 4.1) [1, 10].
Технологічний процес екструзії з пресуванням для формування
великогабаритних
матеріалів

із

виробів

із

модифікуючими

вторинних

полімерних

наповнювачами

композиційних

визначається

такими

параметрами: температурою розплаву та масою полімерної композиції в
циліндрі пластикації одинчерв’ячного екструдера, ступенем стискання
черв’яка екструдера (відношення об’єму гвинтових каналів на ділянках
одного кроку в зонах завантаження і витискання), розрахунковим зусиллям
пресування пластикованої маси полімерної композиції, тривалістю циклу,
швидкістю виходу пластикованої маси термопластів у зоні витискання
екструдера, температурою пресформи і термічним ККД пластикаційного
циліндра екструдера.
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Рис. 4.1. Технологічна лінія формування великогабаритної продукції з
полімерних композицій методом екструзії з попередньою пластикацією та
пресуванням:
1 – завантаження вторинної пластикованої сировини із полімерних
композицій термопластів; 2 – екструдер одночерв’ячний ЕЧ-125; 3 –
перевантажувач пластикованого екструдату з підігріванням; 4 – вузол
передачі розплаву з маніпулятором; 5 – гідравлічний прес зусиллям 2500 кН
(250 т); 6 – бункер-усереднювач полімерної композиції
Апробацію рекомендованої вторинної полімерної композиції в % мас
(поліетилен – 80 %, полістирол – 20 %, модифікуючий наповнювач – 10 %)
технології формування великогабаритної продукції проведено на виробі
«кришка

люка»

оглядового

колодязя

середньо-важкої

серії

систем

водопостачання та водовідведення [1].
Суміші та композиції вторинних полімерних матеріалів (ВПМ) вибрані
на основі ВПЕНД (тарний і відходи плівки сільгоспзастосування), який має
значну сировинну базу. Склади сумішей ВПМ та їх композицій, а також
параметри технологічного процесу, формованість великогабаритних виробів
з попередньою пластикацією вказано в табл. 4.2 [1].
Аналіз даних табл. 4.2 дозволяє зробити висновок, що основні види
вторинних полімерних матеріалів, їх суміші та композиції на їх основі
придатні для виготовлення великогабаритних виробів пресуванням із
попередньою пластикацією.
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Проте, як показали дослідження, вміст модифікуючих наповнювачів
для термопластів більше 10 % небажаний, оскільки збільшення утримування
їх у композиції знижує технологічність композицій (позиції 10; 12 табл. 4.2)
[1].
Крім того, збільшення змісту модифікаторів призводить до зниження
ударної в’язкості, підвищення температури крихкості ВПКМ, що негативно
позначається на експлуатаційних характеристиках виробів.
Досліджений процес не вимагає ретельного добору сировини для
виготовлення виробів. Крім того, продуктивність процесу може бути
підвищена за рахунок зміни технологічних параметрів процесу.
Даний процес дозволяє також виготовляти великогабаритні вироби з
термопластів з високими експлуатаційними характеристиками і з досить
високою продуктивністю без використання складного литного устаткування
та дорогого литного оснащення.
Проведені фізико-механічні випробування властивостей матеріалів
дозволили порівняти показники якості зразків, отриманих методами
пресування та литва під тиском [1].
Як видно з табл. 4.3, міцнісні показники ВПКМ, отриманих методом
екструзії з пресуванням, вищі, ніж виливних. Це можна пояснити великим
ущільненням і впорядкуванням структури ВПКМ, значним зниженням рівня
залишкових

напруг

при

пресуванні,

що

підтверджує

ефективність

розроблюваного технологічного процесу формування великогабаритних
виробів із полімерних композицій.
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Таблиця 4.2
Експериментальні дані щодо виготовлення крупногабаритної продукції з вторинних полімерів методом
пресування з попередньою пластикацією
Склад композиції,
(% мас)

Показник
текучости
розплаву,
г/10 хв

Руйнівне
напруженн
я при
розтягненн
і, МПа

Віднесення,
подовження
при розриві,
%

Темпер
атура
крихкос
ті, °С

1

2

3

1

2
1,54

3
11,0

4
340

5
-70

6
180

7
200

8
220

9
230

10
180

11
200

12
220

13
20

9,67

27,8

23

-70

180

210

220

220

180

200

220

20

– // –

1,01

20,3

150

-65

180

200

220

220

180

200

220

20

– // –

0,72

13,8

80

-45

160

170

190

200

170

180

200

20

– // –

4,43

14,7

297

-70

180

190

200

200

170

180

200

20

– // –

4,72

16,3

384

-70

180

190

210

220

180

200

220

20

– // –

4,36

14,8

70

-70

180

190

220

220

180

200

220

20

– // –

9,90

25,3

15

-60

180

190

220

220

180

200

220

20

– // –

10,52

28,2

20

-55

180

190

220

220

180

200

220

20

– // –

1. ВПЕНД
(відходи
безнапірних труб)
2. ВПЕНД (відходи
тари)
3. ВПЕНД (товари
народного вжитку)
4. ВПЕВД (відходи
с/г плівки)
5. 25% ВПЕНД+
75% ВПЕВД
6. 50% ВПЕНД+
50% ВПЕВД
7. 75% ВПЕНД+
25% ВПЕВД
8. ВПЕНД + 3 %
модифікуючого
наповнювача
синтетичного
9. ВПЕНД +3 %
модифікуючого
наповнювача
природного

Температура
матеріального циліндра
обігріву черв’ячного
преса по зонах нагріву,
°С
1
2
3
4

Температура вузла
накопичення
розплаву по зонах,
°С

Час
охолодження виробів
у пресформі, хв.

Примітка

14
Формування
однорідне
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Продовження таблиці 4.2
1
10. ВПЕНД+15 %
модифікатора
синтетичного
11. 50% ВПЕНД+
50 % ВПЕВД+3 %
модифікатора
природного
12. 50% ВПЕНД+
50% ВПЕВД+15 %
модифікатора
природного
13. 50% ВПЕНД+
50% ВПЕВД+3 %
стеарату кальцію

2
1,08

3
25,7

4
17

5
-20

6
180

7
190

8
220

9
220

10
180

11
200

12
220

13
2

4,51

23,1

23

-45

170

190

200

210

180

190

200

2

2,10

28,3

9,3

-25

180

190

220

220

190

200

220

2

5,30

29,3

120

-50

180

190

210

210

180

200

210

2

14
Формування з
утяжинами і
раковинами
Формування
однорідне
Формування
неоднорідне.
Недолив ребер
жорсткості
Формування
однорідне
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Апробація розроблених технологій із урахуванням реології та міцності
досліджених конкурентно-, патентноспроможних вторинних армованих
полімерних композицій із модифікуючими наповнювачами для виготовлення
люків оглядових колодязів дає підстави для практичного впровадження
рекомендованих рішень технології переробки полімерних відходів (на
прикладі м. Харкова) з постановкою на промисловий випуск готової
продукції з вторинних армованих полімерних композиційних матеріалів для
комунального

господарства,

підвищення

екологічної

безпеки,

експлуатаційної надійності та довговічності об’єктів життєдіяльності систем
водопостачання і водовідведення комунальних господарств малих, середніх і
особливо великих міст [12-14].
Розробка маловідхідних екологічно безпечних технологій регенерації
та промислової переробки полімерних побутових відходів і на їх основі
вторинних полімерних композиційних матеріалів є однією з актуальних і
важливих задач сучасності.
Виконані

практичні

розробки

підтверджують,

що

регенеровані

полімерні композиції з подальшим виготовленням продукції для потреб
комунального господарства є не заповненням, а доповненням природних
ресурсів копалин мегаполісу.
Проведені

натурні

випробування

в

природних

виробничо-

експлуатаційних умовах локально встановлених люків оглядових колодязів із
полімерних композицій підтверджують правильність прийнятих критеріїв,
що дозволили виконати важливу задачу з розробки та впровадження
інноваційної технології виготовлення готової продукції (люки оглядових
колодязів, ґрати дощоприймачів) для потреб комунального господарства із
вторинних

полімерних

наповнювачами.

композиційних

матеріалів

із

модифікуючими
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Таблиця 4.3
Порівняльні фізико-механічні показники зразків, отриманих пресуванням і литтям під тиском
Матеріали
ПЕВД (плівка с/г
застосування)
ПЕНД (тарний)
30 % ПЕВД с/г +
70 % ПЕНД тарн.
50 % ПЕВД с/г +
50% ПЕНД тарн.
50% ПЕВД с/г +
50% ПЕНД тарн. з
попередньою
пластикацією
50 % ПЕВД с/г +
50 % ПЕНД
тарн.+CaSt
70 % ПЕВД с/г +
30 % ПЕНД тарн.

Межа текучості
при розтягненні,
МПа

Пресовані зразки
Руйнівне
напруження при
розтягненні, МПа

Відносне
подовження при
розриві, %

Межа текучості
при розтягненні,
МПа

Виливні зразки
Руйнівне
напруження при
розтягненні, МПа

Відносне
подовження при
розриві, %

12,7

10,4

441

14,3

13,0

96

26,3

13,4

94

20,6

9,8

320

21,7

14,8

149

18,9

14,4

180

20,1

16,3

126

16,2

14,3

120

24,3

14,7

295

–

–

–

15,9

17,5

30

10,1

14,0

150

16,2

12,4

390

14,1

10,3

330
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Апробація розробленої технології переробки вторинних полімерних
композицій для виготовлення люків оглядових колодязів з урахуванням
реології та міцності, досліджених ВПКМ із модифікуючими наповнювачами,
дає підстави рекомендувати практичне впровадження вказаних рішень і
промисловий випуск готової продукції з ВПКМ, призначеної для потреб
комунального господарства міст України.
При проведенні натурних спостережень з грудня 2010 р. з постановкою
на промисловий випуск великогабаритних виробів із полімерних композицій
із метою їх експлуатації в умовах дії сірчанокислотної агресії авторами робіт
[1, 15] було:


досліджено

і

рекомендовано

чотири

конкурентно-,

патентоспроможні композиційні суміші з вторинних полімерних матеріалів із
модифікуючими наповнювачами;


досліджено вплив модифікуючих наповнювачів на міцнісні та

експлуатаційні властивості «кришка-корпус» люка оглядового колодязя;


досліджено й апробовано в комплексі міцнісні, структурні, реолого-

деформаційні та експлуатаційні показники полімерних композицій у
реальних умовах для великогабаритних виробів;


запропоновано

технологічне

рішення

підвищення

атмосферостійкості виробів.
Апробація розроблених технологій із урахуванням реології та міцності
досліджених

конкурентно-,

патентоспроможних

вторинних

армованих

полімерних композицій із модифікованими наповнювачами для виготовлення
люків оглядових колодязів дає підстави для практичного впровадження
рекомендованих рішень технології переробки полімерних відходів (на
прикладі м. Харкова), з постановкою на промисловий випуск готової
продукції з вторинних армованих полімерних композиційних матеріалів для
комунального

господарства,

підвищення

екологічної

безпеки,

експлуатаційної надійності та довговічності об’єктів життєдіяльності систем
водопостачання та водовідведення комунальних господарств малих, середніх
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і особливо великих міст (мегаполісів) регіонів України.
4.2. Конструктивні та технологічні рішення відновлення каналізаційних
тунелів із використанням елементів із вторинних полімерних композитних
матеріалів
Відбитий у науковій літературі досвід з відновлення і захисту
конструкцій каналізаційних тунелів зводиться до технічних рішень, що
забезпечують відновлення (при необхідності) несучої здатності конструкцій
кріплення і влаштування захисного покриття, стійкого до дії характерного
для умов експлуатації агресивного середовища [16, 17].
Існуючі на сьогодні матеріали, вироби та технології їх застосування
дозволяють широко використовувати різні види труб при створенні та
відновленні мереж каналізації [18-22].
Також є досвід застосування поліетиленових листів [18] для
влаштування захисного покриття залізобетонних конструкцій і труб для
санації мереж каналізації [23, 24].
Властивості та особливості поведінки полімерних матеріалів, зокрема
поліетилену, достатньою мірою вивчені як у лабораторних умовах, так і в
умовах реальних агресивних хімічних середовищ та мікробіологічних
впливів [1, 13].
Враховуючи існуючий досвід захисту і відновлення конструкцій мереж
водовідведення, пропоновані технічні рішення нових (альтернативних)
способів

відновлення

конструкцій

каналізаційних

тунелів

повинні

відповідати таким вимогам:


технологічність при виготовленні елементів;



простота монтажу, можливість застосування на ділянках із

обмеженим доступом;


стійкість до агресивної дії середовища;



довговічність і надійність;
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забезпечення надійного захисту від корозії конструкцій несучої

обробки;


відповідність екологічним вимогам;



висока економічна ефективність.

Останніми роками в Україні, окрім санації каналізаційних мереж з
використанням різних видів труб (склопластикові, поліетиленові), отримав
широке поширення досвід використання поліетиленових листів із анкерними
ребрами або профільованого поліетилену, призначеного для захисту
залізобетонних будівельних конструкцій. Незважаючи на властивості цього
матеріалу, що забезпечує надійний і довговічний захист, а також його
технологічність і зручність використання, до істотних його недоліків можна
віднести високу вартість.
Збільшення обсягів побутових і виробничих полімерних відходів
створює можливості їх вторинного використання, а істотне зниження
вартості виробів із вторинних полімерних композитних матеріалів, порівняно
з

виробами

із

сировини

первинного

циклу,

забезпечує

їх

конкурентоспроможність.
Враховуючи сучасні технологічні можливості вторинної переробки
полімерів і виробництво виробів із вторинних композитних матеріалів [1, 15],
пропонується спосіб відновлення каналізаційних тунелів [25], основними
особливостями якого є:
використання вторинної полімерної сировини для виготовлення
виробів;
збірність конструкції захисного покриття з окремих елементів, що
сполучаються за рахунок кромок із «замковими» стиками (рис. 4.2, 4.3).
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Рис. 4.2. Замкове з’єднання елементів по довжині

Рис. 4.3. Конструкція обробки тунелю з ВПХМ у масштабі 1:10
Технологічний

цикл

виконання

робіт

із

відновлення

тунелів

складається з таких основних етапів:
1)

очищення і підготовка внутрішніх поверхонь конструкцій

обробки тунелю (рис. 4.4, а);
2)

армування міжтрубного простору в разі необхідності посилення

(рис. 4.4, б);
3)

монтаж елементів облицювального покриття із вторинних

полімерних композитних матеріалів (рис. 4.4, в);
4)
4.4, г).

заповнення міжтрубного простору методом ін’єктування (рис.
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а

б

в
г
Рис. 4.4. Етапи відновлення каналізаційного тунелю з використанням
елементів із вторинних полімерних композитних матеріалів:
а – очищення і підготовка внутрішньої поверхні (I етап); б – армування
міжтрубного простору (II етап); в – встановлення композитних елементів
облицювального покриття (III етап); г – бетонування міжтрубного простору
методом ін’єктування (IV етап)
На

рис.

4.5

представлено

конструктивну

схему

відновлення

каналізаційного тунелю з використанням елементів із вторинних полімерних
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композитних матеріалів.

Рис. 4.5. Технологічна схема відновлення тунелю
В основі цього методу лежить довговічність, що зумовлюється
товщиною утворюваного полімерного покриття (близько 20 мм) і стійкістю
матеріалу до дій характерного для

систем каналізації агресивного

середовища.
Пропонований

спосіб

відновлення

каналізаційних

тунелів

із

застосуванням виробів із вторинних полімерних композитних матеріалів
відповідає необхідним вимогам і має широкі можливості застосування,
завдяки чому є конкурентоспроможною альтернативою наявним способам і
забезпечує

можливість

економічно

ефективного

рішення

проблеми

відновлення надійності мереж каналізаційних колекторів великих міст.
Крім того, цей метод відновлення має низку переваг:
не потрібні значні розміри шахт для подання елементів у ствол
колектора;
технологічність, точність і простота монтажу, що забезпечується за
рахунок точності виготовлення елементів у заводських умовах.
Проведено розрахунок захисної обробки тунелю, виконаного з
композитних полімерних елементів.
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Розрахунок виконувався для визначення необхідної товщини захисної
обробки і розроблення технологічного процесу відновлення каналізаційного
колектора з проектним діаметром 1840 мм.
Початкові положення, прийняті в розрахунках:
1. Несуча здатність залізобетонної обробки приймається забезпеченою;
2. Як розрахункові випадки для захисної обробки з полімерних
елементів приймаються такі умови навантажування:
а) зовнішній гідростатичний тиск бетонної суміші при бетонуванні
міжтрубного простору;
б) зовнішній гідростатичний тиск води, що фільтрується в ґрунті і
проникає крізь залізобетонну конструкцію кріплення.
Розрахунок виконувався методом скінченних елементів в ПК СКАД
(рис. 4.6-4.15).
Розрахункова схема є фрагментом циліндричної оболонки діаметром
1,8 м і довжиною 1,2 м, що складається з плоских чотирикутних кінцевих
елементів оболонки (тип КЕ – 44) з розмірами 0,12×0,12 м.
Граничні умови прийнято у вигляді зв’язків і об’єднань переміщень
(шляхом введення жорстких тіл) у вузлах, розташованих по периметру
крайніх перерізів даної ділянки, що відповідає шарнірній сполуці суміжних
ділянок

захисної

обробки

з

тимчасовим

(на

період

бетонування)

підкріпленням жорсткими діафрагмами.
Прийняті такі параметри кінцевих елементів розрахункової схеми:
Товщина – 30 мм;
Модуль деформації Е=1,4·104 МПа;
Коефіцієнт Пуассона ν=0,3.
Межу міцності при розтягуванні для полімерного матеріалу прийнято
170 МПа.
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Рис.

4.6.

бетонуванні, мм

Абсолютні

переміщення

підкріпленої

обробки

при
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Рис. 4.7. Переміщення по осі Z підкріпленої обробки при бетонуванні,
мм
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Рис. 4.8. Моменти МХ у конструкции підкріпленої обробки при
бетонуванні, кНм/м
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Рис. 4.9. Моменти МY у конструкції підкріпленої обробки при
бетонуванні, кНм/м
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Рис. 4.10. Моменти МХY у конструкції підкріпленої обробки при
бетонуванні, кНм/м
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Рис. 4.11. Зусилля QХ у конструкції підкріпленої обробки при
бетонуванні, кН/м
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Рис. 4.12. Зусилля QY у конструкції підкріпленої обробки при
бетонуванні, кН/м
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Рис. 4.13. Напруження NX у конструкції підкріпленої обробки при
бетонуванні, кН/м2
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Рис. 4.14. Напруження NY у конструкції підкріпленої обробки при
бетонуванні, кН/м2
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Рис. 4.15. Напруження TXY у конструкції підкріпленої обробки при
бетонуванні, кН/м2
Виконані

розрахунки показали, що

конструкція пропонованого

варіанту захисної обробки каналізаційних тунелів із набірних композитних
полімерних виробів при застосуванні технологічних заходів (тимчасового
кріплення діафрагмами на період бетонування міжтрубного простору) має
необхідну міцність і жорсткість, що дозволяє забезпечити відсутність
істотних деформацій при бетонуванні міжтрубного простору.
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Товщину елементів захисної обробки для відновлення каналізаційного
тунелю з проектним діаметром 1840 мм рекомендується приймати не менше
20-30 мм з можливим збільшенням до 40-50 мм, виходячи з технологічних
вимог, а також з урахуванням конструкції вузлів поздовжніх і кільцевих
сполучень елементів.
Технологія виконання робіт у каналізаційному тунелі з внутрішнім
діаметром 1840 мм для ділянки довжиною 300 м передбачає такі етапи:
тимчасове перекриття транспортування стічних вод;
монтаж конструкції перекриття тунелю, що входить до стартової шахти
і не підлягає санації, з улаштуванням у перекритті входу труби-катетера;
монтаж у стартовій шахті на трубі-катетері однієї засувки при
транспортуванні стічних вод у трубі діаметром 600 мм, двох засувок та між
ними насоса для труби діаметром 300 мм;
монтаж труби-катетера в тунелі, що підлягає відновленню, від
стартової до цільової шахти;
транспортування стічних вод через трубу-катетер;
підготовка склепової та лотокової частини тунелю до монтажних робіт;
монтаж

трубопроводу

із

плоских,

заздалегідь

виготовлених

у

заводських умовах, конструкцій із ВПКМ
заміна по ходу виконання монтажних робіт опорних частин трубикатетера з початкового їх спирання на лотокову частину тунелю з подальшим
спиранням на лотокову частину труби, складеної з елементів ВПКМ;
ін’єктування міжстінного простору бетонною сумішшю за допомогою
бетононасоса.
На рис. 4.16 представлено схему ремонтно-відновлювальних робіт при
застосуванні однієї засувки для труби-катетера діаметром 600 мм, на рис.
4.17 – двох засувок та насоса для труби-катетера діаметром 300 мм.
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Рис. 4.16. Технологічна схема ремонтно-відновлювальних робіт із транспортування стічних вод через трубукатетер діаметром 600 мм
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Рис. 4.17. Технологічна схема ремонтно-відновлювальних робіт із транспортування стічних вод через трубукатетер діаметром 300 мм
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У табл. 4.4 представлено калькуляцію витрат праці при ремонтновідновлювальних роботах з використанням труби-катетера діаметром 600 мм.
Таблиця 4.4
Калькуляція витрат праці
№

Найменування
технологічних
процесів

1
1

2
Діагностика стану
зруйнованого
колектора
Видалення із
лотокової частини
колектора стічних
вод
Очищення і
підготовка
поверхні до
ремонтновідновлювальних
робіт
Укладання та
приєднання
катетера Ø600 мм
Встановлення
засувок сталевих
Ø 600 мм
Монтаж арматурної
сітки
Транспортування,
встановлення і
з’єднання
облицювального
покриття із
вторинних
полімерних
матеріалів
Монтаж
устаткування для
нагнітання бетону в
міжтрубний
простір
Бетонування
міжтрубного
простору методом
ін’єктування

2

3

4

5

6
7

8

9

Обґрунтування
Од.вим.
(ЕНиР,
ДБН)
3
4
Калькуляція
Калькуляція
§ Е11-74
(прим.)

§ Е9-2-7
(прим.)
РН16-265
РН19-305 (прим.)
§ Е11-5,
п.3.3, а
(прим.)

-

Калькуляція

-

-

-

-

100 м
Ізолюв.
поверхні

Склад ланки
Проф. К-сть
8

9

-

-

Бетонщик 4р-1
3р.-1
2р.-2
Монтаж. 5р.-2
трубопров. 3р.-4

2

17,33

4,7

81,45

Монтаж. 5р.-2
трубопров. 3р.-4

1м
трубопр.

300

0,36

шт.

2

8,86

Монтаж. 4р.-1
17,72 трубопров. 2р.-1

0,15

259,9

1695,6 0,182

308,6

1 м2
1733,3
поверх.

1 м2
ізоляц.

-

Норма Витрати
Об’єм часу, праці,
робіт люд.- люд.год.
год.
5
6
7

-

100 м3

-

0,3629

-

665

108

-

Монтаж.
трубопров.
Монтаж.
трубопров.

5р.-2
3р.-2
4р.-1
3р.-1
2р.-2

Бетонщик 4р-1
3р.-1
2р.-2

Бетонщик 4р-2
3р.-2
241,32
2р.-2
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Продовження таблиці 4.4
1
2
10 Демонтаж
устаткування для
нагнітання бетону
11 Благоустрій
території

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
9
Бетонщик 4р-1
3р.-1
2р.-2
Бетонщик 4р-1
3р.-1
2р.-2

На рис. 4.18 представлено графік виконання робіт для розглянутої
технології ремонтно-відновлювальних робіт із діаметром труби-катетера
600 мм.
Згідно з розробленими конструктивними рішеннями простір між знову
зводжуваною конструкцією з вторинних полімерних композитних матеріалів
і пошкодженою корозією конструкцією заповнюється бетонною сумішшю.
Для цього дібрано склад важкого бетону класу В25 (марки М 300 на цементі
марки ПЦ 500).
Добір складу бетону за розрахунково-експериментальним методом Б.
Скрамтаєва – Ю.М. Баженова з деякими спрощеннями, запровадженими
кафедрою будівельних матеріалів ХНУБА, виконувався таким чином.
Необхідна рухливість бетонної суміші, що характеризується осіданням
конуса (ОК), призначається на місці виконання робіт з урахуванням розмірів
конструкції, ступеня її армування і прийнятого методу ущільнення бетону.
ОК прийнято 5-7 см.
Клас бетону В25 (марки Rб=300 кгс/см).
Усі компоненти бетону: цемент, дрібний і крупний заповнювач –
піддаються випробуванням за методиками, встановленими стандартами.
Питна вода використовується для зачиннення бетону без попередніх
випробувань.
В’яжуче – портландцемент Івано-Франківський ПЦ-500: ДСТУ Б.В.
2.7-85-99.
Rц – активність цементу =500 кгс/см2;
ρо – насипна щільність, 1,2 г/см3;
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ρи – істинна щільність, 3,1 г/см3.
Дрібний заповнювач – пісок кварцовий с модулем крупності Мк=1,25 –
дуже дрібний. ДСТУ Б В.2.7-85-99.
ρо – насипна щільність, 1,5 г/см3;
ρи – істинна щільність, 2,63 г/см3;
Vп – пустотність 45%;
Wn – вологість 1,3%.
Крупний заповнювач – щебінь гранітний фракції 5-20 мм: ДСТУ Б
В.2.7-85-99.
ρо – насипна щільність, 1,45 г/см3;
ρи – істинна щільність, 2,65 г/см3;
Vщ – пустотність щебеню, 44%
Wn – вологість 0,4%.
Вода водопровідна питна ρо=1 г/см3.
Головними чинниками, що визначають міцність бетону, є активність
цементу і величина водоцементного відношення. Залежність між цими
величинами для бетонів із водоцементним відношенням В/Ц≥0,4 (Ц/В=2,5)
визначається такою формулою:
Rб=А · Rц (Ц/В – 0,5),
де А – безрозмірний коефіцієнт, залежний від властивостей і якості
використовуваних матеріалів, значення цього коефіцієнта приймається
відповідно до табл. 4.5.
Таблиця 4.5
Значення коефіцієнта
Коефіцієнт якості дрібного і крупного заповнювачів
Високоякісні
Рядові
Пониженої якості

А
0,65
0,60
0,55
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Рис. 4.18. Графік виконання ремонтно-відновлювальних робіт із використанням конструкцій із ВПКМ з
транспортуванням стічних вод за допомогою труби-катетера діаметром 600 мм
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Знаючи задану міцність бетону та активність цементу, визначаємо
величину водоцементного відношення, перетворивши наведену формулу
відносно невідомого:

А  Rц
В
0,6  500


 0,67.
Ц Rб  0,5 АRц 300  0,6  0,5  500
Визначено витрату води в літрах на 1 м3 бетону залежно від заданої
рухливості бетонної суміші (ОК) з урахуванням крупності щебеню. За
графіком проф. С.О. Миронова витрата води дорівнює 200 л.
Після цього на підставі встановленої водопотреби та водоцементного
відношення розраховано витрату цементу в кілограмах:

В
200

 300 кг,
В / Ц 0,67

Ц
де

В – витрата води на 1 м3 бетону (водопотреба), кг;
В/Ц – водоцементне відношення.
Кількість щебеню (чи гравію) визначено з таких умов:
1) сума абсолютних об’ємів усіх компонентів 1 м3 бетону дорівнює

1000 л, тобто:

Ц



iЦ

П



iП

Щ

iЩ



В

iВ

 1000 ;

2) пустоти крупного заповнювача з урахуванням деякого розсунення
зерен заповнені цементно-пісковим розчином, тобто:

Ц

Ц



П

П



В

В

 VПЩ(г)

Щ

 НЩ ( г )

,

де α – коефіцієнт розсунення зерен крупного заповнювача.
Спільне рішення цих рівнянь дає формулу для визначення витрати
щебеню (чи гравію) в кілограмах:
1000

Щ
VПЩ(г) 



 НЩ ( г )



1

 iЩ



1000
 1247 кг.
1,4
1
0,44 

1,45 2,65

Коефіцієнт α, залежний від витрати цементу і виду заповнювача,
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визначається за графіком і дорівнює 1,4.
Кількість піску в кілограмах визначено на підставі знайдених раніше
величин В, Ц і Щ після перетворення відносно невідомого:


 Ц
Щ 
1225 

 300

П  1000 
В

 1000  
 206 

 2,63  612 кг.
iП
 iЦ


3
,
1
2
,
65



iЩ




Таким чином, витрата матеріалів на 1 м3 бетонної суміші становить:
цемент = 300 кг;
пісок з модулем крупності 1,25 = 612 кг;
щебінь гранітний фракції 5-20 мм =1247 кг;
вода питна водопровідна = 200 кг
З метою підвищення водонепроникності бетону в бетонну суміш
введено золу-винос у кількості 15% від маси цементу і гідрофобну добавку
Sika-1 у кількості 0,8% від ПЦ. Гідрофобна добавка вводиться з водою
зачинення.
Середня щільність бетонної суміші дорівнює:
Ро=Ц+П+Щ+З+В=300+612+1247+45+200=2404 кг/ м3.
Витрата матеріалів на приготування 10 л бетонної суміші становить:
цемент – 3 кг; пісок – 6,12 кг; щебінь – 12,47 кг; вода – 2 кг; зола-винос – 0,45
кг; Sika-1 – 24 г.
Витрата матеріалів на приготування 5 л бетонної суміші становить:
цемент – 1,5 кг; пісок – 3,06 кг; щебінь – 6,23 кг; вода – 1 кг; зола-виос – 0,23
кг; Sika-1 – 12 г.
Проведені випробування кубиків на міцність на стиснення (рис. 4.19)
показали, що їх міцність перевищила передбачувану (300 кг/см2) і склала за
результатами випробувань 310 кг/см2.
Випробування на стійкість проти агресії проводилося в одній з
оглядових шахт, що дало позитивні результати.
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Рис. 4.19. Випробування бетонних зразків
4.3. Розробка конструктивних, технологічних і організаційних рішень,
що підвищують експлуатаційну довговічність оглядових шахт
Аналіз наукових публікацій як вітчизняних, так і зарубіжних учених
[26-28] показує, що руйнування конструкцій оглядових шахт відбувається з
більшою швидкістю, ніж конструкцій тунелів, що проходять через них.
Руйнування оглядових шахт може призвести до аварій, а ремонт і
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відновлення особливо глибоких шахт пов’язані з великими трудовими та
матеріальними витратами.
За участю здобувача було проведено дослідження стану конструкцій
оглядових шахт на каналізаційних тунелях м. Харкова, а також розроблено
конструктивні, технологічні та організаційні рішення з їх ремонту та
відновленню.
При розробці рішень з ремонту і відновлення конструкцій оглядових
шахт було розглянуто декілька варіантів їх пошкоджень. У разі незначної
втрати захисного шару на стінах шахт запропоновано варіант використання
термопластичних полімерних матеріалів, які мають низькі адгезійні
властивості. Донецький ПромбудНДІпроект розробив прогресивний спосіб
кріплення полімерних матеріалів на поверхні залізобетонних конструкцій
шляхом механічного заанкеровування в бетоні заготовок із матеріалу,
гладкого з одного боку і ребристого з іншого. Таким чином, поліетилен з
анкерними

ребрами

служитиме

для

захисту

внутрішніх

поверхонь

залізобетонних конструкцій оглядових шахт, експлуатованих в агресивному
середовищі.
Ребристий поліетилен широко застосовується для ремонту оглядових
шахт як захисний шар виготовлених у заводських умовах залізобетонних
панелей [29, 30].
У розробленому за участю здобувача варіанті відновлення стін
оглядових шахт ребристий поліетилен (рис. 4.20) кріпиться до стіни шляхом
нанесення на стіни цементно-піскового розчину з наступним втоплюванням у
нього виступаючих ребер. В окремих випадках додатково виконується
кріплення поліетилену за допомогою дюбелів із композитних матеріалів (рис.
4.21).
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Рис. 4.20. Ребристий поліетилен

Рис. 4.21. Кріплення ребристого поліетилену до стін шахти
При обстеженні шахти № 10 не було виявлено відхилень форшахти від
проектного положення, значних корозійних і механічних пошкоджень [31].
Внутрішній ізолювальний шар кріплення частково зруйнований і
видалений під час очищення внутрішньої поверхні кріплення (рис. 4.22, а).
Плити перекриття шахти значних корозійних і механічних пошкоджень
не мають.
За результатами вибіркових інструментальних випробувань клас
бетону форшахти і кріплення за міцністю на стиснення не нижче С8/10, плит
– не нижче С12/15 [31].
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Виявлено пошкодження сходів ( корозійний знос косоурів, східців та
огородження з втратою до 40% від первинного перерізу). Корозія елементів –
шарувата. Окремі елементи мають розриви в місцях з’єднання (рис. 4.22, б).

а
Рис. 4.22. Пошкодження конструкцій шахти №10:

б

а – руйнування залізобетонної сорочки; б – корозійний знос сходів
Під час відновлення шахти № 10 було використано метод відновлення
внутрішньої ізоляції за допомогою сорочки з торкрет-бетону з армуванням
композитною склопластиковою арматурою. Схему армування сорочки
представлено на рис. 4.23 [32, 33].

а
б
Рис. 4.23. Схема армування сорочки

в

а – розгортка внутрішньої поверхні шахти; б – сітка С1; в – схема
кріплення сітки С1
Перед

влаштуванням

сорочки

посилення

виконано

попередню
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підготовку внутрішньої поверхні шахти – поверхню очищено від нещільного
і частково зруйнованого шару бетону для поліпшення зчеплення шару
торкрет-бетону, що наноситься, з внутрішньою поверхнею шахти. Процес
очищення поверхні показано на рис. 4.24, а.
Внутрішню

поверхню

бетону

просочено

за

допомогою

гідроізолювального матеріалу типу «Пенетрон». Виконано кріплення до
внутрішньої поверхні шахти сіток армування зі склопластикової композитної
арматури (АКС) ø4 мм, з кроком у поздовжньому і поперечному напрямі 150
мм. Матеріал арматури – склоровінг, зв’язаний полімером на основі
епоксидної смоли. Сітки виконано розміром 1800×1800 мм. Кріплення сіток
виконано за допомогою розпірних анкерів М8, розташованих у шаховому
порядку з кроком 900 мм (рис. 4.24, б, в).

а

б

в
Рис. 4.24. Роботи з відновлення шахти № 10:
а – підготовка внутрішньої поверхні шахти; б, в – змонтовані сітки зі
склопластикової композитної арматури
Для відновлення шахти знадобилося 80 сіток. Витрата арматури ø4АКС
на відновлення шахти № 10 склала 4255 п.м., 85 кг. Змонтовані на внутрішній
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поверхні шахти сітки представлено на рис. 4.24, б, в.
Ремонт стін шахти здійснювався шляхом нанесення торкрет-бетону.
Роботи проводилися на комплекті малогабаритного устаткування, до
складу якого входять двопоршневі розчинобетононасос з тарілчастими
клапанами і робоче сопло з кільцевим насадком. Комплект використано при
відновленні шахти № 10 каналізаційного тунельного колектора 761-го
мікрорайону в м. Харкові.
Двопоршневий бетононасос (рис. 4.25) має два горизонтально
розташованих циліндри: робочий 11 і компенсаційний 3, поршні яких
працюють у протифазі. Рух поршнів здійснюється за допомогою шарнірно
закріпленого шатуна [34, 35].

Рис. 4.25. Двопоршневий розчинобетононасос:
1 – рама; 2 – робочий циліндр із поршнем; 3 – колонка
розчинобетононасоса; 4 – всмоктувальний клапан; 5 – завантажувальний
бункер; 6 – мотор-редуктор; 7 – клинопасова передача; 8 – колінчастий вал; 9
– шатун; 10 – куліса; 11 – шток
Суміш надходить із завантажувального бункера 5 через клапан 4 в
робочу камеру 3 і робочий циліндр 2 під власною вагою при роботі поршня в
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режимі всмоктування. Після заповнення робочого циліндра поршень починає
працювати в режимі нагнітання, витісняючи суміш при відкритому клапані в
компенсаційну камеру і компенсаційний циліндр, об’єм якого в два рази
менший від об’єму робочого циліндра. Клапан 4 закривається. При цьому
частина суміші подається через вихідний патрубок у трубопровід, а частина
заповнює об’єм циліндра, що звільняється поршнем, який працює в режимі
всмоктування. При нагнітальному русі поршня суміш через вихідний
патрубок витискується в трубопровід [34, 35].
Зворотно-поступальний рух поршнів здійснюється за допомогою
шатуна 9, шарнірно сполученого з кривошипно-шатунним механізмом 8.
Силовою установкою прямоточного розчинобетононасоса є моторредуктор 6.
Корпус розчинонасоса, куліса, кривошипно-шатунний механізм і
редуктор із електродвигуном встановлено на сталевій зварній рамі 1.
Клапан розчинобетононасоса має обмежувач роботи тарілчастого
клапана. До компенсаційної камери фланцовим з’єднанням кріпиться
вихідний патрубок з нагнітальним трубопроводом, що має манометр для
візуального контролю за тиском. Нагнітальний трубопровід має прохідний
переріз 50 мм, розрахований на тиск до 2 МПа.
Трубопроводом суміш подається до торкрет-сопла, звідки частки
бетонної суміші вилітають із заданим запасом кінетичної енергії та
накидаються

на

оброблювану

поверхню.

Технічну

характеристику

прямоточного розчинобетононасоса представлено в табл. 4.6.
Технологічний комплект устаткування, на якому проводилися роботи:
пересувна компресорна установка ДК-9 (рис. 4.26);
дизель-генератор потужністю 100 кВт;
двопоршневий розчинобетононасос;
торкрет-сопло із кільцевим насадком;
гумові шланги діаметром 50 мм і 32 мм. Шланг діаметром 32 мм
використовувався для подання додаткового потоку повітря в кільцевий
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простір торкрет-сопла.
Таблиця 4.6
Технічна характеристика прямоточного розчинобетононасоса
Характеристика
Продуктивність розчинобетононасоса, м3/ч
Робочий тиск, що розвивається, МПа
Гранична дальність подачі, м:
по горизонталі
по вертикалі
Максимальна крупність заповнювача, мм
Діаметр робочого поршня, мм
Діаметр компенсаційного поршня, мм
Хід робочого поршня, мм
Хід компенсаційного поршня, мм
Габаритні розміри, мм
довжина
висота
ширина
Маса, кг
Діаметр гумотканинних рукавів, мм
Потужність ел. двигуна, кВт

Значення
4,5
0,8
200
70
10
90
90
130
70
1430
1450
715
400
50
7,5

Бетонна суміш з добавкою готувалася в гравітаційному змішувачі.

Рис. 4.26. Дизель-генератор потужністю 100 кВт, компресорна
установка ДК-9
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При цьому проводилася підготовка торкретованої поверхні (очищення і
ґрунтування),

посилення

внутрішньої

поверхні

шахти

колектора

здійснювалося встановленням склопластикової армувальної сітки по всій
площі торкретованої поверхні глибиною 11,7 м і діаметром 4,7 м (рис. 4.27).
Під час торкрет-робіт застосовувалася бетонна суміш із використанням
сульфатостійкого цементу марки 500 і додаванням пластифікатора для
поліпшення рухливості суміші.
Склад бетонної суміші для проведення торкрет-робіт:
Клас бетону С30-С35.
Витрата складників суміші на 1 м3 бетону:
1. Цемент сульфатостійкий марки 500 – 300 кг;
2. Щебінь фр. 5-10 мм – 250 кг;
3. Щебінь фр. 2-5 мм – 875 кг;
4. Пісок – 875 кг;
5. Вода – 150 л.

Рис. 4.27. Процес мокрого торкретування поверхні шахти за допомогою
робочого сопла з кільцевим насадком
Бетонна суміш наносилася на поверхню в 2 шари, загалом укладено
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10,493 м3 бетонної суміші при ефективній роботі використовуваного
комплекту устаткування, розробленого на кафедрі механізації будівельних
процесів

Харківського

національного

університету

будівництва

та

архітектури.
Слід зазначити, що якість нанесеного покриття відповідає висунутим
вимогам.

Проведені

роботи

підтвердили

працездатність

комплекту

устаткування і доцільність його застосування для виконання торкрет-робіт
способом мокрого торкретування.
На рис. 4.28 представлено графік виконання робіт.
За участю здобувача розроблено рішення з відновлення оглядової
шахти № 1 промпобутового каналізаційного тунелю ХТЗ в м. Харкові, поряд
з якою в грудні 2016 р. сталося обвалення штольні, що сполучає шахту з
основним тунелем.
Шахта прямокутної форми в плані з внутрішніми розмірами 5,0×5,0 м
Глибина до лотока становить 16,0 м.
Кріплення шахти монолітне залізобетонне товщиною 300 мм.
Під час обстеження шахти виявлено корозію бетону кріплення на
глибину до 200 мм, корозію арматури 60-80% перерізу, на окремих ділянках
до 100%, відшаровування та руйнування арматурних сіток.
З метою відновлення оглядової шахти запропоновано посилення
кріплення

за

допомогою

збірних

залізобетонних

панелей,

що

встановлюються всередині шахти. Панелі обробки виконано з бетону з
класом міцності на стиснення С25/30, товщина панелей – 300 мм. Внутрішню
поверхню панелей для захисту від дії агресивного середовища виконано з
покриттям шаром полімербетону товщиною 20 мм. Арматура класу А400С.
Приклади розрахунку несучих конструкцій систем водовідведення
наведено

в

роботах

О.М.

Добромислова

[37],

Р.І.

Бергена

[38].
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Рис. 4.28. Графік виконання робіт на шахті № 10 каналізаційного тунелю 761-го мікрорайону в м. Харкові
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Виконано

перевірний

розрахунок

посиленого

кріплення

шахти

збірними залізобетонними панелями на навантаження від власної ваги
конструкцій шахти, активного горизонтального тиску ґрунту (питома вага
грунту γ=1800 кг/м3, кут внутрішнього тертя φ=36°), горизонтального тиску
від тимчасового розподіленого навантаження.
Розрахунок виконано в програмному комплексі ЛІРА з використанням
модуля ҐРУНТ.
Кріплення шахти змодельовано пластинчатими

КЕ тип 41

–

універсальний прямокутний КЕ оболонки.
До моделі кріплення шахти за допомогою модуля ҐРУНТ підключено
модель ґрунту із заданими інженерно-геологічними умовами. У модулі
ҐРУНТ виконано тріангуляцію та експорт в основну розрахункову схему
тривимірного ґрунтового масиву (рис. 4.29, 4.30).
Загружение 1

Y
X

Рис. 4.29. Розрахункова схема. Тривимірний ґрунтовий масив. Вигляд у
плані
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Загружение 1

Z
X

Рис. 4.30. Розрахункова схема. Тривимірний ґрунтовий масив. Розріз
Ґрунтовий масив змодельовано з використанням КЕ тип 276 – фізично
нелінійний об’ємний 8-вузловий ізопараметричний КЕ ґрунту (довільний
гексаедр).
Розрахунок виконано в нелінійній постановці. Метод розрахунку –
простий кроковий.
Епюри внутрішніх зусиль представлено на рис. 4.31-4.34.
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Рис. 4.31. Ізополя згинального моменту Мх, т·м/м
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Загружение 1
Изополя напряжений по M y
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Рис. 4.32. Ізополя згинального моменту Му, т·м/м
-54.6
-47.7
Загружение 1
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Рис. 4.33. Ізополя напружень від поздовжніх сил Nx, т/м2
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Рис. 4.34. Ізополя напружень від поздовжніх сил Nу, т/м2
За результатами розрахунку запропоновано армувати панелі двома
сітками, розташованими біля внутрішньої та зовнішньої грані. Поздовжня
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(вертикальна) арматура сіток Ø12 А400С з кроком 200 мм (або Ø10А400С з
кроком 150 мм), поперечна (горизонтальна, окружна) арматура сіток Ø18
А400С з кроком 200 мм (рис. 4.35).

Рис. 4.35. Схема армування залізобетонної панелі
По контуру збірних панелей передбачено арматурні випуски для
влаштування стиків. Рівноміцні стики арматури виконано на зварюванні,
вузли стиків замонолічені.
Після транспортування панелей на майданчик поблизу оглядової шахти
виконується їх укрупнене складання в монтажні блоки з подальшим
опусканням в оглядову шахту (рис. 4.36). Далі виконується бетонування
чотирьох вузлів і заповнення міжстінного простору бетонною сумішшю.
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Рис. 4.36. Монтаж укрупненого блока в оглядову шахту
4.4. Вибір матеріалів для влаштування монолітної залізобетонної
обробки дублюючих тунелів
Одним із основних елементів каналізаційних тунелів є вторинна
монолітна залізобетонна обробка, що влаштовується всередині тунелю і
призначається для гідроізоляції. При цьому згідно з діючими нормами [44]
вона в розрахунок на навантаження від гірського тиску не включається.
Відповідно
каналізаційних

до

цих

тунелів

норм

бетон

необхідно

для

елементів

встановлювати

конструкцій

залежно

від

гідрогеологічних умов у районі будівництва, можливого внутрішнього тиску
і з урахуванням заходів захисту залізобетонних і бетонних конструкцій від
корозії, але не нижче від марки водонепроникності, яку рекомендують

190
приймати W12-W20 (не нижче W6).
У системі водовідведення найважливішою темою є тема довговічності
бетону в умовах кислотної агресії. Важливим критерієм довговічності є
стійкість до дій кислот і сульфатів. Сірчана кислота (H2SО4) в ґрунтових
водах, хімічні відходи або продукти окиснення з інших сполук сірки можуть
агресивно впливати на складові бетонної матриці та розчиняти їх. У
каналізаційних

трубопроводах

і

тунелях

можуть

виникати

сильні

пошкодження в результаті розвитку сірчанокислотної корозії біогенного
характеру (БСК – BSK) або в результаті несанкціонованого скидання
брудних промислових вод, що містять кислоти або сульфати. Для бетонів, що
зазнають сильної хімічної дії, важливо створювати перешкоду при
проникненні агресивного середовища в бетонну матрицю, або ж початкові
матеріали бетону повинні мати достатню стійкість проти цієї агресивної дії.
Головною властивістю бетону (СУБ – SVB) є самоущільнення за
допомогою власної ваги. Завдяки своїй високій рухливості бетон звільняється
від повітря без будь-яких енерговитрат.
Підвищена рухливість забезпечує отримання комплексних структур з
високим ступенем армування. Особливі властивості самоущільнюваного
бетону перетворюють його на економічну, екологічну і планувальну
альтернативу відомому звичайному бетону.
Через безліч видів складів бетону такі властивості, як довговічність
самоущільнюваного бетону, порівняно зі звичайним бетоном, мало вивчені.
Виходячи з цього, метою досліджень, що проводяться, стала розробка
самоущільнюваного бетону, зручного в роботі, такого, що має підвищену
стійкість до хімічної агресії в системах водовідведення.
Для

досягнення

високої

структурної

щільності

запропоновано

комбінацію з цементу і золи-виносу в кількості 15% від маси цементу і
гідрофобної добавки Sika-1 у кількості 0,8% від ПЦ. При цьому гідрофобна
добавка вводиться з водою зачинення.
Для влаштування залізобетонної монолітної обробки дублюючих
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тунелів згідно з нормативними документами [38-46] використовується бетон
класу В15. Роботи з улаштування обробки виконуються з використанням
тунельної опалубки.
Дібрано склад важкого бетону класу В15 (марки М200 на цементі
марки ПЦ500).
Знаючи задану міцність бетону та активність цементу, визначаємо
величина водоцементного відношення, перетворивши приведену формулу
відносно невідомого:

А  Rц
В
0,6  500


 0,71.
Ц Rб  0,5 АRц 200  0,6  0,5  500
Визначено витрату води в літрах на 1 м3 бетону залежно від заданої
рухливості бетонної суміші (ОК) з урахуванням крупності щебеню. За
графіком проф. С.О. Миронова витрата води дорівнює 200 л.
Після цього на підставі встановленої водопотреби і водоцементного
відношення розраховано витрату цементу в кілограмах:

В
200

 282 кг,
В / Ц 0,71

Ц
де

В – витрата води на 1 м3 бетону (водопотреба), кг;
В/Ц – водоцементне відношення.
Кількість щебеню (чи гравію) визначено з таких умов:
1) сума абсолютних об’ємів усіх компонентів 1 м3 бетону дорівнює

1000 л, тобто:

Ц

iЦ



П

iП



Щ

iЩ



В

iВ

 1000 ;

2) пустоти крупного заповнювача з урахуванням деякого розсунення
зерен заповнено цементно-пісковим розчином, тобто:

Ц

Ц



П

П



В

В

 VПЩ(г)

Щ

 НЩ ( г )

,

де α – коефіцієнт розсунення зерен крупного заповнювача.
Спільне рішення цих рівнянь дає формулу для визначення витрати
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щебеню (чи гравію) в кілограмах:
1000

Щ
VПЩ(г) 



 НЩ ( г )



1



iЩ

1000
 1250 кг.
1,39
1
0 ,44 

1,45 2 ,65

Коефіцієнт α, що залежить від витрати цементу і виду заповнювача,
визначається за графіком і дорівнює 1,39.
Кількість піску в кілограмах визначено на підставі знайдених раніше
величин В, Ц і Щ після перетворення відносно невідомого:


 Ц
Щ 
1225 

 282
П  1000  
В

 1000  
 200 

 2,63  624 кг.
iП
 iЦ


3
,
1
2
,
65



iЩ 



Таким чином, витрата матеріалів на 1 м3 бетонної суміші становить:
цемент = 282 кг;
пісок з модулем крупності 1,25 = 624 кг;
щебінь гранітний фракції 5-20 мм =1250 кг;
вода питна водопровідна = 200 кг
З метою підвищення водонепроникності бетону в бетонну суміш
введено золу-винос у кількості 15% від маси цементу та гідрофобну добавку
Sika-1 у кількості 0,8% від ПЦ. Гідрофобна добавка вводиться з водою
зачинення.
Середня щільність бетонної суміші дорівнює:
Ро=Ц+П+Щ+З+В=282+624+1250+42,3+200=2398 кг/м3.
Витрата матеріалів на приготування 10 л бетонної суміші становить:
цемент – 2,82 кг; пісок – 6,24 кг; щебінь – 12,5 кг; вода – 2 кг; зола-виос –
0,42 кг; Sika-1 – 23 г.
Витрата матеріалів на приготування 5 л бетонної суміші становить:
цемент – 1,41 кг; пісок – 3,12 кг; щебінь – 6,25 кг; вода – 1 кг; зола-винос –
0,21 кг; Sika-1 – 11,5 г.
У каналізаційному господарстві, внаслідок перебігу мікробіологічних
процесів, слід було б піддавати випробуванню бетон на стійкість і
довговічність у спеціальному біореакторі, зважаючи на біогенну кислотну
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(сульфатну) корозію за наявності тіобактерій та шкідливої дії сірчаної
кислоти (H2SO4). Для перенесення результатів випробувань на практику
потрібні подальші дослідження щодо ступеня агресивності середовища і часу
протікання його агресивної дії на підприємстві, що займається питаннями
водовідведення.
Слід хоч би в узагальненій формі одержати наукові дані, якщо не для
отримання максимально кислотостійкого бетону, то хоч б досягнення
найвищого ступеня стійкості шляхом розробки подальших модифікацій, які
забезпечать більшу довговічність споруд і, таким чином, допоможуть
скоротити економічні витрати на бетони таких складів.
Через відсутність спеціального біореактора було запропоновано
провести випробування виготовлених кубиків на міцність у лабораторних
умовах з подальшим випробуванням цілих кубиків з цієї партії на їх стійкість
проти дії агресивного середовища в одній з оглядових шахт.
Після набору міцності впродовж 28 діб випробування кубиків
показали, що їх міцність перевищує проектну. Тобто, при запроектованій
міцності В15 (200 кг/см2) у результаті випробувань (рис. 4.37) отримали
міцність 205 кг/см2.
Тривале перебування кубиків в оглядовій шахті показало їх високу
стійкість до агресивного середовища, що свідчить про можливість
використання розробленого складу бетону для влаштування обробки
дублюючих тунелів.
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Рис. 4.37. Випробування кубиків на міцність
4.5. Економічна ефективність розроблених рішень
При визначенні ефективності розроблених рішень у роботі виконано
порівняння вартості робіт з ремонту та відновлення каналізаційних тунелів із
внутрішнім діаметром 1840 мм з використанням конструкцій із ВПКМ та
поліетиленових труб подібного діаметру і склопластикових труб.
При цьому в основу розрахунку покладено припущення, що монтажнобудівельні роботи з використанням цих конструкцій значно не відрізняються
за вартістю. Основним показником прийнято вартість конструкцій, які
застосовуються для ремонтно-відновлювальних робіт. У табл. 4.7 наведено
показники вартості.
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Таблиця 4.7
Вартісні показники матеріалів і конструкцій для відновлення тунелю
№
з/п
1
2
3

Найменування конструкцій

Одиниця виміру

Поліетиленова труба Spiro
діаметром 1724 мм
Склопластикова труба
діаметром 1600 мм
Конструкції з ВПКМ
діаметром 1750 мм

м.п.

Вартість
одиниці*, грн.
17210

м.п.

25140

м.п.

2040

* у цінах станом на березень 2017 р.

Таким чином, результати порівняння свідчать, що вартість конструкцій
із ВПКМ нижча порівняно з вартістю поліетиленових та склопластикових
труб.
Запропонована в роботі технологія ремонтно-відновлювальних робіт із
транспортуванням стічних вод через трубу-катетер дозволяє: по-перше,
виконувати роботи за відсутності в тунелі не тільки стічних вод, але й газів,
включаючи сірководень.
В умовах відновлення тунелю з використанням поліетиленових або
склопластикових труб необхідно відключати трубу-катетер у стартовій
шахті, яка може заважати введенню труби в тунель. При використанні
панелей із ВПКМ такої проблеми немає. Це, у свою чергу, скорочує час на
виконання всього комплексу ремонтно-відновлювальних робіт в 1,5 раза.
Дібраний склад бетонної суміші для заповнення міжстінного простору
та випробування кубиків показав здатність отриманого бетону протистояти
агресивному

середовищу

каналізаційного

тунелю

та

витримувати

навантаження від ґрунтових вод.
Для улаштування обробки дублюючих тунелів дібрано склад бетонної
суміші, яка має підвищену водонепроникність за рахунок спеціальних
добавок.

Використання

дібраного

складу

бетонної

суміші

дозволяє

улаштовувати конструкцію обробки тунелю, яка в змозі протягом 30 років
протистояти агресивному середовищу надводної частини тунелю.
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Ремонтно-відновлювальні

роботи

на

оглядових

шахтах,

які

виконувались із використанням композитної арматури та кислотостійкої
бетонної суміші, дають можливість на 30-40 років подовжити експлуатаційну
довговічність шахт.
Для оглядових шахт, стіни яких зруйновані на 50% і більше,
запропоновано використання заздалегідь виготовлених стінних панелей з
покриттям полімербетоном із того боку, на який діє агресивне середовище.
Виготовлення таких панелей у заводських умовах, укрупнення їх у
монтажні блоки з подальшим опусканням в оглядову шахту та заповнення
міжстінного

простору

кислотостійкою

бетонною

сумішшю

дозволяє

провести ці роботи в більш короткі терміни, порівняно з варіантом, коли
ремонт стін виконується з використанням опалубки та монолітного
залізобетону.
Крім цього, існує необхідність враховувати перебування робітників в
загазованому середовищі оглядових шахт.
Висновки до розділу 4.
Дослідження матеріалів, які можуть успішно експлуатуватися в умовах
агресивного середовища, показало, що основним серед них є поліетилен.
Проведені в КП «Харківводоканал» дослідження засвідчили ефективність
використання не лише поліетилену для захисту від корозії конструкцій
мереж водовідведення, але й матеріалів, виготовлених із вторинних
полімерних композитних матеріалів.
Це лягло в основу запропонованої за участю здобувача технології
ремонту та відновлення каналізаційних тунелів із використанням елементів із
вторинних полімерних композитних матеріалів.
Розроблена технологія передбачає виготовлення збірних елементів із
полімерних відходів за видами полімерів у морфологічному складі ТПВ
житлового і нежитлового сектору м. Харкова, які за масою становлять:
поліетилен – 80 %;
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поліпропілен – 10 %;
полістирол – 10 %;
інші види полімерів у композиції – 5 %.
Для влаштування конструкції, що відновлює пошкоджене склепіння
тунелю з внутрішнім діаметром 1840 мм, прийнято конструкцію з
полімерних тюбінгів товщиною до 20 мм та діаметром 1750 мм. Для
посилення конструкції, згідно з проведеним розрахунком, передбачається
армування простору між існуючою і новою конструкцією композитною
арматурою з подальшим його бетонуванням бетоном клас В25. З метою
підвищення водонепроникності бетону до складу бетонної суміші введено
золу-винос у кількості 15 % від маси цементу і гідрофобну добавку в
кількості 0,8 % від ПЦ. Як свідчать розроблені графіки виконання робіт,
тривалість процесів відновлення тунелю становить порядку 20 змін на 300
погонних метрів.
Розроблена в цьому розділі технологія відновлення тунелів із
використанням

конструкцій

із

вторинних

полімерних

композитних

матеріалів дозволяє проводити ці роботи не на всій протяжності тунелю, а на
окремих його ділянках у разі пошкодження склепової частини в окремих
місцях. Використання труби-катетера для транспортування стічних вод дає
можливість виконувати роботи за умов відсутності стічних вод у тунелі. При
цьому влаштування обробки з великоформатних листів, виготовлених із
ВПКМ, можна робити без демонтажу труби-катетера в оглядовій шахті. У
цьому полягає відмінність від технології робіт із використанням труб із
поліетилену

або

склопластику,

коли

при

кожній

подачі

труби

у

відновлюваний тунель необхідно демонтувати трубу-катетер в оглядовій
шахті з подальшим, після подачі труби, її відновленням.
Розрахунок економічної ефективності розробленого рішення показав,
що вартість одного погонного метра конструкцій із ВПКМ становить близько
2000 грн; вартість труб з поліетилену – 17210 грн на погонний метр;
склопластикових труб – 24140 грн на погонний метр.
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Розроблена за участю здобувача технологія ремонтно-відновлювальних
робіт із відновлення стін оглядових шахт дозволила з незначними трудовими
і матеріальними витратами відновлювати стіни шахт. При цьому під
безпосереднім

керівництвом

здобувача

було

виконано

роботи

з

використанням торкрет-бетонних установок, розроблених ученими ХНУБА.
При виконанні цих робіт було застосовано запропоновану здобувачем
композитну арматуру для армування пошкоджених корозією стін і дібрано
склад корозійностійкої бетонної суміші. Усі роботи виконувалися згідно з
графіком, розробленим здобувачем.
Для влаштування монолітної залізобетонної обробки дублюючих
тунелів було дібрано склади бетонної суміші, в яких для досягнення високої
структурної щільності було запропоновано комбінацію з цементу і золивиносу в кількості 15 % від маси цементу і гідрофобної добавки Sika-1 у
кількості 0,8 % від ПЦ. Гідрофобна добавка повинна вводитися з водою
зачинення.
Після набору міцності зразки у формі кубиків 10×10 см, випробувані в
лабораторії університету, підтвердили проектну міцність. У зв’язку з
відсутністю в лабораторії біореактора було прийнято рішення провести
випробування корозійної стійкості кубиків шляхом тривалого знаходження в
одній із оглядових шахт із високим агресивним середовищем.
Влаштування обробки в побудованих дублюючих тунелях передбачено
або шляхом нанесення з використанням торкрет-бетонних установок, або з
використанням тунельної опалубки.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
У

дисертаційній

роботі

організаційно-технологічні

науково

рішення,

обґрунтовано
спрямовані

та
на

розроблено
підвищення

експлуатаційної довговічності комплексу споруд каналізаційних тунелів.
1. Проведені дослідження показали, що каналізаційні тунелі великих
міст України зношені внаслідок тривалої експлуатації, неефективних рішень
щодо захисту конструкцій від впливу агресивного середовища, низької якості
матеріалів і конструкцій, які застосовувались під час будівництва.
Відновлення нормативних експлуатаційних характеристик, підвищення
довговічності каналізаційних тунелів – витратна і технічно складна задача,
вирішення якої гостро необхідне для запобігання аваріям, у тому числі таким,
що мають серйозні екологічні наслідки. Існуючі сучасні технології виконання
робіт, матеріали та конструкції, що застосовуються для ремонтновідновлювальних робіт із різною ефективністю, вирішують ці задачі, разом з
тим потреба зниження витрат на ремонтно-відновлювальні роботи вимагає
пошуку

економічно

ефективних

матеріалів,

конструкцій

та

методів

виконання робіт.
2. Основними факторами, які не дозволяють ефективно виконувати
ремонтно-відновлювальні роботи в каналізаційних тунелях міста Харкова, є:


відсутність

кільцювання

мережі

каналізаційних

тунелів

із

включенням до мережі кільцювання дублюючих тунелів, які до цього часу не
експлуатуються. Це не дає можливості вести роботи в тунелях за умов
відсутності стічних вод;


на сьогодні відстані між оглядовими шахтами на каналізаційних

тунелях у 3-4 рази перевищують нормативні, що пояснюється відсутністю
держаних норм на момент їх будівництва. Відстань між оглядовими
шахтами, яка в окремих випадках перевищує 1 км, по-перше – погіршує
експлуатацію тунелів через неможливість їх вентиляції, по-друге –
ускладнює виконання робіт з їх ремонту та відновлення.
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3. Виконаний аналіз факторів, які ведуть до руйнації залізобетонних
конструкцій тунелів та оглядових шахт на прикладі мереж водовідведення
м. Харкова, підтвердив висновки вітчизняних та зарубіжних фахівців, що
основною причиною руйнації конструкцій є утворення сірководню в
склеповій частині тунелю та оглядових шахтах, який ініціює біогенну
сірчанокислотну агресію.
4. При дослідженні матеріалів і конструкцій, які дозволяють підвищити
корозійностійкість конструктивних елементів тунелів і шахт, установлено,
що особлива увага повинна приділятися бетонним сумішам із хімічними
добавками, полімерним матеріалам і конструкціям. Одним із ефективних
методів ремонту та відновлення тунелів є «метод вставок» із застосуванням
поліетиленових, склопластикових та базальтопластикових труб.
5. Проведені дослідження показали, що не тільки поліетилен, але і
матеріали, виготовлені із вторинних полімерних композитних матеріалів, є
достатньо ефективними для захисту конструкцій від корозії. З використанням
результатів досліджень, отриманих фахівцями КП «Харківводоканал», в
роботі

розроблено

використанням
композитних

технологію

елементів,
матеріалів.

ремонту

та

відновлення

виготовлених

із

вторинних

Організаційно-технологічні

тунелів

із

полімерних

рішення

ремонту

тунелів передбачають захист конструкцій від корозії шляхом монтажу кільця
із цих елементів із попереднім армуванням міжстінного простору та
подальшим ін’єктуванням цього простору бетонною сумішшю класу В25.
Попередній розрахунок носійної здатності нової конструкції, з
використанням методу скінченних елементів, показав її високу носійну
спроможність.
Розроблена

технологія

відновлення

тунелів

із

використанням

конструкцій із вторинних полімерних композитних матеріалів дозволяє
виконувати роботи не на всій протяжності тунелю, а на окремих його
ділянках

у

Використання

разі

часткового

пошкодження

його

труби-катетера для транспортування

склепової
стічних

частини.
вод

дає
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можливість проводити роботи в умовах відсутності стічних вод у тунелі. При
цьому виконання обробки із великоформатних листів, виготовлених із
ВПКМ, можна здійснювати без демонтажу труби-катетера в оглядовій шахті.
У цьому полягає відмінність від технології робіт із використанням труб із
поліетилену

або

склопластику,

коли

при

кожній

подачі

труби

у

відновлюваний тунель необхідно демонтувати трубу-катетер в оглядовій
шахті з подальшим, після подачі труби, її відновленням.
Розрахунок економічної ефективності розробленого рішення показав,
що вартість одного погонного метра конструкцій з ВПКМ становить близько
2000 грн.; вартість труб з поліетилену – 17 210 грн на погонний метр;
склопластикових труб – 24 140 грн на погонний метр.
6. Для ремонту та відновлення частково зруйнованих стін оглядових
шахт у роботі для армування застосовано композитну арматуру та бетонну
суміш на сульфатостійкому цементі, яка наноситься за допомогою торкретбетонних установок. При ремонті та відновленні стін, які зазнали
пошкодження більш ніж на 50 %, застосовано стінні панелі з покриттям із
внутрішньої сторони полімербетоном. Розрахунок носійної

здатності

конструкцій, виконаний з використанням методу скінченних елементів,
показав їх високу носійну здатність.
7. Для

підготовки

до

експлуатації

дублюючих

тунелів,

водонепроникність конструкцій яких не відповідає нормативним вимогам, у
роботі дібрано склад бетонної суміші, в якій для досягнення високої
структурної щільності запропоновано комбінацію із золи-виносу в кількості
15 % від маси цементу та гідрофобної добавки Sika-1 в кількості 0,8 % від
ПД. Зразки було досліджено в лабораторії, що підтвердило їх проектну
міцність. Нанесення бетонної суміші на стіни дублюючих тунелів
передбачається або торкрет-бетонними установками, або з використанням
тунельної опалубки.
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