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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ
Гуділін Р.І.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Руйнація склепових частин каналізаційних колекторів неглибокого
залягання в місті Харкові та Лозова Харківської області показали, що їх значна
частина проходить через сільськогосподарські угіддя та через місцевості де
відсутній міський транспорт та пішохідні артерії. Ці фактори дозволяють прийти
до висновку про можливість використання при їх ремонті і відновленні
відкритого способу ремонтно-відновлювальних робіт.
Одним із варіантів ремонту та відновлення каналізаційних колекторів
відкритим способом є використанням для цих робіт клінкерної цегли.
Слід відзначити, що заздалегідь проведені дослідження дали можливість
визначитись з рецептурою розчину, який доцільно використовувати при
виконанні кладки нового склепу, який в подальшому буде експлуатуватись в
умовах агресивного середовища.
Тому одним із головних задач є вибір із великої кількості зразків
керамічної цегли вітчизняного та закордонного виробництва таких, які
відповідають вимогам експлуатації де концентрація сірководню перевищує
показники гранично допустимої концентрації.
Для проведення досліджень була виготовлена із композитних профілів
клітка яку з розташованими в ній керамічними цегла ми поміщали в одну із
оглядових шахт. Концентрація сірководню в цій шахті в 3…4 рази перевищувала
гранично допустиму концентрацію.
Дослідження проводилось на протязі 4-х місяців коли температура повітря
в місті була максимальною.
В клітці для досліджень були розміщені зразки цегли виготовлені на
заводах України, Німеччини та Бельгії, Всього 15 зразків, які були
промаркіровані до початку досліджень. Крім зразків які були розміщені в
оглядовій шахті в лабораторії залишались ідентичні зразки які не підлягали
впливу агресивного середовища.
В послідуючому в лабораторії кафедри будівельних матеріалів були
проведені випробування на міцність контрольних зразків та зразків які пройшли
випробування в оглядовій шахті.
В результаті проведених випробувань був складений протокол результати
якого дали можливість зробити оцінку керамічної цегли на її здатність
протистояти впливу сірководню.
Кращі результати були одержані після випробувань цегли виготовленої
заводами ТМ «Керамейя»
СБК Ромни, ЧАО «Северодонецький завод
строительных конструкцій» /Україна/, Klinkerwerke H.W. Muhr Gmbh, HageMeister Gmbh Німеччина.
Таким чином проведені дослідження дозволили провести апробацію
запропонованої методики визначення якісних показників керамічної цегли та
визначитись які зразки і з яких заводів можна використовувати для виконання
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ремонтно-відновлювальних робіт на каналізаційних колекторах зруйнованих в
результаті газової корозії.
КОСТРОБЕТОН НА ОСНОВІ КОСТРИ КОНОПЕЛЬ -ПРОГРЕССІВНИЙ
БУДІВЕЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Казімагомедов І.Е., Казімагомедов Ф.І., Бутнік С.В.,
Говоруха І.В., Вяткін В.А., Джалалов М.Н.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасні вимоги з енергозбереження, архітектурної виразності,
довговічності та комфортності малоповерхового житла вимагають нових
підходів до розробки і вибору будівельних систем, технології зведення та
інженерного забезпечення житлових будинків. Існуюча база промисловості
будівельних матеріалів потребує значної модернізації, спрямованої на
застосування нових технологій і створення нових видів будівельних матеріалів і
виробів, що дозволяють будувати доступне якісне житло.
Для забезпечення сучасних вимог щодо енергоефективності будівель, з
метою економії енергоресурсів на опалення, товщина одношарових стін з
традиційних матеріалів (цегли, керамзитобетону, пористого вапняку,
ефективних керамічних блоків, пінобетону та ін.) повинна значні розміри і,
відповідно, викликає перевитрату матеріалів.
Навіть дерево, яке є традиційним матеріалом для малоповерхового
будівництва, виходячи з сучасних вимог, за величиною опору теплопередачі в
одношаровому варіанті, не підходить. Така ситуація змусила дослідників
розробляти нові матеріали і вироби, а також будівельні системи, які
задовольняють вимогам по міцності, довговічності, теплозахисту та економічній
ефективності. Однім з таких прогресивних будівельних матеріалів для
індивідуального будівництва є костробетон на основі костри конопель [2, 3].
Застосування конопляних матеріалів займає одну з перспективних, не
зайнятих ринком, проте надзвичайно затребувану нішу.
Костробетон, легкий бетон, різновид арболіту з використанням в якості
органічного наповнювача конопляної костри застосовується для будівництва
зовнішніх та внутрішніх стін. Технологія будівництва з костробетону найбільше
знайшла застосування у таких країнах, як Австралія, Німеччина,
Великобританія, США, Канада та інші.
Такі будинки мають підвищені теплотехнічні властивості та є екологічно
безпечними. Саме ці властивості є дуже привабливими для споживачів.
Екологічна цінність конопель як будівельного матеріалу визнана в країнах
Євросоюзу.
Найважливішим із технологічних факторів, що впливає на фізикомеханічні властивості костробетону та економічні показники його виробництва,
є спосіб формування та ущільнення. Від нього, перш за все, залежить макро- і
4

мікроструктура, середня щільність, тепло- і звукопровідність та вологостійкість
виробів.
Ущільнення костробетонної суміші для отримання виробів необхідної
середньої щільності це відповідальна технологічна операція. Для неї не
характерні загальні закономірності, притаманні бетонним сумішам на
мінеральних заповнювачах.
Властивості костробетону зумовили необхідність розробки способу
ущільнення матеріалу. Це може бути ущільнення в горизонтальних або
вертикальних формах ручними або механічними трамбівками або вібрація з
привантаженням [1]. Розпалубна міцність костробетону залежить від
температури і відносної вологості повітря, і становить від однієї до двох діб.
Нормальними умовами для твердіння костробетону вважаються:
температура 20 ± 2°С і відносна вологість навколишнього повітря 70 ± 10%.
Костробетон на цементі з середньою активністю 40 МПа, виготовлений з
клінкеру з 50 ... 56%, трьохкальцієвого силікату та помірною кількістю (до 8%)
трьохкальцієвого алюмінату, твердне поступово. Встановлено, що міцність
костробетону з хімічними добавками при нормальних умовах твердіння
підвищується, як і в звичайному бетоні, приблизно пропорційно логарифму часу:
твердіння костробетону при температурі нижче 15°С уповільнюється, а при
температурі нижче 5°С практично припиняється. [2, 3].
Були проведені дослідження по підбору складів і визначення фізикомеханічних
характеристик
теплоізоляційного
і
конструктивнотеплоізоляційного костробетонів.
Розроблені склади костробетону за фізико-механічними і теплофізичними
властивостями відповідають вимогам ДСТУ та можуть бути використані як такі,
що відповідають сучасним вимогам щодо енергозбереження, архітектурної
виразності, технологічності, довговічності та комфортності для будівництва
малоповерхового житла.
Література.
1. Исследование влияния химических добавок на прочность арболита с заполнителем
из костры льна/ Казимагомедов И.Э., Лобанова А.В./ Збірник наукових праць. УДАЗТ вип.152.
стр.193-199. Харків -2015
2. Строительные материалы, изделияи конструкции/ отв. И.Х.Наназашвили. - М.:
Высшая школа, 1990. - 495 с.
3. Щербаков, A.C. Комплексное использование древесины при производстве древесноцементных материалов / A.C. Щербаков, В.М. Бутерин, B.C. Подчуфаров. - М.: Лесн. пром-ть,
1990. - 178 с.
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В'ЯЖУЧЕ ДЛЯ ШТУЧНИХ ВИРОБІВ АВТОКЛАВНОГО
ТУЖАВЛЕННЯ
Шпирько М.В., Бондаренко С.В., Бондаренко А.С.
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

Відходи вуглезбагачення шахт Павлограду представлені глинистими
мінералами, кварцом, піритом невеликою кількістю карбонатів, домішками і
горючими речовинами. Відсіви доломіту складаються з доломіту і домішок.
Домішки відходів вуглезбагачення і відсіву доломіту включають, лужні оксиди
натрію і калію
Виходячи з мінералогічного складу відходів вуглезбагачення, вмісту в них
паливних компонентів можлива їх спільна утилізація в шихті для виробництва
автоклавного в'яжучого. Проводилось дослідження мінералогічного складу
в'яжучого випаленого при 850-900 0С.
Дослідження мінералогічного складу і міцності в'яжучого, проводилось на
шихті, що вміщувала відсів доломіту і відходи вуглезбагачення 1:0,5. Сировинну
суміш розмелювали спільним сухим помелом до тонини часток, яка забезпечила
85% проходу через сито № 008. Проводили термографічне дослідження шихти і
її компонентів.
Термографічними дослідженнями виявлено, що починаючи з 120 0С, в
відсів доломіту відбувається розпад доломіту на карбонати магнію і кальцію, а з
400 0С карбонат магнію дисоціює з виділенням MgO і CO2. В інтервалі
температур 400-750 0С триває розпад доломіту і дисоціація карбонату магнію.
При температурі 750-780 0С залишки карбонату магнію швидко дисоціюють на
MgO і CO2. Починаючи від 715 0С і до 790 0С утворюється твердий розчин
карбонату магнію в карбонаті кальцію, а в контактних зонах легкоплавкі
подвійні солі R2Mg (CO3)2 і R2Cа (CO3)2. Утворення твердого розчину визначено
за накладенням ендоефекту при 780 0С, що відповідає дисоціації MgCO3, на
ендоефект при 820 0С розкладання СаСО3. Плавлення R2Mg (CO3)2 і утворення
мікрорасплаву в контактних зонах при температурі 750-790 0С збільшує
температуру виділення MgO.
З шихти формували гранули розміром 10-20 мм які випалювали при
температурах 850-900 0С. Отримане в'яжучий подрібнювали і проводили
рентгенофазове дослідження на дифрактометрі. За отриманими дифрактограмами
проводили ідентифікацію з'єднань присутніх в зразках в'яжучих.
Проведеними дослідженнями виявлено, що в результаті випалу при
температурах 850-900 0С з шихти відсіву доломіту і відходу вуглезбагачення в
суміші формуються з'єднання в таких кількостях 2СаОSiO2 (29,2-38,1%); 2СаОAl2O3SiO2
(18,1-51,4%); 2 (2СаОSiO2) СаСО3 + 3СаОAl2O3 (36,6-30,3%) від вмісту в суміші MgO.
Отримане в'яжучий розмелювали до питомої поверхні 4500 см2/г, а потім
формували зразки вологістю 10%. Відформовані зразки піддавали автоклавній
обробці при температурі 175 0С і тиску 0,8МПа. Найбільша міцність в'яжучого
33,9 МПа досягається в процесі випалу при 875 0С протягом 120 хвилин.
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ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ
ВОДНОЇ АКРИЛОВОЇ ДИСПЕРСІЇ
Саєнко Н.В., Биков Р.О., Скрипинець А.В., ст. Грицько Є.Я.
Харківський національний університет будівництва та архітектури,

Демідов Д.В.
Харківський державний автотранспортний коледж

Постійно існуюча проблема теплозбереження і захисту від корозії при
будівництві, ремонті і реконструкції будинків, споруд, і комунікацій викликає
необхідність пошуку нових технічно здійсненних і економічно доцільних
рішень. Особливий інтерес у цьому плані становлять теплоізоляційні воднодисперсійні полімерні покриття (ТВД-ПП), які мають деякі переваги в
порівнянні з традиційними утеплювачами. ТВД-ПП захищають конструкції від
корозії, перешкоджають утворенню цвілі і грибка, дозволяють проводити роботи
по теплоізоляції в конструкціях складної конфігурації, знижуючи витрати праці
під час виконання таких робіт [1-2].
Такі покриття нашли використання в різних галузях народного
господарства:
– у хімічній промисловості для теплоізоляції реакторів, які працюють з
нагріванням або охолодженням, що дозволить знизити енерговитрати на розігрів
або охолодження реакційних мас;
– для зовнішньої теплоізоляції будівель та споруд і внутрішньої обробки
приміщень з метою запобігання обмерзанню і вологості стін, що значно
спростить і знизить вартість і терміни проведення робіт, поліпшить мікроклімат
у приміщеннях;
– в житлово-комунальному господарстві для антикорозійного та теплового
захисту трубопроводів гарячого водопостачання та опалення;
– в енергетиці для термоізоляції парогенераторів, паропроводів,
водонагрівачів і теплотрас гарячого опалення і водопостачання;
– в якості покриттів інженерного обладнання з метою захисту персоналу
від контактних опіків гарячими металевими поверхнями (до 230 °С), що
сприятиме покращенню умов праці та кліматичних умов в виробничих
приміщеннях;
– для запобігання утворення конденсату та корозії трубопроводів
холодного водопостачання, експлуатованого в приміщеннях з несприятливим
волого-температурним режимом.
Шляхом раціонального поєднання діючих компонентів, а саме,
зв’язуючого на основі водної дисперсії акрилового сополімеру, порожнистих
скляних або керамічних мікросфер та гідрофобізованого наповнювача,
розроблено теплоізоляційне, пожежобезпечне, гідрофобнеполімерне покриття з
низьким рівнем водопоглинанням, високою паропроникністю, світло-, фізикомеханічною та хімічною стійкістю. Покриття має невисоке значення щільності,
тому не несе додаткового навантаження на об'єкт, екологічно безпечне і не має
відходів при застосуванні [3].
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Теплопровідність визначали за допомогою вимірювача теплопровідності
ІТС-1, який призначений для дослідження теплопровідності різних будівельних
матеріалів, як в лабораторних так і заводських умовах з діапазоном вимірювання
теплопровідності від 0,02 до 1,5 Вт/(мК).Властивості розробленого ТВД-ПП
приведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Властивості розробленого теплоізоляційного покриття
Найменування показника, нормативний документ
Значення
3
Щільність у рідкому стані, г/м (ISO 2811)
0,62
Масова доля нелеткихречовин, % (ISO 3251)
58,3
pH, (EN 13300 )
8-9
Час висихання до ступеня 3, хв. (ISO 9117)
40
Стійкість до статичноговпливу води, год., не менше
72
(ДСТУ ISO 2812)
Водопоглинання за 24 год., % (EN 1062)
4,9-5,4
2
Покривність, г/м ( ISO 6504)
105
Адгезія, бал (ISO 2409)
1
Адгезійна міцність до бетону, МПа (ISO 4624)
1,6
0,044
Теплопровідність, Вт/(мК) (ISO 7345)
Паропроникність, мг/(м·год·Па) (ISO 7783)
0,015
2
2
Витрати ТВД-ПП на 1 м , товщиною 1 мм, кг/м
0,7
Таким чином,було розроблено теплоізоляційне водно-дисперсійне
покриття, яке має достатню швидкість висихання до ступеня 3, що дозволяє
використовувати його як для зовнішніх так і для внутрішніх робіт. Високий
рівень адгезії, що дає можливість використовувати розроблений матеріал для
утворення захисно-декоративних покриттів на різних мінеральних поверхнях,
характеризується високою покривністю, формує рівномірні та однорідні
покриття з низькими витратами на квадратний метр. Забезпечує достатньо
високий рівень теплозахисту при збереженні парообміну мінеральних поверхонь
з навколишнім середовищем.
Література
1. Вахитова Л.Н., Завертатный А.А. Жидкокерамическиетеплоизоляционныепокрытия
– новое слово в энергосбережении // F+ S: технологиибезопасности и
противопожарнойзащиты. – 2010. – №. 3 (45). – С. 64-66.
2. Саенко, Н.В., Демидов Д.В. Первичная оценка огнезащитных свойств воднодисперсионных акрилових покритий теплоизоляционногоназначения / Науковий вісник
будівництва. – 2016. – № 4 (86). –С. 154-157.
3. Саєнко Н.В., Демідов Д.В., Попов Ю.В., Биков Р.О. Будівельно-фізичні властивості
теплоізоляційних водно-дисперсійних лакофарбових покриттів / Збірник наукових праць:
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. –
К.: КНУБА, 2019. – Вип. 39. – Ч. 1. – С. 127-132.
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ВПЛИВ ДОБАВОК-ПРИСКОРЮВАЧІВ ТВЕРДІННЯ НА ЗАХИСНІ
ВЛАСТИВОСТІ БЕТОНУ ЩОДО СТАЛЕВОЇ АРМАТУРИ
Борзяк О.С., Калюжна О.В., Плугін А.А.
Український державний університет залізничного транспорту

Виробництво залізобетону, у т.ч. залізобетонних шпал, відноситься до
числа найбільш енергоємних галузей будівельної індустрії. Для прискореного
тверднення бетону в загальному балансі підприємства витрата енергії досягає
60%. За аналізом попередніх досліджень встановлено, що забезпечити високу
ранню міцність бетону крім тепловологісної обробки (ТВО) дозволяють:
застосування швидкотверднучих цементів або домел звичайних цементів;
введення добавок прискорювачів твердіння; підвищення кінцевої міцності.
Мінімізація режиму ТВО або повна відмова від неї при виробництві
залізобетонних шпал можуть бути забезпечені за рахунок застосування бетону
оптимального складу з оптимальними значеннями коефіцієнтів розсунення зерен
крупного заповнювача опт і дрібного заповнювача опт і водоцементного
відношення (В/Ц)опт, а також введення оптимальної кількості комплексної
добавки, що складається із суперпластифікатора і прискорювачів твердіння.
Чинні в Україні стандарти обмежують використання найбільш ефективних
добавок прискорювачів твердіння – електролітів, які можуть знизити корозійну
стійкість бетону та погіршити його захисні властивості щодо арматури.
Припущено, що у бетонах помірний вміст добавок електролітів у сполученні з
добавками - кристалічними затравками призведе до утворення стійких продуктів
гідратації цементу, які забезпечать підвищення швидкості твердіння бетону
одночасно з підвищенням його корозійної стійкості та захисних властивостей
щодо арматури.
Для прискореного визначення захисної дії бетону по відношенню до
сталевої арматури застосовують електрохімічні методи. Вони базуються на
оцінці пасивуючого впливу бетону на сталеву арматуру і отриманні залежності
щільності струму від електричного потенціалу сталевої арматури
(потенціодинамічний метод) або значення потенціалу арматури в бетоні від
щільності струму (гальванодинамічний метод). Отримані результати
порівнюються з встановленими критичними значеннями. Електрохімічні методи
рекомендується застосовувати для:
- оцінки здатності бетону до пасивації сталевої арматури в певний момент
твердіння;
- оцінки впливу різних видів цементів і добавок в бетонної суміші на
захисну дію бетону по відношенню до сталевої арматури.
Матеріали та зразки
Об'єктом експериментальних досліджень для підбору оптимального
складу бетону було обрано такі матеріали:
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портландцемент – ПЦ І-500Н (ПЦ) Волинь-Цемент (ПрАТ "Дікергоф
Цемент Україна");
суперпластифікатор – полікарбоксилат (ПК) MasterGlenium ACE 430,
BASF;
прискорювач твердіння комплексний – суспензія електроліт з
кристалічною затравкою (ПТК) Master X-Seed 100, BASF;
прискорювач твердіння – електроліт хлорид кальцію (ХК) CaCl2;
прискорювач твердіння – електроліт нітрат кальцію (НК) Ca(NO3)2.
Для досліджень виготовлено зразки-балочки дрібнозернистого бетону.
Визначення складу бетону було виконано за методикою УкрДУЗТ, з
урахуванням таких значень оптимальних коефіцієнтів розсунення зерен:
опт=1,12, опт=1,79.
Для всіх серій зразків незмінним залишалось співвідношення заповнювача
і цементу (П/Ц=1,53) та водо-цементне відношення (В/Ц=0,56).
Виготовлено чотири серії зразків:
1 – контрольний зразок без добавок;
2 – з використанням суперпластифікатора і комплексного прискорювача
твердіння;
3 – з використанням добавки суперпластифікатора;
4 – з використанням добавки суперпластифікатора і електролітів.
Методика досліджень
У даній роботі для оцінки впливу комплексної добавки, а також
оптимального складу бетону на пасивацію арматури використано
потенціодинамічний метод, згідно ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ)
Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови.
Результати досліджень
За отриманими результатами побудовано графіки (поляризаційні криві) у
координатах: щільність струму i, мкА/см2 – потенціал робочого електроду Е, мВ,
рис. 2, 3. Критерії оцінки захисної дії основних складів бетонів щодо сталевої
арматури прийняті відповідно до ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ)
та СТ СЭВ 4421-83.
Дані досліджень свідчать про те, що арматурна сталь пасивна в усіх
досліджуваних зразках – густина струму при потенціалі плюс 300 мВ (насичений
каломельний електрод) менше 10 мкА/см2.
Оцінити тенденцію зміни у часі захисних властивостей бетону щодо
сталевої арматури можна порівнюючи дані випробувань зразків у віці 28 діб і 6
місяців. Згідно з цими даними показники корозійного стану сталевої арматури у
бетоні відповідають пасивному стану. Проте кут нахилу поляризаційних кривих
для зразків з бетоном, що містить добавки відрізняється від контрольних зразків.
Потенційно найкраще захисні властивості зберігає бетон, що у своєму складі
містить комплексний прискорювач твердіння Master X-Seed 100 (електроліт з
кристалічною затравкою), а найгірше – бетон контрольного складу.
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ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ПЕРЕРІЗІВ БАЛКОВИХ
ЕЛЕМЕНТІВ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕКРИТТІВ БУДІВЕЛЬ
Овсій Д.М., Галінська Т.А.
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Сталезалізобетонні балкові конструкції мають значне застосування в
будівництві, як збірно-монолітні несучі конструкції чи елементи
багатоповерхових будівель і споруд, висока ефективність яких забезпечується
раціональною схемою їх роботи, надійністю та довговічністю в експлуатації.
Несучий каркас багатоповерхових будівель (споруд), що складається зі
звичайних та попередньо напружених сталезалізобетонних і залізобетонних
елементів заводського виготовлення, таких як колон, балок (ригелів), пустотних
плит перекриттів або плит незнімної опалубки, є основою сучасних збірномонолітних технологій їх швидкого зведення. Бетонування вузлів сполучення
балкових елементів (ригелів) з плитними елементами перекриття і заповнення
бетоном швів, зазорів, в пустотам і нішах між ними створює жорсткий диск
перекриття. Жорсткі вузли каркаса між балковими елементами перекриттів і
колонами улаштовуються шляхом пропуску чи заведення горизонтальних
арматурних стержнів чи елементів із стального прокату через тіло колони з
наступним їх бетонуванням під час зведення на будівельному майданчику.
Зведення збірно-монолітного каркасу в порівнянні з будівництвом
монолітної чи збірної каркасної системи будівлі (споруди) має ряд переваг:
1. Скорочення трудоємності робіт на будівельному майданчику, особливо
значне при збільшенні об’єму каркасу, що споруджується.
2. Зведення за рахунок впроваджувальної технології несучих систем
(каркасів) з великими прольотами між колонами, що дає можливість реалізувати
будь-який творчий задум за архітектурним рішенням.
3. Скорочення об’єму робіт «мокрих» процесів, проведення яких в зимовий
період пов’язане з додатковими витратами.
4. Скорочення енергоспоживання, особливо в зимовий період.
5. Зниження маси і матеріаломісткості несучої системи будівель (споруд),
в порівнянні з монолітним чи збірним варіантом її виконання;
5. Можливість виготовлення збірних елементів каркасу в заводських
(технологічних) умовах.
6. Скорочення кількості технологічного оснащення на будівельному
майданчику до мінімальних комплектів.
Авторами статті в результаті аналізу сучасних основних конструктивнотехнологічні рішень зарубіжних збірно-монолітних каркасних систем
багатоповерхових будівель і споруд, які розроблені і реалізовані в
Великобританії, США, країнах-членах ЄС, Японії, Китаї, Південній Кореї,
Україні, інших країнах, були класифіковані основні типи перерізів балкових
елементів їх сталезалізобетонних перекриттів, які приведені нижче в таблиці.
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Типи перерізів балкових елементів
сталезалізобетонних перекриттів

Таблиця
Короткий
опис;
країнавинахідник/впроваджувач
Балкові плитні елементи
перекриття з перерізом у
вигляді дельти, тору та інших
складених
перерізів;
Фінляндія,
Німеччина,
Швеція, Великобританія.
Комбіновані двотаврові балки
із
збірно-монолітною
полицею:
Великобританія,
США, країни ЄС та ін.
Комбіновані двотаврові балки
перекриття з додатковими
опорними
елементамивиступами;
США,
Великобританія і ін.
Комбіновані
балки
із
нижньою
сталебетонною
двотавровою
частиною:
Німеччина, країни ЄС і ін.
Балковий елемент із нижньою
частиною
із
збірною
сталебетонної
балки;
Південна Корея, Австралія,
Китай та ін.
Сталезалізобетонні балки з з
нижньою
попередньо
напруженою
полицею;
Південна
Корея
Великобританія
(Preflexбалка) та ін.
Сталезалізобетонні балки з
бетонною
коробчастою
опалубкою, виконаною в
заводських умовах; Південна
Корея, Китай
Сталезалізобетонні балки з
нішею та заповненням із
легкої бетонної суміші для
зниження ваги конструкції;
Південна Корея, Китай
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ПОРІВНЯННЯ РОБОТИ ПАЛЬ ПРИ ДІЇ ВИСМИКУЮЧОГО
НАВАНТАЖЕННЯ У ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ «PLAXIS 3D»
ТА ПРИ НАТУРНИХ ВИПРОБУВАННЯХ У СТРУКТУРНО-НЕСТІЙКИХ
ГРУНТАХ
Найдьонова В.Є.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сьогодні для вирішення проблем будівництва у складних геотехнічних
умовах широко застосовують різні програмні комплекси (Plaxis, ANSYS і ін.).
Завданням досліджень є моделювання взаємодії бурової палі з грунтовим
масивом при дії висмикуючого навантаження з використанням програмного
комплексу «PLAXIS 3D» для визначення довантажувальних сил тертя грунту, що
діють по бічній поверхні паль та порівняння отриманих результатів з даними
отриманими під час натурних випробувань.
Під час моделювання системи «грунтова основа – паля» й необхідності
отримання максимальної відповідності числових й фізичних результатів у якості
вихідних даних були прийняті результати випробувань грунтів натурними
палями діаметром Ø600мм і довжиною L≈10,6м при дії висмикуючих
навантажень відповідно до норм [1, 2], які проводились в грунтах природної
вологості (див. рис. 1) під час будівництва житлового будинку.

Рисунок 1. Схема розташування у грунтовому масиві дослідної палі
Для виключення впливу на результати розрахунку граничних умов моделі
була обрана область 20×20×11,6м, неоднорідної будови із застосуванням
об’ємних 15-вузлових клиновидних елементів, які забезпечують для переміщень
інтерполяцію четвертого порядку і використовують числові інтегрування по
двадцяти точкам напружень. Моделювання НДС грунту проводилося з
використанням нелінійної моделі з критерієм міцності М-К. Для конструкції палі
використовувалася лінійно-пружна модель матеріалу.
Навантаження прикладалося як ступенями, що повністю відповідало
методики проведення польових випробувань [1], так й відразу максимальним
значенням, яке відповідало граничному навантаженню, що викликало
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безперервне збільшення переміщення палі без її стабілізації ‒ «зрив» палі, спосіб
прикладання висмикуючого навантаження не має принципового значення [3],
так само як й точка прикладання навантаження (голова або п’ята).
Особливістю запропонованої методики було моделювання зазору між
п’ятою палі й грунтом, що дозволяє перешкодити включенню в роботу масиву
грунту в цій зоні для адекватного розвитку переміщень (виходу) палі.
На рис. 2 показані графіки залежності переміщення досліджуваної палі від
дії висмикуючого навантаження, які порівняні з графіком при натурних
випробуваннях.

Рисунок 2. Графіки залежностей вертикального переміщення палі від
висмикуючого навантаження Fdu та числового моделювання (Plaxis 3D)
З графіків (рис. 2) видно, що отримані на підставі числового рішення в ПК
Plaxis залежності переміщення палі від висмикуючого навантаження досить
добре корелюється з аналогічною залежністю при натурних випробуваннях
грунтів палями, при цьому похибка між значеннями граничного опору становить
не більше ≈6 %.
Література
1. ДСТУ Б В.2.1-27:2010. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових
випробувань. К.: Мінрегіонбуд України, 2011. 11 с.
2. ДСТУ Б В.2.1-1-95. Грунти. Методи польових випробувань палями. К.:
Укрархбудінформ, 1997. 58 с.
3. Табачников, С.В. К вопросу математического моделирования работы буровых свай
на выдергивающие нагрузки / С.В. Табачников, А.В. Самородов. Вестник ХНАДУ. Х.:
ХНАДУ, 2017. Вып. 76. С. 84-90.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДСИЛЕННЯ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНІМ
АРМУВАННЯМ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ
Молодід О.С.
Київський національний університет будівництва і архітектури,

Молодід О.О.
ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», м. Київ

Одним з поширених видів будівельних робіт, що виконують при
реконструкції будівель є підсилення залізобетонних балочних конструкцій, а
саме: ригелів, плит перекриттів, покриттів, балок тощо. Зазвичай в практиці, для
підсилення вказаних конструкцій, використовують способи: збільшення
поперечного перетину за рахунок нарощування; зміна статичної схеми роботи за
рахунок установки затяжок, підкосів, стійок тощо. Проте, іноді трапляються
випадки коли встановлення додаткових, громіздких, конструкцій підсилення є
неприйнятним, оскільки змінюються конструктивно-планувальні рішення
внутрішнього простору будівлі та значно збільшується навантаження на опори
та на фундаменти.
У такому випадку досить ефективним та доцільним є спосіб підсилення
конструкцій влаштуванням зовнішнього армування. В якості зовнішньої
арматури використовують, як металеві так і композитні матеріали на основі
вуглецевих волокон та склопластиків.
Для вибору оптимального методу підсилення плит перекриттів виконані
наукові дослідження з оцінки їх економічної доцільність. Для цього було
досліджено та порівняно техніко-економічні показники (ТЕП) для різних методів
підсилення однієї і тієї ж плити перекриття площею 250 м2.
Основними (ТЕП) для порівняння обрано: вартість матеріалів для
підсилення, трудомісткість, заробітна плата та тривалість процесу виконання
робіт.
За першим методом підсилення плити перекриття передбачено
підведенням металевих балок зі встановленням додаткових опор (колон).
За другим методом підсилення плити перекриття виконується за
технологією компанії «МАПЕІ» з приклеювання однонаправленого вуглецевого
волокна MapeWrap C UNI-AX за допомогою клею MapeWrap 21.
За третім методом заплановано виконати підсилення плити
наклеюванням на її розтягнуті зони металевих пластин на клей на епоксидній
основі «ЕДМОК» виробництва ТОВ «КОМПОЗИТ».
За четвертим методом підсилення виконується наклеюванням на
розтягнуті зони смужок вуглецевого однонаправленого волокна на клей
«ЕДМОК».
Гістограми вартості матеріалів, трудомісткості виконання робіт, заробітної
плати та тривалості виконання робіт з підсилення плити перекриття за різними
технологіями наведені на рис. 1.
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Рис. 1. Вартість матеріалів (а), трудомісткість виконання робіт (б), заробітна
плата (в) та тривалість виконання робіт (г) з підсилення плити перекриття:
1 – підведенням металевих балок; 2 – технологія «МАПЕІ»; 3 – наклеювання
металевих пластин; 4 – наклеювання вуглецевого волокна.
За результатами досліджень техніко-економічних показників різних
технологій підсилення однієї і тієї ж плити перекриття встановлено, що вартість
матеріалів, трудомісткість та заробітна плата на виконання робіт з підсилення
такої плити перекриття підведенням металевих конструкцій найвища. При цьому
найнижча трудомісткість, заробітна плата та тривалість виконання робіт при
підсиленні плити перекриття за технологією компанії «МАПЕІ» та
приклеюванням вуглецевого волокна за розробленою технологією. Вартість
матеріалів на підсилення плити в третій технології з приклеюванням сталевих
пластин найнижча, але трудомісткість, заробітна плата та тривалість виконання
робіт значно вищі за інші досліджувані технології підсилення зовнішнім
армуванням.
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ОГЛЯД І АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РОЗШИРЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
В БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ
ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Кондратьєв А. В.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

Будівельні споруди в процесі експлуатації піддаються впливу
різноманітних зовнішніх факторів: навантажень, температур, агресивних
експлуатаційних середовищ. Під впливом цих факторів в матеріалі конструкцій
розвиваються деформації та руйнування, корозійні та інші деструктивні процеси,
під впливом яких змінюється напружено-деформований стан конструкцій,
значно скорочується термін їх безаварійної експлуатації. Тому для забезпечення
надійної експлуатації конструкцій будівельних споруд слід враховувати всі
фактори, що впливають на поведінку матеріалів і конструкцій з них, а також
вживати необхідних заходів щодо зниження або виключення негативного впливу
зовнішнього агресивного середовища на конструкції. Досвід провідних світових
дослідницьких центрів і фірм, що займаються розробкою та експлуатацією
будівельних споруд, показує, що створення та реконструкція сучасних об’єктів
неможливо без все більш широкого застосування полімерних композиційних
матеріалів. Застосування цих матеріалів забезпечує скорочення загальних витрат
на будівництво та подальшу експлуатацію, підвищення продуктивності,
теплоізолюючої здібності, вогнестійкості, зниження ваги конструкцій і виробів,
довговічність конструкцій та їх стійкість до корозії. Однак зростання обсягу
застосування композитних матеріалів пов’язано з рядом особливостей як на етапі
проектування споруди, так і на стадії реалізації проекту в конкретних умовах
виробництва, пов’язаних з багатьма аспектами.
У доповіді проведено критичний аналіз сучасного стану застосування в
будівельних конструкціях полімерних композиційних матеріалів.
Проведено критичний огляд і аналіз світових тенденцій зростання
застосування полімерних композиційних матеріалів в конструкціях будівель та
споруд і показано їх ймовірні причини: перманентне зростання обсягу
композитів, функціональних властивостей напівфабрикатів та їх номенклатури,
посилення ролі наукового забезпечення засобами інформаційних і комп'ютерних
технологій, а також ефективних конструктивно-технологічних рішень за рахунок
застосування нанотехнологій при створенні конструкцій даного класу.
Відзначається, що сучасні конструкційні полімерні композиційні
матеріали та конструктивно-технологічні рішення, які їх використовують, а
також широкі можливості матеріалознавства, інформаційних комп'ютерних
технологій розкривають унікальні резерви підвищення масової ефективності
будівель та споруд різного призначення.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НОВОЇ МЕТОДИКИ
ПРИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦІЇ ГРУНТІВ ОСНОВИ
ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ ПАЛЬОВО-ПЛИТНИХ ФУНДАМЕНТІВ
Самородов О.В., Нікулін В.Б., Кротов О.В., Храпатова І.В.,
Капустянська Я.С.
Харківський національний університет будівництва та архітектури,
Товариство з додатковою відповідальністю «Житлобуд-2»

У галузі будівництва багатоповерхових і висотних будівель при значних
навантаження на основу у вигляді нескельних ґрунтів, як правило, застосовують
великорозмірні плитні чи пальово-плитні фундаменти для вимог нормативного
документу [1] за гранично допустимими деформаціями.
Саме тому, сьогодні є дуже актуальним питання призначення основної
деформаційної характеристики: модуля деформації ґрунту Е А основи
великорозмірного фундаменту для розрахунку її осідання, як лінійнодеформованого середовища. Метою дослідження є проведення спостережень за
осіданнями ґрунтової основи багатоповерхової будівлі на пальово-плитному
фундаменті в процесі її зведення та порівняння фактичних значень осідань з
розрахунковими значеннями, що отримані з урахуванням підвищеного модуля
деформації за методикою О.В.Самородова згідно з формулою:
EA  Е 3 А / 1

,

де Е(Ешт) – нормативний (довідковий) або такий, що визначається за допомогою
випробувань круглими чи прямокутними штампами 0,5м2≤Ашт≤1,0м2, модуль
деформації ґрунту, кПа.
Об’єктом спостереження являється 17-ти поверхова багатоповерхова
житлова будівля з підвальним поверхом на пальово-плитному фундаменту з
регулярним розташуванням коротких (4-5м) буронабивних паль з розширеннями
на кінці, що знаходиться у м. Харкові. Спостереження за осіданнями
проводилися в процесі будівництва та експлуатації будівлі [2]. На рис. 1
наведено графіки фактичних і розрахункових осідань будинку від
контрольованих реальних навантажень у процесі будівництва й залежність
осідання натурної одиночної палі при випробуванні дослідними
навантаженнями, що отримана на стадії вишукувальних робіт [2].
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Рис. 1. Графіки залежності осідань від навантаження
Аналізуючи результати досліджень можна зробити основний висновок та
додаткове підтвердження, що нормативний метод пошарового підсумовування
осідань грунтів основи великорозмірних фундаментів з підвищеними модулями
деформації грунтів у межах стисливої товщі моделі лінійно-деформованого
середовища дозволяє прогнозувати адекватні осідання будівлі в процесі
будівництва та експлуатації.
Література
1.
ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель і споруд. Основні положення. Київ:
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ РОСТВЕРКУ
КОМБІНОВАНОГО ПЛИТНО-ПАЛЬОВОГО ФУНДАМЕНТУ З
УРАХУВАННЯМ КОНСТРУКТИВНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ
Самородов О.В., Кротов О.В., Дитюк О.Є.,
Убийвовк А.В., Табачніков С.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При будівництві багатоповерхових і висотних будівель в останнє
двадцятиріччя в світовій практиці однією з прогресивних розробок є
комбінований пальово-плитний фундамент, де навантаження від будівлі
розподіляться між палями і плитою ростверку, допускаючи до 50% включення в
роботу плитної частини [1]. Однак, проаналізовані конструкції та способи
влаштування великорозмірних пальово-плитних і плитно-пальових фундаментів,
існуючі підходи, методи й методики їх розрахунку та проєктування показують
відсутність надійних рішень фундаментів з прогнозованим реальним
включенням у роботу плити ростверку.
Розроблено нову конструкцію комбінованого плитно-пальового
фундаменту (див. рис. 1), що здатна реально й контрольовано розподіляти опір
між плитною частиною 1 та палями 2 за рахунок влаштування зазору між ними
3 велииною Δ, в якій під навантаженням від будівлі спочатку в роботу повністю
включається плита, а потім – палі [2, 3]. При цьому встановлено, що в залежності
від максимально допустимих осідань будівлі реальне сприйняття плитною
частиною повного навантаження може становити до 50% .

Рисунок 1 – Комбінований плитно-пальовий фундамент
Однією з особливостей розрахунку ростверку такої конструкції
фундаменту є адекватне моделювання напружено-деформованого стану (НДС)
системи «основа – фундамент – споруда» («ОФС»). На даному етапі накопичення
експериментальних даних пропонується простий підхід до моделювання у
сучасних розрахункових комплексах: на першому етапі моделюється відсутність
контакту паль з плитою ростверку з тиском під підошвою плити pпл (кПа), при
якому прогнозоване середнє осідання будівлі s дорівнює величині зазору: Δ=s
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(см), а на другому етапі розрахунку моделюється шарнірний контакт паль з
плитою ростверку та передачею розрахункового (максимального) тиску під
підошвою плити від будівлі.
У якості прикладу на підставі розрахунків, що виконані у програмному
комплексі SOFISTIK, наводимо епюри згинальних моментів у плиті ростверку
(див. рис. 1). комбінованого плитно-пальового фундаменту 9-ти поверхової
будівлі, що будується ПрАТ «Житлобуд-1» у м. Харкові [4].
У даному випадку розподіл опору між плитою та палями прийнято «50/50»,
тобто 50% сприймає плита ростверку, тому проєктний зазор між плитою та
палями становить Δ=5см. На першому етапі моделювання середній тиск під
підошвою плити дорівнює pпл = 125 кПа, а на другому етапі моделювання
передається повний розрахунковий тиск pпл = 250 кПа. При цьому, армування
плитного ростверку прийнято згідно з ізополями згинальних моментів при
несприятливому варіанті навантажень.

б)

а)

Рисунок 2 - Ізополя згинальних моментів Mx у плиті ростверку для двох
етапів моделювання:
а) перший - відсутність зв’язків між плитою і палями;
б) другий – шарнірне з’єдання між плитою і палями
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БУДІВЕЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ
Дерев’янко В. М., Мороз В. Ю.
Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»,

Мороз Л. В.
Дніпровський державний аграрно-економічний університет,

Кушнєрова Л.О.
Київський національний університет будівництва та архітектури

Основні тенденції розвитку нанотехнологій в області будівництва
спрямовані на розробку нових продуктів з поліпшеними якісними та
функціональними характеристиками, підвищення ефективності використання
вже існуючих матеріалів.
На сьогодні вже створені матеріали, які мають підвищену міцність і низьку
займистість – полімерні композити з наночастинок і нанотрубок, а також
наноструктурні захисні термо- і корозійностійкі покриття. Експериментально
підтверджено, що наноструктурна кераміка має підвищену пластичність за
порівняно невисоких температур. Винайдено спеціальні сталі, в яких вуглець
замінено азотом – це забезпечує унікальне поєднання властивостей: міцності,
пластичності, корозійної стійкості. При цьому термін служби таких сталей
необмежений. Сучасні нанотехнології дозволяють створювати теплоізоляційні
матеріали з мінімальною теплопровідністю, за рахунок додавання аерогелів, що
також можуть ефективно застосовуватися в склопакетах і світлопрозорих
покрівельних конструкціях. Серед новітніх наноматеріалів виділяють і
наногвіздки, що можуть змінювати свої гідрофільні та гідрофобні властивості під
дією електричного струму. Їх застосування поширюється на поверхні, що
самостійно очищуються та поверхні стійкі до забруднення.
Систематизація результатів аналітичних досліджень, які стосуються
застосування наночастинок та нанотехнологій у виробництві різноманітних
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будівельних матеріалів є необхідною складовою подальших розробок та
випробувань.
Аналіз впливу нанодисперсних добавок на гібридні в’яжучі, виконаний Ю.
В. Токаревим показав, що додавання вуглецевих нанотрубок сприяє формуванню
більш однорідної та тонкодисперсної структури кінцевого продукту, а при
застосуванні їх в цементах чи бетонах – структура ущільнюється, пористість
знижується, тим самим збільшується міцність. Нанесення на поверхню
мікросфер нанорозмірного модифікатора дозволяє ущільнити структуру
цементного каменю, як в об’ємі матриці, так і на поверхні розподілу фаз.
Дослідження доводять покращення властивостей та формування більш
щільної та міцної структури при додаванні наномодифікаторів до ангідритової
в’яжучої речовини. Під час аналізу структури модифікованої вуглецевими
нанотрубками ангідритової матриці, спостерігається інтенсифікація процесів
гідрато- та структуроутворення в’яжучого, з утворенням структурованих
щільних кристалогідратів, що мають підвищену міцність та щільність.
Дослідженнями Г. І. Яковлева та інших доведено покращення фізико-технічних
властивостей (механічної міцності та водостійкості) ангідритових композицій
внаслідок отримання щільної малодефектної структури кристалогідратів за
рахунок зміни морфології новоутворень ангідритової матриці після додавання
багатошарових вуглецевих нанотрубок.
Детальний аналіз наномодифікації цементу представлено у дисертаційних
роботах Марущак У. Д. та Мазурак Т. А. (Львівська політехніка). Ці автори серед
інших досліджень виділяють: технологію наноцементів, що модифіковані
вуглецевими наночастинками, нанокремнеземистими добавками з метою
покращення фізико-механічних характеристик; створення умов для
самоорганізації системи за рахунок додавання частинок з високою поверхневою
енергією; коригування пористості структури; використання ефекту
«наноарматури» та зміни процесів гідратації; вплив наномодифікування на ріст
кристалів, їх габітус, ступінь змочування дисперсних частинок; отримання
гідроізоляційних будівельних розчинів.
Зв'язок структури матеріалу та його властивостей підкреслюється майже в
усіх дослідних роботах. Корольов Є. В. наголошує, що для забезпечення
ефективності наномодифікування необхідно попередньо оптимізувати
мікроструктуру матеріалу і пропонує отримувати штучний камінь на основі
композиційного в’яжучого, яке складається з портландцементу та мінеральної
добавки на основі мікророзмірних хімічно активних гідросилікатів барію.
Наномодифікування такого композиту дозволяє збільшити щільність каменю до
73% (покращення коефіцієнту конструктивної якості при цьому складає до 65%).
Однак не менш перспективними є дослідження гіпсових в’яжучих.
Можливості гіпсових в'яжучих далеко не вичерпані і можуть бути реалізовані на
якісно іншому рівні. Вироби на основі гіпсового в'яжучого відповідають всім
сучасним вимогам по вогнестійкості, звукопоглинанню, екологічній безпеці та
енергозбереженню на всіх етапах життєвого циклу.
Слід також зауважити, що гіпсові в’яжучі мають і ряд недоліків, які значно
обмежують область його застосування. До їх числа відносять низькі показники
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по водостійкості, морозостійкості і міцності, що не дозволяють забезпечити
необхідну довговічність зовнішніх конструкцій.
Тому підвищення ефективності гіпсових в'яжучих шляхом їх
наномодіфікаціі є актуальним завданням, це дозволить створити нове покоління
водостійких гіпсових в'яжучих підвищеної міцності, що дозволить розширити їх
сферу застосування. Широке впровадження в практику будівництва гіпсових
в’яжучих дозволить потіснити такий вид в'яжучого, як цемент, що в свою чергу
сприятиме економії енергоресурсів, підвищення економічної ефективності
в'яжучих, створення енергозберігаючих технологій їх отримання.
ЕНЕРГОФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ГІПСУ У ПОРІВНЯННІ З
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ ТА ВАПНОМ
Вінниченко В.І.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Збереження ресурсів – матеріальних та теплових – для наступних
поколінь є генеральним напрямком подальшого розвитку сучасного суспільства.
Зниження енергетичних витрат та енергозбереження у різних галузях народного
господарства та промисловісті, у тому числі і будівельній - ця проблема набуває
усе більшу актуальність у світі. Особливо актуальним зазначене питання є для
української економіки, оскільки в Україні енергоємність промислового
виробництва (за даними Key World Energy Statistics, 2003, 2004) виявляється в
2,6 разів вище загальносвітових показників. Для виробництва вапна, цементного
клінкеру та гіпсу потрібна різна кількість енергетичних ресурсів. У деяких
публікаціях зустрічаються твердження, що технологія виробництва вапна є менш
енергозатратною у порівнянні з виробництвом портландцементного клінкеру.
Для уточнення цих показників порівняємо теоретичні витрати енергії
(тепловий ефект) на хімічні реакції утворення мінералів вапна, цементного
клінкеру та будівельного гіпсу [2, 3].
Теоретичні енергетичні витрати на випал вапна дорівнюють тепловому ефекту
реакції декарбонізації вихідного матеріалу у перерахунку на одиницю
випаленого вапна. Теоретичний тепловий ефект реакції утворення оксиду
кальцію за розрахунками Бабушкіна В.І., Мчедлова – Петросяна О.П. [4] складає
42,5 ккал. Теоретичні витрати енергії на утворення мінералів СаО у перерахунку
на 1 кг продукту – вапна: 42500:56=758,9 ккал/кг вапна, де 56-молекулярна маса
оксиду кальцію.
При випалу цементного клінкеру крім ендотермічних реакцій, що
потребують додавання тепла для розкладання карбонатів, в суміші утворюються
ще мінерали, які при утворенні, в результаті екзотермічних реакцій виділяють
тепло. Тому сумарний енергетичний ефект реакцій утворення мінералів
цементного клінкеру менший, ніж ефект реакцій утворення вапна, хоча
температура випалу вапна нижча, ніж температура випалу клінкеру.
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Теоретичні витрати енергії на утворення мінералів цементного клінкеру в
середньому складають приблизно 410 ккал/кг клінкеру [3], тобто менші в 1,8
рази, ніж на утворення вапна.
Утворення будівельного гіпсу здійснюється за реакцією
CaSO4 2H2O = β–CaSO4 0,5 H2O+ 0,5 H2Oг
На утворення 1 кілограму β- напівгідрату сульфату кальцію β–CaSO4 0,5 H2O
теоретично витрачається теплової енергії, ккал/кг:
Q=

o
H 298

 M CaSO4 0,5 H 2O

де
 M CaSO 0,5 H O - молекулярна маса β- напівгідрату сульфату кальцію.
Ентальпія реакції, як відомо, визначається різницею між сумарною ентальпією
утворення продуктів реакції мінус сумарна ентальпія утворення вихідних речовин
o
o
o
H 298
= H 298
продуктів. реакції − H 298вихідних. речовин =
= -375,35-86,694+483,42 = 21,376 ккал/моль;
При випалу будівельного гіпсу (β-напівгідрату сульфату кальцію) теоретичні
витрати теплової енергіі складають
4

2

Q=

21,376
= 147,272 ккал/кг
0,145

Фактичні витрати енергії на технологічний процес отримання в’яжучого
залежить від коефіцієнта корисної дії обладнання, в якому здійснюється процес
випалу. Якщо прийняти його 0,5, тоді витрати теплової енергії на виробництво
орієнтовно будуть складати (ккал/кг) для:
вапна – 1516,
цементного клінкеру 820,
гіпсу – 295.
В кілограмах умовного палива на тону в’яжучих теоретичні витрати теплової
енергії складають:
будівельний гіпс: 295 : 7 = 42,1 кг умовного палива/т напівводяного гіпсу,
портландцемент: 820 : 7 = 117,2 кг умовного палива/т цементу,
вапно: 1516 : 7 = 216,8 кг умовного палива/т вапна,
де 7 - коефіцієнт переводу в умовне паливо.
Висновок. При використанні сухих способів виробництва вяжучих та вірно
вибранному обладнанні технологічної лінії виробництво будівельного гіпсу по
енергоефективності перевищує портландцемент орієнтовно у 2,7 рази, а вапно у 5 разів.
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ
АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Василишин Я. В.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Будівельні матеріали є та матеріальна основа, яка дозволяє архітектурній
формі, запропонованій архітектором і дизайнером, бути реалізованою як об’єкт
архітектури. Основна частина об’єктів, які сьогодні будуються, це житлові
будівлі, переважно каркасні, монолітно-каркасні, монолітні чи панельні, різної
поверховості та рівня комфортності.
Така різноманітність призводить до значної різнобарвності об’єктів, які
споруджуються, вимагає відповідного оздоблення фасадів та інтер’єру, а також
конструктивно-оздоблюваних будівельних матеріалів.
Важливими чинниками, які впливають на формування міського
середовища, є гармонійне поєднання рельєфних, рослинних та інших природних
та штучних елементів, таких як декоративні покриття, малі архітектурні форми,
геопластика та інші елементи благоустрою та облаштування територій.
До основних будівельних матеріалів належать матеріали як виготовлені
промисловістю (цемент, цегла, чорні та кольорові метали; санітарно-технічні,
електротехнічні, хімічні, лакофарбові матеріали; алебастр, лісоматеріали тощо),
так і сировинні матеріали мінерального та рослинного походження (глина, пісок,
щебінь, круглий ліс, камінь тощо).
За особливостями використання будівельних матеріалів і виробів при
формуванні об’єктів міського середовища та особливостями їх технології можна
виділити наступні групи:
1) природні кам’яні матеріали – отримали широке застосування як несучий
конструкційний, так і оздоблювальний матеріал для різних споруд і будівель, а
також у ландшафтному дизайні. Природний камінь використовується у
геопластиці рельєфу, водних пристроях, декоративних покриттях, малих
архітектурних формах, благоустрою та елементах декоративно-прикладного
мистецтва;
2) металеві матеріали – відкривають подальші перспективи й творчі
можливості їх використання в дизайнерських композиціях. Еволюція металевих
виробів характеризується їх традиційним використанням, а також
різноманітними новаторськими пошуками архітекторів і дизайнерів, де
розповсюдженим став прийом сполучення конструкційного металу зі склом,
деревом, керамікою, тканинами тощо. Крім того, металеві несучі конструкції
одночасно працюють як активні декоративні елементи у виставкових та
торгівельних павільйонах, паркових і вуличних меблях різної конструкції і
форми, кафе-ресторанах, мостових переходах, малих архітектурних формах;
3) матеріали та вироби з деревини – поширено використовуються в
будівлях і спорудах різноманітного призначення завдяки їх перевагам, таким як
певна міцність і в той же час легкість, здатність добре утримувати тепло в
зимовий час і прохолоду влітку. Сучасні технології створення модифікованої
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деревини, дерев’яних клеєних конструкцій різної форми поперечного перерізу
надають нові можливості створення різноманітних об’єктів;
4) керамічні вироби – характерні тим, що особливості їх застосування в
формуванні об’єктів міського середовища надають можливість створювати
стильову єдність ансамблю забудови та благоустрою територій. Вагомим
естетичним засобом організації архітектурно-ландшафтного середовища стало
використання керамічної цегли в оздобленні будівель, малих архітектурних
форм, облаштування прилеглої території. Облицювальна цегла представлена
великою кількістю кольорів, форм і фактур. Як декоративний матеріал
застосовується для оздоблення фасадів будівель та елементів інтер’єру,
викладення клумб і доріжок, арок і колон, камінів і внутрішніх стін.
Облицювальна цегла може бути стилізована під мармур, граніт, дерево та інше;
5) бетон та залізобетон. Конструкційні та декоративні можливості бетону
та залізобетону втілюються в таких ландшафтних спорудах як мости, надземні і
підземні переходи, літні сцени, амфітеатри, а також є економічно вигідними
матеріалами для обробки поверхні землі, підпірних стінок, сходів, пандусів
тощо. Останнім часом найбільше поширення в якості дорожного покриття
здобули фігурні елементи бруківки, які надають можливість створювати
різноманітні дизайнерські задуми щодо малюнку, масштабу й кольорового
вирішення декоративних покриттів. З новітніх бетонів відзначимо газобетон,
піноблоки, прозорий бетон (літрокон);
6) матеріали та вироби зі скла – дають можливість їх активного
використання у зв’язку з новими міцнісними та статико-динамічними
характеристиками в організації пандусів, сходів, амфітеатрів, терас,
скульптурних композицій. Розвиток науково-технічного прогресу та
впровадження нових технологій відкриють ще більші естетичні можливості
застосування виробів зі скла в ландшафтному мистецтві;
7) полімерні матеріали – дозволяють ефективно імітувати фактуру і
малюнок природних матеріалів не тільки в будівлях, а й у засобах ландшафтного
дизайну, таких як малі архітектурні форми, елементи декоративно-прикладного
мистецтва, зупинках транспорту, вітринах, виставкових павільйонах. Сучасна
технологічна обробка цих матеріалів надає додаткові можливості для
естетичного дизайнерського задуму.
Характерні природно-ландшафтні особливості того чи іншого краю,
господарська діяльність та наявність доступних місцевих матеріалів на
відповідних територіях суттєво позначаються на формуванні архітектурнопредметного середовища в дизайні.
На практиці при виборі будівельних матеріалів слід провести детальний
аналіз естетичних, екологічних і економічних характеристик.
Таким чином, радикальне оновлення архітектурно-ландшафтного
середовища – це важлива і здійсненна задача.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА НАДІЙНІСТЬ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІНИХ ТУНЕЛІВ В МІСЦЯХ
ПРИЄДНАННЯ ДО ОГЛЯДОВИХ ШАХТ
Гончаренко Д.Ф., Гулєвський П.Ю.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Упродовж 1966-1980 рр. у Харкові було введено в експлуатацію 56 км
каналізаційних тунелів з глибиною залягання до 50 м та 90 оглядових і
перепадних шахтних стволів. Значна частина каналізаційних тунелів міста була
збудована за відсутності будівельних норм - СНиП, які були прийняті лише в
1985 р. Внаслідок інтенсивної дії руйнівних чинників ці каналізаційні тунелі
перебувають нині в аварійному чи передаварійному стані. Тому проблема їх
збереження та відновлення є особливо актуальною у зв’язку з ростом вимог до
екології.
На основі проведених досліджень було з’ясовано, що основні руйнування
відбуваються в результаті внутрішньої корозії, особливо це стосується
залізобетонної обробки тунелів. Важливо зазначити, що найбільшої корозії
зазнають дільниці тунелів в місцях з’єднання з оглядовими шахтами, а також
конструкції оглядових шахт.
Відмова на каналізаційному тунелі може вивести з ладу всю систему
водовідведення або значну її частину. Про це свідчить аналіз аварій, які мали
місце в останні роки на мережах водовідведення міста Харкова.
Оглядові шахти каналізаційних тунелів, а також дільниці тунелів в місцях
з’єднання з шахтами експлуатуються під дією агресивного середовища.
Концентрація вуглекислого газу, аміаку, метану, сірководню та інших
агресивних речовин у газовому середовищі тунелів і шахт на декілька порядків
перевищує гранично допустиму концетрацію.
Головними 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.
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В деяких наукових працях було приведено приклад санування оглядових
шахт шляхом забризкування на його стіни поліуретану.
Слід надати увагу конструкціям на основі базальту, які в достатній кількості
є в Україні. Перевагами базальту є: надійність та довговічність вузлів та деталей
споруд; підвищення періоду експлуатації в 5-15 разів; зниження експлуатаційної
витримки по утриманню споруд.

TO THE QUESTION ABOUT FACTORS THAT INFLUENCE THE
DURABILITY OF SEWERAGE COLLECTORS
PhD Aleinikova A.
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

PhD Sorokin B.
ME «Kharkivvodokanal»

The distribution system of water and sewer utility networks is a sophisticated
complex of facilities for conveying drinking water of the required quality and in the
required quantity; for sustainable wastewater disposal. Its key elements include water
mains, sewers and networks of various diameters, which describe the degree of urban
development and improvement. Under current conditions, Ukrainian operating
companies carry out their activities on the verge of their technical and organizational
capabilities, as evidenced by the high depreciation of fixed assets and emergency
condition of a large part of networks in the context of inadequate funding of the
industry. This leads to a decrease in the quality of drinking water, which is unacceptable in
terms of public health protection in Ukraine primarily from the point of view of bringing
the physicochemical parameters of water quality to the standards of the European Union.
The author of the work reviewed the main factors affecting the operation life of
water supply and water disposal networks. The factors were further grouped into the
following groups: production factors (during pipe manufacturing), factors of the
durability of materials used for the line sections of a network, organizational and
technological factors (during pipeline laying out and installation), factors of the
external operational environment, operational factors. Based on the factors grouped
together that affect the operational reliability of distribution networks, the authors
proposes a method for identifying the factors that most affect the reliability using the
expert evaluation method. The most significant factors are: pipeline material; corrosion
of pipe and joint materials due to the corrosive environment; technical condition
(availability of damage statistics for a given period, damage control and recovery
methods; service life; non-compliance of pipe grades to design values; ambient
operation conditions (presence of wandering currents, transport loads, lack of grounding).
It should be noted that only a comprehensive study of the above factors will
make it possible in the future to minimize the impact of each of them, thereby ensuring
the extension of the operation life of the water and sewer utility networks. Given the
strategic directions of the development of maintenance services of the water and sewer
utilities in Ukraine, improving the durability of the distribution system by developing
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new techniques for its repair and rehabilitation will allow achieving its smooth
operation. As a result providing services of uninterrupted supply of drinking water and
water disposal to ensure high standards of living for the population. For this challenging,
complex issue, factors affecting the operational life of the water and sewer utility networks
were investigated, and a method for identifying the above factors based on the expert
evaluation method was proposed. A more in-depth study of the issue will allow operating
companies to promote the extension of the operation life of distribution networks.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ З РЕНОВАЦІЇ
НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ
Джалалов М.Н., Бутнік С.В., Вяткін В.А., Говоруха І.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Забудова міст сформована протягом багатовікової історії і є - міське
господарство, яке складається з виробничих і житлових будівель, систем
життєзабезпечення, транспортних розв'язок, інженерних комунікацій і зелених
насаджень. Будинки і споруди відіграють важливу роль в житті сучасного
суспільства. Можна стверджувати, що рівень цивілізації, розвиток науки,
культури і виробництва значною мірою визначаються кількістю і якістю
зведених будівель і споруд. Важливим елементом в реконструкції міського
середовища є підвищення надійності будівель і споруд, термін служби яких
перевищив початковий розрахунковий період експлуатації. Крім того, повинні
вирішуватися питання екології навколишнього середовища і безпеки населення.
В даний час і найближчі 15 років загальною тенденцією розвитку великих
міст буде ущільнення забудови шляхом збереження, реновації та реконструкції
існуючих будівель. При чому, в процесі реконструкції повинні прийматися такі
рішення, які б зберігали історичну та архітектурну цінність старих будівель
відповідно до діючих нормативних документів щодо їх охорони.
Не має універсальних методів реконструкції існуючих цивільних будівель
в умовах сформованої міської забудови, так як виконання робіт по реконструкції
та реновації має ряд особливостей і обмежень в порівнянні з новим
будівництвом:
• збереження (відновлення) деяких конструктивних елементів будівлі;
• проведення робіт в умовах обмеженого простору існуючої міської
забудови;
• наявність технологічних специфічних процесів (обстеження,
відновлення, демонтаж конструкцій, посилення);
• необхідність приймати принципові організаційно-технологічні рішення
по реконструкції до початку проектування;
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• складні об'ємно-планувальні та архітектурно-конструктивні рішення
будівель, які в процесі тривалої експлуатації багаторазово піддавалися різним
переплануванням, надбудовам додаткових поверхів і прибудов;
• наявність робіт з розбирання окремих конструкцій і цілих будинків, їх
посилення та заміні;
• поєднання старої і нової забудови;
• наявність існуючих комунікацій (інженерних мереж).
Ці особливості необхідно враховувати при розробці проектів реновації та
реконструкції, які повинні містити технологічні рішення в залежності від
конструктивних схем існуючих будівель старої споруди.
Розвиток інфраструктури міської забудови стимулює реконструкцію
громадських будівель.
Розглянемо досвід реконструкції існуючої нежитлової будівлі,
побудованого на початку минулого століття. Будівля має складну форму в плані
з розмірами 21,5х27,5 метра, висота будівлі 22,8 метра. Будівля 6-ти поверхова,
з несучими цегляними стінами і дерев'яними балочними перекриттями,
розташоване в щільно забудованій центральній частині міста. Проектом
реновації (реконструкції) були передбачені наступні роботи:
• підсилення цегляних стін, простінків, віконних і дверних прорізів, що
мають тріщини, металевими обоймами;
• демонтаж існуючих дерев'яних перекриттів;
• влаштування нових монолітних залізобетонних перекриттів по металевих
балках з використанням незнімної опалубки;
• розширення існуючої арки для в'їзду у двір, шляхом влаштування нової
несучої монолітної залізобетонної стіни (у відповідності до діючих
пожежних норм);
• улаштування ліфтової шахти для забезпечення функціонування ліфта
(раніше ліфт був відсутній);
• зведення прибудови до існуючої будівлі.
З урахуванням складних об'ємно-планувальних, конструктивних рішень та
обмеженості площадки будівництва, були застосовані певні технологічні
рішення. Добре зарекомендував себе в даних умовах метод влаштування
монолітних залізобетонних перекриттів у незнімній опалубці з профільованого
сталевого настилу. Застосування такої технології дозволило організувати роботи
з максимальним поєднанням монтажних процесів. Роботи по влаштуванню
монолітного перекриття виконувалися комплексним методом з подачею
конструкцій і бетону краном «у вікно». Поки укладений бетон в перекритті
одного поверху набирав необхідну міцність, монтаж конструкцій незнімної
опалубки (металеві балки і профнастил) виконувався на наступному поверсі.
При влаштуванні фундаментів будівлі, що прибудовується перевага була
віддана буронабивним палям, які зводилися за допомогою універсальної бурової
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установки (рис. 1). Застосування забивних паль було неможливо, оскільки в
безпосередній близькості перебували існуючі будівлі, в яких могли виникнути
деформації від динамічних дій.
При виконанні всіх основних робіт з реконструкції (реновації) нежитлової
будівлі використовувались універсальні, малогабаритні мобільні машини, які
підходять для роботи в умовах обмеженого простору.

Рисунок 1 – Влаштування буронабивних паль
В результаті реалізації даного проекту реновації існуючого нежитлового
будинку була збережена архітектурно-історична цінність будівлі, змонтовано
сучасне інженерне обладнання (ІТП і ліфт), застосовано сучасне планування
робочих і допоміжних приміщень і, таким чином, створено комфортне
середовище для майбутніх працівників.
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНОЇ БУДІВЛІ
КаржинероваТ.І.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Свою назву «Велика перемичка» китайський хмарочос придбав завдяки
незвичайній формі. Форма будівлі є нестандартною та символізує «силу та
активність». Площа 54-поверхового будинку становить 475000м2, що робить
його найбільшою в світі після Пентагону будівлею, що стоїть окремо. Висота
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хмарочоса складає 234м. Будова складається з двох веж-хмарочосів. Башта1
являє собою безперервну петлю з горизонтальних і вертикальних секцій, яка
приєднана до Башти2. Дана форма використовуэться для безпеки будівлі. У разі
пошкоджень з повітря передбачено кілька варіантів для евакуації відвідувачів і
робочого персоналу.

Рис. 1 Китайський хмарочос
Об’ємно - планувальне рішення дозволило створити новий спосіб
функціонування будівлі, об'єднати між собою ряд послідовно пов'язаних
процесів при проведенні телепрограм в одному просторі.
До технологічних особливостей при бетонуванні фундаментної плити слід
віднести питання технології зимового бетонування.

Рис.2 Бетонування фундаментної плити
Крім того, особлива увага приділялася контролю за температурою,
гідратацією цементного каменю і рухливістю бетонної суміші, що не допускає
блокування трубопроводів, які подають суміш до місця бетонування. Згідно
розрахункам, що виконували конструктори, необхідну температуру гідратації
можна забезпечити при влаштуванні тришарової ізоляції бетонованих
конструкцій та при строгому дотриманні запропонованого технологами складу
бетонної суміші, показники якої знаходилися під постійним контролем в процесі
виробництва робіт.
Необхідна рухливість бетонної суміші досягається введенням в неї
подрібненої золи, найдрібніші сферичні частинки якої заповнюють пори в суміші
та грають роль шарикопідшипників, роблячи укладання бетону значно
зручнішим. У зимовий час використовуються противоморозні добавки.
Бетонопровід було розташовано поступово, в три яруси, забезпечуючи
допустиму висоту скидання суміші в опалубку. Щоб уникнути переливу бетону
під час заповнення опалубки використовувалися спеціальні зливні лотки для
видалення надлишків суміші. При бетонуванні в опалубку в 23 точках за планом
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встановлювалися датчики температури, що дозволяли контролювати теплоту
гідратації бетону. Датчики було закріплено до арматурного профілю в кожній
точці в п'яти рівнях по висоті перетину фундаментної плити та зв'язано мережею
з комп'ютером, який стежив за температурою бетонної суміші. Показники
знімалися кожні 30 хвилин. Нормативна температура бетону на поверхні і в
глибині повинна бути 25оС При перевищенні критичного значення температури
лунав тривожний сигнал.
Обсяг бетонних робіт можна оцінити за такими параметрами: найбільша
опалубка використовувалася при зведенні Башти 1, об'ємом 40000м3. Її
заповнення тривало 55 годин. При бетонних роботах по влаштуванню
фундаментів було задіяно:
три бетонних дозатора; 160 бетоновозів; 200 вібраторів для бетонної
суміші; 300 тис. м3 бетону; 40 тис. м2 ізоляційного матеріалу; шість баштових
кранів; 800 робочих (по 400 чоловік в 12-годинну зміну).
Література:
1.
2.
3.
4.

https://masterok.livejournal.com/
https://kidkrasnodon.at.ua/news/neboskreby_kitaja_bolshie_shtany/
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid
zkitaja.ru/dost/55-neboskreb-bolshie-shtany-v-pekine.html

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ
ВІДРОДЖЕННЯ ЗАНЕДБАНИХ ОБ’ЄКТІВ
Башкіров Г.Б.
Харківський науково-дослідний криміналістичний центр МВС України

Баранов П.Ю.
ФОП

Котляр М.І.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Розглядаються актуальні питання кількісного оцінювання технічного стану
існуючих занедбаних об’єктів (подальшому ЗО) в процесі проведення технічного
обстеження. Актуальність проблеми в тому, що однією з причин великої
кількості ЗО є відсутність достатньо обґрунтованих способи їх відродження.
Враховуючи, що процес відродження ЗО повинен починатися з технічного
обстеження, у експерта повинно бути представлення щодо можливості
подальшого його використання. Важлива роль в цьому питанні належить
отримання об’єктивної оцінці стану будівлі. Така оцінка здійснюється за
наступними показниками: нормальний, задовільний, незадовільний та
аварійний. Отримана оцінка дозволяє вирішувати принципіальні питання
подальшого використання об’єкту, але не дає можливості вибору та
обґрунтування ефективного варіанту організаційно-технологічної моделі
(подальшому ОТМ) його відродження. Очевидно, що потрібна не тільки якісна
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оцінка технічного стану, а й кількісна оцінка. Виходячи з цього, метою роботи є
вибір та обґрунтування кількісної оцінки технічного стану існуючого ЗО, яка
дозволяє вибрати найбільш ефективну ОТМ відродження ЗО. Для досягнення
цієї мети в роботі розглядаються наступні завдання: аналіз якісних та кількісних
показників технічного стану споруд в нормативних та науково-методичних
джерелах; обґрунтування вимог до кількісної оцінки технічного стану ЗО, що
задовольняє потреби всіх зацікавлених користувачів; аналіз обґрунтованого
переходу від якісного дослідження технічного стану до кількісного значення;
систематизація кількісних показників технічного стану існуючих показників
технічного стану споруд; формулювання висновків щодо достатньо
обґрунтованої кількісної оцінки технічного стану ЗО, як одного з важливіших
факторів відродження об’єкту.
Проведений аналіз якісних та кількісних показників технічного стану
будівель та споруд свідчить про переваги та недоліки кожного з них. Якісна
оцінка технічного стану споруди здійснюється на основі нормативного
документу, що дозволяє отримати достатньо обґрунтований результат. Однак,
для вибору конкретного найбільш ефективного варіанта відродження потрібна
кількісна оцінка. Одержання кількісного показника технічного стану
ускладнено, враховуючи наступні вимоги до такої оцінки: показник повинен
відтворювати дійсні ринкові витрати на проведення капітального ремонту
споруди, яка задовольняє інтереси усіх зацікавлених сторін; простота та
доступність використання; обґрунтованість в рамках вимог до категорій (класу)
наслідків (відповідальності). Для досягнення вказаних вимог експерт повинен
здійснити коректний та обґрунтований перехід від якісного аналізу до
кількісного результату оцінки через достатньо складну дилему між пере
прощенням та пере ускладненням. Нижче в таблиці наведено аналіз способів
якісної та кількісної оцінки технічного стану інженерної споруди за різними
ознаками.
Таблиця аналізу кількісних способів оцінки технічного стану ЗО
№
Способи оцінки
Вид оцінки та сутність
з/п технічного стану
способу її визначення
1
За
категорією Якісна - визначається
технічного стану
категорія
стану
за
нормативними ознаками,
2
За нормативними Кількісна, за даними
ознаками
пошкоджень у порівняні
фізичного
з
нормативними
зносу, %
джерелами,
3
За
грошовими Кількісна, за даними
кошторисними
кошторисних
витратами.
розрахунків по варіантам
усунення пошкоджень.
4
За
грошовими Кількісна, за даними
ринковими
ринкових розрахунків по
витратами
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Аналіз способу оцінки
недоліків
Високий
рівень Відсутній
обґрунтованості
кількісний
результат
Враховуються
Не
враховується
практично
всі реальні
ринкові
елементи споруди витрати з усунення
пошкоджень.
Дозволяє
Складність
врахувати
розрахунків та не
кошторисні
відтворює ринкові
витрати.
витрати
Враховує ринкові Складність
витрати на основі розрахунків
та
потреба у бази
переваги

варіантам
пошкоджень

усунення комп’ютерних
програм.

5

За
вартісним Кількісна, за даними
зносом
переходу
від
нормативного значення
фізичного
зносу
до
вартісного

6

Модернізований
за
вартісними
зносом
зі
статистичною
обробкою

За даними статистичної
обробки витрат на з
капітального
ремонту
(реконструкцію) ЗО

даних
технологічних
рішень.
Спрощення,
Потребує
пов’язане
з дослідження
для
непрямим
переходу
від
способом
нормативного
визначення витрат значення зносу до
вартісного.
Найбільш
Потребує великої
обґрунтований та кількості
спрощений
статистичного
матеріалу

За результатами дослідження отримані наступні висновки: кінцевим
завданням оцінювання технічного стану ЗО повинне бути кількісна оцінка, яка
враховує обґрунтовані ринкові витрати на доведення ЗО до найбільш
ефективного використання; для подальшого ефективного використання оцінки
за такими вимогами потрібно продовжувати дослідження, які направлені на
пошук ефективних технологічних рішень, які направлені на тісний взаємо
зв’язок їх з розрахунком ринкових витрат на їх здійснення.
ЗАСТОСУВАННЯ САМОУЩІЛЬНЮЮЧИХ БЕТОНІВ ДЛЯ
РЕМОНТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ
Дегтяр Є.Г.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При відкритому способі ремонту та відновлення каналізаційних колекторів
широке застосування отримав шатровий або напівеліптичний спосіб, коли
верхня частина колектора зноситься і на збережену лоткову частину монтується
попередньо виготовлений залізобетонний купол або шатер з вигнутим контуром.
Цей спосіб дає можливість збереження поперечного перерізу стоку. Якщо в
іншому випадку в збережену лоткову частину укладаються труби із поліетилену
або склопластику поперечний розріз колектора зменшується.
Нами розглянуто конструктивне рішення відновлення склепової частини
колектора
шляхом використання самоущільнюючих бетонів. Технологія
виконання ремонтно-відновлювальних робіт передбачає наступну послідовність
їх виконання: організація транспортування стічних вод в обхід дільниці, на якій
відкритим способом повинні виконуватись роботи; розробка грунту над
колектором та очистка його від залишків руйнації склепової частини, установка
пневматичної та інвентарної бокової опалубки; армування нового склепу;
укладка поверх пневмоопалубки бетонної само- ущільнюючої суміші; вилучення
опалубки після набору бетоном необхідної міцності.
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Приймаючи до уваги незначний по товщині шар бетонної суміші,
розташованої на поверхні пневматичної опалубки, ущільнення її з
використанням існуючих методів є неможливим.
У зв’язку з цим доцільно використання самоущільнюючого бетону який не
потребує допоміжного ущільнення. Крім цього
цей бетон повинен
експлуатуватись в умовах агресивного середовища зі значною концентрацією
сірководню.
Проведені закордонними вченими дослідження показали, що само
ущільнюючий бетон при відповідному складі і обробці при низьких значеннях
рН придатний для каналізаційних колекторів. З допомогою використання золиуносу і тонкомолотої золи можна досягнути високої щільності структури.
Використання сучасних перемішуючих технологій покращує якість бетону. Час
перемішування може бути істотно знижено з урахуванням можливості зміни
потужності і продуктивності обладнання.
Проведені дослідження показали, що частинки гранульованого доменного
шлаку при низьких значеннях рН середовища утворюють продукти реакції, які
вказують на руйнацію цього доменного шлаку. Це дозволяє припустити, що
доменний гранульований шлак викликає підсилення кислотостійкості, дякуючи
тому, що він грає роль «буфера, що само по собі відомо, але навпаки інтенсивний
і тривалий вплив після визначеного часу викликає в ньому мало вивчені хімічні
реакції.
При цьому єдині випробувальні приписання для визначення стійкості
бетону проти агресивної кислотної дії середовища є обов’язковими.
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ВИКОНАННЯ
РОБІТ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ПРОСТОРУ НА ЕКОЛОГІЧНІ
ПАРАМЕТРИ БУДІВНИЦТВА
Гаєвой Ю.О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При будівництві в існуючій міській забудові виникає проблема розробки
та обґрунтування раціональних і ефективних організаційно-технологічних
рішень по зведенню будівель в обмежених умовах будівельної інфраструктури.
Ці заходи повинні проводиться за умов зниження рівня негативного впливу на
навколишнє середовище.
Для зведення будівель і споруд розробляється будівельний генеральний
план (будгенплан), в якому розраховуються і розміщуються всі елементи
тимчасової будівельної інфраструктури. Згідно будгенплану передбачаються
адміністративно-побутові приміщення, санітарні вузли, душові. Їх розміщення
та компонування визначається з урахуванням зниження рівня негативного
впливу на навколишнє середовище. При цьому розміщення елементів
інфраструктури здійснюється з урахуванням принципів організації виконання
будівельно-монтажних робіт: потоковості, безперервності, ритмічності.
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При вільному плануванні будівельного майданчика цей комплекс задач
вирішується за типовою схемою розрахунків. При плануванні будівництва,
обмеженого існуючою інфраструктурою міста (дороги, будівлі, інженерні
споруди, зелені насадження, парки і т. і.), розрахунок будгенплану ускладнений
стисненими умовами виконання будівельних робіт. Це заважає реалізації
об'ємно-планувальних рішень будівель, ускладнює технологію та організацію їх
зведення, розміщення тимчасової будівельної інфраструктури при обмеженнях
по тривалості будівництва, досягненні мінімальних витрат і зниженні рівнів
негативного впливу на навколишнє середовище.
Вплив на навколишнє середовище при виконанні підготовчих та
будівельних робіт в умовах обмеженого простору обумовлений: викидами в
атмосферне повітря продуктів згоряння палива автотранспорту і будівельних
машин; викидами в атмосферне повітря при проведенні будівельних процесів
(технологічні операції з сипучими будівельними матеріалами); викидами в
атмосферне повітря при переміщенні автомобільного транспорту і будівельних
машин (запилювання); комплексним шумовим впливом (робота автотранспорту
та будівельної техніки, робота інструментів, різні виробничі процеси);
комплексним вібраційним впливом (робота автотранспорту і будівельної
техніки, робота інструментів, різні виробничі процеси); впливом на ґрунтовий
масив (зняття родючого і потенційно-родючого шарів ґрунту); впливом на
геологічне середовище та підземні води (проведення будівельних робіт по
організації підземних частин будівель і споруд).
Хімічний вплив на атмосферне повітря при будівництві обумовлений
роботою будівельної техніки, виконанням земляних робіт, монтажних робіт
(зварювання металу), фарбувальних робіт (ґрунтування та фарбування металевих
конструкцій), роботами з благоустрою території, пересипанням сипучих
матеріалів, проведенням ізоляційних робіт.
Особливу небезпеку становить пилове забруднення. В обмежених міських
умовах впливу дрібнодисперсного пилу піддаються прилеглі житлові масиви.
Загальний обсяг викидів пилу при проведенні будівельних робіт складає значну
частину від загальної кількості викидів в атмосферне повітря.
При проведенні робіт, шумовий вплив від техніки та виробничих процесів
не повинен перевищувати нормовані рівні як на робочих місцях, так і в
громадських і житлових будівлях на території об'єкта та на прилеглій території.
Основними джерелами фізичного (вібраційного) впливу є: велике будівельне
обладнання, автомобільний транспорт та будівельна техніка. При їх експлуатації
можуть виникати великі динамічні навантаження.
Динамічні навантаження приводять до поширення вібрацій в ґрунті, що
призводить до передачі даних впливів на будівельні конструкції прилеглих
будівель. Зона впливу таких джерел може досягати 90-150 метрів. При
будівництві в умовах, що обмежені, рівень вібрації в довколишніх будівлях може
перевищувати гранично-допустимі значення в 5-10 разів.
За результатами аналізу впливу організаційно-технологічних рішень
будівництва у міських умовах, що обмежені, на навколишнє середовище
розроблений ряд рекомендацій по технології та організації будівельних робіт.
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Будівельні роботи повинні проводитися з мінімально необхідною
кількістю технічних засобів та механізмів при забезпеченні зниження рівня
шуму, пилу, забруднення повітря, ґрунту, мінімізації вібраційних впливів.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА ДОСВІД
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, ЩО
ПРАЦЮЮТЬ ПІД ВЕЛИКИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ
Бутенко А.А.
ТОВ "Транс Строй Комплекс",

Бутнік С.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Розвиток аграрного комплексу поставив нові задачі перед
проектувальниками та будівельниками. Сьогодні потребуються ефективні
системи зберігання зернових у великих об’ємах. Традиційні залізобетонні
силоси замінили на сталеві, що прийшли разом з сучасними технологіями
зберігання. Для таких силосів діаметр більше 20-ти метрів – це майже
мінімальний їх розмір. Відповідно габарити таких споруд визначають розмір
фундаментів під них. Як правило, до силосів із пласким днищем, які найбільш
навантажені (близько 25 т/м2 або 2,5 кг/см2), приділяється особлива увага.
В зв’язку з цим виникає потреба у виборі ефективного та надійного типу
фундаменту в залежності від параметрів ґрунту, або покращення цих параметрів
шляхом посилення основи. Обґрунтування рішення щодо застосування методів
посилення ґрунтів основи для фундаментів будівель та споруд, що працюють під
великими навантаженнями, виконується з точки зору специфіки їх роботи.
Серед багатьох способів посилення ґрунтів слід виділити зміцнення основи
ґрунто-цементними елементами. Спосіб виконання ґрунто-цементу за
бурозмішувальною технологією є одним з найбільш ефективних та безпечних,
що знайшов своє застосування:
- для підвищення параметрів несучої здатності грунтів;
- влаштування шпунтових огорож;
- влаштування геомасивів;
- протифільтаційних завіс;
- пальових фундаментів та ін.
Під час будівництва та реконструкції фундаментів у складних інженерногеологічних умовах окрім посилення ґрунтів застосовуються комплексні заходи
по влаштуванню пластових дренажів, суміжних з демпферним шаром
фундаменту.
Також застосовуються сучасні технології попереднього напруження
залізобетонних конструкцій способом «на бетон», що дозволяє підвищувати
тріщиностійкість фундаментів безпосередньо.
Методи контролю об’єктів, що будуються у складних інженерногеологічних умовах відповідно до кожного процесу визначаються в рамках
39

науково-технічного супроводу. Одним з методів є проведення геодезичного
моніторингу об’єктів та обстеження технічного стану.
Науково-технічний супровід потрібно здійснювати на всіх стадіях
життєвого циклу об’єкта – під час проектування, будівництва та експлуатації
будівель та споруд.
ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ
ВИПРОБУВАННЯ ПАЛЬ МЕТОДОМ ВДАВЛЮЮЧОГО УДАРНОГО
НАВАНТАЖЕННЯ (DLT)
Самородов О.В., Табачніков С.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вперше в Україні, починаючи з 2019 року, проведено випробування
грунтів різними видами паль для визначення їх несучої здатності методом
вдавлюючого ударного навантаження (Dynamic Load Testing (DLT/PDA) (рис. 1).
Випробування паль проводилися компанією-партнером ПП «Пайл Тест Сістемс»
(директор Герасимович Є.М.) при науковому супроводі співробітників кафедри
геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд ХНУБА проф. Самородова О.В.
та доц. Табачнікова С.В.

Рисунок 1 – Загальний вигляд процесу підготовки
та проведення випробування паль методом DLT
Метод DLT базується на принципах хвильової теорії удару та включений у
нормативні американські та європейські документи [1-3]. Сутність методу DLT
полягає у тому, що випробування палі виконується серією ударних впливів для
отримання експериментальних параметрів проходження силової хвилі у стволі
палі при дії вдавлюючого ударного навантаження (рис. 2) з інтерпретацією
результатів для визначення несучої здатності палі.
Під час удару в голові палі вимірюються напруження та прискорення за
допомогою спеціальних датчиків, які реєструються і обробляються
ексклюзивними системами та програмами фірми Allnamics (Нідерланди) [4].

40

Allnamics-PDA/DLT
Upward and Downward Wave as function of time

Upward wave

Downward wave

3.0

Ground Level

2.5
2.0
1.5

-1.5

tm + 4L/c

tm + 2L/c

2019-09-28 13:39:43
pile1(4)
138
137
1
28.600
[m]
29.800
[m]
4082.483
[m/s]
10.6
[MPa]
3425.1
[kN]
3426.1
[kN]
Case (Standard)
38.0
[kNm]

t0 + 4L/c

-1.0

t0 + 2L/c

-0.5

Max. Blow (tm)

0
Start Blow (t0)

Force[MN]

1.0
0.5

( Blow Number: 1 )
Testing Date/Time
Pile Number
Record Number
Reference Record Number
Blow Number
Measuring Length
Total Pile Length
Wave Velocity
Max. Compr. Meas.
Driving Res. Standard
Driving Res. Max
Soil Model
Rated Energy

-2.0
-2.5
0

20

40

60

80
Time [ms]

100

120

140

160
ALLNAMICS_PDADLT 3.6.44

Рисунок 2 – Розповсюдження висхідної та низхідної хвиль у часі та по
довжині палі
Після обробки отриманих сигналів за допомогою спеціального
програмного забезпечення та власної апробованної методики наводиться графік
залежності осідання паль від вдавлюючого статичного навантаження (див.
приклад на рис. 3).

Рисунок 3 – Прогнозований графік «статичне навантаження-осідання»
Випробування забивних, буронабивних та буроін’єкційних паль методом
DLT проведено на об’єктах будівництва, де першими замовниками були «Трест
Житлобуд-1» (Україна, м. Харків) та «ПАУЕР КОНСТРАКШН КОРПОРЕЙШН
ОФ ЧАЙНА, ЛТД» (КНР, м. Пекін) [4, 5].
При польових випробуваннях паль основною перевагою методу DLT - є
швидкість процесу підготовки та проведення випробувань для оперативного
контролю та визначення, як правило, проєктних розрахункових навантажень на
палі.
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Сивашському районі Херсонської області»: Звіт про науково-дослідну роботу / ПП «Пайл Тест
Сістемс»: наук. консул. д.т.н. О.В. Самородов, відп. вик. к.т.н. С.В. Табачніков. – Харків: 2020.
– 71 с.

ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ЗВЕДЕННЯ
Мудрий І.Б.
Національний університет “Львівська політехніка"

Обов’язковим документом при розробці проектів організації будівництва
[1] є організаційно-технологічні схеми (ОТС), які визначають оптимальну
послідовність зведення будинків та споруд з вказанням технологічної черговості
робіт. Виділяють два основних види ОТС: загально-майданчикові та об’єктні.
Аналіз ОТС показав, що їх основне призначення полягає у визначенні
послідовності (черговості) зведення об’єктів та їх частин, а також у встановлені
засобів механізації, порядку монтажу конструкцій і виконання інших видів робіт.
Рішення цих питань передбачає розробку загальних та об’єктних ОТС, без яких
неможливо сформувати рішення у частині організації та технології зведення
комплексу об’єктів у цілому, його частин та окремих елементів.
Проектування об’єктних ОТС полягає у визначенні та наступному відборі
оптимальних варіантів. Пошук рішення відбувається у наступній послідовності:
- аналіз проектної документації та умов обмеження на зведення;
- формування варіантів ОТС;
- вибір ефективних варіантів ОТС.
Порядок формування об’єктних ОТС. Пропонується виконувати в наступній
послідовності, згідно рис. 1.
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1

Аналіз проектної документації

2

Врахування умов обмеження на
зведення

3

Формування вихідних варіантів
об’єктних ОТС

6

Вибір марок ведучих механізмів
(комплектів) для варіанту ОТС

4

Розрахунок ТЕП за варіантом
ОТС

5

Вибір основних варіантів
об’єктних ОТС

Рис. 1. Порядок формування об’єктних ОТС.
На етапі 1-2 виконується аналіз проектної документації та умов обмеження на
зведення. До складу таких рішень входять рішення з:
- порядку ділення об’єкту на етапи зведення;
- тривалості зведення об’єкту;
- процесу організації будівництва об’єкту.
На етапі 3-и виконується схематична розробка ОТС, яка дозволяє сформувати
основні варіанти ОТС. На наступному етапі при детальній проробці варіантів ОТС
зведення виконується формування основних комплектів механізації (вибір ведучого
механізму).
Розрахунок основних показників ТЕП (етап 5) дозволяє виконати оцінку
ефективності прийнятих варіантів, та прийняти оптимальний варіант (варіанти) етап 6.
Кількість варіантів об’єктних ОТС визначається, як правило, числом
раціональних варіантів комплектів механізації. В той же час розробка ОТС для споруд
які мають прості об’ємна-планувальні рішення обмежується одним варіантом.
Дослідження [2] доводять, що пошук оптимальних організаційно-технологічних
рішень на етапі проектування дозволяє знизити затрати на зведення до 40%. Але
пошук таких рішень передбачає варіантність проробки як ОТС так і конструктивних
рішень, що сьогодні не застосовується, оскільки збільшує вартість проектних робіт. Як
правило, вибір зупиняють на одному рішенні запропонованому інженерами, без
розгляду інших варіантів технології зведення, кожен з яких відповідно має свою
собівартість виконання будівельно-монтажних робіт (БМР), тому існує доцільність
варіантної розробки локальних об’єктних ОТС .
Література:
1. ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва. – К.: Украхбудінформ., 2016.
– 46 с.
2. Гусаков А.А. Системотехника / А.А. Гусаков, В.О. Чулков, Н.И. Ильин – М.: Новое
тысячилетие, 2002, – 768 с.
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СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНУ БУДІВНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ
КОМПЛЕКСНИХ БРИГАД
Іванейко І.Д., Іванейко М.М.
Національний університет «Львівська політехніка»

Проведені дослідження з застосуванням універсальних машин (УМ) та
комплексно-механізованих технологічних процесів (КМТП) показали, що можна
скоротити термін виконання робіт при умові технологічного суміщення декількох
процесів.
Збалансування інтенсивності малооб’ємних робіт зведення будівлі можна
досягти послідовним об’єднанням декількох процесів. Розрахунок виконується у
матриці ОВР. Таке зведення процесів дозволяє скоротити кількість бригад і термін
виконання робіт для процесів з неперервним виконанням ресурсу до 15% при
потоковому будівництві. (Афанасьев В.А. Поточная организация строительства / В.А.
Афанасьев. - Л.: Стройиздат, 1990. - 303 с. [1]). Додаткові дослідження збалансування
процесів за даним методом не завжди дають можливість отримання однакових
термінів виконання зведення будівлі потоковим методом та методом критичного
шляху.
Теоретичні дослідження показали можливість досягнення рівності виконання
робіт за наведеними методами шляхом застосування послідовно-паралельного методу
для досягнення однаковості однорангових процесів. Розрахунок виконується у
матриці ОВРР. Таке зведення процесів дозволяє скоротити термін виконання робіт для
процесів з неперервним виконанням ресурсу до 30,5% та зменшити критичний шлях
будівництва до 19,5 % [1].
Застосування послідовно-паралельного методу виконання робіт показує
великооб’ємні процеси, які потребують зменшення інтенсивності роботи.
Ефективність скорочення терміну виконання роботи визначається зменшенням витрат
завдяки збільшенню продуктивності праці або уведенню додаткового ресурсу.
Попередні дослідження застосування паралельного і послідовно-паралельного
методів показали доцільність їх застосування для зведення будівлі.
Технічно-технологічні характеристики машин і бригад (УМ і КМТП) дають
можливість збалансувати декілька робіт навіть у просторі при виконанні заходів з
техніки безпеки. Додаткові дослідження показали, що дані методи можуть бути
реалізовані для суміщення процесів у часі із спеціалізованими машинами загального
користування при наявності висококваліфікованих працівників, які суміщають
професії та управляють різними машинами.
Для впровадження запропонованих методів (послідовного, послідовнопаралельного та паралельного) у виробництво слід розробити методику.
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ПРОБЛЕМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Давиденко О. А., Братішко С.М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Диверсифікація є однією із умов виходу підприємства з кризи та переходу
до інноваційного розвитку - поступовому накопиченню капіталу, який на
певному етапі забезпечує технологічний прорив.
В економічній літературі розрізняють диверсифікацію двох типів: зв'язану
(споріднену, функціональну) і незв'язану (неспоріднену, інвестиційну). У
зв'язаній виділяється вертикальна диверсифікація, яка ділиться на пряму та
зворотну.
При прямій інтеграції - підприємство приєднує функції, які раніше
виконували дистриб'ютори (сервісні служби, канали збуту та інші функціональні
служби) пов'язані з основною діяльністю фірми. Зворотна інтеграція передбачає
приєднання функцій, які раніше виконували постачальники.
Переваги зв'язаної диверсифікації:
- поєднання координації дій з великими можливостями контролю;
- стабільність господарських зв'язків у межах підприємства;
- гарантовані поставки матеріально-технічних ресурсів;
- тісний контакт з кінцевими споживачами.
Несприятливі умови господарювання, які є характерними для більшості
вітчизняних підприємств будівництва в умовах кризи, стали передумовами
використання диверсифікаційної стратегії, що є способом вирішення
виникаючих протиріч між зниженням норми прибутку в спеціалізованих
будівельних підприємствах і можливістю її збільшення в інших секторах не
будівельних ринків.
Прикладом
успішної
спорідненої
диверсифікації
будівельного
виробництва в м. Харків є трести «Житлобуд-1», «Житлобуд-2», виробнича
структура яких охоплює майже весь комплекс будівельних послуг - від
проектування, виробництва будівельних матеріалів і виробів, до завершеного
будівництва, що дозволяє успішно працювати і отримувати основний прибуток
від продажу готової продукції та додатковий прибуток. Додатковий прибуток
підприємство отримує від повернення ПДВ за рахунок виробництва власних
будматеріалів і виробів, що дає можливість зберегти кошти для обороту.
Споріднена диверсифікація дозволяє підвищити ефективність роботи
будівельного підприємства і в майбутньому мати значний економічний
потенціал.
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УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТИПОВИХ КОНТРАКТІВ FIDIC
УЧАСНИКАМИ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Гольтерова Т.А., Обухова Н.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Питання, пов'язані з розподілом обов'язків, ризиків, відповідальності в
процесі проектування та будівництва об'єктів знаходяться у площині договірних
відносин учасників містобудівної діяльності: інвесторів, замовників,
проектувальників, підрядників, субпідрядників, експертних організацій,
інжинірингових та консалтингових компаній [1].
Основними організаційними схемами взаємодії суб'єктів інвестиційнобудівельної діяльності є: підрядний договір на проектування; підрядний договір
на будівництво; проектно-будівельний договір; договір на управління
будівництвом.
Важливим чинником реалізації проектів будівництва є запровадження
європейських підходів до взаємовідносин учасників інвестиційно-будівельного
процесу.
Договірні відносини між замовником і підрядником можуть регулюватися
шляхом застосування типових контрактів Міжнародної федерації інженерівконсультантів (FIDIC), Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНІСТРАЛ),
Європейської економічної комісії ООН, типових форм договорів Світового
банку, тощо з дотриманням законодавства України. Міжнародна форма договору
підряду може бути використана за домовленістю сторін при недержавному
фінансуванні або як це передбачено умовами надання кредиту для здійснення
проектування та будівництва [2].
При використанні міжнародних типових контрактів FIDIC суб'єктами
проектів будівництва можуть використовуватися наступні типи контрактів
(книг):
- Умови контракту на будівництво («Червона» книга), використовується
для будівництва об'єктів, підряд за якими присуджується на основі проведення
міжнародних конкурсів;
- Умови субпідрядних договорів на спорудження об'єктів цивільного
будівництва;
- Умови контракту на проектування, будівництво і здачу об'єктів «під
ключ» («Помаранчева» книга);
- Умови контракту на поставку обладнання, проектування та будівництво
(«Жовта» книга);
- Умови контракту на проектування типу «інвестування – проектування –
будівництво» і проектів, виконаних «під ключ» («Срібна» книга);
- Скорочена форма контракту («Зелена» книга), застосовується для
виконання простих, повторюваних або короткотермінових видів робіт;
- Типовий договір на надання послуг консультантом («Біла» книга);
- Умови контракту на маркшейдерські і рекультиваційні роботи, а також
тендерні процедури («Синя» книга);
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- Умови контракту на будівництво, проектування, експлуатацію («Золота»
книга) [3].
«Червона» книга рекомендована для загального застосування і
використовується для будівництва об'єктів, підряд за якими присуджується на
основі проведення міжнародних конкурсів. «Зелена» книга застосовується для
виконання простих, повторюваних або короткотермінових видів робіт [4].
Типові контракти FIDIC (проформи) складаються з двох частин –
«Загальних умов» та «Особливих умов».
В «Загальних умовах» прописують права та обов'язки сторін при реалізації
інвестиційно-будівельного проекту, а «Особливі умови» враховують вимоги
національного законодавства та конкретні умови будівництва [3; 4].
Вибір типу контракту залежить від розподілу відповідальності та ризиків
між сторонами контракту, моделі управління проектом, необхідності залучення
інженера-консультанта, обсягів та видів робіт, бюджету та терміну реалізації
тощо.
Запровадження типових контрактів FIDIC можливе за умови їх адаптації
відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних актів України [5].
Література:
1. Теорія та практика застосування контрактів FIDIC. Вісник Держархбудінспекції
України / № 1, 2017, с.44-46.
2. ДСТУ – Н Б А.3.1-33:2015 Настанова щодо підготовки та складання договорів
підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт. – Київ, Мінрегіон, 2015.
3. Договірні відносини у будівництві // Ціноутворення у будівництві. -2016.- №1, с.3544.
4. Типові форми контрактів FIDIC: міжнародний досвід організації будівництва. Вісник
Держархбудінспекції України / № 6, 2016, с.47-48.
5. Гольтерова Т.А., Обухова Н.В., Масс О.М. Особливості технічного регулювання
будівельної діяльності в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник будівництва.ХНУБА ХОТВАБУ, 2019.- № 3/97 т.2.

ШЛЯХИ ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА БУДІВЕЛЬНОМУ
МАЙДАНЧИКУ
Шаповал С. В.
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Питання сталого розвитку регіонів і країни у цілому вирішуються
скороченням споживання речовини і енергії, впровадженням високих
технологій, екологічним управлінням і соціальним регулюванням.
Ресурсозбереження має розглядатися на всіх етапах будівництва. При виборі
ділянки будівництва треба враховувати природно-кліматичні, гірничогеологічні, сейсмічні, ландшафтні умови, наявність існуючої промислової і
комунальної забудови, а також пропускну здатність інфраструктурних об’єктів.
Під час розробки проектів необхідно не тільки орієнтуватися на досягнення
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необхідних у будівельних нормах критеріїв теплозахисту і теплозбереження, а
також активно застосовувати раціональні архітектурно-будівельні рішення,
ресурсозберігаючі технології ведення будівельних і будівельно-монтажних
робіт, прогресивні будівельні матеріали і конструкції. При виробництві
будівельних матеріалів і конструкцій необхідно використовувати інноваційні
енергоефективні технології, а також включати промислові відходи у
виробництво будівельних матеріалів. Під час виконання будівельних і
будівельно-монтажних робіт використання сучасних машин і механізмів,
прогресивних технологій і технічного оснащення, впровадження наукової
організації праці, оптимальних логістичних потоків, мережевого планування, а
також безпечних і нешкідливих умов праці дозволить знизити енергетичні
витрати будівельного виробництва, а при експлуатації будівель знизити енерго-,
тепло, водоспоживання в будівлях, збільшити терміни експлуатації і
міжремонтні цикли, створити комфортні умови проживання.
На рівень енергоспоживання у житловому будівництві визначальний вплив
робить цілеспрямована державна енергозберігаюча політика, яка передбачає
посилення енергетичних стандартів на житло, техніку і обладнання, зміну
технологій проектування і будівництва, використання енергоефективних
будівельних матеріалів. При будівництві одного і того ж типу будівель у різних
регіонах потрібна різна кількість енергоресурсів. Це пов’язано з різноманіттям
конструктивних і об’ємно-планувальних рішень проектованого житлового
будинку, матеріалів, що застосовуються при його будівництві, інженерних
рішень із забезпечення водо-, тепло- і газопостачання у період експлуатації.
Основна частка енерговитрат (до 90%) припадає на експлуатацію будівель, в
процесі виробництва будівельних матеріалів і конструкцій споживається
близько 8%, в процесі будівництва – приблизно 2%. Основним критерієм
економічної оцінки будівельних проектів стає не зниження кошторисної вартості
і економія матеріальних ресурсів, а висока якість проектних рішень, що
зумовлює зниження витрат на утримання житлового фонду в період
експлуатації. Етап будівництва включає ряд технологічних процесів, сукупним
результатом яких є введення в дію готової будівельної продукції. Кожен процес
вимагає певних витрат енергоресурсів і супроводжується їх втратою. Паливо та
енергія витрачаються у процесі виробництва будівельних матеріалів і
конструкцій, при їх транспортуванні на будівельний майданчик; на освітлення та
опалення будівель при виконанні будівельно-монтажних робіт; при
використанні засобів малої механізації, електричного інструменту, механізмів
тощо. Крім того, енергоресурси витрачаються у суміжних галузях на
виробництво будівельних машин і механізмів, матеріалів і продукції,
призначених для будівництва. Отже, у сукупній енергоємності готової продукції
житлового будівництва враховуються прямі і непрямі енергетичні витрати.
Прямі входять у загальновиробничі енергоспоживання і характеризують
виробничу енергоємність будівництва будівлі, непрямі опосередковані в
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застосовуваних матеріалах, сировині, металах і знаходять своє відображення
лише у собівартості кінцевої продукції, якщо їх отримання і переробка у кінцеву
продукцію не є складовою єдиного технологічного процесу. У сучасних умовах
господарювання критерієм ефективності діяльності будівельних організацій
більшою мірою стає зниження витрат виробництва. Зростання цін на енергетичні
ресурси, підвищення конкуренції на ринках проміжної і готової будівельної
продукції стимулює підрядників все ширше використовувати можливості
енергозбереження.
Аналіз робіт в області енергозбереження показав, що більшість досліджень
направлено на скорочення витрат енергоресурсів у процесі експлуатації будівель
і споруд. І тільки невелика їх кількість присвячено удосконаленню технології
виробництва будівельних робіт, особливостям їх виконання в зимовий час,
створення і застосування нових матеріалів і виробів. При формуванні та розробці
енергозберігаючих
заходів
необхідно
раціонально
використовувати
комплексний підхід до дослідження системи споживання енергоресурсів.
Рекомендується зведення об’єктів із урахуванням можливості максимального
виконання у теплу пору року будівельних робіт; розробка будівельного
генерального плану з урахуванням мінімальних витрат на освітлення; вибір
тимчасових будівель і споруд з огороджувальними конструкціями, що мають
високий коефіцієнт опору теплопередачі; вибір малоенергоємних типів машин і
механізмів; вибір технології виробництва робіт на альтернативній основі з
урахуванням критерію величини витрати енергоресурсів. Заходи, реалізовані в
процесі виконання робіт, передбачають оперативне реагування на основі
метеорологічних прогнозів і фактичного стану погодних умов; використання
малоенергоємних технологічних методів виробництва будівельних робіт;
організація чіткого обліку і контролю витрат енергоресурсів.
СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ
ПОКРІВЕЛЬНОЇ ПАНЕЛІ
Кислиця Л. В. , Дікарев К. Б. , Макаренко А.О.
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Вступ. Використання сонячної енергії в будівництві набуває широкого
розповсюдження у зв’язку зі стрімким зростанням тарифів на енергоресурси. За
останні п’ять років тарифи на електроенергію зросли в чотири рази, на теплову
енергію - втричі, а на газ - в 2,5 рази [1]. В наслідок чого відбувається розвиток
технологій спрямованих на енергозбереження в усіх сферах економіки і в
будівництві зокрема. В Україні недостатньо уваги приділяється технологіям, що
сприяють використанню огороджувальних конструкцій в якості активних
компонентів будівлі з метою ресурсозбереження. Попередні дослідження
стосуються здебільшого покращення термічної однорідності конструкцій [2],
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при влаштуванні та відновлення властивостей зовнішніх стін будівель [3] або
використання відновлювальних джерел енергії у будівництві [4].
В даній статті розглядаються питання створення так званої термоактивної
покрівельної панелі та пропонується підхід до покращення їх експлуатаційних
показників за рахунок застосування матеріалів з фазовим перетворенням (МФП).
MФП [5] дають можливість накопичувати теплову енергію і поступово віддавати
її на потреби споживача. Під час нагрівання MФП плавиться і акумулює тепло,
при охолодженні будівлі, МФП застигає, а збережена енергія використовується
для покращення температурного балансу будівлі, що дає можливість збільшити
теплову інерцію та зменшити потребу в кондиціюванні або опаленні.
Мета. Розробка експериментального зразку термоактивної покрівельної
панелі, яка містить матеріал з фазовим перетворенням (МФП) для подальшого
дослідження експлуатаційних показників зразку енергоефективної покрівельної
панелі в літній період.
Задачі дослідження: 1) Виготовлення стенду та підготовка обладнання до
експерименту; 2) Дослідження експлуатаційних параметрів термоактивної
покрівельної панелі.
Постановка експерименту. Гіпотезою експериментального дослідження
є припущення, що в зимовий період енергозберігаюча покрівельна панель буде
працювати як колектор, акумулюючи накопичену енергію для потреб
додаткового опалення, а в літній період наявність МФП дозволить акумулювати
надлишок тепла з покрівлі і виводити його за допомогою вентилятора для
зменшення навантаження на систему кондиціювання.
Зразок енергозберігаючої покрівельної панелі (рис. 1) представляє собою
дерев'яний каркас з теплоізоляцією із екструдованого пінополістиролу, що
покриває раму для запобігання витрат тепла. Металевий резервуар, в якому
розміщено MФП (відсутній для 2-го варіанту). Мідний лист покритий матовою
чорною фарбою для того, щоб поверхня краще поглинала сонячну радіацію.
«Вхідний» і «вихідний» отвори виготовлені з екструдованого пінополістиролу,
де на вході встановлюється вентилятор. Для проведення практичних дослідів
розглядається два типи термоактивної покрівельної панелі: 1 - панель з
поверхнею з мідного листа, покритого чорною фарбою, з інтегрованим МФП; 2
- панель з поверхнею для прийому сонячного випромінювання з мідного листа,
покритого чорною фарбою.
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Рис. 1. Схема термоактивної
покрівельної панелі з місцями
розташування термопар

Рис. 2. Фото термоактивної
покрівельної панелі, готової до
експериментального дослідження

Кожен зразок піддавали впливу сонячного випромінювання упродовж 6
годин в період з 10 по 20 липня 2018 року на базі дослідницького центру в
Румунії, Бухарест. На рис. 2 представлено фотографію термоактивної
покрівельної панелі з МФП готової для експериментального дослідження.
Висновки. Експериментально доведено, що застосування МФП знижує
температуру мідного листа внутрішньої поверхні покрівельної панелі в два рази.
Це робить доцільним їх застосування для зменшення витрат енергії на
кондиціонування повітря при екологічному та автономному будівництві, і буде
більш детально розглянуто під час майбутніх досліджень.
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МЕТОДИЧНІ РІШЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
ПРИ ЗВЕДЕННІ ПІДЗЕМНИХ ЧАСТИН БУДІВЕЛЬ
Фурсов Ю.В.
Харківський національний університет міського господарства ім. В.О.Бекетова

Рішення задач наукового обґрунтування організаційно-технологічних
рішень зведення підземних частин будівель стримується відсутністю досліджень
по створенню методологічних принципів, які формують проектні та виробничі
рішення і недостатньою кількістю даних про ступінь можливого поєднання
технологій; відсутні також наукові дані про комплексний вплив різних факторів
міського середовища на зміну техніко-економічних показників будівництва. У
зв'язку з цим створення методологічних основ формування організаційнотехнологічних рішень будівництва підземних частин будівель і розробка
оптимальних варіантів виконання окремих видів робіт в тісному взаємозв'язку з
комплексом будівельних процесів є важливою і актуальною проблемою.
Підвищення ефективності зведення підземних частин цивільних будівель
може бути досягнуто за рахунок встановлення ступеня впливу факторів міського
середовища на організаційно-технологічні рішення і за допомогою
прогнозування їх сукупного впливу на параметри будівельно-монтажних робіт.
Актуалізація методологічних завдань таких досліджень виглядає так:
‒ проведення аналізу конструктивних і об'ємно-планувальних рішень
підземних частин цивільних будівель, доповнення їх класифікації відповідно до
досліджуваних ознак;
‒ виконання аналізу організаційно-технологічних рішень виробництва
основних видів робіт при зведенні підземних частин будівель, визначення їх
параметрів і уточнення класифікації досліджуваних рішень для оцінки
ефективності різних методів;
‒ дослідження комплексного впливу факторів міського середовища та
умов виконання робіт на вибір організаційно-технологічних рішень і
ефективність зведення підземних частин будівель;
‒ розроблення методологічної структури аналізу, кількісної оцінки та
моделювання процесів зведення підземних частин цивільних будівель, що
дозволяє виявити залежності, котрі характеризують рівень ефективності робіт,
що впливають на довговічність зведення підземних конструкцій;
‒ створення оптимізаційних математичних моделей системних
організаційно-технологічних рішень розміщення кранів при зведенні підземних
частин цивільних будівель з відображенням впливу факторів міського
середовища.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОННИХ ПІДЛОГ
Кучугура В.О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Зростаючі вимоги до сучасних промислових і цивільних об'єктів
створюють необхідність улаштування міцних і зносостійких бетонних підлог з
підвищеною рівністю і тріщиностійкістю. На сьогодні особливо актуальною
стала проблема підвищення їх якості та терміну служби. В даний час
спостерігається відсутність сучасної нормативної бази на проектування та
влаштування підлог, в результаті чого вибір матеріалів і технологій відбувається
без належної інженерної проробки. При цьому, основними критеріями вибору
конструкції стають попередній досвід підрядника і цінові обмеження замовника.
Аналіз існуючих рішень влаштування бетонних підлог промислових і
цивільних будівель дозволив визначити, що в сучасних умовах експлуатації всі
системи підлог мають обмежений термін служби і вимагають підвищення
надійності їх функціонування.
Для даної тематики досліджень раціональним є припущення про
можливість розробки організаційних і технологічних рішень улаштування та
ескплуатаціїї високоміцних бетонних підлог з використанням сучасних приладів
контролю якості робіт, сучасних розрахункових програмних комплексів,
обладнання та інструментів, що дозволить збільшити їх експлуатаційну
довговічність.
Серед актуальних завдань є наступні:
− проаналізувати і узагальнити методичні підходи, конструктивні та
організаційно-технологічні рішення, досліджувати нормативну базу і результати
досліджень технології і організації улаштування та експлуатації високоміцних
бетонних підлог;
− дослідити, систематизувати і визначити ступінь впливу дестабілізуючих
факторів, що відображають специфічні особливості улаштування високоміцних
бетонних підлог, які впливають на їх довговічність;
− розробити методики експериментів і провести експериментальні
дослідження щодо прогнозування динаміки твердіння бетонних сумішей;
− розробити методики урахування впливу організаційно-технологічних
факторів на параметри процесу улаштування високоміцних бетонних підлог за
умови максимально ефективного виконання робіт;
− розробити організаційно-технологічні та технічні рішення, які
підвищують ефективність улаштування високоміцних підлог і довговічність їх
конструкцій.
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗНИЖЕННЯ
ТРУДОМІСТКОСТІ ПАЛЬОВИХ РОБІТ
Алі Аділ Халід
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На стадіях техніко-економічного обґрунтування, техніко-економічного
розрахунку, ескізного проекту прогнозування параметрів трудомісткості та
тривалості робіт виконується за усередненими показниками тривалості зведення
найбільш поширених типів об'єктів. В структурі формування підсумкового
результату з 11 впливових елементів (коефіцієнтів) більшість відноситься до
підземної частини будівель і вони ураховують вплив: ґрунтів з особливими
властивостями; небезпечних природних фізико-геологічних процесів; дій
техногенних факторів; обмежених умов будівництва; типу фундаменту;
співвідношення обсягів підземної і наземної частин будівлі; інженерних мереж
на будмайданчику.
Основними шляхами скорочення трудомісткості та тривалості будівництва
передбачені: застосування потокових методів, індустріалізація будівництва
(збільшене складання, висока заводська готовність будівельних виробів,
конструкцій і устаткування), високий ступінь і комплексність механізації робіт.
При цьому відображений в п. 4.3.13 «Норм тривалості будівництва і заделу
в будівництві підприємств, будівель і споруд» принцип максимальної
ефективності в сітьовій моделі по «критичного шляху» в частині зміни змінності
має ресурс лише в одну зміну (п. 4.2.2 визначає загальний усереднений
двозмінний режим).
Варіативність збільшення чисельності робітників і підвищення ступеня
механізації має перспективи лише при великих розмірах фронту робіт
(прибудовані обсяги, стилобати), що є складним для будівель баштового типу,
особливо з інтенсивної підземної поверховістю.
Складність в прогнозуванні максимально ефективного улаштування паль
підземних частин будівель обумовлюється і низькою уніфікацією варіантів
виконання проектних і будівельно-монтажних рішень.
Заходи з інженерної підготовки території майбутнього майданчика
впливають на трудомісткість будівництва, особливо в частині прогнозування
надійності експлуатації будівельних дренажних систем. Низька ступінь
уніфікації рішень в даному контексті може бути компенсована широким
діапазоном можливостей конструктивних рішень і технологічністю таких
систем.
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАЛОПОВЕРХОВОГО
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЛІВАНУ
Таха Лотфі
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Виявлено характерні ситуаційні передумови у малоповерховому будівництві
Лівану: нерівномірне розселення; громадянські конфлікти; чергування етапів
економічного розвитку і занепаду; великий обсяг цивільних об'єктів у зношеному
стані; висока вартість імпортних будівельних матеріалів; некомплексність і
неінноваційність будівельних проектів; відсутність індустріальної будівельної бази;
підвищення попиту на житлову нерухомість; перспективи збільшення за останній
час інвестицій в цивільне будівництво Лівану; перспективи використання власної
сировинної бази для потреб будівництва.
Проблема захисту бетону від поверхневих температур, впливів сонячної
радіації можна вирішити через розробку нових підходів до створення технологій
улаштування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Найбільш
перспективним на сучасному етапі є улаштування конструкцій в незнімних
опалубках. Обґрунтовані перспективи на сучасному етапі для малоповерхового
цивільного будівництва Лівану мають конструкції, що зводять саме так. Опалубка в
даному випадку є не тільки формоутворюючою системою, але і вирішує завдання
щодо захисту від впливів середовища, підвищує характеристики міцності
конструкції, раціоналізує режим твердіння бетону, на 35–60% знижує витрати праці
на оздоблювальні роботи, виключає використання металомістких опалубних систем.
Наукова і технічна статистика демонструє технічні переваги монолітних
стін та перекриттів, виконаних у незнімних опалубках, наприклад, питома вага
стінових конструкцій зменшується на 70% відносно зведених з цегли і на 15 %
відносно зведених у знімних опалубках. Крім того, економічний ефект,
отриманий за рахунок скорочення термінів будівництва при використанні
незнімної опалубки, дозволяє зменшити вартість 1 м3 стіни на 24,6%. В той же
час, теоретичні та прикладні дослідження характеризуються своєю
незавершеністю, оптимізація організаційно-технологічних рішень у цьому
науковому сегменті виконана недостатньо насамперед у частині комплексних
досліджень з систематизації та визначення впливу дестабілізуючих факторів, що
відображають специфічні особливості бетонування у незнімних опалубках, котрі
впливають на міцність, технологічність зведення і довговічність конструкцій. Не
сформовані методичні основи експериментальних досліджень щодо
характеристик адгезії та міцності незнімних опалубок. Потребують подальшого
розвитку теоретичні дослідження з прогнозування техніко-економічних
показників малоповерхового цивільного будівництва за рахунок застосування
ефективних та науково обґрунтованих методик урахування впливу
організаційно-технологічних факторів на параметр тривалості робіт з
бетонування у незнімних опалубках.
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ОСНОВИ МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПУ СТВОРЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКТІВ МАЛОГАБАРИТНОГО
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЕТОННИХ РОБІТ
Ємельянова І.А., Блажко В.В., Чайка Д.О., Субота Д.Ю.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Модульний принцип створення технологічних комплектів дозволив
створити універсальне обладнання, яке може бути використане при зведенні
будівельних об’єктів різноманітного призначення без додаткових затрат при
виході на кожен конкретний випадок робіт.
Створений цілий ряд нових машин, які запатентовані в Україні, і із яких
обрані базові машини для створення таких комплектів. Це, насамперед,
двопоршневі розчинобетононасоси; бетонозмішувачі нового покоління, які
працюють з використанням нового принципу - гравітаційно-примусової дії.;
універсальний безпоршневий шланговий бетононасос. Усі перераховані машини
пройшли апробацію на будівельних об’єктах м. Харкова. При використанні цих
машин структурні схеми універсальних технологічних комплектів виглядають
наступним чином: дозувальний вузол → бетонозмішувач гравітаційнопримусової дії → проміжний лоток → універсальний безпоршневий шланговий
бетононасос → трубопровід → робоче сопло із кільцевим насадком. Такий
комплект обладнання в повному складі використовується для виконання
торкрет-робіт мокрим способом.
Проте, з базовими машинами цього комплекту можна виконувати роботи
й більш вузького призначення в умовах будівельного майданчика:
приготування бетонних сумішей різноманітного призначення:
«дозувальний вузол → бетонозмішувач гравітаційно-примусової дії»
транспортування приготованих сумішей до місця споживання:
«дозувальний вузол → бетонозмішувач гравітаційно-примусової дії →
проміжний лоток → універсальний безпоршневий шланговий бетононасос».
Причому, знаючи об’єм робіт, такий комплект можна підготувати
заздалегідь, орієнтуючись на продуктивність базової машини – бетонозмішувача
або бетононасоса.
Особливо ефективний такий підхід до створення вказаних комплектів на
основі модульного принципу. Такий принцип дозволяє при наявності окремих
машин-модулів та відповідній їх компоновці виконувати широкий діапазон робіт
різного призначення.
В якості модулів пропонується використовувати цілковито нові машини,
які запатентовані в Україні. Кожна з базових машин-модулів характеризується
своєю універсальністю:
бетонозмішувачі для приготування різних будівельних сумішей:
бетонних рухливих, малорухливих, фібробетонних, будівельних розчинів;
бетононасоси працюють з різною продуктивністю від 5м3/год до
15 м3/год на рухливих та малорухливих будівельних сумішах.
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Таким чином, нові технологічні комплекти малогабаритного обладнання
можуть зайняти гідне місце на сучасному будівельному майданчику при
виконанні бетонних робіт.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРУ Й ФОРМИ ОТВОРІВ НА ПОХИЛІЙ
ПЕРЕГОРОДЦІ ТРУБНОГО КУЛЬОВОГО МЛИНА
Балера М.Д., Гордієнко А.Т., Блажко В.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
При проведенні експериментальних досліджень в середині корпусу млина
були використані похилі перегородки (рис. 1), у яких отвори були виконані таким
чином, що живий перетин, кожного отвору, становив 10%, 12%, 14%, 16%, від
загальної площі перегородки.
При дослідженнях використовувалися перегородки, що встановлювалися
під кутом 300, 450, 500, 600, 700 і 900 до осі обертання корпуса млина. Діаметри
отворів у перегородках становив 6 і 7 мм, що відповідало площині: S6=
0,0000283, м2; S7 = 0,0000385, м2 відповідно.
Конструктивні параметри експериментальних перегородок представлені в
таблиці 1.

а)

б)

в)
а) кут нахилу отвору 450 б) кут нахилу отвору 500 в) кут нахилу отвору 600
Рисунок 1. Зразки експериментальних міжкамерних перегородок
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Таблиця 1.- Параметри експериментальних перегородок
№ Кут нахилу Площа
Кількість отворів в залежності від живого
перегородки перегородки,
перетину та діаметру отворів, мм
 ,град.
S, м2
10%
12%
14%
16%
6
7
6
7
6
7
6
7
1 30
0,0691
244 180 293 215 342 251 391 287
2 45

0,0487

172 126 206 152 241 177 275 202

3 50

0,424

150 110 180 132 210 154 240 175

4 60

0,367

130

95

155 114 181 134 207 152

5 75

0,0333

118

86

141 104 165 121 188 138

6 90

0,0314

111

82

133

98

155 114 177 130

Для визначення раціонального кута розташування та пропускної
здатності отворів у перегородці, було проведено серію експериментів, вході
проведення яких було встановлено:
- пропускна здатність перегородок по кінцевому продукту зростає при
зменшенні кута нахилу перегородки до осі обертання барабана та збільшенні
кута розташування отвору відносно осі обертання корпуса млина;
- для кутів 60 - 80° пропускна здатність перебуває в тих самих границях,
що і для кутів 30-45°, а при збільшенні кута нахилу до 90° транспортуюча
здатність знову зростає внаслідок рецикла;
- для перегородок, що встановлені під кутом 30-45° з отворами,
розташованими перпендикулярно площини перегородки й паралельно осі,
обертання барабана, процес відбувається так само, як при кутах - 60°;
- при кутах 65°-75° нахилу перегородки напрямок отворів значень немає.
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