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Всеукраїнський науковий семінар “Методи підвищення ресурсу міських
інженерних інфраструктур” проводиться на базі Харківського національного
університету будівництва та архітектури вже дев’ятий раз, спільно з кафедрами
університету:
«Водопостачання,
каналізації
і
гідравлики»,
«Теплогазопостачання, вентиляції та використання ТВЕР», «Безпеки
життєдіяльності та інженерної екології» та «Технології будівельного
виробництва».
В роботі семінару приймають участь провідні фахівці та вчені будівельної
галузі, житлово-комунального господарства, водних ресурсів, ЗВО не тільки
України, а й Польщі, Німеччини, Словаччини, Чехії та ін. Під час проведення
семінару розглядаються питання, що актуальні на сьогодні. Це: сучасні споруди
і технології водопостачання та водовідведення; техногенні та природні аварії і
катастрофи в системі інженерної інфраструктури, їх прогноз та управління
ризиком; методи ремонту і відновлення міських підземних газопроводів і
тепломереж; інженерні інфраструктури міста та їх вплив на навколишнє
середовище. Вирішення цих актуальних питань дозволить суттєво підвищити
роботу системи життєзабезпечення міста.
Отримані рішення направляються для подальшого розгляду до
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Міністерства освіти і науки України, Державного
агентства водних ресурсів України.

© Науково-технічна рада ХНУБА,
Академія будівництва України,
Рада молодих учених ХНУБА
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АЕРОТЕНКІВ
З ЗАКРІПЛЕНИМ БІОЦЕНОЗОМ
Айрапетян1 Т.С. канд. техн. наук, доц.,
Карагяур2 А.С. д-р техн. наук, доц.
1
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова, м. Харків
2
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Скидання неочищених і недостатньо очищених стічних вод у поверхневі
водойми постійно погіршують їхній стан. Тому глибоке очищення стічних вод є
однією з найважливіших проблем на сьогоднішній день.
На сьогодні більшість стічних вод, що централізовано відводяться,
очищаються на міських очисних спорудах в аеротенках. Однак існуюча
традиційна технологія біологічного очищення характеризується недостатньою
ефективністю і не завжди здатна забезпечити встановлені нормативи.
Ефективність вилучення органічних забруднень в аеротенках
біологічними методами можна значно підвищити, якщо поряд з завислим
біоценозом (активним мулом) забезпечити влаштування в об’ємі аеротенка
споруди додаткового завантаження (сіток, насадок і т.і.) на поверхні яких
утворюється біоплівка з високою концентрацією мікроорганізмів. Так як в
цьому
випадку
вилучення
органічних
забруднень
відбувається
мікроорганізмами в аеробних умовах, то для їх росту і життєдіяльності
необхідно забезпечення безперебійного постачання кисню. В цьому випадку в
системах аерації необхідно забезпечити такий кисневий режим в реакторі, при
якому швидкість біологічної очистки не повинна лімітуватись кількістю кисню,
який знаходиться в реакторі. Для оцінки і аналізу кисневого режиму в
аеротенках-змішувачах і аеротенках-витискувачах з врахуванням особливостей
подачі та споживання кисню завислим і закріпленим біоценозом побудовані
математичні моделі, які зводяться до реалізації відповідних рівнянь
матеріального балансу записаних відносно концентрації кисню. В результаті
реалізації цих моделей запропоновані методи розрахунку параметрів кисневого
режиму для різних технологічних схем в залежності від розташування
елементів завантаження в об’ємі (площі) аеротенка, наявності чи відсутності
його на окремих ділянках аеротенка.
В залежності від прийнятих реакцій в біоплівці і аеротенку при вилученні
органічних забруднень і окисленні процесу, розрахунки полягають у визначені
зміни значень концентрації органічних забруднень L і кисню С в біоплівці,
зокрема на зовнішній і внутрішній поверхні біоплівки і в аеротенку L a і Ca. При
цьому в розрахунках необхідно врахувати конструктивні елементи
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завантаження на яких формується біоплівка, наприклад, чи у вигляді плоских
пластин з отворами чи сітки із окремих стержнів циліндричної форми.
Виконані розрахунки дозволять встановити, який із субстратів (органічні
забруднення чи кисень) буде лімітувати процес очистки, що являється
основним результатом досліджень з використанням біоплівкових моделей.
Таким чином, моделі, які будуть враховувати процеси одночасного
окислення органічних забруднень завислим і закріпленим біоценозом дозволять
обґрунтовано оцінити вплив різних факторів очищення в аеротенках. Ці
процеси пов’язані з утворенням біоплівки різної товщини та структури на
поверхні додаткового завантаження (сітки) в об’ємі аеротенка.
Визначені за допомогою чисельних методів параметри очищення стічних
вод з врахуванням впливу різних факторів очищення дадуть можливість
одержати надійні і достовірні результати. За отриманими результатами можна
оцінити ефективність роботи аеротенків за рахунок впровадження додаткових
елементів з закріпленим біоценозом (біоплівкою).

ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ
В БУДІВЛЯХ
Сироватський О.А. канд. техн. наук, доц., Гайдучок О.Г. канд. техн. наук,
асист., Вертипорох С.С. студ., Рева В.Є. студ.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
На сьогодні питання раціонального водоспоживання в будинках стоїть
достатньо гостро. У зв’язку з підвищенням вимог до якості питної води і
зростом цін на енергоносії собівартість води кожного року суттєво зростає.
Тому зменшення непродуктивних втрат води населенням, її раціонального
використання є досить актуальною задачею.
Проведені нами літературні дослідження показали, що до раціональних
заходів в сфері водоспоживання, які забезпечують зменшення непродуктивних
втрат води, відносяться такі:
1) використання надійної сучасної водорозбірної арматури, яка зменшує
витоки води (арматура з керамічними ущільнювачами, з сідлами з нержавіючої
сталі, ущільнювачами з високоякісної гуми і синтетичних ущільнювачів та ін.);
2) застосування змішувачів з однією рукояткою, термостатичних
змішувачів, напів- й автоматичну арматуру, які знижують непродуктивні
витрати води;
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3) використання регуляторів витрат води, які дозволяють зменшити
витрати до чотирьох разів, встановити постійний напір води, незалежно від
тиску в мережі та забезпечити потік води без розбризкування і ударів;
4) встановлення водорозбірної арматури з інфрачервоним датчиком;
5) зниження надлишкового тиску в системах холодного і гарячого
водопостачання шляхом використання водонапірних баків, регуляторів тиску,
витрати, зонування мережі, регулювання приводу насосів, встановлення
аеруючих насадок, струменевипрямувачів, розсікачів струменя, що підвищують
комфорт водокористування при зниженні максимальної витрати води до 3 л/хв;
6) заміна душових насадок з витратою 20 л/хв на насадки з регуляторами
витрати, що забезпечують добрий розпил води при витраті 9 л/хв;
7) стабілізація якості і температури води;
8) встановлення бачків раціонального змиву (4-6 л), подвійного змиву (3 і
6 л) або двокнопочних, які змивають з повним і частковим зливом, змивні
бачки зі стоп-кнопкою (WC-stop).
Вищезазначені технічні заходи дають змогу раціонально споживати воду
і, як наслідок, зменшити витрати на сплату комунальних послуг. Наші наступні
дослідження будуть спрямовані на визначені економічного ефекту від
використання цих заходів.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ
ТРУБЧАСТИХ ЗМІШУВАЧІВ
Епоян1 С.М. д-р техн. наук, проф., Сухоруков1 Г.І. канд. техн. наук, доц.,
Яркін2 В.А. канд. техн. наук, нач. управління, Бабенко1 С.П. канд. техн. наук,
доц., Тимченко1 П.С. студ.
1
Харківський національний університет будівництва та архітектури
2
Комунальне підприємство «Харківводоканал»
Сучасні технологічні схеми підготовки води для питного водопостачання
з поверхневих джерел передбачають її обробку реагентами (коагулянтами,
флокулянтами та ін.).
Для змішування вихідної води з реагентами, як правило, використовують
змішувальні споруди та пристрої к яким і відносяться трубчасті змішувачі.
Трубчасті
змішувачі
широко
використовуються
в
системах
водопідготовки та очищення стічних і промислових вод, тому удосконалення їх
конструкцій, що приведе до підвищення ефективності роботи змішувачів є
актуальною задачею.
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Усі відомі конструкції трубчастих (статичних) змішувачів реагентів з
водою мають недоліки. Недоліками цих конструкцій є неможливість
регулювання інтенсивності змішування, тому що змішувальні елементи або
пристрої для змішування улаштовані стаціонарно, крім того, змішувачі
практично використовуються для змішування тільки одного реагенту з водою.
Для вирішення цих недоліків запропонована нова конструкція
удосконаленого трубчастого змішувача за рахунок того, що в трубі, яка має
форму ексцентричного переходу та розширюється від входу до виходу потоку
рідини, розміщуються не менше ніж чотири секції, які з’єднуються на фланцях.
Перша секція – розподілення першого реагенту, який розподіляється через
розосереджену систему подачі; друга секція – перший змішувальний елемент,
який завантажений зв’язаним пористим матеріалом; третя секція –
розподілення другого реагенту, який розподіляється через розосереджену
систему подачі; четверта секція – другий змішувальний елемент, який
завантажений іншим зв’язаним пористим матеріалом. Розташування
змішувальних елементів в трубі яка має форму ексцентричного переходу
дозволяє зменшувати швидкість руху від входу води, яка змішана з реагентами
до виходу, що є доцільним для не руйнування сформованих пластівців (флокул)
та не давати можливість накопичення повітря в змішувальних елементах у
верхній частині на переломних ділянках, а різний розмір і матеріал
заповнювача зв’язаних пористих змішувальних елементів та їх довжина дає
можливість регулювати інтенсивність та час змішування реагентів з вихідною
водою в самому змішувачі (в змішувальних елементах), з’єднання секцій на
фланцях дозволяє змінювати і розосереджені системи подачі реагентів і
змішувальні елементи в залежності від фізико-хімічних показників якості
вихідної води та типів реагентів які використовуються на станції очищення
води та таким чином регулювати процеси змішування води з реагентами. Крім
того, зв’язані пористі матеріали не змінюють свою пористість та розміри від
зміни швидкості руху рідини в змішувальних елементах, тобто від перепаду
тиску в змішувальних елементах.
Дослідження удосконаленого трубчастого змішувача показали, що зі
збільшенням швидкості руху води в ньому збільшується перепад тиску. Для
зменшення величини перепаду тиску в змішувальних елементах необхідно
застосовувати в якості заповнювача пористого полімербетона матеріали з
великою пористістю (наприклад пластмасові кулі з наскрізними отворами і
т.п.).
Ефективність роботи трубчастого змішувача удосконаленої конструкції
найбільш висока в інтервалі швидкості 0,9 – 1,0 м/с.
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Таким чином, доцільно використовувати удосконалений трубчастий
змішувач в інтервалі швидкості 0,9-1,0 м/с з заповнювачем пористого
полімербетона змішувальних елементів матеріалом великої порістості.

ОПИТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЯ
БЕЗРЕАГЕНТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ВОДОПІДГОТОВКИ
В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОМУ СЕКТОРІ
Кюрчев1 В.М. д-р техн. наук, проф., Мовчан1 С.І. канд. техн. наук, доц.,
Андріанов2 О.А. канд. техн. наук, Щелкунов2 В.І. д-р. економ. наук, проф.,
Бережецький3 О.В. канд. техн. наук,
1
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного (м. Мелітополь)
2
Український національний комітет міжнародної торгової палати (ICC
UKRAINE)(м. Київ)
3
ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ» (м. Запоріжжя)
У технологічних схемах систем оборотного тепловодопостачання є
важливою складовою промислового сектору країни, в яких у використовуються
вода, водні розчині, технічні рідини. Процеси підготовки води, її використання
та подальше багаторазового використання водних ресурсів є важливою
складовою складова даної галузі, особливо зважаючи на те, що в результаті
виробничої
діяльності
в
системах
повторного,
оборотного
тепловодопостачання утворюються стічні води.
Життєдіяльність людини безпосередньо або тісно пов’язана з
функціонуванням великої кількості різноманітних підприємств різних галузей
зі значним використанням водних ресурсів в процесі виробництва, насамперед:
- атомна, теплова енергетика, гідроелектростанції
- гірничозбагачувальні комбінати, фабрики, промислові об’єднання
- різного роду шахти, кар’єри, рудоуправління
- електрометалургійні, металургійні заводи, фабрики, комбінати,
об’єднання.
- підприємства машинобудування, харчової та переробної промисловості.
У ході багаторічних експериментальних досліджень апробовано прилад
імпульсної високочастотної підготовки та використання технічної води для
контуру водяного охолодження. Який було успішно випробувано на
промислових підприємствах енергетичного комплексу, гірничозбагачувальної
та ін. галузей.
Прилад використовувався з метою очищення внутрішніх металевих
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елементів контуру водяного охолодження від старого накипу та запобігання
недопущення його утворення, безпосередньо в умовах експлуатації печі.
Застосування приладу імпульсної високочастотної підготовки та
використання технічної води створює умови, при яких досягається ефект:
- суттєвого зменшення нагару оливи на стінках труб
теплообмінника, що сприяє додатковому покращенню температурного
режиму: зменшення нагріву оливи, зменшення пригорання, осаду та окиснення
оливи та усуває необхідність частого її очищення або заміни. При цьому має
місце суттєве зниження експлуатаційних витрат, робіт з поточного
обслуговуванню
технологічного
обладнання
систем
промислового
тепловодопостачання та ін.;
- формування магнетиту у вигляді твердого шару замість типової
форми, а не як пластівців. Відповідно його дія полягає в утворенні бар’єру між
залізом в трубі і водою, реакцією з розчиненим у воді киснем і зупиняє
подальшу корозію. Також магнетит працює як оксид інших металів, що
сприяють виникненню на металі захисної плівки та перешкоджають
подальшому процесу окиснення;
- скін-ефект (поверхневий шар) в процесі електронної водопідготовки
приладом імпульсної високочастотної підготовки та використання технічної
води змінюється спосіб утворення оксидів, внаслідок чого вільні заряди
(електрони) зсуваються від внутрішньої поверхні до зовнішньої, при якому
утворюється поверхневий шар (скін-шар) зі слабким позитивним зарядом. При
цьому, в умовах відсутності вільних електронів, реакція корозії припиняється,
або істотно сповільнюється.
Встановлено, що водоохолодження на функціональних металевих
поверхнях об’єкту дослідження суттєво зменшилась товщина шару відкладів у
трубному просторі пучку труб, внутрішньої частини «коліна» (калача), фланця
під’єднання охолоджуючої води на внутрішніх стінках трубопроводу,
покращився процес тепловіддачі, знищено та виведено біологічні відкладення,
що надає можливість покращити економічну ефективність маслоохолоджувача.
Повний ефект від застосування приладу імпульсної високочастотної
підготовки та використання технічної води досягається у разі відсутності, так
званих «електромагнітних петель» - місць, де труба або обладнання, що
захищається, має жорстке кріплення.
Підсумки випробувань довели надійність, ефективність та тривалість
процесів захисту та боротьби з накипом і біообростанням на робочих поверхнях
елементів контуру без застосування механічного очищення та застосування
хімічних реагентів.
Отримані результати випробувань приладу імпульсної високочастотної
електромагнітної обробки води в робочому режимі, які проводилися у жорстких
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умовах працюючої металургійної печі під час реального виробничого процесу,
наочно довели надійність та ефективність процесу захисту та боротьби з
накипом на робочих поверхнях елементів контуру водоохолодження печі,
забезпечуючи екологічну безпеку водних об’єктів, збільшення міжремонтного
періоду експлуатації феросплавної печі, зменшення обсягів та вартості
ремонтних робіт.
Основними висновками необхідно відзначити наступне:
1. Доведена висока ефективність методу при видаленні наявних та
запобіганні утворення нових карбонатних відкладів на функціональних
поверхнях систем оборотного тепловодопостачання.
2. Перспективна досягнення суттєвого покращання процесів
водоохолодження та тепловідведення, зменшення теплового навантаження на
обладнання, підвищення економічної ефективності ремонтів та експлуатації
основного та допоміжного виробничого обладнання у металургії за рахунок
зменшення трудовитрат та збільшення міжремонтних періодів.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИЩЕННЯ
МАЛОКОНЦЕНТРОВАНОЇ СУСПЕНЗІЇ МЕТОДОМ НАПІРНОЇ
ФЛОТАЦІЇ
Сироватський О.А. канд. техн. наук, доц., Гайдучок О.Г. канд. техн. наук,
асист., Попов А.Ф. студ., Рудь Т.А. студ.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Питання забезпечення населення і промисловості питною водою надійної
якості і на сьогодні є актуальним. Відомі сучасні методи і конструкції очисних
установок, які дозволяють суттєво підвищити ефективність обробки води.
Зокрема, коагуляція мінеральними електролітами, флокуляція синтетичними
реагентами, ультра- та мікрофільтрація. Однак, в сучасних умовах ці методи
вимагають високих енерго- і експлуатаційних витрат і часто не забезпечують
зростаючих вимог до якості очищеної води.
До таких методів відносяться також флотаційні, які рекомендовано
застосовувати при значеннях каламутності вод до 150 мг/л і кольоровості до
200 градусів за ПКШ. Сутність флотаційного методу полягає в специфічній дії
молекулярних сил між бульбашкою газу та часткою. При наближені і зіткненні
у воді бульбашки з гідрофобною поверхнею частки забруднення, тонкий шар,
який їх розділяє, стає нестійким і розривається. Внаслідок цього, їх контакт
призводить до агрегації бульбашки і частки з подальшим спливанням агрегату
на поверхню і його відводу за межі споруди з осадом.
13

На нашу думку, для видалення часток забруднень розміром від 10 -6 до
10-3 м, які є найбільш характерними для природних вод відкритих джерел,
доцільно застосовувати метод напірної флотації. коли бульбашки повітря
виділяються з насиченого під тиском водного розчину після зниження тиску до
атмосферного.
Нами розроблена вдосконалена математична модель очищення
малоконцетрованої суспензії напірною флотацією, яка враховує вплив
затриманих бульбашками часток на швидкість їх спливання, стиснення потоку
бульбашками, а також технологічні та конструктивні параметри споруди. За
допомогою цієї моделі вивчено вплив основних параметрів пристрою на
ефективність його роботи і розроблено ряд удосконалень флотаційного апарату,
які дозволяють інтенсифікувати процес масопередачі зависі з рідкої фази до
газоподібної, тим самим підвищивши якість очищення.
Для перевірки теоретичних даних, отриманих на математичній моделі, в
лабораторії кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки Харківського
національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА) змонтована
експериментальна лабораторна установка, яка являє собою натурний фрагмент
флотаційної камери вдосконаленої конструкції, з можливістю регулювання
основних технологічних параметрів процесу (концентрація завислих речовин,
швидкість висхідного потоку, тиск насичення вихідної води повітрям)
Вихідну суспензію для проведення експериментів готували за допомогою
замутнювача, а саме річкового осаду, що складається з мулових відкладень,
відібраних з ковша водозабору Комплексу водопідготовки «Донець»
відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал». Крупність часток осаду
складає 2 – 5 мкм, що відповідає крупності часток забруднень в
малокаламутних водах.
Флотаційна камера на установці являє собою пристрій, виконаний з двох
циліндрів прозорого органічного скла внутрішніми діаметрами 150 мм і 100 мм.
Циліндр меншого діаметру (100 мм) довжиною 0,8 м закріплений всередині
циліндру більшого діаметру (150 мм) висотою 2 м. Простір між двома
циліндрами заглушений таким чином, щоб туди не надходила вода з нижньої
зони флотаційної камери. В боковій частині камери передбачений випуск для
очищеної води, відбору проб і контролю за продуктивністю установки.
Результати експериментів показали, що вони є збіжними з результатами,
отриманими теоретичним шляхом на математичній моделі. Середня
квадратична похибка не перевищує 14%, що свідчить, що розроблена
математична модель є адекватною, а результати розрахунків, отримані на ній є
достовірними.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗРАХУНКУ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ВІДСТІЙНИКІВ
ВОДОПОСТАЧАННЯ
Епоян1 С.М. д-р техн. наук, проф., Сухоруков1 Г.І. канд. техн. наук, доц.,
Волков2 В.М. канд. техн. наук, заст. ген. дир., Філатов1 С.В. зав. лаб,
Чорнобай1 А.А. студ.
1
Харківський національний університет будівництва та архітектури
2
Комунальне підприємство «Харківвоодоканал»
В системі водопостачання населених міст очисні споруди мають велике
значення тому, що очищають воду до вимог на питну воду . В нашій країні
найбільш поширені двоступеневі схеми очищення води , які включають на
першій ступені горизонтальні відстійники. Горизонтальні відстійники за багато
десятиліть експлуатації зарекомендували себе як прості та надійні споруди.
Але, не зважаючи на довгорічний досвіт експлуатації та дослідження, деякі
питання роботи та розрахунку горизонтальних відстійників залишаються
суперечними.
Розрахунок чисел Рейнольдса для горизонтальних відстійників різної
ширини показав, що вони більше критичного та збільшується зі збільшенням
ширини споруди, тобто збільшується турбулентність потоку, що впливає на
його роботу.
За останні 50-60 років методика розрахунку горизонтальних відстійників
значно змінилася. Основою розрахунку цих споруд є визначення такої довжини
відстійника, яка при прийнятій швидкості руху води в ньому забезпечить
потрібний ефект її освітлення, тобто затримання заданого відсотка зависі. Крім
того не слід забувати і про ширину відстійника тому, що зі збільшенням
ширини відстійника збільшується турбулентність потоку, що веде до
збільшення коефіцієнта об’ємного використання, але до зменшення
ефективності осадження зависі. Урахувати одночасно техніко-економічні
показники і ефективність осадження зависі у відстійнику важко, тому доцільно
приймати ширину відстійника 3 або 6 м.
Розрахунок горизонтальних відстійників за методикою , яка наведена в
ДБН В.2.5-74: 2013 (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні
положення проектування) має деякі зауваження по визначенню його
геометричних параметрів. Так коефіцієнт α (як би його не назвали) повинен
бути присутнім в розрахунках, але не в загальній площі відстійників, а в
довжині кожного відстійника, тобто впливати на роботу кожної споруди. При
використанні його в формулі визначення загальної площі відстійників він буде
тільки збільшувати кількість відстійників, а не впливати на роботу кожної
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споруди. Крім того, довжина відстійника це основа розрахунку горизонтальних
відстійників тому, що осадження зависі відбувається по його довжині.
Пропонується наступна методика розрахунку геометричних параметрів
такої споруди:
– загальна площа відстійників визначається за формулою:
q
,
(1)
F
3,6  U 0
де q – розрахункові витрати, м3/год;
U0 – швидкість випадіння зависі, яка затримується у відстійнику, мм/с,
– довжина відстійника розраховується за залежністю:
H  v 
L1  ср ср
,
(2)
U0
де Нср – середня висота зони осадження , яка приймається 3-3,5 м;
vср – розрахункова швидкість руху води у відстійнику і приймається 6-8,
7-10, 9-12 мм/с, відповідно для вод малокаламутних, середньо каламутних та
каламутних;
α – коефіцієнт який приймається рівним 1,3,
– площа одного відстійника визначається за формулою:
(3)
F1  L1  B1 ,
де B1 – ширина відстійника, яка приймається 3 або 6 м,
– кількість відстійників розраховується по залежності:
F
.
(4)
N
F1
Таким чином, наведені залежності дозволяють визначити геометричні
параметри відстійників і їх кількість з урахуванням сучасних вимог.

СУЧАСНИЙ СТАН КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА СПОРУД
М. ХАРКОВА
Алейнікова А.І. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Останнім часом значна частина аварій припадає на каналізаційні мережі з
діаметром понад 600 мм. Також слід виділити складові експлуатації
каналізаційних мереж та споруд, адже аварії та відмови в їх роботі призводять
до очевидних економічних, екологічних і соціальних наслідків, що є
недопустимим в умовах євроінтеграції України в рамках європейських вимог до
навколишнього середовища та Водну рамкову директиву Європейського
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Союзу. Економічна складова забезпечення працездатності каналізаційних
мереж та споруд постає особливо гостро в умовах обмежених фінансових
ресурсів експлуатуючих підприємств України.
Станом на липень 2020 р. загальна протяжність каналізаційних мереж м.
Харкова складає 1669,534 км, з яких: головних колекторів 341,73 км, колекторів
глибокого залягання 55,57 км, напірних колекторів 104,112 км та 1168,122 км
вуличної та внутрішньоквартальної каналізації. Виконано аналіз сучасного
стану каналізаційних мереж діаметром 600-1500 мм за протяжністю,
матеріалом трубопроводу, строком експлуатації та ступенем зносу. Слід
відмітити, що майже 75% від загальної протяжності каналізаційних мереж
приходить на залізобетонні, які було побудовано понад 40 років тому, та
ступінь зносу яких складає понад 75%.
Аналіз виникнення типових аварій каналізаційних мереж вказує на ряд
причин виходу їх з працездатного стану, а саме: зменшення кількості стоків за
останні 20 років в 2-3 рази, підвищення агресивності стічних вод, та знос
констукцій. Катастрофічний знос розподільчих мереж та недостатнє
фінансування галузі свідчить про необхідність створення системи моніторингу
стійкого функціонування комплексу каналізаційних мереж та споруд, яка буде
ефективним інструментом при комплексному підході щодо підвищення їх
експлуатаційного ресурсу.

CFD МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ
Беляева1 В.В. канд. техн. наук, доц., Берлов2 А.В. канд. техн. наук,
Машихина3 П.Б. канд. техн. наук, доц.
1
Днипровский национальный университет имени О. Гончара, г. Днипро,
2
ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и
архитектуры», г. Днипро.
3
Днипровский национальный университет железнодорожного
транспорта имени академика В. Лазаряна, г. Днипро
Аварийные ситуации, сопровождающиеся интенсивной эмиссией
химически опасных веществ привлекают в настоящее время особое внимание с
точки зрения прогнозирования их последствий и оценки риска поражения
персонала на промышленных объектах. Традиционным методом решения задач
данного класса является применение эмпирических моделей или Гауссовых
моделей. Эмпирические модели составляют основу нормативных методик
оценки последствий аварий на химически опасных объектах и трансорте. Эти
модели представляют собой совокупность формул, с помощью которых
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рассчитываются зоны поражения. Однако эмпирические модели не учитывают
наличие зданий и других объектов на территории промышленных предприятий,
которые могут существенно изменить размеры, форму зон поражения.
Гауссовы модели позволяют быстро рассчитать область химического заражения
при аварийных выбросах опасных веществ, но также не учитывают влияние
зданий на формирование зон поражения. Наиболее мощным инструментом для
прогноза последствий аварийных ситуаций являются CFD модели.
В работе представляются CFD модели, реализованные на
алгоритмическом языке FORTRAN, разработанные для решения следующих
прикладных задач:
1. Оценка эффективности применения воды для тушения пожара.
2. Оценка риска теплового поражения персонала при аварийных
ситуациях на предприятиях, АЗС и т.д.
3. Оценка риска поражения персонала при движении ударной волны,
образовавшейся при взрыве на объекте.
4. Оценка риска токсичного поражения людей при аварийной эмиссии
химически опасных веществ на промышленных объектах и транспорте
Моделирующими уравнениями являются:
1. Уравнения Эйлера для расчета движения ударной волны.
2. Уравнения Лапласа для моделирования аэродинамики воздушных
потоков в условиях застройки.
3. Уравнение массопереноса (двухмерное, трехмерное).
4. Уравнение конвективного переноса тепла.
Представляются результаты CFD моделирования различных аварийных
ситуаций на потенциально опасных объектах в Днепропетровской области.

CFD МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА БИОРЕАКТОРОВ
Беляев Н.Н. д-р техн. наук, проф., Козачина В.А. канд. техн. наук,
Цуркан В.В., Чирва М.В.
Днипровский национальный университет железнодорожного транспорта
имени академика В. Лазаряна, г. Днипро
В последнее время значительно усилился интерес к разработке CFD
моделей для анализа эффективности работы различных сооружений для
очистки сточных вод. Такой интерес к CFD моделям связан с тем, что они
позволяют выполнить расчет эффективности очистных сооружений с учетом
гидродинамики течения, геометрической формы сооружения, различных
режимов эксплуатации.
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В работе представляется комплекс CFD моделей, созданных для расчета
гидродинамики течения и массопереноса в различных сооружениях, которые
применяются на станциях аэрации. Разработанные численные модели можно
разделить на две группы:
1. Модели, предназначенные для оценки эффективности работы
биореакторов.
2. Модели, предназначенные для оценки эффективности работы очистных
сооружений, где доминирующими факторами являются процессы
гидродинамики и массопереноса (вертикальные отстойники, горизонтальные
отстойники, горизонтальные отстойники с наклонными пластинами,
горизонтальные отстойники с комплексом вертикальных пластин).
Для описания работы сооружений биологической очистки сточных вод
используются следующие уравнения:
1. Балансовые уравнения, применяемые для расчета сооружений, которые
основаны на модели Моно.
2. Двухмерные уравнения переноса субстрата, активного ила, кислорода в
сооружениях биологической очистки.
3. Трехмерные уравнения переноса субстрата, активного ила, кислорода в
сооружениях биологической очистки.
4. Уравнение для потенциала скорости (уравнения Лапласа). Данные
уравнения используется для расчета гидродинамики течения в биореакторах.
Для решения задач второго класса используется: 1) модель вихревых
течений идеальной жидкости; 2) уравнения Навье-Стокса; 3) модель
потенциального течения; 4) уравнение массопереноса, учитывающее
конвективный перенос загрязнителя и турбулентную диффузию.
Численное интегрирование моделирующих уравнений переноса
активного ила, субстрата, кислорода осуществляется с помощью неявных
разностных схем расщепления. Эти схемы представляют собой явные
зависимости для расчета концентрации искомых величин.
В работе представляются результаты серии вычислительных
экспериментов по исследованию эффективности работы биореакторов и иных
сооружений, которые используются на станциях аэрации.

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ В "SMART CITY"
Чайка Ю.І. канд. техн. наук, проф., Гутнік О.О. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Ефективне керування житловим господарством є однією із базових
потреб як для населення, так і для держави. Більшу частину житлового фонду
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України складають будівлі, які були зведені ще в радянський час. Термін
експлуатації споруд та комунікацій або вже вичерпаний, або закінчується
найближчим часом. Через це постає потреба у капітальному ремонті будівель та
модернізації внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж.
Застосування інформаційних технології, значно полегшують та
прискорюють етапи зведення, експлуатації та реконструкції інженерних мереж.
Основу цих технологій складають BIM-технології та «розумні міста» на базі
цифрового двійника. Цілю побудування цифрового двійника міста є вирішення
певної задачі. Такою задачею може бути ремонт і відновлення інженерних
мереж, а також їх експлуатація та аналіз. Завдяки віртуальній моделі міста,
можна моделювати ситуації до їх реалізації для вибору найдоцільнішого з них.
По-перше інтеграція концепції "Smart city" впровадить перспективу
повноцінного використання даних про міські мережі за рахунок використання
різноманітних датчиків та лічильників. Цифровий зв'язок через WI-FI та
інтернет зв'яже датчики і наддасть докладні дані про місто в режимі реального
часу, полегшуючи доступ до широкого спектру послуг для поліпшення і
зручності проживання в місті. Після інтеграції ці дані дадуть чітке уявлення про
функціонування міста, використання ресурсів, а також
сприятиме
оперативному реагуванні при аварії.
По-друге, використання цифрового двійника полягає в тому, що вся
інформація про мережі буде знаходитись в одному місці. Це дасть можливість
швидко вносити корективи, легше шукати потрібну інформацію, краще
реагувати на непередбачувані обставини, проводити комплексну діагностику та
аналіз витрати ресурсів. Окрім цього, саме планування будівництва чи ремонту
виходить на новий рівень. Адже до бази даних заносяться будівельні матеріали,
постачальники, логістика (етапи підвозу матеріалів та обладнання), графік
роботи різних служб. Ця інформація повинна зберігатися й після завершення
будівництва. Така модель буде враховувати термін експлуатації обладнання і
дасть змогу чітко розуміти ділянки, які потрібно відновлювати в першу чергу.
По-третє процес ремонту мереж необхідно розглядити з урахуванням
термінів та бюджету. Інформаційні технології дозволяють краще розраховувати
бюджет на будівництво та реконструкцію, завдяки побудуванню календарномережевого графіку і автоматичних підрахунків кількості матеріалів.
Таким чином, концепція "Smart city" проілюструю проблеми мереж в
масштабах цілого міста завдяки інтеграції датчиків, які допоможуть
відстежувати показники в реальному часі, та дасть змогу оперативно
підготувати графік роботи та кошторис для модернізації або ремонту
інженерних систем.
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ЕФЕКТИВНІ АЕРОТЕНКИ ІЗ СИМУЛЬТАННОЮ НІТРИФІКАЦІЄЮДЕНІТРИФІКАЦІЄЮ
Ковальчук В.А. д-р техн. наук, проф.
Національний університет водного господарства та природокористування,
м. Рівне
Процес нітрифікації-денітрифікації зазвичай здійснюють в аеротенках, в
яких при застосуванні певних будівельних рішень влаштовуються аеробні і
аноксидні зони. Недоліками таких схем нітрифікації-денітрифікації є їх
складність, необхідність влаштування спеціальних перегородок для виділення
зон денітрифікації, обладнаних мішалками для механічного перемішування,
високий ступінь рециркуляції мулової суміші, залежність процесу нітрифікації
від лужності очищуваних стічних вод. Іншим способом здійснення
нітрифікації-денітрифікації є так звана «переривчаста аерація», при якій
виникнення аноксидних умов забезпечується періодичним припиненням аерації
мулової суміші. Однак, це призводить до пришвидшеного забивання пор
аераторів активним мулом, що осаджується. Крім цього, застосування такого
способу нітрифікації-денітрифікації вимагає ретельного управління роботою
аеротенків, що не завжди можливо в умовах діючих очисних споруд.
Біологічне видалення амонійного азоту із стічних вод можна значно
спростити, здійснивши його методом симультанної (одночасної) нітрифікаціїденітрифікації в одній споруді без застосування будь-яких перегородок для
виділення аноксидних зон, механічного перемішування у них і рециркуляції
мулової суміші. Вперше симультанну нітрифікацію-денітрифікацію у
циркуляційних окислювальних каналах у 1964 році дослідив Пасвеер на
очисних спорудах «Відень-Блюменталь» у Відні. Завдяки підбору глибини
занурення механічних поверхневих аераторів в циркуляційних окислювальних
каналах йому вдалося створити достатньо довгу аноксидну зону і, таким чином,
забезпечити ефективну денітрифікацію. Для пояснення явища симультанної
нітрифікації-денітрифікації у наш час розглядається гіпотеза про існування на
мікрорівні аеробних і аноксидних зон усередині пластівців активного мулу. У
результаті окислення органічних речовин і нітрифікації амонійного азоту вміст
кисню у зовнішній зоні пластівця активного мулу поступово зменшується, що
зумовлює існування внутрішньої аноксидної зони. У свою чергу, усередину
аноксидної зони дифундують нітрати, які генеруються у зовнішній аеробній
зоні пластівця мулу, а також органічні речовини, що зумовлює можливість
здійснення процесу денітрифікації.
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В НУВГП розроблена принципово нова споруда для біологічної очистки
стічних вод – аеротенк-відстійник підвищеної гідравлічної висоти (6-10 м) із
поверхневою струминною аерацію. Особливість конструкції аеротенкавідстійника дозволяє підтримувати у ньому підвищені дози активного мулу і
тим самим збільшити його окислювальну потужність, а, головне, створити у
його нижній частині аноксидну зону, що створює підстави для видалення
амонійного азоту шляхом симультанної нітрифікації-денітрифікації (див. рис.).
На відміну від циркуляційних окислювальних каналів де аноксидні і аеробні
зони розміщені у горизонтальній площині, в аеротенках-відстійниках ці ж зони
розміщені у вертикальній площині.
Дослідження
ефективності
процесів симультанної нітрифікаціїденітрифікації
в
аеротенкахвідстійниках підвищеної гідравлічної
висоти
на
очисних
спорудах
Чернігівського м’ясокомбінату «Ритм»
показали що біологічним шляхом
видаляється до 71,0 % азоту амонійних
солей, що міститься у стічних водах, а
окислювальна потужність аеротенків за
азотом амонійних солей при цьому
3
склала 58,8 г/(м .добу).

ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ВОДИ
З ВЕЛИКОЮ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ ЗАЛІЗА
Мартинов С.Ю. д-р техн. наук, проф., Орлова А.М. канд. техн. наук, доц.
Національний університет водного господарства та природокористування,
м. Рівне
При підготовці підземних вод для питних цілей часто вдаються до
знезалізнення води [1]. При незначному перевищенні концентрації заліза у
підземній воді, достатньо високих лужності та водневому показнику успішно
використовується технологія контактного знезалізнення підземних вод [2]. При
цьому, завдяки розробленій математичній моделі фізико-хімічного
знезалізнення води та дієвій програмі її реалізації [3], вдається визначати
раціональні конструктивні та технологічні параметри роботи фільтрувального
обладнання. Проте зустрічаються підземні води з відносно великою
концентрацією загального заліза (10…30 мг/дм3). Нами проводилися
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дослідження якості води та ефективності роботи діючих водоочисних
установок в населених пунктах Рівненської області. Показники якості води
визначалися шляхом доставки води в сертифіковану гідрохімічну лабораторію
кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи НУВГП за діючими
методиками або безпосередньо на станції знезалізнення води.
Так для селища міського типу з кількістю населення близько
7 тис. жителів використовувалась підземна вода з наступними показниками:
залізо загальне – 17,0…24,0 мг/дм3; запах – 3…4 бали (залізистий); водневий
показник – 6,0…6,4 од.; амоній – 1,16…1,41 мг/дм3; окислюваність –
4,94…7,2 мгО/дм3; лужність – 1,0…1,2 моль/м3, вуглекислота – 55…110 мг/дм3.
Отже концентрація загального заліза перевищувала гранично допустиму
концентрацію в 85…120 раз. Залізо в підземні воді знаходилося, в основному, в
закисній формі (96,5% від заліза загального). Закисне залізо достатньо добре
окислювалося. Через добу після відбору проби процентний вміст закисного
заліза становив 37,6%. Водневий показник менше мінімально значення, що
потребує підлужнення води, використання високоефективних дегазаційних
пристроїв. Для очищення даної підземної води використовується безреагентна
напірна двоступенева (контактні та прояснювальні фільтри) схема
фільтрування води в попереднім введенням компресором повітря у
подавальний трубопровід. Ефективність знезалізнення води становила
52…63%. На всіх стадіях очищення води спостерігається наявність великої
кількості закисного заліза: після аерації – 94,8%, після контактних фільтрів –
80,2%, в напірному трубопроводі подавання очищеної води в водопровідну
мережу – 80,2%. Тобто, окислення заліза проходить погано навіть при
достатньо великій питомій витраті повітря, яка перевищувала теоретичну в 21
раз. Це пов’язано з низькими значення водневого показника та лужності води.
Крім того, наявність великих концентрації вуглекислоти робить воду
агресивною по відношенню до металу, яка збільшується від водозабору до
водопровідної мережі.
Отже для використання аераційних методів знезалізнення води потрібно
забезпечити коригування наступних показників якості підземної води:
підвищити значення водневого показника до 6,8; забезпечити лужність води не
менше 1,86 моль/м3; забезпечити ефективну дегазацію води. Для обґрунтування
раціональної схеми введення окислювачів, підлужнювальних та інших
реагентів, обґрунтування характеристик засипки фільтрів двох ступенів та
режимів їх роботи передбачається проведення пілотних досліджень процесу
знезалізнення води безпосередньо на водоочисній станції.
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ
Масс О.М. асист., Самохвалова А.І. канд. техн. наук., Онищенко Н.Г. асист.,
Лебедєва О.С. канд. техн. наук.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
В наш час промислові підприємства України функціонують в умовах
високої невизначеності зовнішнього середовища, жорсткої конкуренції та
кризових явищ як в економічній, так і екологічній сфері. Висока конкуренція на
світовому ринку спонукає наших виробників до пошуку нових підходів для
залучення та утримання споживачів, максимізації прибутку та зміцнення своїх
конкурентних
позицій.
Виробництво
продукції
повинно
постійно
вдосконалюватись з дотриманням усіх екологічних, громадських, торгівельних
та інших вимог, а також з пристосуванням до нових норм законодавства тощо.
За таких умов екологічна складова діяльності підприємства набуває все більшої
значущості та є індикатором технологічності виробництва, розвитку
інноваційної бази підприємства та соціально-екологічної відповідальності.
Саме тому для вирішення цієї проблеми актуальним є проведення заходів,
що спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, ефективне
використання природних ресурсів, впровадження ефективних методів
управління охороною навколишнього середовища та методів контролю
дотримання природоохоронних вимог підприємствами. Ефективним методом
зниження забруднення навколишнього середовища є формування екологічної
політики підприємства відповідно до вимог міжнародних стандартів серії ISO
9000 та ISO 14000, а також отримання сертифікатів EMAS.
Сертифікат ISO 14001:2015 є прекрасним доказом для партнерів і
контрагентів (в першу чергу іноземних) того, що у відповідній компанії
належним чином налагоджена система екологічного менеджменту та
проводяться відповідні процеси щодо зменшення негативного впливу на
навколишнє середовище.
Стандарт ISO 14001 розроблений, головним чином, для того, щоб
зменшити вплив діяльності організацій на навколишнє середовище. Крім того,
організації при його дотриманні зможуть поліпшити свою діяльність в рамках
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екологічних стандартів, отримати ряд економічних переваг, в тому числі
підвищений рівень відповідності законодавчим і правовим вимогам за рахунок
використання стандарту:
При дотриманні стандарту ISO 14001 підприємства зможуть, по-перше,
знижуючи ризики нормативних та екологічних штрафів і підвищуючи
ефективність організації, що в свою чергу веде до скорочення відходів і
використаних ресурсів, знизити виробничі витрати.
По-друге, стандарт визнаний на міжнародному рівні тому багато
організацій в усьому світі можуть сертифікуватися на відповідність ISO 14001,
опускаючи багаторазову сертифікацію на різні стандарти.
По-третє, за останнє десятиліття спостерігається обурення споживачів по
відношенню до організацій. Споживачі все частіше вимагають встановлення
більш строгих екологічних норм, що означає необхідність впровадження
стандарту ISO 14001 для довгострокової життєздатності бізнесу. Таким чином
це забезпечує компаніям конкурентні переваги перед організаціями, що не
впроваджували стандарт, що дає можливість вийти на міжнародні ринки.
Сертифікат ISO 14001:2015 надає їх власнику наступні переваги по
відношенню до підприємств, які не мають даного документа:
1) зниження ризиків, а також втрат, пов'язаних з ними, зокрема в зв'язку з
накладенням штрафних санкцій на підприємство, сплатою платежів за
користування навколишнім середовищем.
2) оптимізація ресурсів компанії, контроль їх використання, забезпечення
відповідності умовам і вимогам законодавства.
3) більш чіткий та якісний розподіл повноважень між співробітниками і
керівництвом всередині компанії, а також відповідальність між даними
особами.
4) скорочення загальної кількості аварій і, як наслідок, грошових і
трудовитрат на ліквідацію/мінімізацію наслідків;
5) отримання великих можливостей виділення кредиту або позики,
проведення страхування на більш прийнятних умовах;
6) отримання додаткових переваг при участі в тендерах, при укладанні
різних договорів з підрядними організаціями.
7) спрощені процедури отримання різних ліцензій і дозволів.
8) підвищення ділової репутації компанії в очах клієнтів, партнерів,
контрагентів.
ISO 9000 ‒ серія міжнародних стандартів, що визначають вимоги до
системи менеджменту якості організацій і підприємств. Його метою є стабільне
функціонування документованої системи менеджменту якості продукції
підприємства-постачальника.
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Особливої актуальності система менеджменту ISO 9001:2015 набуває на
виробничих підприємствах різних напрямків, таких як промислове та цивільне
будівництво, газова та нафтова галузі, металургійна промисловість та ін.
Сертифікат ISO 9001: 2015 надає підприємствам наступні переваги:
 підвищення іміджу та конкурентоспроможності підприємства;
 підвищений рівень довіри перед Замовниками;
 відповідність вимогам міжнародних замовників;
 відповідність вимогам Митного союзу;
 провідні конкурентні спроможності за участю в Державних аукціонах;
 можливість довгострокового стратегічного планування екологічного
менеджменту.
При проведенні державних тендерів, торгів і аукціонів пріоритет
віддається компаніям, що мають сертифікат ISO 9001:2015. Він є обов'язковим
документом для організацій, які планують отримувати держзамовлення.
Таким чином, для ефективної реалізації екологічної політики всі
підприємства на території України повинні дотримуватись міжнародних
стандартів серії ISO 9000 та ISO 14000.

ЕКОНОМІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЗАХИСТУ
ВОДОЗАБІРНИХ СПОРУД
Кузьменко1 В.М. канд. техн. наук, проф., Шилін1 В.В. канд. техн. наук,
доц., Волков2 В.М. канд. техн. наук, заст. ген. директора, Михайлов1 С.С.
студ., Савченко1 В.О. студ.
1
Харківський національний університет будівництва та архітектури
2
Комунальне підприємство «Харківводоканал»
Насосна станція першого підйому водозабору завжди розташовується
біля урізку води. Якщо вона розташована на водосховище, то за нормативними
документами захист берегу від руйнування хвилями треба робити на довжині
50 м з обох сторін. Існуючі конструкції (бетонні блоки, бетонні плити, кам’яна
відсипка) потребують виконання робіт під водою, що значно здорожує
будівництво. Палієві кріплення (палі встановлюють одна біля другої без зазору)
не використовують тому, що воно потребує високої кваліфікації робітників.
Крім того, у вертикальній стінці при певних умовах утворюються стоячі хвилі,
що робить необхідним кріплення дна перед стінкою.
Для кріплення берега запропонована паліво-плитчаста конструкція. Вона
складається з двох рядів різновисоких паль: перший ряд (короткі палі)

26

встановлюють під рівнем води, другий – над рівнем води. Відстань між рядами
паль, а також між палями в ряду визначається розмірами плит (наприклад 13×5
м).
На головці палі встановлюють закладні металеві частини, до яких
прикріплюється плита своїми закладними частинами.
Як показало економічне порівняння варіантів кріплення (бетон, блоки,
бетонні плити, кам’яна відсипка), паліво-плитчасте кріплення дешевше на 50100% за будь-яке.
Подібне паліво-плитчасте кріплення було реалізовано при кріпленні
набережної м. Архангельськ.
На річках типи розміщення водозаборів розрізняють на берегові та
ковшові. Влітку в умовах клімату України незалежно від типу розміщення
водозабору на річках та водосховищах розвиваються синьо-зелені водорості. За
рахунок напряму течії води до водоприймального вікна водозабору синьозелені водорості теж підходять до нього і ускладнюють його роботу або взагалі
її зупиняють.
Для боротьби з синьо-зеленими водоростями використовують струменеспрямовуючі дамби, водні або повітряні зависі. Найбільш економічною, з
найменшими працезатратами є використання наплавних конструкцій. Вони
складаються з верхнього поплавка, виготовленого з пінопласту, до якого
кріпиться водонепроникне полотнище (брезент), яке не доходить до дна річки і
утворює додатковий щільовий водозабір. Полотнище складається з окремих
полос (ширина яких залежить від типу брезенту), які скріпляються між собою.
У верхнього поплавка у місці кріплення полос встановлюють трос, другий
кінець якого прикріпляють до бетонного блоку, який розміщують на дні. Якщо
існують умови для виникнення хвильових навантажень на наплавну
конструкцію, на тросі кріплення розміщують додатковий поплавок, розміри
якого та розміщення його на тросі залежить від довжини та висоти хвилі.
Внаслідок розміщення додаткового поплавка, сила дії на донний блок та трос
кріплення зменшується на порядок. Довжину наплавної конструкції вибирають
так, щоб забезпечити оптимальну швидкість течії води при підході до
водозабору. Внаслідок цього синьо-зелені водорості, які розташовані у
верхньому шарі води, не потрапляють до вікна водозабору. Аналогічна
конструкція використана для захисту від синьо-зелених водоростів водозабору
водоводу Дніпр-Західний Донбас на Кременчуцькому водосховищі.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Чернишенко Г.О. канд. біолог. наук, доц., Нестеренко О.В. асист.,
Зайцева В.Г. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Для забезпечення безпеки у повсякденному житті людини є створення
безпечних та комфортних умов у житлових та офісних будівлях, виробничих
цехах та інших спорудах, при цьому залишаючи чисте навколишнє природне
середовище ( НПС ). Значне місце також приділяється безпеці будівельних
матеріалів (б.м.) та конструкцій.
Оцінюючи екологічну безпеку нових матеріалів та конструкцій, важливо
враховувати не лише вплив на наше здоров’я самих цих матеріалів, але й
продуктів їхньої хімічної трансформації та подальші їх перетворення після
відпрацювання свого ресурсу, а також можливості утилізації.
Зараз на ринок поступає все більше нових синтетичних матеріалів, які
оточують нас вдома і на робочому місці. Більше 50 % всіх б.м. на внутрішньому
ринку не відповідають екологічним стандартам якості і можуть негативно
впливати на здоров’я.
Проблемами, які потрібують вирішення під час експлуатації підземної
частини житлових і громадських будинків, є атмосферні опади, підтоплення
будинків, підняття рівня ґрунтових вод, проникання капілярної вологи і
дефекти гідроізоляції. Для усунення проникання вологи в тіло конструкцій,
улаштування надійного захисту від підтоплення, намокання і від опадів
потрібні нові гідроізоляційні та протикорозійні матеріали, поновлення
дренажних систем і водовідводів, а також інші способи ліквідації протікань.
Для забезпечення цих умов сучасні б.м. повинні мати підвищенні
теплоізоляційні властивості і бути екологічно безпечними, тобто: - не виділяти
токсичних і подразнюючих речовин; - не створювати у приміщенні стійкий
специфічний запах; - мати мінімальну природну радіоактивність; - не
погіршувати мікроклімат приміщень; - не стимулювати розвиток на своїй
поверхні патогенної мікрофлори; - вироблятися за технологіями, які завдають
мінімальну шкоду навколишньому середовищу і персоналу підприємства; підлягати переробці та повторному використанню; - при вторинному
використанні не являти небезпеку для здоров’я та навколишнього середовища.
Основне навантаження споруди зазнають від: транспорту (шумові та
вібраційні коливання і продукти згорання), електромагнітних і радіаційних
випромінювань, змін мікроклімату тощо.
Для створення теплового комфорту у будинках, що відповідає санітарногігієнічним умовам перебування людини у приміщенні, щоб покращити
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показники енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у
житлових будинках розглянемо теплоносії, якими використовуються мешканці.
В усіх кліматичних районах України параметри зовнішнього середовища
не відповідають параметрам внутрішнього мікроклімату, за яких
забезпечуються комфортні умови перебування людини. Зовнішні огородження
будинку є передусім бар‘єром для створення відокремленого об‘єму зі штучним
мікрокліматом. Оскільки такі огородження знаходяться на межі двох
середовищ, в них безперервно проходять процеси перенесення теплоти, вологи
і повітря. Протікання таких процесів матиме місце завжди, поки існує різниця
потенціалів по одну і іншу сторону огородження (наприклад: різниця
температур зовнішнього і внутрішнього повітря). Такі процеси можна лише
регулювати за рахунок створення огороджень з більшим або меншим опором
тепломасопереносу.
До відносно безпечних матеріалів можна віднести найбільш традиційні,
що вироблюються на природній основі: цеглина, камінь, бетон, обробні
матеріали на основі гіпсу, дерево, скло.
Висновок: Досягнення цієї мети можливе лише при об‘єднанні зусиль в
чіткому плануванні інженерного підходу до організаційних процесів та
контролю за проведенням будівельних робіт . Організаційний процес враховує
сучасні методи технології, які дозволять надійно функціонувати при зведенні
споруд з цих нових будівельних матеріалів і конструкцій.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ
БУДІВЛІ
Гаєвой Ю.О. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Технологічні і організаційні особливості на стадії будівництва
енергоефективних будівель пов’язані з тим, що під час будівництва може
відбутися істотне відхилення від проектних показників, що обумовлено
технологічними можливостями підрядної організації, зміною постачальника
матеріалів для будівництва, форс-мажорними обставинами, що виникли в
процесі будівництва будівлі. Дані зміни можуть істотно вплинути на показники
енергоефективності, закладені в проекті, в зв’язку з чим, необхідний
інструментальний контроль елементів будівлі, що впливають на її
теплоенергетичні характеристики. Також важливо забезпечувати технологічні
та організаційні процеси будівництва будівлі, спрямовані на енергозбереження
на всіх будівельних роботах, враховуючи при цьому характеристики надійності,
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міцності конструкцій, комфортного мікроклімату в побудованому будинку.
Внаслідок цього виникає проблема будівельної технологічності, в зв’язку з
необхідністю узгодження вимог архітектурно-будівельної компонування, з
одного боку, і організаційно-технічних рішень, їх зведення з іншого.
Технологія і організація будівництва будівель повинна бути скерована на
досягнення показників енергетичної ефективності, чому сприяють такі
організаційно-технологічні
особливості
як
авторський,
державний
архітектурно-будівельний нагляд, сертифікація виробничого процесу
будівництва для отримання запроектованих показників енергоефективності.
Введення будівель в експлуатацію повинно здійснюватися після перевірки
суворої відповідності зведеного об’єкту проектним даним з енергетичної
ефективності, що у теперішній час не завжди виконується.
Енергетична ефективність будівель на стадії експлуатації залежить не
тільки від технології і організації їх проектування і будівництва, а й значною
мірою від реального технічного стану цих будівельних об’єктів.
Таким чином, енергоефективні рішення, закладені на першому етапі
життєвого циклу – проектуванні, повинні бути раціонально і ефективно
реалізовані на етапі зведення об'єкта для подальшої успішної реалізації на етапі
експлуатації.

ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКТУ
МАЛОГАБАРИТНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ
МІСЬКИХ ІНЖЕНЕРНИХ ІНФРАСТРУКТУР
Ємельянова І.А. д-р техн. наук, проф., Субота Д.Ю. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Вирішення проблеми аварійного та передаварійного стану інженерних
інфраструктур, що збудовані понад 40 років тому на території України
потребує комплексного підходу з залученням ефективних методів проведення
робіт, будівельного обладнання та кваліфікованого персоналу. Тож створення
та впровадження високотехнологічного малогабаритного обладнання для
ремонту аварійних об’єктів інфраструктури та будівництва і реконструкції
інженерних споруд на цей час є дуже актуальним питанням.
Пропонується універсальний технологічний комплект малогабаритного
обладнання, який складається із окремих машин-модулів нового
конструктивного рішення, які запатентовані в Україні.
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Даний комплект дозволяє виконувати як роботи по безопалубному
бетонуванню способом мокрого торкретування повного циклу [1], так і окремо
зазначені операції:
приготування бетонних та фібробетонних сумішей;
транспортування бетонних та фібробетонних сумішей;
нанесення бетонних та фібробетонних сумішей.
Даний комплект може застосовуватись для виконання таких видів робіт
на інженерних інфраструктурах [2,3,4] при:
ремонті внутрішніх конструкцій каналізаційних колекторів
способом мокрого торкретування;
томпонуванні міжтрубних просторів полімерних трубопроводів та
полімерних стрічок під час санації каналізаційних колекторів будівельними
сумішами;
будівництві оглядових шахт на існуючих каналізаційних
колекторах;
виконанні робіт при безопалубному бетонуванні.
Технологічний комплект малогабаритного обладнання для безопалубного
бетонування, що представлено на (рис. 1), складається із дозувального вузла 1,
із проміжним бункером 2, компонентів бетонної суміші, яка буде готуватися,
бетонозмішувача зі стрічково-лопатевим валом 4, приймального лотка 5 готової
суміші на виході з з подачею її в безпоршневий шланговий бетононасос 6 [5].

Рис. 1. Технологічний комплект малогабаритного обладнання
Усе обладнання технологічного комплекту, яке розміщено на загальній
рамі 7, для виконання торкрет-робіт оснащене соплом 8 із кільцевим насадком.
Технологічний комплект може мати як механічний, так і гідравлічний привод.
Кожен модуль комплекту призначено для виконання заданої операції, а усі
операції робочого циклу виконуються при суміщенні їх у часі.
Література:
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универсальных технологических комплектов малогабаритного оборудования для условий
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ
РЕМОНТНИХ ТА ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ТМ MAPEI ДЛЯ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ
Молодід О.С. канд. техн. наук, доц., Мусіяка І.В. студ.
Київський національний університет будівництва і архітектури
Богдан С.М.
Керівник об’єктного відділу. ТОВ «Мапеі Україна» (м. Київ)
Здебільшого в сучасній будівельній галузі нові будівельні матеріали та
технології перед їх впровадженням не проходять попередньої наукової
апробації на основі теоретичних та експериментальних досліджень, що
особливо актуально при ремонтно-відновлювальних роботах. У наслідок чого
вже в перші декілька років експлуатації відремонтованих конструкцій на них
з’являються пошкодження, а загальний термін експлуатації значно
скорочується.
Проте така європейська компанія як «MAPEI» при підготовці технічних
рішень з ремонту та відновлення конструкцій спирається на Європейські норми
EN 1504, основними принципами яких є:
- використання ефективного обладнання для ремонту;
- конструктивний та глибинний підхід до ремонту;
- гарантія довговічності виконаного ремонту.
У зв’язку з цим ТОВ «Мапеі Україна» замовила в ДП «Науководослідний інститут будівельного виробництва» (ДП «НДІБВ») м. Київ,
науково-дослідну роботу з проведення ряду лабораторних та натурних
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досліджень із встановлення довговічності ремонтних і захисних систем для
каналізаційних колекторів виготовлених з матеріалів ТМ «MAPEI».
Програма експериментальних досліджень передбачала прискорені
дослідження в лабораторних умовах. Всі дослідження проводилися зі
стандартними зразками-кубами, які виготовляли з ремонтних і хімічностійких
сумішей ТМ «МАПЕІ» та за потреби покривали їх захисними покриттями.
Після досягнення зразками та захисними покриттями регламентного часу
витримування їх укладали у контейнер із 5 % розчином сірчаної кислоти, таким
чином, щоб розчин вкривав зразки зверху на 2 см. Через кожні 3 доби
відпрацьований розчин зливали (через краник) та заливали новий.

Рисунок 1 - Фото зразків у розчині кислоти через 24 години
(на дні спостерігається утворення осаду)
Через 14 діб зразки доставали, висушували та виконували візуальний
огляд обмірювання та визначали їх міцність на стиск.
В результаті аналізу проведеного експериментального дослідження
встановлено, що 5 % розчин сірчаної кислоти негативно впливає на незахищені
зразки та призводить до руйнування їхньої поверхні і перетворення цементного
каменю у вапняний осад. Так, обидва типи зразків без захисних покриттів
втратили в розмірах до 14,26 %, (за рахунок вимивання цементного каменю і
оголення щебню), та по масі до 8,76 % (рис. 2 а). Варто зазначити, що в зразках
з захисним покриттям не відмічається втрати маси та зміни їх розмірів (рис. 2б).

а)
б)
Рисунок 2 - Фото зразків до витримування (зліва) та після витримування
(справа) у розчині кислоти: а – хімічностійкий бетон; б – хімічностійкий бетон з
захисним покриттям
Далі було визначено міцність на стиск досліджуваних зразків. Отримані
результати дозволяють стверджувати, що незахищений бетон в 5 % розчині
сірчаної кислоти втрачає свою міцність на 10-15 %. При цьому міцність
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бетонних зразків покритих захисними покриттями не знизилася після їхнього
витримування у розчині кислоти.
Висновки. Результати проведених лабораторних досліджень дозволяють
стверджувати, що нанесення спеціальних хімічностійких захисних покриттів на
поверхню залізобетонних конструкцій споруд каналізаційного господарства
продовжить їхній термін безаварійної експлуатації. У подальшому заплановано
виконати ряд експериментальних досліджень з опусканням дослідних зразків в
діючий каналізаційний колектор.

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗАВАРІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ,
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДОВГОТРИВАЛОСТІ
СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТУНЕЛІВ
Дегтяр Є.Г.
Комунальне підприємство «Харківводоканал»
Прокладені понад 40 років тому каналізаційні тунелі м. Харкова, що
мають діаметр 1500 мм і більше, внаслідок інтенсивної дії руйнівних чинників
перебувають в аварійному чи перед аварійному стані. Це перш за все стосується
тунелів глибокого залягання в зв’язку зі складною геологічною будовою
підземної зони міста:
–
алювіальні обводнені піски (залягають до глибини 15-20 м);
–
глини (шаром до 15 м);
–
бучацькі піски, які мають властивості пливунів.
За період 1960-1980 рр. у м. Харкові було введено в експлуатацію 56 км
каналізаційних тунелів з глибиною залягання 50 м та 90 оглядових і перепадних
шахтних стволів.
Функціонування каналізаційних тунелів, експлуатаційна надійність та
довготривалість пов’язані з надійною експлуатацією оглядових шахт, що
розташовані на них для їх обслуговування. Як недолік слід відзначити те, що
при будівництві тунелів розміщення оглядових шахт, в окремих випадках,
досягає 1 км і більше. Згідно нових Державних будівельних норм України
розміщення шахт не повинно перевищувати 250-300 м. На даний період це
проблемне питання можливо вирішити тільки додатково побудувавши понад
100 оглядових шахт. Вирішення проблеми забезпечить можливість регулярного
контролю стану тунелів і здійснення своєчасної санації.
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
34

агресивних реагентів, які можуть потрапити через зруйновані конструкції
систем водовідведення.
Основні руйнування відбуваються в результаті внутрішньої корозії і
передусім це стосується обробки тунелів. На ділянках трубопроводів, де
відсутні залізобетонні захисні «сорочки», спостерігається корозія несучих
тюбінгів та їх випадіння з конструкцій кріплення.
Дослідження чинників, що ведуть до відмови функціонування
каналізаційних тунелів, проблеми корозії та захисту залізобетонних
конструкцій колекторів стічних вод є одними з найбільш складних. Заведено
вважати, що руйнування відбувається під дією сірчаної кислоти, що
продукується тіоновими бактеріями, які споживають сірководень.
Дослідження середовища колекторів показали наявність агресивних газів
з підтвердженням питомої ваги причин аварійних руйнувань на мережах
водовідведення: корозія склепіння – 24 % , стирання лотка – 22 %, руйнування
тіла труб (з зовні) – 18 %, руйнування стикових з’єднань – 15 %.
Проблеми забезпечення безаварійної експлуатації, конструктивні та
технологічні рішення відновлення каналізаційних тунелів з використанням
елементів із вторинних полімерних композиційних модифікованих матеріалів
на даному етапі вирішуються ведучими науковцями Харківського
національного університету будівництва та архітектури при участі фахівців
КП «Харківводоканал». Розробки та рекомендації викладені в науководослідній роботі ХНУБА «Научное обоснование и разработка технологических
решений по восстановлению канализационных тоннелей и смотровых шахт с
использованием вторичных полимерных композиционных материалов».

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ВІДХОДІВ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ СИРОВИННОГО РЕСУРСУ
Крот О.П. д-р техн. наук, доц., Косенко Н.О. канд. техн. наук, доц.,
Коваленко А.В. канд. техн. наук, доц., Левашова Ю.С. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
При проєктуванні систем управління відходами спираються на їх
властивості, швидкість генерації та на відсотковий вміст різних фракцій
відходів. Цей параметр називають морфологічним складом твердих побутових
відходів (ТПВ) і визначають шляхом сортування та визначення масової частки
кожної фракції окремо. Основні компоненти ТПВ представлені в таблиці 1.
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Таблиця 1
Морфологічний склад муніципальних відходів за основними складовими
Компоненти Основні складові
ТПВ
Харчові
відходи
Папір
Пластмаси

Скло
Метали
Небезпечні
Деревина
Текстиль
Залишок

Залишки фруктів, овочів, хлібопекарських виробів, зіпсовані
продукти рослинного або тваринного походження
Газети, журнали, паперова упаковка, картонна тара
Обривки поліетиленової плівки, пластикова тара харчового і
нехарчового призначення, вироби з пластмас, синтетичні
тканини
Посуд, скло
Чорні, кольорові метали, консервні банки, фольга, дроти
Містять токсичні, радіоактивні та інші небезпечні речовини
Гілки, листя, шматки деревини, стружка, меблів, тара з
деревини
Старий одяг та інші вироби з бавовни, целюлози, вовна
Фракція відходів, що важко класифікується

У морфологічному складі в глобальних масштабах знижується доля
фракції харчових і садових відходів, що може призвести до обмеження
використання компостування і отримання біогазу з відходів. Якщо розглядати
варіант термічного знешкодження відходів, то зменшення кількості харчових
відходів призводить до зниження їх вологості, а збільшення полімерної
складової підвищить кількість тепла від спалювання відходів. Відходи від
торгівельних комплексів, муніципальних установ, вокзалів, закладів освіти та
лікарень складають суттєву частку відходів. Якщо порівняти морфологічний
склад відходів від цих установ з ТПВ житлової зони, то паперу та пластмаси тут
більше у декілька разів. Морфологічний склад твердих побутових відходів
визначають за джерелами їх утворення – житлові будинки (багатоквартирні та
одноквартирні) та невиробнича сфера, установи та організації. Інший варіант –
це визначення складу відходів безпосередньо на об'єктах поводження з ТПВ.
Визначення
морфологічного
складу
твердих
побутових
відходів
рекомендується проводити там, де не змішуються ТПВ, великогабаритні,
ремонтні і рідкі відходи. Склад ТПВ визначається протягом чотирьох сезонів
року. Морфологічний склад твердих побутових відходів рекомендується
визначати за такою класифікацією: харчові відходи; папір та картон; полімери
(пластик, пластмаси); скло; чорні метали; кольорові метали; текстиль; дерево;
небезпечні відходи (батарейки, сухі та електролітичні акумулятори, тара від
розчинників, фарб, ртутні лампи, телевізійні кінескопи тощо); кістки, шкіра,
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гума; залишок твердих побутових відходів після вилучення компонентів
(дрібне будівельне сміття, каміння, вуличний змет тощо).
Перехід від категоріального аналізу до середнього хімічного аналізу
забезпечує основу для стехіометричних розрахунків. Елементарний хімічний
склад відходів (процентний вміст основних хімічних складових: вуглецю,
водню, кисню, сірки, азоту, хлору і золи) є важливим внеском в оцінку теплової
характеристики, вимог до кількості повітря для горіння, матеріального балансу
сміттєспалювального заводу тощо. Мікрохімія відходів (вміст важких металів
та інших екологічно важливих елементів, присутніх на рівні частин на мільйон)
також важлива для виявлення потенційних проблем з викидами в атмосферу
або надходження в золу. Знаючи морфологічний склад можна розрахувати
теплотворну здатність відходів, витрату повітря горіння, кількісний і якісний
склад газів, що відходять і адіабатичну температуру горіння відходів.

ВИЛУЧЕННЯ СУЛЬФАТ-ІОНІВ З РОЗЧИНІВ ФЕРИТИЗАЦІЙНОЇ
ПЕРЕРОБКИ ГАЛЬВАНІЧНИХ ШЛАМІВ
Самченко Д. канд. техн. наук, Кочетов Г. д-р техн. наук, проф.,
Ємчура Б. асп., Пахомов Д. асп.
Київський національний університет будівництва і архітектури
Найбільшою екологічною проблемою сучасного гальванічного
виробництва вважається утилізація гідроксидних осадів, які утворюються в
результаті реагентної очистки стічних вод. Вилуговування важких металів з цих
шламів призводить до небезпечного розповсюдження токсичних сполук в
навколишньому середовищі. Тому на часі необхідність розробки маловідходних
і енергоощадних технологій, що дозволять ефективно утилізувати шлами та
створювати замкнуті системи оборотного водопостачання на виробництві.
Розглядається перспектива підвищення рівня екологічної безпеки при
реалізації комплексної технології методом феритизації. Експериментально
встановлено, що після феритизаційної переробки гальванічних шламів вміст
розчинених солей сульфатів в очищеному від іонів важких металів розчині не
відповідає нормативним вимогам до води, яка використовується у
гальванічному виробництві.
В роботі проведено аналіз відомих методів очистки стічних вод з
підвищеною концентрацією с сульфат-іонів та проведено їх порівняння.
Показана перевага та розглянуто перспективу застосування реагентних методів,
а також приведено експериментальні результати очистки розчинів від сульфатіонів високої концентрації, що утворюються при феритизаційній переробці
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гальванічних шламів і показано, що ефективність процесу очистки залежить від
вибору способу переробки, витрати та співвідношення реагентів
В процесі дослідження виявлено переваги використання методу
видалення сульфат-іонів гідроксидом барію. Експериментально підтверджено,
що при використанні гідроксиду барію в співвідношеннях молярних
концентрацій [Ва2+] і [SO42-] 1:1 можна досягти ступеня вилучення сульфатів з
водного розчину феритизації > 93%. Така очистка дозволяє використовувати
отриманий розчин як лужний реагент в технології переробки гальванічних
відходів методом феритизації

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ
СИСТЕМ ПО ПРОВЕДЕННЮ ВОДООБМІНУ
КРАСНОПАВЛІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
Епоян1 С.М. д-р техн. наук, проф., Славута2 О.І. канд. екон. наук, доц.,
Жук3 В.М.
1
Харківський національний університет будівництва та архітектури
2
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова, м. Харків
3
Державне агентство водних ресурсів України, м. Київ
Краснопавлівське
водосховище
є
складовою
частиною
водогосподарської системи Східної України та призначене для
господарсько-питного водозабезепечення Харкова та населених пунктів
Харківщини, а також підтримання водності річки Сіверський Донець.
Водосховище має сезонний вид регулювання стоку, та служить для
забезпечення безперебійної роботи каналу в разі аварії, а також як резервуар
прісної води для водопостачання міст Харкова, Лозової, Первомайського.
Канал Дніпро-Донбас 1-ої черги, по якому надходить вода в
Краснопавлівське водосховище, обладнаний 12-ма насосними станціями,
здатними подавати по каналу в умовах нормальної експлуатації 120 м3/с води.
В зв’язку з тим, що Краснопавлівське водосховище відноситься до
наливного типу, режим рівнів води водосховища залежить від своєчасного
здійснення заходів по водообміну.
Згідно узагальнених результатів останніх заходів по проведенню
водообміну встановлено, що для подачі води у водосховище близько 100
млн.м3 води необхідно витратити 30 млн. кВт-год електроенергії. Для
економії бюджетних коштів на оплату електроенергії насосні станції каналу
можуть працювати з використанням багатотарифного режиму в нічні
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пільгові години доби, а також із застосуванням енергоефективних заходів з
переоснащення насосно-силового обладнання, яке дозволить зменшити
витрати електроенергії.
По трасі каналу Дніпро-Донбас на насосних станціях № 1-11 наявне
насосне обладнання представлене осьовими горизонтальними поворотнолопастними насосами ОПГ-220Г в кількості 6 шт. на кожній насосній станції.
Продуктивність насосу – 13-24 м3/с, напір – 4,7-7,2 м, встановлена потужність –
2100 кВт. Насосна станція № 12, яка перекачує воду у саме Краснопавлівське
водосховище, обладнана насосами осьовими вертикальними поворотнолопастними ОВП10-185Г в кількості 8 шт. Продуктивність насосу – 13-21 м3/с,
напір – 15-25 м, встановлена потужність – 5000 кВт.
Даним проектом пропонується замінити на кожній насосній станції в
кількості 12 шт. по 1 сучасному енергоефективному насосному агрегату. За
даними галузі питомі капітальні вкладення насосного обладнання
продуктивністю 1 м3/с складають 42,17 тис. грн. Необхідна сума закупівлі
насосного обладнання складатиме: 42,15 тис. грн. · 20 м 3/с · 12 шт. = 10116 тис.
грн. Реалізація подібних проектів показує, що вартість обладнання складає 2025 % від загальної суми інвестицій. Відповідно на реалізацію проекту буде
потрібно 40464 тис. грн.
Встановлення нового обладнання дозволить зменшити витрати
електроенергії. Оцінка ефективності інвестицій наведена в таблиці 1.
Таблиця 1 – Показники ефективності інвестицій
Одиниця
Показники
Символ
Значення
вимір.
1
2
3
4
Сума інвестицій
СІ
тис. грн.
40464
Чистий дисконтований доход
ЧДД
тис. грн.
2664
Індекс доходності
ІД
─
1,06
Період окупності
Ток
років
9,38
Виходячи з вищенаведених розрахунків, можемо зробити висновок, що
даний енергоефективний проект є прибутковим, оскільки чистий
дисконтований дохід має позитивне значення – 2664 тис. грн., індекс
доходності дорівнює 1,06 > 1, а строк окупності складає 9,38 років.
Впровадження заходів по заміні встановленого насосно-силового
обладнання на сучасне енергоефективне обладнання дозволить зменшити
загальні витрати електроенергії на 6768 тис. кВт-год, або на 25 %.
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ІНСПЕКЦІЙНІ ТЕЛЕСКОПІЧНІ КОЛОДЯЗІ ДЛЯ ЯКІСНОГО ТА
БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Сорокіна В.Ю. канд. техн. наук, доц., Ісакієва О.Г. канд. техн. наук,
доц., Оніщук А.С., Шулегін Р.І.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
До кінця минулого століття безпосереднє занурення людини в колодязь
було обов’язкове для проведення огляду і прочистки, у зв’язку з чим
мінімальний розмір колодязів був 1000 мм. З розвитком технологій прочистки
та огляду каналізаційної мережі проникнення людини у колодязь для
виконання необхідних робіт з підтримки її у робочому стані перестало бути
необхідним. Декілька років тому найбільші Європейські компанії, такі як Pipe,
Wavin та ін., запропонували нову систему каналізаційних колодязів,
обстеження яких та прочистка мережі можливі з поверхні землі. За останні
десятиліття такі колодязі змінили більш 40% традиційних великих
каналізаційних колодязів, які раніш були встановлені в Європі. На
сьогоднішній день в Україні також стали виробляти та експлуатувати
аналогічні колодязі (компанії Magnaplast, Євротрубпласт та ін.). Завдяки таким
інспекційним колодязям зникає небезпечність для здоров’я та життя робочих.
На ринку представлені зарубіжні та вітчизняні фірми, виробники таких
інспекційних колодязів. Ці колодязі широко зарекомендували себе в роботі
Київського Водоканалу та інших українських Водоканалів.
Конструкція колодязя складається з трьох основних елементів:
1 - кінети (основи колодязя з внутрішнім профілем). Вона виготовляється
з поліпропілену спеціального гладкого профілю різних діаметрів та бокових
відводів з необхідними гідравлічними характеристиками. Матеріал
поліпропілен здатний витримувати дію високих плюсових і мінусових
температур, сильні динамічні напруги. Кінети бувають прохідні і збірні.
З'єднання каналізаційного пластикового колодязя здійснюється за допомогою
кілець-ущільнювачів з синтетичного каучуку високої якості (в гладкостінних
трубах) і монтуються безпосередньо в трубу (гофровані вироби), що надає
конструкції механічну міцність і здатність витримувати тиск води в 5 м;
2 - гладкостінної труби, яка складає стрижень труби. Інспекційні
колодязі, використовують стрижневі труби Ø110мм, Ø200мм, Ø400мм, Ø630мм,
які приєднуються до телескопу;
3 – люк з телескопічною трубою. Це вбудований елемент з’єднання
телескопічної труби та чавунного люку. Конструкція телескопа дозволяє
знизити дію горизонтальних сил руху, створених транспортом, що рухається,
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перешкоджає руйнуванню дна колодязя, завдяки еластичному з'єднанню труби
і телескопа, щільному механізму взаємодії з чавунним люком.
Ці основні елементи дозволяють будівництво всіх типів колодязів:
лінійних, поворотних, вузлових, перепадних. В залежності від функціональних
цілей колодязь можна перетворити на септик, на колодязь для насосу.
Сутність телескопічного з’єднання базується на тому, що навантаження
від дорожнього руху, температурних та кліматичних змін, пов’язаних з
рухомістю ґрунту, не передавалися на камеру колодязя, а також, щоб поверхня
люку при будь-яких умовах була на одному рівні з поверхнею ґрунту (дороги).
Переваги інспекційних телескопічних колодязів: малий діаметр; стійкість
до корозії; простий та швидкий монтаж (можливий монтаж однією людиною);
відсутність необхідності в розширенні котлованів в місцях влаштування;
герметичність з’єднань; великий термін експлуатації; ергономіка та безпека
обслуговування; люк, конструктивно зв’язаний з поверхнею землі; конструкція
люка не деформує дорожнє покриття .
Прочистка такої каналізаційної системи відбувається за допомогою
спеціальних гідромашин. Огляд каналізаційної мережі, яка облаштована такими
каналізаційними колодязями, здійснюється з поверхні землі, використовуючи
камери для телеінспекції.
Сучасні полімерні інспекційні телескопічні колодязі дозволяють знизити
вартість обслуговування системи і ризики, які виникають при знаходженні
людини в обмеженому просторі.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЗДАНИЙ С ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ
КАЧЕСТВАМИ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЛИ ЗДАНИЙ В ЦЕЛОМ
Бутник С.В. канд. техн. наук, доц., Вяткин В.А. ст. преп.,
Джалалов М.Н. канд. техн. наук, доц., Говоруха И.В. канд. техн. наук, ассист.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
Надежность и долговечность здания и его отдельных частей должны
обеспечиваться на всех этапах жизненного цикла – изыскания, проектирование,
строительство и период эксплуатации [1]. Наибольшее влияние на состояние
конструкций здания оказывает эксплуатационный период, так как он самый
продолжительный по времени. За время эксплуатации могут иметь место как
недостатки, допущенные при проектировании и строительстве, так и вызванные
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ненадлежащей эксплуатацией или воздействиями вследствие аварий на
коммунальных системах жизнеобеспечения.
Долговечность здания должна обеспечиваться применением для
основных несущих конструкций влаго- и коррозионно-устойчивых материалов,
отвечающих требованиям прочности и надежности. При проектировании
зданий выбирают определенные объемно-конструктивные решения, которые
бы предусматривали минимальные затраты на техническое обслуживание и
ремонт отдельных элементов здания за период эксплуатации. Мероприятия по
техническому обслуживанию зданий включают текущие плановые ремонты и
капитальные ремонты. Несвоевременное выполнение этих мероприятий может
привести к ускоренному физическому износу конструкций и сокращению
нормативного срока службы основных элементов здания и здания в целом.
В качестве примера рассмотрим усиление, во время капитального
ремонта несущих ребер сборных железобетонных плит перекрытия над
подвалом общественного здания.
Необходимость таких работ была вызвана негативным воздействием
воды, из-за протечек на коммунальных системах жизнеобеспечения,
проложенных в непосредственной близости от здания. В результате ряда
аварий на сетях водоснабжения на протяжении нескольких лет плиты
перекрытия подвергались замачиванию. Кроме того, переувлажнение
конструкций стен и перекрытия подвала происходило из-за разрушения
(отсутствия) отмостки и гидроизоляции стен по периметру здания, то есть были
нарушены требования по эксплуатации этих конструкций.
Неудовлетворительные условия эксплуатации плит перекрытия над
подвалом привели сначала к коррозии защитного слоя бетона ребер и полок
плит перекрытия, а затем и к коррозии арматуры. Как следствие, уменьшилась
прочность и несущая способность этих плит перекрытия.
При своевременном ремонте сетей водоснабжения и устранении причин
замачивания сборных железобетонных конструкций здания, не потребовались
бы трудоемкие и дорогостоящие работы по усилению существующих плит
перекрытия.
Данный пример показывает, что отсутствие своевременных ремонтов при
эксплуатации здания привело к частичной потере эксплуатационных качеств
основных несущих конструкций и необходимости работ по их усилению.
Исходя из вышеизложенного, следует, что, неудовлетворительная
техническая эксплуатация несущих элементов здания может привести к потере
несущей способности конструкций и, как следствие, к деформациям здания и
даже к аварийному состоянию здания в целом.
1.
ДБН В.1.2-14:2018 Загальні
конструктивної безпеки будівель і споруд.
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2.
Савйовский В.В. Техническая диагностика строительных конструкций зданий
[Текст] / В.В. Савйовский – Х.: «Форт», 2008. – 560 с.

ПРОБЛЕМИ РОЗРАХУНКУ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ЕЛЕМЕНТІВ СПОРУД ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Фомін С.Л. д-р техн. наук, проф., Бутенко С.В. канд. техн. наук, доц.,
Плахотнікова І.А. канд. техн. наук, доц., Колєсніков С.М. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Пожежі є однією з найпоширеніших техногенних аварій на об’єктах
інженерної інфраструктури, таких як котельні, насосні станції, теплові пункти,
машинні зали ТЕС, тягові трансформаторні підстанції, газорегулюючі та
газорозподільні пункти. При цьому вогнестійкість споруди є визначальною при
гасінні пожежі та ліквідації її наслідків. В зв’язку з гармонізацією національних
будівельних норм з європейськими НДІБК були розроблені та прийняті норми з
розрахунку вогнестійкості залізобетонних елементів, а саме балок [1] та колон
[2]. Але при використанні даних норм виникає ряд проблем при розрахунку
вогнестійкості вищевказаних елементів.
Однією з основних проблем є відсутність чіткої математичної нелінійної
моделі стиску діаграми «напруження - деформації» для бетону з урахуванням
дії температурних впливів [3]. В нормах [1,2] висхідна гілка діаграми
«напруження - деформації» описана наступною формулою
3𝜀𝑓𝑐,𝜃
𝜀𝑐1,𝜃 (2+(

𝜀
𝜀𝑐1,𝜃

3

при 𝜀 ≤ 𝜀𝑐1,𝜃

(1)

) )

де 𝜀 – відносна деформація бетону,
𝑓𝑐,𝜃 – значення міцності бетону на стиск за температури 𝜃,
𝜀𝑐1,𝜃 – відносна деформація бетону при максимальному навантаженні за
температури 𝜃.
А низхідна гілка діаграми «напруження - деформації» для бетону має
узагальнений опис для використання лінійних та нелінійних моделей.
Порівняльні розрахунки двох моделей стиснення бетону при нормальних
температурах за нормами [1,2] та нормами [4] дають різницю до 27,3%.
Також слід звернути увагу на помилковість значень відносної граничної
деформації бетону 𝜀𝑐𝑢1,𝜃 [3] в даних нормах [1,2], що в свою чергу веде до
завищених значень міцності бетону на стиск при підвищених температурах і
відповідно до завищених значень вогнестійкості елемента конструкції та
будівлі в цілому.
Однією з основних проблем є недостатнє освітлення уточнених методів
розрахунку, адже тільки уточнені методи дозволяють всебічно дослідити
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роботу залізобетонного елементу конструкції під час пожежі. Особливістю
роботи конструкцій під час пожежі є те, що розрахунковий навантажувальний
ефект під час пожежі на елемент конструкції відрізняється від розрахункового
навантажувального ефекту на елемент конструкції за нормальної температури
(рис. 1), для окремого елементу може як збільшуватись так і зменшуватись.
Послідовність розрахунку уточненими методами має включати задання в
кожному скінченому елементі абсолютної або еквівалентної температури,
визначення жорсткостей елементів конструкції шляхом завдання закону
нелінійного деформування і при наявності арматури в елементі, її відсотка
уздовж всіх осей, моделювання нелінійних завантажень [5,6].

1 - несуча здатність конструкцій в звичайних умовах експлуатації R,
2 - зниження несучої здатності конструкції R у часі протягом впливу пожежі,
3 - робоче навантаження S, 4 - сума зусиль від нормативного навантаження S
та температурних зусиль St в елементах, що нагріваються, 5 - те саме в
елементах, що не нагріваються, τ1 - τ3 - вогнестійкість елементів конструкції
Рисунок 1. Схема розрахунку вогнестійкості конструкцій
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ВПЛИВ КАЛАМУТНОСТІ ВИХІДНОЇ ВОДИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
РОБОТИ ШВИДКОГО ФІЛЬТРА
Карагяур А.С. д-р техн. наук, доц., Ісакієва О.Г. канд. техн. наук, доц.,
Лукашенко С.В. канд. техн. наук, доц., Уньковська І.О. студ.,
Пащенко В.А. студ.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Швидкі зернисті фільтри – важливий елемент в технологічній схемі
підготовки питної води. Основні затрати при експлуатації цих спорудам
пов’язані з необхідністю їх періодичної регенерації шляхом промивки
фільтруючого завантаження. Вимкнення фільтра на регенерацію відбувається
при виконанні однієї з умов: якість фільтрату знижується нижче допустимого
рівня або втрати напору досягають граничних значень. Час роботи фільтра в
режимі фільтрування до виконання першої умови називається часом захисної
дії tз, другої умови − часом досягнення втрат напору граничних значень t н.
Робота фільтра вважається ефективною, коли tз ≈ tн.
Згідно теорії Д.М. Мінца параметри tз та tн можна знайти за залежностями:
b L H гр  Н 0
X 
1 b
tн 
,
tз 
L  0 ,
a F(A) Н 0
K a
b 

V
де L – товщина зернистого завантаження, м; b  0,7 1,7 та a   – кінетичні
d
V d
коефіцієнти: b – коефіцієнт прилипання часток зависі до зерен завантаження, м-1,
a – коефіцієнт відриву часток зависі від зерен завантаження, год-1; К та Х0 –
параметри фільтрування, що залежать від фізико-хімічних властивостей води та
суспензії; F(A) – функція, яка залежить від граничної насиченості А;  −
коефіцієнт неоднорідності зерен фільтруючого завантаження; Нгр – граничні
втрати напору у закольматованому завантаженні, м; Н0 – втрати напору у
незакольматованому завантаженні (на початку фільтроциклу), м; ,  −
коефіцієнти, що враховують сукупний вплив фізичних та фізико-хімічних
властивостей води та зависі; V – швидкість фільтрації, м/год; d – еквівалентний
діаметр зерен фільтруючого завантаження, м.
Параметри К та Х0 в залежності від якості очистки С/С0 визначаються за
допомогою Х-Т діаграми, а функція F(A) − згідно відомої залежності. Х-Т
діаграма та залежність F(A) отримані Д.М. Мінцем шляхом обробки
експериментальних даних.
Гранична насиченість А представляє собою відношення об’єму пор, яка
занята осадом, до об’єму пор чистого завантаження:
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Sгр

bV
.
n0
a
де Sгр – гранична концентрація осаду в зернистому завантаженні, мг/л; n0 –
пористість незакольматованого завантаження;  − вміст твердої фази в
структурі осаду, мг/л.
Втрати напору у незакольматованому завантаженні знаходиться за
залежністю, яка отримана з рівняння Козені-Кармана:
 V (1  n 0 ) 2
Н 0  184L 2
,
gd
n 30
А

Sгр  С0

,

де  − кінематична в’язкість, м2/с; g – прискорення вільного падіння, м/с2.
За допомогою приведених залежностей було проведено дослідження
впливу якості вихідної води на час роботи фільтра між промивками. В
результаті сформульовано наступні рекомендації для організації найбільш
ефективної роботи фільтра при зміні якості вихідної води:
1)
забезпечення сталої якості води, що надходить на фільтри, шляхом
регулювання якості освітлення на першому ступені очистки;
2)
при зменшенні каламутності вихідної води – застосування
резервних фільтрів з більш дрібною засипкою та більшою товщиною
фільтруючого шару (вони можуть працювати зі збільшеною швидкістю
фільтрування, що знизить навантаження на основні споруди);
3)
застосування багатопоточного фільтру, у якому частина потоку
подається відразу в середину фільтруючого завантаження;
4)
підбір таких раціональних параметрів фільтра, які відповідають
якості вихідної води, що найбільш ймовірна на протязі року.

ШТАМПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ №29 В Г. ХАРЬКОВЕ
Стрижельчик Г.Г. канд. геолог.-мин. наук, проф., Бондаренко А.И. канд.
техн. наук, доц., Найдёнова В.Е. канд. техн. наук, асист.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
При реконструкции тепломагистрали в качестве грунтового основания
была использована песчано-щебнистая смесь в пропорции 1:3, которая
уплотнялась тяжелым катком на участке распространения слабых илистых
отложений пойменной части р. Харьков.
После укладки и послойного уплотнения в качестве метода контроля
качества уплотнения были приняты полевые штамповые испытания в
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соответствии ДСТУ Б В.2.1-7-2000 «Грунти. Методи польового визначення
характеристик міцності і деформованості».
В состав установки для испытания грунта штампом входили:
 штамп площадью 600 см2, жесткий, круглой формы с плоской
подошвой, тип III (по ДСТУ Б В.2.1.-7-2000);
 гидравлический тарированный домкрат грузоподъемностью 30 тс для
создания, поддержания и измерения нагрузки на штамп;
 в качестве упорной системы использовался автопогрузчик весом 7,5 т.
 устройство для измерения осадок штампа, состояло из трех
индикаторов часового типа с точностью измерения 0,01 мм.
Гидравлическая система нагружения штампа позволяла постоянно
поддерживать заданную нагрузку, каждую ступень давления выдерживали до
условной стабилизации деформации грунта (осадки штампа). За критерий
условной стабилизации деформации принимали скорость осадки штампа, не
превышающую 0,1 мм за 15 мин. Результаты испытания приведены на
рисунке 1. Данное грунтовое основание характеризуется как малосжимаемое и
соответствует проектным показателям по модулю деформации.
Паспорт испытания грунта статическими нагрузками штампом
площадью 600 см2
Условия испытания: природные условия,
Место нахождения: точка № 1
давление до 0,4 МПа
Испытываемый грунт: песчано-щебнистая смесь (ПЩС)

Рисунок 1. Результаты испытания
S0,2 = 0,188; S0,3 = 0,307
Модуль деформации в интервале нормативного давления 0,1-0,3 МПа
Е = 17,0 МПа.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКИЕ ОБЪЕКТЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Каржинерова Т.И. канд. техн. наук, доц. Гриневич Е.А. канд. техн. наук, доц.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
На протяжении нескольких десятилетий прослеживается тенденция
перепрофилирования промышленных объектов и деиндустриализации
городских территорий. Отмечено, что вторая жизнь объектов недвижимости
связана с изменением их функционального назначения, модернизацией и
реконструкцией зданий, а также с минимальным, фрагментарным обновлением
существующей инженерно-транспортной инфраструктуры, демонтажем ветхих
строений, несущие способности которых минимальны и не удовлетворяют
требуемым нормам.
Бывшие производственные зоны занимают значительный процент
наиболее инвестиционно - привлекательных территорий города. Эти зоны
являются градостроительным потенциалом. Площадь современных городов
расширяется быстрее, чем увеличивается численность их населения. Как
сообщали корреспонденты, к 2030 году территория городов в развивающихся
странах увеличится в 3раза, а в индустриально развитых странах – в 2,5 раза.
В настоящее время в науке, в производстве, во внутригосударственных,
международных и социальных отношениях достаточно часто происходит
масса трансформаций разного характера и вида. Все изменения взаимосвязаны.
Практически незаметные модифицирования в одной из сфер неизбежно влекут
перемены в другой, т.е. каждая отрасль производства, виды взаимоотношений,
разделы науки претерпевают влияние различных факторов.
Изучение опыта повторного применения промышленных и гражданских
зданий с изменением функционального назначения на примерах зарубежных и
отечественных зданий и анализ инновационных решений и рекомендаций по
обеспечению их дальнейшей надежной эксплуатации доказали, что
современные технологии, используемые строителями, нацеленные на
повышение использования ресурсов, при модернизации зданий. При этом
разрабатывают новые технологии ремонта, восстановления и реконструкции
зданий и сооружений, повышается долговечность эксплуатации зданий,
улучшается экология.
Так в Украине, одним из примеров преобразования производственных
зданий и прилегающих к ней площадей под гражданское здание является
"Фабрика повидла", расположенная на улице Богдана Хмельницкого во Львове.
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Объект находится за пределами туристических маршрутов и построен в
начале прошлого века. При изучении развития и становления Львова историк
Мельник И. пришел к выводу, что данное неоготическое здание было
построено для фабрики спиртовых изделий и подслащенных напитков "Й.
Корник и сын".
Сооружение состоит из двух этажей, подвала и четырехэтажной башни. В
разные периоды времени на территории фабрики размещалась консервный и
винный винзавод «Укрголоввино» заводы, овощная база. Неоготические
элементы фасада располагаются с внутренней стороны фабрики, а со стороны
города башня имела высокую ветхую стену (рис.1).

Рис. 1 "Фабрика повидла" в тридцатые годы прошлого века
Здание "Фабрики повидла" получило вторую жизнь благодаря
австрийскому историку и меценату Гарольду Биндеру, который выкупил её в
2015 году.
В проекте перепрофилирования промышленных помещений "Фабрики
повидла" в Центр современного искусства предусмотрено реставрацию
комплекса зданий, которые являются памятником архитектуры местного
значения и реконструкцию прилегающих территорий. Все технологические и
архитектурные решения создавались с учетом новейших технологий и
потребностей Центра современного искусства. Арт-центр Jam Factory
планируют открыть в 2020 году.
На основании рассмотренного материала, можно сделать вывод о том, что
применение инновационных технологических и организационных решений
увеличивают срок службы зданий, повышают несущую способность основных
конструкций, увеличивают общую площадь за счет пристройки или
использования подземного пространства, создают новый архитектурный облик
здания.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІБРАЦІЙНИХ ПРЕСІВ ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ БЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ
ЗАЛИШКОВИЙ РЕСУРС КОНСТРУКЦІЙ
Ємельяненко М.Г. канд. техн. наук, проф., Саєнко Л.В. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Для виготовлення бетонних плит, фігурних елементів мощення й інших
малогабаритних виробів застосовуються преси, процес формування в яких
здійснюється за рахунок комплексної дії вібрації й статичного тиску на весь
об'єм суміші, що ущільнюється.
Для тротуарної плитки, використовується жорсткий бетон, тому що в
противному випадку має місце налипання на поверхні нижнього й верхнього
порожнини пуансонів.
Жорсткість суміші призводить до зниження щільності й зниженню
морозостійкості, якщо не підвищити інтенсивність вібрації, або не
використовувати двочастотні віброприводи.
Тривалість процесу вібрування впливає на продуктивність. Однак
надмірно тривале вібрування може замість позитивного ефекту привести до
браку через розшарування бетонної суміші.
Для вивчення комплексного впливу параметрів процесу: пресового тиску,
часу ущільнення бетонної суміші та частоти вібрації на якість бетонних
виробів, виготовлених методом вібропресування, сплановано і проведено
факторний експеримент другого порядку на лабораторному вібропресі (рис. 1)
та отримано залежність міцності бетонних зразків від вказаних факторів.

1 – напрямні;
2 – блок пуансонів;
3 – пуансон;
4 – блок матриці;
5 – стіл;
6 – планетарний вібратор;
7 – двовальний вібратор;
8 – пружні елементи

Рисунок 1 – Конструктивна схема експериментального вібропресу:
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Виявлено раціональний режим вібропресування, що забезпечує
отримування міцності бетонних елементів мощення (тротуарної плитки) не
менш як 35…40 МПа:
- статичний тиск на бетонну суміш у межах q = 0,04…0,05 МПа;
- час ущільнення t = 7…10 с;
- частота вібрації f = 45…55 Гц.
При
складанні
методик
розрахунку
параметрів
вібропресів
використовуємо результати аналітичних та експериментальних досліджень.
Серед означених результатів наступні залежності для визначення:
- статичного тиску на бетонну суміш
Рст =

(𝑚пуанс +𝑚траверс )∙𝑔+𝐹гідр
𝑆𝑘

;

Fст  Pст  Sк ,
де: Fгідр. - гідравлічна сила притиснення пуансонів; Sк - площа контакту
пуансонів з бетонною сумішшю;
- необхідної сумарної вібраційної сили
𝐹вібр ≈

𝐹ст

.

(0,5…0,55)

- коефіцієнту жорсткості бетонної суміші
Сб =

1⁄
𝑘

(Ра + Рст )1+

∙ 𝑆𝑘

,
1/𝑘
𝑃𝑎 ∙ ℎб ∙ П
де: Ра - атмосферний тиск; Рст - статичний тиск на бетонну суміш; Sk - площина
формованих елементів; hБ - висота формованого виробу.
- частоти обертання додаткового дебалансу двочастотного планетарного
віброприводу
 R
2  1 1  ,
r

де:

R, r  радіуси основного і додаткового дебалансів; 1  кутова швидкість

обертання валу основного дебалансу;  2  кутова швидкість обертання валу
додаткового дебалансу.
- часу ущільнення
𝑡ущ ≥ 6 … 8с.
Збільшення обсягів виготовлення дрібно штучних бетонних виробів
методом вібраційного пресування пов’язано з їх перевагами у порівнянні з
традиційними матеріалами.
Бетонні вироби, що виготовлені методом вібраційного пресування, мають
високі показники міцності, морозостійкості, вогнестійкості та зносостійкості.
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МЕМБРАННІ БІОЛОГІЧНІЇ РЕАКТОРИ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ
Христенко1 А.М., Юрченко2 В.О. д-р техн. наук, проф., Смирнов1 О.В.,
Пономарев2 К.С. канд. техн. наук, доц., Пономарева2 С.Д. асист.
1
НПФ «Екополімер»
2
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Мембранний біореактор (МБР) поєднує біологічну обробку активним
мулом з механічною мембранною фільтрацією. Мембранний модуль
використовується для поділу мулової суміші і являє собою альтернативу
широко застосованому методу осадження активного мулу у вторинних
відстійниках, що використовується в традиційних системах біологічного
очищення в аеротенках. На сьогоднішній день МБР запроваджені в більш ніж
200 країнах і щорічно їх кількість збільшується десь на 1 000, з них 40% в
США.
Мета роботи – аналіз основних характеристик сучасних МБР та їх роботи
при обстеженні очисних споруд.
Мембрана – вибірковий матеріал по відношенню до компонентів, які
проходять крізь неї: ті, що проходять – перміат, що не проходять –
ретентент.Одним з ключових параметрів для роботи мембранних процесів є
тиск, який застосовується для протікання води крізь мембрану. Затримання
поверхнею мембрани часток зрештою ставить фундаментальне обмеження для
всіх мембранних процесів. Затримані компоненти в ретентаті, як правило,
накопичуються на поверхні мембрани (забруднення), що призводять до
зменшення потоку води що проходить крізь мембрану при заданому
трансмембранному тиску (ТМТ). Зважаючи на те, що забруднення мембрани є
головним обмеженням роботи мембранного процесу, більшість проведених
досліджень та розробок присвячені поліпшенню характеристик мембранних
матеріалів [1-2].
Ефективність процесу біологічної очистки залежить від підтримання
високої концентрації активної біомаси в реакторі: фіксованої біомаси на носіях
і біомаси в суспендованому стані. Кожна з цих конфігурацій біореактору
комерційно доступні та здатні працювати в аеробних, аноксидних та
анаеробних умовах. В конфігурації МБР висока концентрація біомаси (більше
ніж 10 гб.р../дм3), досягається за рахунок абсолютного утримання завислих
речовин, або за рахунок використання мембранного блоку мікро або
ультрафільтрації. Концентрації біомаси, що перевищує 30 гб.р./дм3,
підтримувалося в системах МБР на основі зовнішніх мембран (мембрани
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розташовані поза біореактором та працюють при високій швидкості
поперечного потоку та трансмембранному тиску).
З розробкою більш економічних та ефективних мембранних модулів,
системи МБР стали більш енергоефективні. Конкретні переваги системи МБР
при очистці промислових стічних вод [3, 4]:
 мікроорганізми, що повільно зростають (нітрифікуючі), та ті, що здатні
окислювати складні органічні речовини, можуть бути збережені в МБР;
 МБР дає можливість експлуатувати біореактор з дуже великим віком мулу та
значними концентраціями, що призводить до зниження приросту та економії
ресурсів при зневодненні;
 більш компактні розміри біореактору дозволяють зекономити на площі
споруд;
 біологічно нерозкладені сполуки, як правило, видаляються з активним
мулом, а не з очищеною водою;
 усуває проблеми щодо зміни седиментаційних характеристик біомаси
(спухання);
 системі МБР мають великий рівень автоматизації;
 є привабливою для модернізації або розширення існуючої системи
біологічної очистки, що має проблеми з продуктивністю відстійників та
вільними площами та по суті може бути шляхом вирішення проблеми
підвищення ресурсу роботи існуючих споруд;
 ідеальна перша ступінь для виробництва води для повторного використання.
В Україні технології МБР впроваджуються досить повільно. Відомо
лише, про ефективну роботу МБР на деяких підприємствах харчової
промисловості – ефективність очистки стічних вод від органічних сполук
(ХСК), навіть без врахування додаткових потоків, сягає 94,5-97,8 %.
Позитивною стороною процесу є також ефективна нітрифікація, яка дозволяє
знизити концентрацію N-NH4 на 93,7 – 99,5 %.
Висновки. Аналіз даних науково-технічної літератури свідчить про
великі переваги технологій МБР перед традиційними технологіями біологічної
очистки промислових та міських стічних вод, що наразі використовують в
Україні, та їх інтенсивне впровадження закордоном. Досвід власних обстежень
існуючих установок МБР доводить їх високу ефективність в видаленні як
органічних, так і неорганічних забруднень.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
ІСНУЮЧИХ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД
Башкіров Г.Б.
Харківський науково-дослідний криміналістичний центр МВС України
Баранов П.Ю. канд. економ. наук
ФОП
Котляр М.І. канд. техн. наук, проф.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
В роботі розглядаються актуальні питання кількісного оцінювання
технічного стану існуючих споруд інженерної інфраструктури. Актуальність
проблеми полягає в тому, що така оцінка, як правило, здійснюється за якісними
показниками – «нормальний», «задовільний», «незадовільний», «аварійний».
Це дозволяє проектанту вирішувати принципові питання щодо можливості
подальшого використання об’єкту, але не дозволяє проведення вибору та
обґрунтування
конкретного,
найбільш
ефективного
варіанту
його
використання. Очевидно, що для вирішення цієї задачі потрібно визначити не
тільки якісну а й кількісну оцінку технічного стану об’єкту. Виходячи з цього,
метою роботи є вибір та обґрунтування кількісної оцінки технічного стану
інженерної споруди, яка б дозволила приймати найбільш ефективні конкретні
рішення. Для досягнення цієї мети в роботі розглядаються наступні завдання:
аналіз якісних та кількісних показників технічного стану споруд відповідно
нормативних та науково-методичних джерел; обґрунтування вимог до
кількісної оцінки технічного стану споруди, яка задовольняє потреби всіх
зацікавлених користувачів; аналіз обґрунтованого переходу від якісного
дослідження технічного стану до кількісного значення; систематизація
кількісних показників технічного стану споруд; формулювання висновків щодо
спрощеної та достатньо обґрунтованої кількісної оцінки інженерної споруди.
Проведений аналіз якісних та кількісних показників технічного стану
ряду будівель та споруд свідчить про переваги та недоліки кожного з них.
Якісна оцінка технічного стану споруди здійснюється на основі нормативного
документу [2], що дозволяє отримати достатньо обґрунтований результат щодо
подальшого використання об’єкту.
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Таблиця аналізу способів оцінки технічного стану інженерної споруди
№ Способи оцінки
Вид оцінки та
Аналіз способу оцінки
з/
технічного
сутність способу її
переваги
недоліки
п
стану
визначення
1 За категорією Якісна, визначається Високий рівень Відсутній
технічного
категорія стану за обґрунтованост кількісний
стану
нормативними
і
результат
ознаками, [2]
2 За
Кількісна, за даними Використовуют Не враховується
нормативними пошкоджень
у ься практично специфіка
ознаками
порівняні
з всі
елементи інженерної
фізичного
нормативними
споруди
споруди
та
зносу, %
джерелами, [3]
реальні витрати
з
усунення
пошкоджень.
3 За грошовими Кількісна, за даними Дозволяє
Складність
кошторисними кошторисних
врахувати
розрахунків та
витратами.
розрахунків
по кошторисні
не
відтворює
варіантам усунення витрати.
ринкові витрати
пошкоджень.
4 За грошовими Кількісна, за даними Враховує
Складність
ринковими
ринкових
ринкові
розрахунків та
витратами
розрахунків
по витрати
на потреба у бази
варіантам усунення основі
даних
пошкоджень
комп’ютерних технологічних
програм.
рішень.
5 За
вартісним Кількісна, за даними Спрощення,
Потребує
зносом
переходу
від пов’язане
з дослідження для
нормативного
непрямим
переходу
від
значення фізичного способом
нормативного
зносу до вартісного визначення
значення зносу
[4]
витрат
до вартісного.
6 Модернізовани За
даними Найбільш
Потребує
й за вартісними статистичної обробки обґрунтований великої кількості
зносом
зі витрат
на
з та спрощений
статистичного
статистичною
капітального ремонту
матеріалу
обробкою
(реконструкцію)
Однак, для вибору конкретного варіанта найбільш ефективного варіанта
потрібно визначити і кількісну оцінку. Слід відзначити, що на даному етапі
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використання рекомендованих методик одержання кількісного показника
технічного стану ускладнено. Враховуючи вказані вимоги до такої оцінки:
показник повинен відтворювати дійсні ринкові витрати на проведення
капітального ремонту споруди, який задовольняє інтереси усіх зацікавлених
сторін; простота та доступність для використання; обґрунтованість в рамках
вимог [1] до категорій (класу) наслідків (відповідальності).
Для досягнення цих вимог експерт повинен здійснити коректний та
обґрунтований перехід від якісного аналізу до кількісного результату оцінки
через достатньо складну дилему між, як спрощенням так і ускладненням. Вище
в таблиці наведено запропонований аналіз способів якісної та кількісної оцінки
технічного стану інженерної споруди за різними ознаками. За результатами
дослідження отримані наступні висновки: кінцевим завданням оцінювання
технічного стану інженерної споруди повинна бути кількісна оцінка, яка
враховує обґрунтовані ринкові витрати на доведення споруди до найбільш
ефективного використання.
Використані джерела.
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ОЦІНКА СТАНУ РУЙНУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ МІСЬКИХ МЕРЕЖ
ВОДОПОСТАЧАННЯ
Синій1 С.В. канд. техн. наук, доц., Уль2 А.В. д-р техн. наук, проф.,
Мельник1 Ю.А. канд. техн. наук, доц., Сунак1 П.О. канд. техн. наук, доц.,
Войтович1 Я.С. студ.
1
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
2
Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк
Неруйнівні методи відносяться до перспективних напрямків досліджень з
моніторингу технічних характеристик систем водопостачання на предмет
оцінки зношеності робочих поверхонь і ресурсу елементів трубопроводів та
обладнання мереж, що розглянуто у [1-4 та ін.].
Нами розроблено методику мікроскопічних вимірювань для оцінки
руйнування робочої поверхні водопроводів за зміною геометричних параметрів
мікротріщин на ній.

56

Інструменти РЕМ-стереофрактографії дозволяють надійно фіксувати рух
мікротріщини в режимі «in situ». Складність визначення дійсної швидкості
поширення малої тріщини зумовлена впливом на цей процес різноманітних
факторів, які випливають з морфології і властивості зони витягування [1]. Для
цього на зразку виконуються стереографічні спостереження границь зони
витягування тріщин: вимірюються профілі або стереозв'язані поверхні зламу
зразків біля границь зони витягування з проведенням фіксації кінематики
розширення мікротріщини. За змінами параметрів мікрогеометрії втомлених
борозен і ямок, характеру їх розподілу на різних ділянках зламу визначаються
місце утворення, причини і характер руйнування зразка. Зокрема, Гріффітс та
інші дослідники [1, 2 та ін.] вважають, що крихке руйнування в металі
починається при номінальному напруженні, яке значно менше за теоретичну
міцність. Однак процес крихкого руйнування відбувається в гострому кінці
тріщини за напруження, яке досягло теоретичної міцності у цій локалізованій
зоні. Напруження у вершині тріщини, за дослідженнями Інгліса, визначається
залежністю

 *  н l / r

,

н

де

-

нормальне

напруження;

l / r - геометричний показник тріщини (l – довжина, r – гострота). Міцність на
крихкість  kp 

20000 r
визначається відношенням
l

 теор 

20000 Н/мм до

l/r .
Іншим способом зону витягування можна оцінювати через її висоту h і
ширину F. Завдяки експериментально встановленим у [1] високим
кореляційним зв'язкам між h,  с (критичним розкриттям тріщини) та К1с
(коефіцієнтом в'язкості руйнування), експертна оцінка тріщиностійкості за

K12c
значенням h виконується за залежністю 2h   c  c 
E T , де Е - модуль Юнга;

 T - границя текучості; с – постійна.
При цьому, коефіцієнт критичної інтенсивності напруження визначається
за одним із відомих параметрів зони витягування: за висотою
1/ 2
K1c  0,5 T hE  або - за шириною K  (2c2 ET )1/ 2 , де с 2  с1 /  (тут
форму зони витягування описує параметр  = F/h).
Для експериментальної перевірки розробленого підходу нами були взяті
дані цифрової моделі мікрорельєфу ямкової поверхні зламу зразків чавунних
труб міських мереж водопостачання (умовний діаметр - 300 мм, термін
експлуатації - до 25 років). Порівняння експериментально отриманого значення
К1c= 16,12 МПа для 20 значень hc з середньою глибиною 9,7 мкм, Е=116 ГПа,
= 462 МПа показало добре узгодження (в межах 4,3 %) з даними [1].
Отже, розглянута методика оцінки розвитку поверхневих мікротріщин
дозволяє проаналізувати механіку руйнування робочої поверхні металевих
трубопроводів і може застосовуватись для технічного моніторингу
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трубопроводів міських систем водопостачання, наприклад для планування
етапності ремонтів та заміни ділянок трубопроводів.
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ЗАЛУЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ
СПОРУД ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД
Юрченко В.О. д-р техн. наук, проф.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Єпішова Л.Д.
Комунальне підприємство «Харківводоканал»
Забезпечення ефективного і надійного відведення стічних вод (як
господарсько-побутових, так і виробничих) та їх очищення є однією з
найактуальніших задач сучасного міського господарства. У господарських
відносинах, пов'язаних з водокористуванням промислових підприємств, об'єктів
автотранспортного комплексу, енергетичних об'єктів та інших юридичних осіб
м. Харкова КП «Харківводоканал» є найбільш вразливою стороною.
Порушення абонентами КП «Харківводоканал» Правил приймання стічних вод
споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова, затверджених рішенням
виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.09.2010 № 321 (далі
Правила №321), спричиняють передчасний знос каналізаційних мереж і
очисних споруд, знижують продуктивність технологічного обладнання,
ускладнюють технологію очищення стічних вод і, як наслідок, можуть
унеможливити дотримання нормативних показників скидання стічних вод після
їх біологічного очищення в річки м. Харкова.
На разі КП «Харківводоканал» бере участь в реалізації інвестиційного
проекту «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних
очисних споруд м. Харкова». З огляду на те, що при реалізації цього проекту
буде застосовано сучасне технологічне обладнання, виготовлене за технічними
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характеристиками, які відповідають нормативам ЄС, результати реалізації
проекту в повній мірі залежать від дотримання абонентами вимог нормативних
документів. Тому на разі однією з визначальних задач екологічної політики
КП «Харківводоканал» є створення системи сприяння та економічної
привабливості в будівництві промисловими підприємствами локальних
очисних споруд (далі ЛОС). Такий аспект відносин між КП «Харківводоканал»
та підприємствами міста сприяє полегшенню фінансового навантаження на
підприємства і скорішому впровадженню ЛОС. В цьому напрямку
КП «Харківводоканал» доопрацював Правила №321 і впровадив економічне
рішення, яке дозволить споживачам вивільнити грошові кошти на засоби для
поліпшення якості стічних вод, що скидаються підприємствами у міську
каналізаційну мережу, а саме, прочистку та промивку систем водовідведення,
санацію очисних установок й удосконалення технологічних процесів,
будівництво нових ЛОС, або здійснення реконструкції наявних ЛОС. Таке
рішення враховує відшкодування витрат, пов'язаних з очищенням стоків, які
надійшли з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин на
міські очисні споруди КП «Харківводоканал».
В основу пропозицій КП «Харківводоканал» при оформленні договору
про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (далі
Договору) закладено критерій максимальної еколого-економічної ефективності
заходів, що мають бути реалізовані водокористувачами. Так, згідно «Правил
приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку
визначення розміру плати,що справляється за понаднормативні скиди стічних
вод до систем централізованого водовідведення», затверджених наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 01.12.2017 № 316 ( далі Правила), розмір додаткової
оплати за приймання понаднормативних забруднених стоків у договорі повинен
бути у межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до п.7.5
Правил. Для конкретизації величини розміру додаткової оплати рекомендовані
критерії по трьох етапах впровадження ЛОС відносно споживачів, які
розпочали роботи з будівництва цих споруд.
Станом на 01.10.2020 р., майже за 2 роки (2019-2020 рр.) представниками
КП
«Харківводоканал»
досліджена
робота
систем
водопровідноканалізаційного господарства міста і його абонентів. Підприємствами міста
встановлено 56 ЛОС ( підземних та наземних), призначених для очистки
промислових стічних вод до рівня вимог скиду в каналізаційну мережу міста.
Еколого-економічна політика КП «Харківводоканал» щодо поліпшення стану
промислових стічних вод та залучення промислових підприємств до
впровадження ЛОС принесла вагомі позитивні результати.
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МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ ВІД ВПЛИВУ
ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ
НАДІЙНІСТЬ
Гончаренко Д.Ф. д-р техн. наук, проф., Гулєвський П.Ю. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Вороненко В.О.
Комунальне підприємство «Харківводоканал»
Перехід до ринкової економіки, реформування житлово-комунальну
комплексу в умовах значного зносу і старіння інженерних систем
водопостачання міст України та СНД, недолік матеріальних і фінансових
ресурсів на їх реновацію значно загострили в останні роки проблему
забезпечення необхідної надійності і екологічної безпеки інженерних
комунікацій міста.
Трубопровідні системи - невід'ємна частина інфраструктури сучасних
міст, а міські водопровідні та водовідвідні мережі є не тільки найбільш
функціонально значимим елементом систем водопостачання та водовідведення,
а й, як показує практика експлуатації, найбільш вразливим.
У сучасних умовах у зв'язку з обмеженістю фінансових ресурсів у
підприємств комунальної галузі особливої актуальності набуває ефективне
підтримання інженерних комунікацій в працездатному стані, підвищення їх
надійності та довговічності.
Основними причинами руйнування конструкцій оглядових шахтних
стволів та тунелів є: проникнення в середину конструкцій поверхневих вод;
відхилення від норм і погрішності під час виконання будівельних робіт; погана
якість поверхні стін; статичні та динамічні навантаження від вантажного
транспорту; агресивне біологічне середовище; осідання грунту. Слід
відзначити, що руйнування незахищених від корозії шахтних стволів
відбувається інтенсивніше ніж прилеглих тунелів.
За існуючими будівельними нормами каналізаційні тунелі та оглядові
шахти необхідно захищати від інфільтрації поверхневих і грунтових вод, а
також ексфільтраціїї стічних вод. Водонепроникність обробки тунелів і стін
шахт необхідно забезпечувати: застосуванням необхідних матеріалів,
обклеюванням
обробки
гідроізоляційними
матеріалами,
створенням
металоізоляції, ущільненням прилеглого до тунелю та шахти грунтового
масиву, цементацією, глинізацією, силікатизацією або іншими методами,
нагнятанням за обробку спеціальних розчинів, закладанням швів і отворів із
зачеканюванням швидкотужавими матеріалами або пневмобетоном. В деяких
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наукових працях було приведено приклад санування оглядових шахт шляхом
забризкування на його стіни поліуретану.
Окремої уваги слід надати конструкціям на основі базальту, які в
достатній кількості є в Україні. Перевагами данного матеріалу є: надійність та
довговічність вузлів та деталей споруд; підвищення періоду експлуатації в 5-15
разів; зниження експлуатаційної витримки по утриманню споруд.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВІМ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ
РІШЕННЯХ МОНОЛІТНО-КАРКАСНОГО БУДІВНИЦТВА
Шумаков І.В. д-р техн. наук, проф., Кучугура В.О. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
У зв’язку із запитом на оцифрування всієї будівельної галузі BIM та IT
технології назавжди прийшли в будівництво. При традиційному проектуванні
трудовитрати мають таку структуру: 30% на пошуки інженерних рішень, 10%
на узгодження і прийняття знайдених проектних рішень і 60% на оформлення
та випуск проектної документації.
BIM-технології докорінно змінюють пропорції трудовитрат по
відношенню до традиційної технології проектних та будівельних робіт. BIM
надає кращі проектні рішення, підвищує продуктивність будівництва і більш
ефективно співпрацює протягом усього життєвого циклу проекту. BIM дає
більш глибоке уявлення про конструкції для затвердження обґрунтованих
проектних рішень. Інструментарій BIM оптимізує процес проектування і
зведення монолітно-каркасних будівель і має переваги:
RFI. Прозорість робочих процесів управління проектами, таких як запити
на отримання інформації та заявки.
Submittals. Керування всією інформацією проекту за допомогою
гнучкого процесу створення і управління цифровими відправками.
Управління документами. Створення на основі застарілих, неповних
або неточних креслень, моделей і документів, шлях до доопрацювання, запитам
на отримання інформації і затримок в календарному графіку.
Координація та спільна робота міждисциплінарних команд. Добре
скоординований проект економить фінанси та реалізує проект відповідно до
календарного графіка.
Управління безпекою на будмайданчику. Кращі програми безпеки не
тільки рятують життя, але ж допомагають залучати інвестиції, вигравати
більше тендерів і покращувати результати проектів.
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Управління якістю робіт (найдорожчі проблеми з якістю будівництва це ті, які залишаються невиявленими).
Перевірка конструктивів. Помилки проектування, упущення і
неточності є причиною переробок в польових умовах і, як наслідок, перевитрат
коштів і термінів.
Співпраця при проектуванні. Початок з об'єднання проектних команд.
BIM прискорює виконання проектів, скорочує переробки, дозволяє командам
безпечно спільно редагувати проекти в режимі реального часу і спрощує обмін
проектними даними.
Дані про будівництво та аналітика. У типовому будівельному проекті
можливі тисячі відкритих питань, сотні запитів на отримання інформації і
незліченна кількість замовлень на зміну інформації.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАЛЬОВИХ РОБІТ У МАЛОПОВЕРХОВОМУ
БУДІВНИЦТВІ
Шумаков І.В. д-р техн. наук, проф., Алі Аділ Халід асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Запропоновано новий метод для розрахунку граничних навантажень, що
використовується для оцінки несучої здатності паль. В даному дослідженні
була випробувана група паль (28,5 × 28,5 см, довжиною 12 м, робоча
навантаження становило 40 т) при проектуванні мечеті Um-Alqura (Ірак), які
були вивчені відповідно до їх навантажень і розрахунків.
При розрахунках осадки і похибки пальового поля для кожного
навантаження всіх паль були визначені результати, використані для створення
рівняння, яке зіставляє навантаження і розрахункове використання (графа
відповідає 4-му ступеню многочлена). Отримане рівняння було застосовано в
розрахунку граничних навантажень з максимальною осадкою (10% від діаметра
палі).
Розрахункове граничне навантаження (130 т) в даному дослідженні було
порівняно з граничним навантаженням (132 т), що було визначено попереднім
використанням (Fellenius and Decourt presentation 2001). Відхилення граничного
навантаження між попереднім і цим методом становить 1,6%.
Табл. 1 показує навантаження до подвоєного показника робочого
навантаження з похибкою осадки для кожного навантаження досліджуваної
палі.
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Таблиця 1
Навантаження та осадка вивчених паль
Навантаження (т)
Осадка (мм)
Похибка
0
0
0
10
0.2344
0.16981
20
0.5428
0.32027
30
0.8796
0.51923
40
1.2676
0.78756
50
1.74
1.07943
60
2.3864
1.57431
70
3.1292
2.17814
80
4.89
5.19013
В результаті було виведено рівняння для розрахунку граничного
навантаження через таку послідовність: визначення середньої осадки палі,
виходячи з усіх досліджень (перерахованих в табл. 1); отримання залежності
між навантаженням і середньої осадкою; визначення рівняння, яке корелює між
навантаженням і використанням кривої осадки (відповідає четвертій графі
многочлена). Рівняння виведено для розрахунку граничного навантаження в
разі осадки 10% від діаметра вивчених паль.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗВЕДЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ЧАСТИН
БУДІВЕЛЬ
Шумаков І.В. д-р техн. наук, проф.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Аналіз стану проблеми дозволив виявити напрямки дослідження
організації та технології робіт при зведенні підземних частин будівель з
урахуванням міської ущільненості та мінливості гідрогеологічних впливів на
підземні будівельні конструкції. Основними напрямками удосконалення
методів наукового обґрунтування рішень було визначено: формування рішень з
розміщення кранів в межах будмайданчиків, прогнозування параметрів робіт з
гідроізоляції підземних частин будівель, прогнозування параметрів
експлуатаційної надійності функціонування дренажних систем будівель.
Різноманіття вимог до технології і організації підземного будівництва
робить досить складним вибір варіанта, що є оптимальним по всіх технікоекономічних параметрах. Комплексна багатокритеріальна оцінка, що дає
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можливість знаходження оптимального рішення А0, базується на наступних
положеннях: рішення, що очікується, повинно належати множині допустимих
̅ при наявних
рішень Ā та повинно мінімізувати вектор оціночних показників Х
обмеженнях.
Модель комплексної багатокритеріальної оцінки організаційнотехнологічних рішень представляється у вигляді:
А0 = {а0} = ∪ 𝜑 −1 opt(x(a), λ)) , а ∈ А
Встановлено, що при виконанні завдань прогнозування ефективності
виконання робіт по зведенню підземних частин будівель у недостатній мірі
враховуються обмеження геометричної природи, що здійснюють істотний
вплив на вибір і розміщення баштових кранів. Визначено, що ефективною є
методика обґрунтування розміщення кранів, що базується на трансформуванні
процесу локальної оптимізації на негладкій області припустимих рішень до
рішення послідовності завдань нелінійного програмування. До переваг методу
відноситься можливість оптимізувати рішення, що отримані іншими методами.
У якості моделей реальних об’єктів для завдання розміщення кранів розглянуті
двовимірні множини, де воно вирішується з використанням теорії дослідження
операцій.
Було запропоновано в умови завдання пошуку оптимального
розташування кранів на будівельному майданчику ввести геометричні
обмеження п’яти видів: на взаємне розташування місць розміщення кранів, для
яких можна зневажити геометричними розмірами будмайданчику (нежорсткі
обмеження); на взаємне розташування місць розміщення кранів, для яких не
можна зневажити геометричними розмірами будмайданчику (жорсткі
обмеження); на мінімально допустимі в плані відстані між кранами; на
положення кранів щодо зон складування, подачі і приймання вантажів; на
покриття території будмайданчику зонами обслуговування кранів.

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЗВЕДЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ЧАСТИН
БУДІВЕЛЬ
Фурсов Ю.В. канд. техн. наук, проф.
Харківський національний університет міського господарства
ім. В.О.Бекетова
Більше 80% міських територій України представлені складними
інженерно-геологічними умовами, при яких стає можливим розвиток зсувів,
карстоутворення, підтоплення і затоплення. Зростаюче містобудівне і
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антропогенне навантаження на геологічне середовище, тенденції збільшення
підземної поверховості ведуть до змін режиму підземних вод, активізації
просадних процесів. Щорічний загальнодержавний збиток від процесів
підтоплення складає декілька мільярдів гривень. Дані процеси протягом часу
тільки активізуються.
Рішення низки соціально-економічних і містобудівних завдань на
сучасному етапі здійснюється за допомогою формування просторової
структури міст за рахунок створення багаторівневих і багатофункціональних
міських утворювань з максимальним розвитком по вертикалі, з комплексним
використанням підземного простору. У сучасних дослідженнях у даній області
будівництва констатується, що у великих містах у перспективі нижче поверхні
землі може бути розміщене до 70% від загального обсягу гаражів, до 60%
складів, до 50% архівів і сховищ, до 30% установ культурно-побутового
обслуговування. При цьому економія енергії при експлуатації цивільних
підземних об’єктів становить більш 30%, що є досить важливим показником.
Питома тривалість робіт при зведенні підземних частин будівель суттєво
більше відповідного показника зведення наземної його частини, трудомісткість
таких робіт становить 30÷40 % від загальної трудомісткості, а в особливо
ущільнених і складних виробничих і інженерно-геологічних умовах  більше
50%. В умовах щільної забудови знижується продуктивність виконання
механізованих процесів, наприклад, при улаштуванні буронабивних паль  до
50%, при бетонуванні конструкцій – до 60 %. Виконання земляних робіт
пов’язане з переміщенням великих обсягів ґрунту, що впливає не тільки на
техніко-економічні показники (підвищення машиномісткості до 30%), але і на
геологічний і гідрогеологічний стан ґрунтового масиву. Пальово-плитні
фундаменти, підпірні стіни різних конструкцій характеризуються високою
трудомісткістю і матеріаломісткістю, при цьому недостатньо розроблені
питання усунення просадних властивостей ґрунту, оптимізації дренажу,
прогнозування барражного ефекту, підвищення довговічності гідроізоляції
підземних частин будівель.
Для ефективного вирішення поставлених наукових завдань необхідна
комплексна система урахування факторів міського середовища на технікоекономічні параметри робіт та методологічна структура аналізу, кількісної
оцінки і моделювання процесів зведення підземних частин цивільних будівель,
що дозволяє виявити залежності, які дають можливість прогнозувати рівень
ефективності робіт.
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У МАЛОПОВЕРХОВОМУ ЦИВІЛЬНОМУ
БУДІВНИЦТВІ
Шумаков І.В. д-р техн. наук, проф., Таха Лотфі асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Застосування енергоефективної незнімної опалубки дозволяє виключити
на малоповерховому об'єкті будівництва роботи з її демонтажу; частково
відмовитися від застосування риштування; поліпшити умови подачі і
ущільнення бетонної суміші; підвищити естетичні характеристики будівлі;
вести одночасно зі зведенням будівельних конструкцій монтаж
великогабаритного і важкого устаткування методом «з відкритим верхом».
Як елементи незнімної опалубки в даний час застосовуються
щепоцементні, деревостружкові, цементно-стружкові плити і вироби з
пінополістиролу. Стримуючим фактором у розвитку перспективних методів
зведення будівель з використанням незнімних опалубок є недоліки
застосовуваних матеріалів, які полягають у відсутності достатньої
паропроникності, недостатньою атмосферостійкістю або хімічної агресивності.
З'ясовано, що основними недоліками незнімної опалубки з
використанням гіпсокартонних, поліуретанових плит є низькі міцнісні
характеристики, що вимагає установки великої кількості металевих кріпильних
елементів. Використання незнімної сталевої опалубки призводить до
необхідності проведення заходів щодо забезпечення жорсткості листів за
рахунок установки додаткових елементів, що ускладнює укладання
монолітного бетону. Відповідно, комплект вертикальної опалубки при середній
товщині вертикальних елементів 250 мм складає 200210 м2, а комплект
горизонтальної опалубки при товщині конструкції 180 мм  550600 м2. Ці дані
підтверджують перспективи впровадження комплектів незнімних опалубок.
Також виникають значні труднощі з ущільнення бетонної суміші і
контролю її укладання, що призводить до необхідності влаштування
спеціальних оглядових отворів. Залізобетонна незнімна опалубка відрізняється
значною вагою і необхідністю застосування попереднього напруження для
підвищення їх жорсткості і несучої здатності. У будівельній практиці
розробляються нові види незнімних опалубок, які задовольняють новим
вимогам і мають кращі характеристики.
Отверділий бетон монолітного каркаса піддається впливам, що
призводить до утворення тріщин. У зв'язку з цим в будь-якому випадку
одночасно з іншими відомими методами догляду за бетоном доцільно
застосовувати просте рішення: більш тривале збереження опалубки на поверхні
бетону. З метою збільшення оборотності горизонтальної опалубки і зменшення
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загального обсягу парку горизонтальної опалубки виконуються роботи з
переобпирання стійок і часткового демонтажу горизонтальної опалубки.

ЗНИЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МІЦНОСТІ ЦЕГЛИ ВНАСЛІДОК ДІЇ
АГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ
Гончаренко Д.Ф. д-р техн. наук, проф., Гуділін Р.І. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Каналізаційна система – це одна з найважливіших інфраструктур міста,
яка кожен день піддається впливу величезної кількості агресивних факторів.
Основним фактором, що суттєво зменшує довговічність каналізаційних
трубопроводів є біогенна корозія. Особливо це суттєво впливає на конструкції,
що виконані з бетону або залізобетону, знижуючи термін їх експлуатації більш
ніж на 80%. Тому необхідно при відновленні пошкоджених та будівництві
нових трубопроводів використовувати матеріали, які зможуть витримувати
вплив агресивного середовища.
В якості матеріалу для відновлення каналізаційних колекторів можна
використовувати керамічну цеглу. Для того, щоб зрозуміти ефективність і
можливість її використання, проведено дослідження з зануренням зразків цегли
в агресивне каналізаційне середовище (оглядова шахта каналізаційного
колектору).
Було розглянуто 18 зразків цегли з різних заводів України, Німеччини та
Бельгії. Основним видом цегли була клінкерна (15 зразків), але також для
порівняння розглядались зразки гіперпресованної та звичайної керамічної
рядової цегли.
За один і той же час знаходження під впливом агресивного середовища
клінкерна цегла різних виробників показала суттєво різні відсотки втрати
міцності (від 1-го відсотка до майже 45 відсотків). Гіперпресована цегла
втратила більше ніж 52 відсотки міцності. Звичайна керамічна рядова цегла
навпаки показала дуже незначне зменшення міцності (до 5 відсотків), але при
випробуванні на міцність змінила характер руйнування.
Дослід показав, що в залежності від виробника, первинної сировини та
технологічного процесу виробництва цегли може суттєво змінюватись її
стійкість до агресивного каналізаційного середовища. Це означає, що
використання цегли для відновлення колекторів повинно бути тільки після
проведення лабораторних досліджень конкретного типу цегли конкретного
виробника.
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