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ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ВУЗЛІВ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА
ВИМОГАМИ НОРМ ЄВРОКОД 3
Рюмін В.В. канд. техн. наук, доц., Агеєнко С.Б. канд. техн. наук, доц.,
Ляшенко І.Ю. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
НормиЄС3 наводять рекомендації до визначення початкової обертальної
жорсткості вузлового з’єднання балки з колоною Sj,ini. Для обчислення
жорсткості вузлового з’єднання в нормах ЄС3 застосовується компонентний
метод. У відповідності до цієї методики на першому етапі розрахунків
здійснюється визначення обертальної жорсткості окремого компонента вузла, а
на другому остаточний розрахунок обертальної жорсткості вузлового з’єднання
в цілому. Для розглянутої конструкції вузлового з’єднання (рис.1) за
допомогою компонентного метода була визначена початкова обертальна
жорсткість. Результати розрахунків наведені в таблиці 1.

Рисунок 1 – Конструктивне рішення вузлового з'єднання
Таблиця 1 – Результати розрахунків обертальної жорсткості вузла
Найменування
Коефіцієнт жорсткості
Стінка колони при зсуві
к1=0.98мм ( при b=1)
Стінка колони при стиску
к2 = 7.45мм
k3,1 =4.85 мм
Стінка колони при розтягу
k3,2=4.85 мм
Еквівалентний
k4,1 = 73мм
Полка колони при згині
коефіцієнт жорсткості
k4,2 =73мм
keq=5.2 мм
k5,1=15.12мм
Опорний фланець при згині
k5,2= 11.15мм
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Стінка та полка балки при
згині
Болти при розтягу
Еквівалентне плече
внутрішньої пари сил
Початкова обертальна
жорсткість

Не враховується
k10=11.3мм
Zeq=278.07 мм
Sj,ini = 37223.94 кН*м/рад.

УРАХУВАННЯ ФАКТИЧНОЇ ЖОРСТКОСТІ ВУЗЛОВИХ З’ЄДНАНЬ
ПРИ РОЗРАХУНКАХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Рюмін В.В. канд. техн. наук, доц., Агеєнко С.Б. канд. техн. наук, доц.,
Ляшенко І.Ю. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Прийнятий підхід до розглядання вузлового з’єднання елементів сталевих
конструкцій як абсолютно жорсткого або як шарнірного не дозволяє адекватно
оцінити розподілення внутрішніх зусиль при статичному розрахунку.
Проведені дослідження показують необхідність урахування такого параметра
як початкова обертальна жорсткість Sj,ini при аналізі розрахункових схем
сталевих конструкцій. Для наведеної конструкції вузлового з’єднання за
вимогами норм ЕС3 обчислена початкова обертальна жорсткість вузла з
урахуванням деформації зсуву ділянки стінки колони в місці примикання
балки, з використанням коефіцієнта трансформації β.

Рисунок 1 – Розрахункова схема рами
Вузол примикання балок до колони в розрахунковій схемі може бути
представлений у відповідності до схем, представлених на рисунку 2.
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абв
а – жорстке; б – із двома пружними шарнірами; в – із трьома пружними
шарнірами.
Рисунок 2 – Моделювання примикання балок до колони

М (кН*м)
Ліворуч
від вузла
Праворуч
від вузла

Схема
вузла по
рис.2а
193
109

Таблиця 2. Порівняння результатів розрахунків
Схема вузла по рис 2 б, при
Схема
Схема
значеннях коефіцієнта β
вузла по
вузла по
рис. 2б, Ітерація Ітерація Ітерація
рис. 2в.
при β=1
1
2
3
158
158
154
154
160
75

91

87

87

82

Урахування початкової обертальної жорсткості Sj,ini дозволяє підвищити
якість розрахункової схеми.

ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ВУЗЛОВОГО З’ЄДНАННЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ КОМПОНЕНТНОГО МЕТОДУ
Рюмін В.В. канд. техн. наук, доц., Агеєнко С.Б. канд. техн. наук, доц.,
Пригунков О.В. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
У відповідності до компонентного методу, який закладено в норми
проектування ЄС3, вузол розглядається як набір окремих базових компонентів
(рис. 1).Розрахунок несучої здатності вузлових з'єднань в аналітичній формі за
вказівками норм ЄC3 вимагає від проектувальника значних витрат
часу. Використання спеціалізованого програмного забезпечення значно
полегшує визначення характеристик міцності і жорсткості вузла. Для
конструкції вузлового з’єднання (рис 2) були проведені розрахунки із
використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Результати
розрахунків представлені на рис.3.
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Опорний фланець при згині
Полка колони при згині
Стінка балки при розтягуванні
Стінка колони при розтягуванні
Зварні шви опорного фланця з
боку полиці балки в розтягнутій
зоні
Зварні шви опорного фланця з
боку стінки балки
Стінка колони при зсуві
Пояс балки при стисканні
Зварні шви опорного фланця з
боку полиці балки в розтягнутій
зоні
Стінка колони в стиснутій зоні
Зварні шви опорного фланця з
боку стінки балки
Болти в умовахзрізу
Болти в умовахзминання

Рисунок 1 - Основні компоненти вузла у відповідності до вказівок норм ЕС3

Рисунок 2. – Конструкція вузлового з’єднання.
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Рисунок 3 - Характеристики вузла по жорсткості та міцності

КЛАСИФІКАЦІЯ КРИВОЛІНІЙНИХ СТЕРЖНІВ ТА ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ В БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ
Череднік Д.Л. канд. техн. наук, проф.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Будівельні сталеві та дерев’яні конструкції за час свого розвитку
отримали широку номенклатуру своїх представників в сучасних будинках та
спорудах промислового та цивільного призначення. Вони перш за все
виділяються серед інших такими своїми перевагами, як велика надійність та
довговічність, висока міцність при малій власній вазі, легкість транспортування
та монтажу, можливість створювати оригінальні архітектурні форми.
Найголовнішим показником ефективності конструкції, як відомо, є її
мінімальна матеріаломісткість. А вона в свою чергу залежить від значень
внутрішніх зусиль та напружень, що мають місце в конструкції під дією на неї
зовнішніх навантажень.
Кожен напружений стан має свої зусилля і залежну від них поведінку
конструкцій та їх елементів від дії навантаження. Відомо, що найкраще, коли
елемент конструкції працює на центральний розтяг і потребує мінімального
перерізу. До найбільш невигідних за показником матеріаломісткості
відносяться згинальні елементи (балки), де згинаючий момент є головним
зусиллям, що впливає на розміри поперечного перерізу.
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Ідея – створити конструкції, що мали б понижені значення згинаючих
моментів привела людство до впровадження в такі конструкції, як арки, рами та
балки з криволінійними ділянками, криволінійних стержнів. Окрім цього,
криволінійні стержні є основними елементами при створенні оригінальних
архітектурних витворів.
В роботі виконано огляд і систематизовано властивості криволінійних
стержнів та відповідно виконано їх класифікацію.
На думку автора криволінійні стержні можна класифікувати за
наступними параметрами: 1) за геометричною формою (обрисом) – кругові,
еліптичні, параболічні, довільної форми; 2) за кривиною – постійної, змінної; 3)
за значенням кривини – великої (криволінійні ділянки рам та балок), або малої
(переважно арки); 4) за матеріалом – сталеві, дерев’яні, залізобетонні,
пластикові (наприклад, клеєфанерні та ін.), комбіновані; 5) за перерізом –
постійного, змінного; 6) за формою перерізу – суцільні, наскрізні, двотаврові,
коробчаті, прямокутні та ін.; 7) за конструктивом – неармовані або армовані; 8)
за видом напружено-деформованого стану – центрально-розтягнуті,
центрально-стиснуті, одночасно працюють на розтяг із згином або на стиск із
згином; 9) за ступенем деформативності – гнучкі, напівжорсткі, жорсткі
(ванти); 10) за статичною схемою – тришарнірні, двошарнірні, безшарнірні.
Класифікація криволінійних стержнів дозволяє вірно аналізувати
відповідні теорії їх розрахунку та особливості конструктивних рішень
будівельних конструкцій із застосуванням криволінійних стержнів.

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ОПОРНИХ ЧАСТИН
ДОЩАТОКЛЕЄНИХ БАЛОК З ДЕРЕВ’ЯНИМИ ПІДКЛАДКАМИ
Перетятько Ю.Г. канд. техн. наук, проф., Агеєнко С.Б. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Розглянуто контактну задачу для опорних частин дощатоклеєних балок
прольотом 5м прямокутного поперечного перерізу з підкладками із дерев’яних
брусів розміром 200х200мм. Матеріал конструкцій: балок - сосна другого
сорту, підкладки з дуба – те ж другого сорту.
Мета роботи – виявити характер розподілу напружень зминання σзм по
площадці взаємного контакту балок з підкладками. Дослідження напруженодеформованого стану опорних частин проведено методом кінцевих елементів за
допомогою обчислювального комплексу SCAD. Кінцево-елементна модель
конструкції виконана за допомогою плоских квадратних елементів розміром
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10х10 мм. Балки моделювались ортотропними, а підкладки – транстропними у
площині ізотропії (рис. 1).

Рисунок 1 - Кінцево-елементна схема прогину балки
У якості базового об’єкту дослідження була прийнята балка перерізом
500 х 95 мм з рівномірно розподіленим навантаженням інтенсивністю
q=17,7 кН/м (1 варіант) та моментом інерціі: J=98958см4. Результати
розрахунку: опорна реакція балки V=42,48кН; характер розподілу напружень
σзм на ділянці ВА площадки взаємного контакту балки з підкладкою (рис. 1) –
нерівномірний: в т. В та наступних вузлах вздовж ділянки ВА: σ зм (т. В)= 15,7МПа, σзм= -6,2МПа, σзм= -5,0МПа, σзм= -4,1МПа.
На відстані 90мм від т. В маємо відрив балки від підкладки. Ураховуючи,
що значення розрахункового опору для дуба місцевому зминанню поперек
волок у нашому випадку дорівнює Rзм,90=6,3МПа, маємо в т. В перенапруження.
Визначені за нормами середні напруження дорівнюють σзм=- 2,22МПа, тобто
міцність була б забезпечена і з сосновою підкладкою.
Зменшення напруження σзм в т. В можливе: або шляхом збільшення
ширини перерізу балки, або шляхом збільшення висоти її перерізу. Це видно з
результатів розрахунків за наступними варіантами конструкцій.
Варіант 2: ширина перерізу балки збільшена до 200мм. Момент інерціі:
J=208333см4. Напруження зминання в т. В та наступних вузлах вздовж ділянки
ВА зменшилися майже вдвічі: σзм (т. В)= -7,5МПа (перенапруження),
σзм= -2,9МПа, σзм= -2,4МПа, σзм=-1,9МПа. На відстані 90мм від т. В відрив
балки від підкладки зберігся.
Варіант 3: висота перерізу збільшена до 600мм. Момент інерціі:
J=171000см4. Напруження зминання в т. В: σзм (т. В)= -10,5МПа перенапруження.
Висновок: Всупереч методиці розрахунку опорних частин дерев’яних
балок з дерев’яними підкладками, прийнятій в нормах, яка виходить з
рівномірного розподілу нормальних (середніх) напружень взаємного зминання
опорної ділянки балки та підкладки, дослідження встановили досить
нерівномірний розподіл відповідних фактичних напружень з наявністю
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локальних ділянок концентрації напружень, максимальні значення яких значно
перевищують розрахункові опори деревини.

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕРІЗУ ЗВАРНОЇ ДВОТАВРОВОЇ
БАЛКИ
Перетятько Ю.Г. канд. техн. наук, проф., Ляшенко І.Ю. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Сталеві зварні балки двотаврового перерізу за областю їх застосування у
будівництві займають одне з перших місць серед будівельних конструкцій.
Проектування таких конструкцій, як і інших зі складеними перерізами, включає
в себе процедуру компонування поперечного перерізу, тобто попереднє
призначення його розмірів з подальшими перевірками міцності, стійкості балки
і місцевої стійкості її стінки та стиснутої полиці. Важливою є також перевірка
жорсткості (прогину) балки. Очевидно, що серед безлічі можливих
співвідношень розмірів двотаврових поперечних перерізів зварних балок
оптимальними є ті, що, задовольняючи вище переліченим перевіркам
конструкції, забезпечують мінімальну площу перерізу і, відповідно, мінімальні
витрати сталі на балку. Існують різні підходи до вирішення даної задачі. Всі
вони базуються на визначенні головного показника ефективності перерізу, а
саме, оптимальної його висоти. Традиційним розв’язком цієї задачі є
мінімізація функції площі поперечного перерізу за параметром його висоти з
використанням умов міцності, жорсткості балки, а також заданням гнучкості
стінки (відношенням висоти стінки до її товщини) для забезпечення місцевої її
стійкості. Авторами даної роботи було встановлено, що такий підхід на перший
погляд є прийнятним для практичного проектування сталевих двотаврових
балок. Дійсно, площа перерізу відхиляється (збільшується) від теоретично
оптимальної в межах 10…15%; оптимальна висота балки зменшується у
порівнянні з теоретичним значенням в 1,3...1,5 рази, що підвищує місцеву
стійкість її стінки. Але даний підхід має суттєвий недолік, оскільки зменшення
висоти балки веде до збільшення товщини її полиць. І якщо прольоти балок
зростають до 16..20 м, їх полиці мають товщини більші, ніж 20 мм, і,
відповідно, міцність сталі полиць зменшується. А це додаткові витрати сталі.
Авторами розроблено більш досконалий алгоритм з компонування
ефективного поперечного перерізу двотаврових балок. Він відрізняється від
традиційного тим, що при визначенні оптимальної висоти балки мінімізація
виразу функції площі перерізу виконана за відмови від умови постійності
гнучкості стінки балки та з прийняттям умови постійності лише товщини
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стінки. Рішення даної задачі дозволило визначати розміри теоретично
оптимального перерізу балки з мінімальною його площею. Але цей переріз мав
значну висоту балки і досить вузькі полиці і тому практично не міг бути
прийнятим для реальної конструкції. Даний недолік усувається завдяки
використанню властивості функції залежності площі перерізу від висоти балки,
а саме її плавності на широкому інтервалі зміни висоти балки в околиці її
теоретично оптимального значення. Ця властивість дозволяє суттєво
зменшувати висоту балки (в 1,29…1,35 рази) та збільшувати ширину її полиць
до практично прийнятних розмірів, залишаючи їх товщину постійною. При
цьому збільшення площі такого ефективного перерізу у порівнянні з
теоретичним значенням відбувається всього на 3…5%.
Чисельні приклади компонування перерізів двотаврових балок
прольотами 16..20 м за новим алгоритмом показали, що балки з зазначеними
прольотами мають ефективні поперечні перерізи за умови товщин їх стінок, що
є не більшими, ніж 20 мм.
Як підсумок, автори вважають, що критеріями ефективності перерізу
зварної двотаврової балки є не тільки його оптимальна висота, але і товщина
полиць.

РОЗРОБКА КЕРОВАНОГО ЗАПОБІЖНО-ДИХАЛЬНОГО КЛАПАНУ
РЕЗЕРВУАРІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТЕХНІЧНИХ ГОРЮЧИХ РІДИН
З УРАХУВАННЯМ ФАЗИ ВДИХУ ЯВИЩА МАЛОГО ДИХАННЯ
Кондратенко О.М. д-р техн. наук, доц., Поліщук Т.Р. здобувачка вищої освіти,
Касьонкіна Н.Д. здобувачка вищої освіти
Національний університет цивільного захисту України
У дослідженні здійснено критичний аналіз науково-технічної,
довідникової, нормативної і патентної літератури та виявлено сутність і
рушійні сили явищ малого і великого дихання резервуарів (МДР і ВДР) з
технічними горючими рідинами (ТГР), проаналізовано номенклатуру видів
ТГР, що перебувають на зберіганні у резервуарах нафтобази «Харківська» ТОВ
«ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (м. Харків), види втрат нафтопродуктів при їх
зберіганні у резервуарах, види втрат нафтопродуктів при їх зберіганні у
резервуарах від випаровування, види характеристик впливу викиду такого
полютанта, як суміш парів ТГР, на компоненти навколишнього природного
середовища (НПС), види та характеристики дихальних клапанів резервуарів для
зберігання ТГР, а також особливості акумуляції парів ТГР. При цьому
великотоннажні резервуари для зберігання ТГР розглядаються як технічні
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споруди замкненої оболонкової геометричної конфігурації з отворами різної
форми, а їх герметичність та показники міцності є характеристиками
залишкового ресурсу цих технічних об’єктів.
Здійснено розрахункове оцінювання параметрів ТГР, що перебувають на
зберіганні у великотоннажних резервуарах підприємства з дистрибуції нафтопродуктів, за вдосконаленою методикою на прикладі нафтобази «Харківська».
Здійснено побудову, аналіз та описання схеми технології захисту
навколишнього середовища (ТЗНС) для вказаного підприємства. Вдосконалено
і описано методики визначення значення масового годинного викиду парів ТГР,
спричиненого явищами ВДР і МДР при їх зберіганні на цьому підприємстві з
врахуванням фази вдиху явища МДР. Отримано, проаналізовано та
проілюстровано набір вихідних даних для розрахункового дослідження.
Здійснено визначення масового годинного викиду парів горючих рідин за
механізмами ВДР і МДР при їх зберіганні на нафтобазі «Харківська» у НПС за
вдосконаленим підходом. У результаті аналізу отриманих даних встановлено,
що сумарно для усіх горючих рідин, що зберігаються на нафтобазі – дизпаливо
у 3 резервуарах по 1178 м3, бензин у 5 резервуарах по 1178 м3, моторної оливи у
2 резервуарах по 1178 м3 та етанол у 1 резервуарі по 1178 м3 – за механізмами
великого і малого дихання резервуарів для їх зберігання сумарно утворюється
60 кг парів кожну годину при ступені заповнення резервуарів 0,50 та добового
перепаду температур 15 °С. Також встановлено, що максимального значення
сумарний приведений масовий годинний викид (тобто еквівалентний викиду
еталонного полютанта – СО) парів усіх горючих рідин за механізмом малого і
великого дихання резервуару для його зберігання складає 4236,3 кг/год. Здійснено оцінювання енергетичного та економічного ефектів від впровадження розробленої технології захисту навколишнього середовища на нафтобазі
«Харківська» за вдосконаленим підходом.
Здійснено аналіз номенклатури та параметрів існуючих дихальних та запобіжних клапанів великотоннажних резервуарів для зберігання ТГР на нафтобазах. На цій основі запропоновано нову конструкцію пристрою, що є
невід’ємною частиною ТЗНС (тобто її виконавчим органом) від негативного
впливу великотоннажних резервуарів для зберігання ТГР підприємства зі
зберігання і дистрибуції нафтопродуктів (нафтобази) як спеціальної пожежовибухонебезпечної багаторазової тари. Запропонований пристрій що поєднує в
собі функції дихальних клапанів для нівелювання викидів суміші парів ТГР і
атмосферного повітря (АП) від явищ ВДР і МДР з урахуванням фази вдиху
явища МДР, запобіжного клапану, та вогневого запобігача. Особливістю
запропонованої конструкції є те, що налаштування клапанів тиску в ньому
керуються електронною системою у функції показів датчиків температури АП і
ступеня заповнення резервуара ТГР. Виконано проектувальний розрахунок
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пружин усіх клапанів запропонованого пристрою як елементів механізму
керування клапану.
У зв’язку з вищенаведеним сформулювано такий список рекомендацій
щодо підвищення рівня екологічної безпеки процесу експлуатації багаторазової
великотоннажної тари для зберігання ТГР.
Література
1. Фізичне і математичне моделювання процесів у фільтрах твердих частинок при
практичному застосуванні критеріального оцінювання рівня екологічної безпеки:
монографія / О.М. Кондратенко, В.Ю. Колосков, Ю.Ф. Деркач, С.А. Коваленко. – Х.: СтильИздат (ФОП Бровін О.В.), 2020. – 522 с.

АЕРОДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВІТРЯНО-ПАЛИВНОЇ
СУМІШІ У ВИХРОВІЙ ТОПЦІ ІЗ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНОЮ
НАСАДКОЮ
Алфьоров С.О. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Територія України багата на природні ресурси і деревина не є винятком
Але можливість її використання пов’язана із малою ефективністю процесів
спалювання деревини у застарілих топках твердопаливних котлів.. В таких
умовах пошук способу підвищення ефективності процесу горіння деревних
відходів без значних конструкційних змін у існуючих твердопаливних топках є
актуальним і перспективним.
У наш час активно застосовуються топки, в яких поєднується процес
спалювання палива в киплячому шарі з вихровим спалюванням в надшаровому
просторі.
Основні переваги вихровий технології спалювання полягають в
підвищенні стійкості спалахування а горіння твердих часток, зменшення
шкідливих викидів за рахунок більшості згорання маси палива без винесення
частинок із топкового об’єму разом із шлаком та димовими газами.
Експериментальна
установка
для
визначення
аеродинамічних
характеристик повітряно-паливної суміші (рис. 1) складається з камери висотою
1,2 м та діаметром 0,2 м. Всередині труби встановлено повітряно-розподільну
насадку.
Для визначення аеродинамічних характеристик суміші повітря і тирси в
експериментальній установці із повітророзподільною насадкою в установку на
повітророзподільну решітку засипано 0,2 кг тирси.
Для утворення вихрового потоку паливно-повітряної суміші
застосовується повітророзподільна насадка, що складається із центрального
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конусу висотою 0,1 м та тридцяти шести лопаток, напрямлених під заданим
кутом 15° до горизонтальної площини.

а – швидкість повітря 0,67 м/с; б – швидкість повітря 0,71 м/с;
в – швидкість повітря 0,73 м/с.
Рисунок 1 – Характер розповсюдження паливно-повітряної суміші за різної
витрати повітря при нахилі лопаток повітророзподільної решітки 15°.
Під час встановлення повітророзподільних лопаток під кутом 15° маємо:
а) при витраті повітря до 0,01 м3/с та швидкості до 0,7 м/с спостерігається
незначне неоднорідне підняття шару тирси над повітророзподільною насадкою
(рис. 1а). Утворення вихрового потоку не відбувається;
б) за витрати повітря 0,02 – 0,03 м3/с та швидкості 0,7 – 0,72 м/с
спостерігається підняття шару тирси над насадкою із незначним завихренням
потоку у напрямку напрямлення повітророзподільних пластин насадки
(рис. 1б);
в) за витрати повітря 0,03 – 0,045 м3/с та швидкості більше 0,72 м/с
спостерігається вихровий потік суміші повітря і тирси по всій висоті камери
експериментальної установки (рис. 1в).
Застосування повітророзподільної насадки із кутом нахилу лопаток 15°
дозволяє створювати всередині камери згорання вихровий потік без виносу
значної кількості тирси із топкового об’єму, що значно підвищує загальну
ефективність вихрової камери згорання без значних конструктивних змін
старих моделей топок.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BIM ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ТА
ЗВЕДЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ
Гаєвой Ю.О. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Енергоефективність будівлі залежить від таких факторів:
- якості матеріалів і конструктивно-будівельного рішення огороджувальних
конструкцій;
- технічного обладнання будівлі (джерела отримання та виробництва енергії,
обладнання для її розподілу, використання, контролю і регулювання);
- систем автоматизації і управління всім обладнанням для життєзабезпечення
будівлі, а також систем управління її функціями.
Для цього необхідно не тільки застосовувати відповідні будівельні
матеріали, а також і відповідне технологічне обладнання, що дозволить
здійснювати контроль розподілу енергії у відповідності з поточними вимогами
до них в окремих приміщеннях.
Щоб отримати максимальний ефект від впливу застосованих інженерноконструктивних рішень зведення і застосування відповідних систем на
енергоефективність будівлі, необхідно виконання ряду умов. Їх конструкція,
повинна
дозволяти
при
відповідних
нормативних
теплозахисних
характеристиках огороджувальних конструкцій контролювати подачу кожної
форми енергії індивідуально в кожне приміщення в залежності від її
споживання.
Для досягнення такої моделі важливо забезпечити взаємодію всіх її
елементів таким чином, щоб всі вони забезпечували економію енергії.
Ця вимога викликає дуже фундаментальні зміни, які повинні бути
застосовані в процесі проєктування та зведення об'єктів, що відповідають
найсуворішим вимогам щодо енергоефективності. У зв'язку з необхідністю
комплексного підходу до процесу проєктування та зведення будівель необхідна
нова методологія - використання BIM-технологій (Building Information
Modeling).
У традиційному процесі проєктування і зведення конкретні вимоги по
енергоефективності часто не беруться до уваги, за винятком тих, які зазначені у
чинних нормативно-технологічних документах, що повинні бути застосовані
відповідно до законодавства в будівництві.
Як правило, інженерні системи будівлі: електроживлення, джерела
теплопостачання та холоду, системи вентиляції та кондиціонування повітря,
системи освітлення, водопостачання та водовідведення а також системи
безпеки і охорони, проєктуються спеціалізованими проектувальниками, часто з
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мінімальним обміном інформацією між собою. При такому класичному
ставленні до будівництва важко говорити про реалізацію заданої
енергоефективності будівлі, скоріше можна говорити про результативність, яка
фактично є випадковою.
Результатом інтегрованого процесу проєктування та зведення є
досягнення таких функціональних можливостей інженерного обладнання,
автоматизації та управління системами будівлі, які гарантували б визначений та
запланований клас його енергоефективності.
Рішенням, що гарантує реалізацію такого ефекту, є технологія BIM, яка
передбачає не тільки ефективність самого процесу проєктування, але і гарантує
інтегрованість його на кожному етапі зведення будівлі. Крім того, ця технологія
дозволяє вже на етапі проєктування створити енергетичну модель будівлі.
Таким чином, досягнення заданої енергоефективності будівлі залежить
від багатьох факторів, але запорукою досягнення мети є використання нового
підходу до процесу його проєктування та зведення. Енергетична ефективність
будівлі залежить не тільки від матеріалів, що використані, та будівельних
рішень, але і від інженерного обладнання, яке здатне забезпечити
максимальний вплив систем автоматизації і управління на енергоефективність.
BIM - ефективний інструмент, що забезпечує інтегрований процес
проєктування і зведення енергоефективний будівель.

ЕНЕРГОМОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РАЦІОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ
Гутнік О.О. асп., Чайка Ю. І. канд. техн. наук, проф.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Екологія, енергозбереження та раціональне використання ресурсів є
однією з ключових задач ХХI століття. Діяльність людей у галузі будівництва
утворює серйозні проблеми, тому що завдає шкоди озоновому шару. При
експлуатації будівель споживається велика кількість теплової та електричної
енергії, а також атмосфера забруднюється викидами CFD та СО2. Більша
частина житлового фонду вже застаріла та не відповідає вимогам
енергоефективності. Стрімке підвищення цін на енергоресурси підштовхує до
впровадження більш вимогливих нормативів з енергозбереження, «зеленого»
будівництва та термореновації багатоквартирних будинків. Витрати на
будівництво «зелених» будівель постійно зменшуються, що пов’язано з появою
новітніх технологій та матеріалів.
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Сучасним методом до прогнозування енергоспоживання будівлі є
Building Energy Modeling (BEM). Модель енергоспоживання будівлі дозволяє
зробити імітацію експлуатації будівлі протягом всього року, спрогнозувати
щомісячне споживання енергії та щорічні витрати. Імітація процесів дозволяє
проаналізувати енергетичну експлуатацію будівлі та обрати найбільш
ефективний варіант використання енергоресурсів і заходів з енергозбереження.
Модель енергоспоживання дозволяє прораховувати різні комбінації факторів,
які впливають на енергоспоживання будівлі. Наприклад, утеплення будівлі,
заміна опалювальних приладів та вікон, встановлення сучасних котлів,
теплонасосного обладнання – все це є кроками до підвищення
енергоефективності, однак нераціональне збільшення товщини утеплювача,
проста заміна опалювальних приладів може привести до збільшення
капіталовкладень, збільшення періоду окупності, дати мінімальний
економічний та екологічний результат. BEM-модель може бути використана як
для реконструкцій будівель, так і при будівництві нових споруд. Слід
зазначити, що, для досягнення максимальної енергоефективності, моделювання
процесів необхідно робити ще на стадії проектування. Безумовно, можна
підвищувати енергоефективність вже побудованого будинку, але цей процес
буде більш витратним і менш результативним.
Отже,
заздалегідь
спроектований
будинок
за
допомогою
енергомоделювання забезпечить раціональне використання ресурсів, правильну
експлуатацію та надалі може бути інтегрований в 6D-модель (експлуатаційну
модель). Розрахунок раціональних рішень з енергозбереження може бути
інструментом для боротьби з глобальними кліматичними змінами.

ОПТИМІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
ВІБРОМАШИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ π -ТЕОРЕМИ ТЕОРІЇ ПОДІБНОСТІ
Жигилій С.М. канд. техн. наук, доц.
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка
Співвідношення між моделюю й натуральним об’єктом, які виявляє
теорія подібності мають вигляд критеріїв подібності (КП) – складних
функціональних залежностей між параметрами досліджуваного об’єкта
(системи). Застосуємо положення теорії подібності [1] для оптимізаційного
дослідження вібраційного змішувача, математична модель якого наведена в
роботі [2]. За π-теоремою, отримаємо КП, які однозначно визначають безумовні
співвідношення між відповідними параметрами стану розглядуваного
віброзмішувача та мають одні й ті значення (idem) для подібних машин:
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M  2m x
 x xt
cx xt 2
1 
 idem ,  3 
 idem,  2 

 idem, ...,
me
me
meg
M  2mx  M дв.  idem ,
7 
 idem ,  8 
M дв .
me
meg
me

де M – маса робочого корпусу, m і e – маса й ексцентриситет дебалансу,
cx – жорсткість пружної в’язі,

 x – коефіцієнт опору демпфера,
M дв. – зведений до валу віброзбуджувача обертальний момент приводного
двигуна.
Підставляючи згідно з [1] в КП замість поточних значень координат,
швидкості й часу певні характерні параметри стану досліджуваної системи, які
можна отримати експериментальним шляхом або з відповідних аналітичних
міркувань (н-д, максимальне значення координати – амплітуду A коливань,
період T коливань), та врахувавши, що me  S , а потужність Nдв .  M дв .   (де
S – статичний момент рухомого дебаланса відносно осі обертання,  – кутова
швидкість дебалансного валу), подамо  1 і  8 у вигляді

 6  M о .с .  A  Nдв .
 idem.
S
S 2   g
Оскільки маса оброблюваного середовища M о.с .  Vк   (де  – його
1 

 6  M о .с .  A

 idem,  8 

густина, Vк – об’єм робочого контейнера), то дістаємо, що

9 

 6  Vк    A

 idem ,  10 

 6  Vк    A  Nдв.
 idem.
S 2   g

S
Для оптимізаційного дослідження візьмемо за модель вібростанок ВІО-8,
у якого Vк  8 л. , A  0,4 мм , n  2800об хв , S  0,083кг  м та Nдв.  0 ,37кВт .
При моделюванні будемо лишати незмінними A ,  й  ; тоді
V
V
 A V  N
V N
 9   6 A  к  C1  к  idem ,  10  6  к 2 дв .  C2  к 2 дв .  idem,
S
S
g
S
S
 A
де C1   6 A и C2  6
– деякі константи.
g
Для прийнятої моделі
Vк м  N дв . м
V
0 ,008
0 ,008  370
 9  C1 к м  C1
 C2
 0 ,0964C1 ,  10  C2
 430C2 .
2
Sм
Sм
0 ,083
0 ,0832

Встановимо необхідні значення статичного моменту маси дебалансів і
потужності приводного двигуна для вібромашини з об’ємом камери 200 л:
C1  Vк н
C1  0 ,2
   S 2 С  430  22
Sн 

 2 кг  м , Nдв . н  10 н  2
 8 ,6 кВт .
 9
C1  0 ,0964
C2  Vк н
C2  0 ,2
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В дійсності вібраційна машина з об’ємом камери 200 л обладнана
приводним двигуном потужністю 40 кВт. Така потужність визначена умовами
пуску дебалансного вала «традиційного» вібровозбуджувача. Застосування
керованого збуджувача коливань приводить до суттєвого зниження необхідної
потужності N дв . приводного двигуна.
Список використаних джерел
1. Алабужев П.М. Лекции по основам теории подобия и моделирования /. П.М.
Алабужев. – Новосибирск: НИИЖТ, 1968. – 36 с.
2. Сердюк Л.И. Математическая модель управляемого вибросмесителя / Л.И. Сердюк,
Л.М. Осина // Вибрации в технике и технологиях. – Винница: 1999, №2(11). – С.13-16.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ МИЮЧИХ РОЗЧИНІВ
ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
Чернишова Л.М. канд. техн. наук, доц., Мовчан С.І. канд. техн. наук, доц.
Таврійський державний агротехнологічний університети
імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь)
Вступ. В даний час особливу актуальність має очищення стічних вод
підприємств, розташованих в басейнах річок, що впадають в Азовське і Чорне
моря. Існуючі методи очищення стоків від масел, поверхнево-активних
речовин, іонів важких металів не завжди забезпечують заданий об'єкт
очищення або складні в експлуатації. Тому виникає необхідність в розробці
нових прогресивних методів утилізації.
Висновки та пропозиції. Основними джерелами виробничого
водоспоживання є ділянка випробування дизелів, що надходять на ремонт,
гальванічна ділянка з лініями цинкування і травлення деталей, миюча ділянка.
Аналіз складу відпрацьованого миючого розчину дозволяє зробити
висновок о доцільності його застосування в якості змазок для сталевих форм
залізобетонних конструкцій. Так, наприклад (табл. 1) такі добавки, як карбонат
натрію,силікат натрію є прискорювачами твердіння цементного каменю;
поверхнево-активна речовина (синтамід)–пластифікує бетонну суміш; масла,
нафтопродукти, смоли володіють мастильними властивостями. В зв’язку з цим
пропонується виготовлення змащувальних розчинів, на основі відпрацьованих
миючих розчинів і моторних масел.
В табл. 2 наведено вміст забруднень у відпрацьованому миючому розчині з
відповідною концентрацією у водному розчині
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Таблиця 1. Хімічний склад миючого розчину марки «Лабомід»
Основний компонент
Хімічна формула
Масова (вагова) доля, %
Сода кальцинована
Na2CO3
50
Метасилікат натрію
Na2SiO3
10
Тринатрію фосфат
Na2PO3
30
ПАР
синтамід
8
Алкілсульфати
2
Таблиця 2. Вміст забруднень у відпрацьованому миючому розчині з
концентрацією 8…20 г/л в 15…30% водному розчині
Склад органічної частини
Органічні Мінеральні
оксикисдомішки
домішки
масла смоли
асфальтени карбони
лоти
58,5
5,9
33,9
14,2
1,2
1,0
1,1
59,0
5,85
33,55
14,15
1,25
1,15
1,10
57,55
5,35
32,25
13,75
1,05
1,10
1,15
93,5
39,2
68,1
49,2
13,2
16,6
29,2
Пропонується декілька локальних схем очищення стічних вод заводу з
утилізацією цінних компонентів та їх повторного використання. Для цього
стічні води і відпрацьовані технологічні розчини, що утворюються умовно
поділяються на низькоконцентровані і концентровані (рис. 1).

1 - збірник-емульгатор; 2 - розподільна труба; 3 - всмоктувальна перфорована
труба; 4 - труба повторного збору деемульгованого масла; 5 - збірник
відпрацьованого масла і водомасляних емульсій; 6 - відцентровий насос;
7-12 і 14-16 – вентилі; 13 - ежектор;
Рисунок 1 – Принципова схема приготування мастила на основі відпрацьованих
миючих розчинів і водомасляних емульсій і масломістких шламів.
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Висновки та пропозиції.
1. Враховуючи хімічний склад миючого розчину, на основі синтетичних
миючих розчинів, і вміст забруднень у відпрацьованому миючому розчині з
концентрацією 8…20 г/л в 15…30% водному розчині, розроблено принципову
схем їх оброблення.
2. Процес емульгування домішок масла в мастилі на основі «Лабомід»
відбувається при концентрації 40 г/см3 відпрацьованого миючого розчину і 120
г/см3 відпрацьованого моторного масла при часі перемішування 20 хвилин.

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОЇ
ДІЛЯНКИ СХИЛУ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОГО ОСВОЄННЯ
Стріжельчик Г.Г. канд. геолог.-мін. наук, проф., Бондаренко О.І. канд. техн.
наук, проф., Табачніков С.В. канд. техн. наук, доц., Найдьонова В.Є. канд. техн.
наук, асист.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Проведено аналіз сучасного стану та інженерно-геологічних умов ділянки
зсувонебезпечного схилу на околиці м. Маріуполя з метою розробки засобів
подальшого будівельного освоєння складних територій Азовського морського
узбережжя. Особливості ділянки полягають в значному перевищенні теріторії
над рівнем моря (близько 70м), проходженням траси канатної дороги по тілу
стародавнього зсуву, в складній геологічній будові та різнородних властивостях
грунтів, наявності декількох водоносних горизонтів і у розвитку сучасних
локальних зсувних процесів поверхневого типу, пов'язаних з інтенсивним
освоєнням схилу. Ділянка досліджень характеризується складними інженерногеологічними умовами (категорія III «а»), так як розташована частково на
верхній брівці зсувного уступу і, частково, на тілі стародавнього зсуву. В даний
час ділянка знаходиться в стійкому стані і ризик втрати стійкості відсутній, але
заплановане будівництво змінить сучасний стан схилу.
Встановлено, що древній зсув відноситься до зсувів видавлювання блоків
порід. Відзначено, що стійкість зсувного схилу в цілому забезпечується його
положенням в «тіні» портових споруд, що захищає берегову частину від
розмиву. Гідрогеологічні особливості ділянки полягають в наявності двох
постійних водоносних горизонтів: верхній горизонт − в апшеронських
відкладеннях – носить безнапірний характер, мають вигляд мочажин і
розвантажується в деляпсивні відкладення; нижній горизонт − в куяльницьких
відкладеннях має напір 10-15м, розвантажується в деляпсивні і сучасні морські
відкладення. Обидва водоносні горизонти сприяють розвитку зсувних процесів.
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Процеси деформації будівельних конструкцій садибної забудови
пов’язані з особливими властивостями набухаюче-усадочних грунтів і
проявами повзучості (кріп) поверхневого типу. Цьому сприяють численні
вигрібні ями, поливи городів і дерев, а також підрізування природних укосів
при формуванні проїздів. При виборі типів фундаментів під різні споруди
необхідно враховувати наявність просадочних грунтів на верхньому уступі і
необхідність прорізки цих ґрунтів або усунення просідання трамбуванням, так
як в процесі будівництва можливо замочування цих грунтів і наступні
деформації. Стан та фізико-механічні властивості ґрунтів дозволяють будувати
об'єкти канатної дороги як на фундаментах глибокого (палі), так і мілкого
(окремо розташовані) закладення.
Для збереження існуючих умов стійкості схилу в межах умовної смуги
відчуження та забезпечення тривалої експлуатації канатної дороги,
рекомендуємо [1]:
- виконати часткове або повне зрізання насипних ґрунтів; організувати
відведення поверхневого стоку по всій трасі канатної дороги шляхом
влаштування лотків і водобійних колодязів;
- виключити підрізування схилу, так як це може викликати локальні
зсувні зміщення; виключити видобуток піску і поглиблення в районі пляжу так
як це може знизити опір зсувного тиску з боку схилу;
- розширити пляж шляхом підсипання і будівництва берегозахисних
споруд, що істотно підвищить загальну стійкість схилу на захід від канатної
дороги.
Література:
1. Стріжельчик Г.Г., Бондаренко О.І., Табачніков С.В., Кулішов С.В. Особливості
інженерно-геологічних умов будівництва канатної дороги в приморському районі м.
Маріуполь / Науковий журнал «Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні
науки». Вид-чий дім «Гельветика». Т.32 (71) № 2, 2021. – С. 237-242. ISSN 2663-595X
(Online).

ПІДВИЩЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ АЕРОТЕНКІВ
ШЛЯХОМ ЇХ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ У МЕМБРАННІ БІОРЕАКТОРИ
Ковальчук В.А. д-р техн. наук, проф.
Національний університет водного господарства та природокористування
Аеротенки є найбільше застосовуваними спорудами біологічної очистки
міських і промислових стічних вод. Однак, за останні роки в Україні
будівництво очисних споруд, і аеротенків зокрема, практично припинилося, їх
технічний стан значно погіршився, а залишковий ресурс зменшився.
Потужність каналізаційних очисних споруд, яка потребує реконструкції нині
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сягає 25 %. Окрім підтримання відповідного технічного стану існуючих
аеротенків вимагає збільшення до сучасних рівнів їх окислювальна потужність.
Збільшення окислювальної потужності аеротенків може бути досягнуто
різними способами, головними із яких є наступні: 1) збільшення маси
активного мулу; 2) підвищення окислювальної спроможності систем аерації; 3)
використання двох- і багатоступінчастої очистки; 4) використання
комбінованих і багатоступінчастих аеротенків; 5) зміна гідродинамічного
режиму роботи аеротенків тощо. При цьому паралельно мають бути здійснені
заходи з підсилення, відновлення і реконструкції власне аеротенків. Розгляд і
порівняння зазначених вище способів інтенсифікації роботи аеротенків вказує
на доцільність їх переобладнання у мембранні біореактори.
Мембранні біореактори влаштовуються шляхом встановлення в зоні
аерації мембранних модулів із пласких, рулонних або капілярних
ультрафільтраційних мембран з великою питомою площею поверхні (до 600
м2/м3). Розділення мулової суміші при цьому здійснюється на мембранах
безпосередньо в зоні аерації.
Мембранні біореактори мають ряд суттєвих переваг над традиційними
аеротенками: - значно вищий ступінь очистки за більшістю показників, який
може досягати 99-99,9 %; - більша у 3-6 разів доза мулу (до 10-20 г/дм3), що
дозволяє значно зменшити їх об’єми; - висока окислювальна потужність – 2-4
кг ХПК/(м³.добу); - високий вік мулу – до 30-100 діб; - менший на 35-45 %
приріст мулу; - можливість повторного використання очищених стічних вод; модульне влаштування, що дозволяє (при необхідності) легко збільшити
продуктивність очисних споруд; - можливість застосування при реконструкції
очисних споруд, - мала займана площа; - можливість повної автоматизації
процесу біологічної очистки; - можливість застосування мембранних модулів у
схемах біологічного видалення сполук азоту і фосфору.
Приймаючи рішення стосовно застосування мембранних технологій для
біологічної очистки або доочистки стічних вод слід враховувати ряд обставин,
які у багатьох випадках можуть бути визначальними. По-перше, це невелика
продуктивність мембран за пермеатом (ретентатом), яка, у залежності від
робочого тиску, становить лише 10-60 дм3/(м2.год). Таким чином, добова
продуктивність 1 м2 площі мембрани складатиме 0,24-1,44 м3/добу стічних вод,
що зумовлює значну необхідну площу поверхні застосовуваних мембран,
особливо при великій витраті очищуваних стічних вод. По-друге, вартість
мембран у перерахунку на 1 м2 їх площі поверхні, не дивлячись на стійку
тенденцію до зменшення, лише у 2003 році стала меншою від 50 $/м 2.
Враховуючи ту обставину, що вартість власне мембран становить приблизно 40
% від вартості усього іншого обладнання (ємності, трубопроводи,
повітродувки, автоматика тощо), вартість очисних споруд із застосуванням
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мембран може бути досить значною. По-третє, відсутнє промислове
виробництво вітчизняних ультрафільтраційних мембран, що дозволило б
зменшити їх вартість. По-четверте, гарантована тривалість експлуатації
мембран становить приблизно 10 років, що вимагає врахування в економічних
розрахунках повної їх амортизації протягом цього терміну. По-п’яте, у
залежності від фізико-хімічних параметрів очищуваних або доочищуваних
стічних вод періодичність хімічних промивань мембран може значно
змінюватись, що, безумовно, буде впливати на економічні показники, і
вимагатиме розробки заходів по утилізації промивних розчинів.
В НУВГП розроблено ряд технологічних схем, які дозволяють ефективно
застосовувати мембранні біореактори при реконструкції малогабаритних
каналізаційних очисних споруд з аеротенками.

МОДЕЛЮВAННЯ НAПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВAНОГО СТAНУ
МЕТAЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ ГAЗОВІДВІДНОЇ СВЕРДЛОВИНИ ПIД
ЧAС ПОЖЕЖI НA ПОЛIГОНI ТПВ
Колосков В.Ю.,
Національний університет цивільного захисту України;
Колоскова Г.М.,
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»;
Сєдих О.В.,
Вознесенський МРВ ГУ ДСНС України у Миколаївській області;
Цюрисов Д.М.,
Управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України
у Миколаївській області;
Шульженко В.І.,
8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС у Донецькій області.
Полігон накопичення твердих побутових відходів, термін використання
якого закінчився, підлягає рекультивації. Одним із завдань рекультиваційного
шару є відвертання проникнення атмосферних опадів в товщу відходів.
Для цього у загальному випадку конструкція рекультиваційного шару
включає в себе два шари: спеціальний захисний екран з улаштуванням
дренажного шару, та верхній рекультиваційний ґрунтовий шар. Подібна
конструкція повністю запобігає можливості проникнення забруднюючих
речовин за межі тіла полігону у навколишнє середовище. Таким чином,
відбувається консервація об’єкта технічними засобами.
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Для відводу біогазу встановлюються газовідвідні свердловини. У випадку
надзвичайної події – наприклад, пожежі – на полігоні накопичення твердих
побутових відходів вказані свердловини піддаються дії факторів небезпеки, які
можуть призвести до їх руйнування та розповсюдження пожежі територією
полігону.
В роботі запропоновано імітаційну модель підсистеми управління
безпекою роботи захисного екрану полігону накопичення твердих побутових
відходів за міцністю несучої конструкції під час пожежі. Перевагою моделі є
блочно-модульна структура, що дозволяє її вільно корегувати для різних
матеріалів елементів конструкції, вогнегасних сумішей та довільно обраних
поперечних перерізів несучих елементів різних розмірів. Розроблена модель
дозволяє у числовому експерименті реалізувати усі можливі стани системи
забезпечення безпеки полігону, виключивши необхідність проведення
експериментів з її реальним втіленням.
Для оцінювання рівня безпеки стану зони ураження під час пожежі на
полігоні накопичення твердих побутових відходів запропоновано критерій,
який визначає загальну оцінку цілісності несучої конструкції захисного екрану
за інтегральним одночисловим показником – рівнем міцності. Для вказаного
критерію запропоновано шкалу оцінювання безпеки за рівнем міцності, яка
дозволяє оцінити рівень безпеки як одномоментно, так і в цілому за весь період
роботи захисного екрану.
Із застосуванням розробленої моделі було проведено серію імітаційних
експериментів на ЕОМ, за результатами яких підтверджено придатність
запропонованої моделі та критерію для визначення меж вогнестійкості сталевих
елементів несучої конструкції споруд. Зокрема, встановлено факт суттєвого
звуження меж збереження конструкційних елементів, визначених за умовами
міцності за теорією опору матеріалів, водночас і за максимально припустимими
напруженнями, і за граничною температурою нагрівання матеріалу, яка
визначає межу зони пружних деформацій.

ЕКОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Крот О.П. д-р техн. наук, доц., Косенко Н.О. канд. техн. наук, доц.,
Левашова Ю.С. канд. техн. наук, доц., Лебедєва О.С. канд. техн. наук,
Строгіна Т.С. зав. лаб.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Проєктувальники будівель та споруд, виробники будівельних продуктів,
користувачі і власники будівель та інші особи, що зайняті в будівельному
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просторі, все в більшій мірі мають потребу в інформації, яка дозволяє їм
приймати рішення, що стосуються екологічного впливу будівель та споруд.
Більшість досліджень зосереджено на нових конструкціях, які сприяють
ефективному використанню природних ресурсів або забезпечують екологічно
чистий міський ландшафт. Якщо розглядати такий напрям, як економічний
розвиток – більшість досліджень зосереджена на збільшенні вартості будівель
та споруд за рахунок реалізації нових проєктів. На жаль, дуже мало розкрите
питання обслуговування існуючих будівель в напрямку екологічних питань
(сталого розвитку), які зосереджені тільки на екологічних проблемах. Завдання
скорочення шкідливого впливу на оточуюче середовище сьогодні має
першорядне значення і більш ніж актуальне для екологічно безпечної
експлуатації будівель та споруд. Шляхи та методи реалізації різноманітні.
Очевидно, що найбільш ефективним буде перехід до широкого використання
природних або поновлюваних джерел енергії, таких так природна вентиляція,
сонячна радіація та інші природні джерела. Для широкого поширення даних
способів енергопостачання буде потрібна переоцінка підходів, в першу чергу,
до будівельного проєктування, ніж до обладнання систем клімат-контролю,
після чого сама концепція проєкту підкаже, яким типам обладнання віддати
перевагу.
Мета роботи - дати опис принципів і рамки для екологічної декларації
будівельних продуктів, включаючи судження про контрольний термін служби
будівельних продуктів, через життєвий цикл будівлі.
Наступне актуальне завдання - скорочення використання питної води з
водопроводу, оскільки гостра нестача якісної води, особливо у період зміни
сезонів, в Україні, зовсім не рідкість. Збір і використання дощової води (там, де
це можливо) для технічних цілей, а також більш помірне використання
водопровідної води для другорядних цілей, представляють реальну
альтернативу, якою можна скористатися при підготовці екологічно безпечного
будівельного проєкту. Витрати води цілком реально скоротити на 30-40% в
порівнянні з аналогічними будівлями традиційної концепції. Також можна
передбачити утилізацію і повторне використання для технічних цілей стічних
вод об'єкту. До елементів екологічного ресурсу будівлі можна віднести
рециркульовані тверді побутові відходи або ті, що пройшли первинну обробку
хоча б 60% відходів.
Безпосередньо для будівництва рекомендується якомога ширше
використовувати натуральні матеріали без обробки або ж оброблені
речовинами, які не були б шкідливими і не забруднювали навколишнє
середовище, що дозволить забезпечити високу якість повітря в приміщеннях і
здоров'я безпосередніх користувачів даної будівлі.
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Описані системи складають технологічну базу, що забезпечує вже
сьогодні реалізацію завдань екологічно безпечного проєктування системи
взаємодії будівлі та інженерних мереж. Вибір визначається конкретними
вимогами, запропонованими умовами, призначенням об'єкта, фінансовими
коштами, які є в розпорядженні, і очікуваннями замовника. По суті, у
визначенні екологічності проєкту останнє грає вирішальну роль. Саме замовник
- чи бажає він створити собі певний імідж, або дійсно стурбований станом
навколишнього середовища, або з інших невідомих причин - приймає рішення
на користь екологічно проєктування. При підготовці екологічно безпечного
будівельного проєкту недостатньо довіритися будь-якій одній технології або
системі, якою б чудовою вона не була. Необхідно, щоб будівля проєктувалася,
виходячи з критеріїв екологічності, що відповідають конкретним
проєктувальним завданням щодо систем забезпечення якісного життя.

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІКУ ВОДИ У ВОДОНАПІРНИХ
БАШТАХ
Мартинов С.Ю. д-р техн. наук, Лісовець Н.П. магістрант,
Трофимчук Я.В. здобувач вищої освіти
Національний університет водного господарства та природокористування
Для забезпечення гарантованої якості води у кінцевого водоспоживача
населеного пункту потрібно не тільки забезпечувати належну підготовку води
на водоочисних спорудах, але й прогнозувати її зміну під час транспортування
води по водопровідній мережі населеного пункту. При цьому концентрації
окремих сполук можуть збільшуватися (залізо), зменшуватися (активний хлор)
або практично не змінюватися (калій). Зміна показників якості води залежить
від характеристик внутрішніх поверхонь трубопроводів, режимів руху води
тощо. Оціночною характеристикою таких змін може виступати вік води, під
яким розуміють тривалість перебування води у водопровідній системі. Вода,
що надходить в мережу з джерела або з вузла, має вік рівний нулю. Збільшення
віку води відбувається відповідно до правил кінетики нульового порядку, з
коефіцієнтом, який рівний одиниці, тобто кожну секунду вік води збільшується
на одиницю.
Дослідження проводилися на імітаційній моделі, яка включала
двокільцеву водопровідну мережу з контрезервуваром (водонапірною баштою)
та насосом. Режим водоспоживання у вузлах змінювався впродовж годин доби,
а тривалість моделювання була прийнята 3 доби. Режим роботи насосу залежив
від рівня води у водонапірній башті: при досягненні максимального рівня води
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насос автоматично зупиняв роботу і живлення мережі відбувалося лише з
башти, а при досягнення мінімального рівня води у башті відбувалося
включення насосу. Такий режим роботи відповідає діючим системам
водопостачання малих населених пунктів.
Попереднє імітаційне моделювання сумісної роботи насосу, мережі та
водонапірної башти показало, що окремий інтерес представляє зміна віку води
у водонапірній башті, що суттєво може змінювати якість води у мережі,
особливо в періоди її живлення з башти. При моделювання розглядалося три
варіанти змішування води у башті: модель ідеального змішування, модель
ідеального витіснення та модель типу «останній надійшов – перший вийшов».
Третя модель характерна для водонапірних башт з одним подавально-забірним
трубопроводом, друга – для подавання води у верхню частину башти та
забором води окремою трубою з нижньої частини башти.
Результати моделювання показали, що для усіх варіантів змішування
води у башті в періоди живлення мережі від насосу вік води у вузлах мережі
змінювався не значно і не перевищував декількох годин. Для моделі ідеального
змішування спостерігалося поступове, практично лінійне збільшення віку води
у башті (до 16 год), а далі наступали приблизно однакові ділянки, які
визначалися періодами роботи насосу та живлення лише від башти з
параболічними змінами віку води (10-16 год) та мінімальним значенням в
середині циклу. У випадку моделі ідеального витіснення, форма першого
періоду була схожою до першої моделі. Далі наступали періоди практичного
лінійного зменшення віку води в періоди живлення мережі з башти та лінійного
зростання віку води – при роботі насосу. На відміну від першої моделі
змішування, з часом різниця між мінімальним та максимальним віками води в
межах одного періоду збільшувалася. При цьому максимальний вік води у
башті досягав 24 год. При роботі башти за третьою схемою змішування, вік
води у башті приблизно дорівнює віку води у вузлах мережі в періоди роботи
насосу та має помітний локальний пік в середині періоду живлення мережі
лише від башти. При цьому максимальний вік води у башті досягав 28 год.
Отже найменший максимальний вік води у водонапірній башті
характерний для моделі ідеального змішування. У випадку роботи водонапірної
башти за моделлю змішування типу «останній надійшов – перший вийшов»
характерні найбільші короткочасні піки віку води, що може значно погіршувати
її якість за рахунок корозії внутрішніх стінок сталевих водонапірний башт. При
ідентифікації кінетичних коефіцієнтів хімічних реакцій зміни концентрацій
окремих речовин з залученням експериментальних даних можливо
прогнозувати зміну їхніх концентрацій в мережах населених пунктів.
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ВПЛИВ СІРКОВОДНЮ В СТІЧНИХ ВОДАХ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ
НАДІЙНІСТЬ СПОРУД ВОДОВІДВЕДЕННЯ
ТА ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД
Юрченко В.О. д-р техн. наук, проф., Мельнікова О.Г. канд. техн. наук, доц.,
Чернишенко Г.О. канд. біолог. наук, доц., Сєроглазов В. М. асп., Ткаченко С.А.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Генезис сірководню у водних середовищах промислових підприємств
може відрізнятись (склад вихідної води з природних джерел, процеси в стічних
водах при відстоюванні та відведенні), але результат його наявності однаковий:
елюювання H2S з водного середовища в газоповітряне, ініціація біогенної
сірчанокіслотної корозії бетону надводної частини споруд водного
господарства, зумовлену окисленням сірководню тіоновими бактеріями до
сірчаної кислоти. Таким чином, в газоповітряному середовищі, що містить
сірководень, безпосереднім агресивним агентом по відношенню до бетону є
сірчана кислота. Така корозія є причиною 70-75% аварій на залізобетонних
трубопроводах водовідведення міських каналізаційних мереж, що зменшують
їх довговічність з планованих 50 до 10-15 років.
Тип корозії і її природу дозволяє встановити хімічний, мінералогічний,
фізико-хімічний і мікробіологічний аналіз прокородованого бетону. Результати
такого дослідження прокородованого бетону склепінневої частини колекторів
водовідведення каналізаційних мереж м Харкова й прокородованого бетону
систем водовідведення об’єкту нафтовидобутку показали, що зразки зазнали
біогенної кислотної агресії. Так, рН зразків бетону порівняно з нативним
бетоном в процесі корозії знижувався із значень 12,3-12,5 до значень 3-4,
досягаючи при глибокому ураженні значень ~ 1. Встановлено, що в динаміці
корозії сірка в корродуючому бетоні накопичувалась переважно в неорганічних
сполуках, а саме в сульфатах. В динаміці корозійного процесу відзначено
експоненціальне зростання концентрації екстремально ацидофільних тіонових
бактерій Thiobacillus thiooxidans, що окислюють H2S до H2SO4. Швидкість
корозії бетону позитивно корелювала з концентрацією сірководню в
газоповітряному середовищі споруд водовідведення та в транспортуємій
стічній воді.
Досвід дослідження процесу біологічної очистки свідчить про надзвичайно
негативний вплив наявності сірководню в стічній воді на надійність очистки
стічних вод, в першу чергу на ефект видалення азотвмісних забруднень та
ефективність відстоювання активного мулу у вторинних відстійниках.
Встановлено, що при концентрації сірководню в стічних водах ≥0,5 мг/дм3, в
спорудах біологічної очистки відбувається «спухання» активного мулу. Це
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явище (яке зумовлює надзвичайно високий муловий індекс та неможливісь
відділяти активний мул у вторинних відстійниках ) спричиняє серйозні
експлуатаційні проблеми й збільшення витрат на очистку стічних вод.
Проблеми представляють, головним чином, високий ризик втрати активного
мулу з очищеним потоком, підвищений вміст завислих речовин в очищеній
воді, погіршення щільності і властивостей водовіддачі мулу. Встановлена, що
збудником «спухання» активного мулу на біологічних очисних споруди м.
Харкова є нитчасті сірчані бактерії Type 021N, розвиток яких ініціює наявність
в стічних водах сірководню. Його концентрація в поступаючи стічних водах
позитивно корелює з величиною мулового індексу.
До того ж присутність в стічних водах сірководню – відомого інгібітора
ферментативних реакцій, пригнічує активність мікробіологічного окиснення
забруднень та очистки від них стічних вод,. Особливо чутливими до наявності
сірководню в середовищі є мікробіологічна нітрифікація, яка відповідає за
глибину очистки стічних вод від сполук азоту. Встановлено, що при
концентрації сірководню в стічних водах ≥0,5 мг/дм3 активність нітрифікації
зменшується в 3-5 разів, а при постійному надходженні стічної води з таким
вмістом сірководню вона падає практично до 0.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОРОЖНИНОУТВОРЕННЯ
ВІБРОПРЕСІВ
Крот О.Ю. д-р техн. наук, проф., Савченко О.Г. канд. техн. наук, проф.,
Буцький В.О. канд. техн. наук, доц., Саєнко Л.В. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
При формуванні блоків на вібропресах важливим елементом є
порожниноутворювачі (ПУ). Існуючі системи відзначаються складною
технологією виготовлення, що обумовлює їх високу вартість.
На рис. 1 наведена подібна до традиційної система ПУ, яка дозволяє
одержувати пустотні вироби на лабораторному вібропресі. Матриця 1 має
чотири порожниноутворювачі 2, які закріплені у верхній частині до стінок
матриці тонкими пластинами 3, щоб забезпечити легке заповнення гнізда
матриці бетонною сумішшю. Верхні пуансони 4, закріплені на траверсі 5,
мають, як видно з креслення, складаються з окремих елементів складної форми.
Технологічна складність виготовлення такої системи зумовлена необхідністю
забезпечення мінімальних зазорів між усіма робочими поверхнями пуансонів,
стінок матриці та пластинами, на яких закріплені пуансони, що обумовлює
високу вартість виготовлення матриці й пуансонів.
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Для усунення відзначеного недоліку нами було запропоновано систему з
нижнім розташуванням пуансонів (рис. 2). У цій системі плита 1 з
порожниноутворювачами (ПУ) 2 закріплена на вібростолі, а матриця 3 при
заповненні формувальною сумішшю і формуванні лягає на означену плиту.
Після вібропресування спочатку підіймається пуансон 4, а потім – матриця 3. В
цій системі зчеплення виробу (порожнистого бетонного блока) зі стінками
матриці повинно бути більшим, ніж с поверхнями ПУ. Тому при підйомі
матриці виріб буде підійматись разом з нею, відриваючись від ПУ. Після цього
виконується виштовхування виробу з попереднім підставленням під нього
піддона.

h
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Рисунок 1 – Типова система
порожнино- утворювачів (розміри
відповідають лабораторному
вібропресу)
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Н
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Рисунок 2 – Запропонована
система
порожниноутворювачів

Умова, при якій забезпечується більше зчеплення виробу зі стінками
матриці, ніж з поверхнею ПУ, виконується при обмеженій кількості останніх.
Площа зчеплення бічних поверхонь матриці з виробом: Пм = (2а + 2b)Н,
де: а, b, Н – ширина, довжина й висота виробу.
Площа зчеплення бокових поверхонь ПУ з виробом: Ппу = πdzh,
де: d – діаметр ПУ, z – кількість ПУ, h – висота ПУ.
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Розглянуто два варіанти пресформи: 1.вісім порожниноутворювачів; 2.два
порожниноутворювача. У варіанті 1 площа зчеплення ПУ з виробом виявилася
більшою, ніж площа зчеплення матриці з виробом, тобто виріб не зніметься з
ПУ.
У варіанті 2 площа зчеплення матриці з виробом більша, ніж ПУ з
виробом, тому виріб надійно зніметься з ПУ. В цьому варіанті є ще й резерви,
які додатково зменшують зчеплення ПУ з виробом, за рахунок конусності ПУ.
Слід зазначити, що зменшення кількості ПУ не зменшує порожнистості виробу:
у варіанті 1 порожнистість становить – 37%; у варіанта 2 – 45%.

МЕТОДОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ
З ОЦІНКОЮ РЕСУРСІВ СТІЙКОСТІ ТЕРІТОРІЙ
ДО ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ
Стріжельчик Г.Г. канд. геол.-мін. наук, доц., Єгупов В.Ю. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва і архітектури
Основною вимогою до будівельних об'єктів є надійність і безпека, а
також підвищення залишкового ресурсу їх експлуатації. А істотними
перешкодами для їх забезпечення є економія коштів і всі види природної та
техногенної невизначеності. Негативний вплив економії проявляється в
необгрунтованої мінімізації витрат на вибір ділянки будівництва, виконання
вишукувальних, проектних і будівельних робіт. При відведенні ділянок під
забудову слід керуватися даними про ресурси стійкості територій і об'єктів до
різних впливів (затоплення поверхневими водами, підтоплення підземними
водами, зсуви, суфозійні та карстові явища, землетруси тощо). Фактично ж
рішення приймають в основному адміністративні органи, які, як правило, не
мають у своєму розпорядженні достатньо інженерної та екологічної інформації
про ці території. А найчастіше наявні відомості застарілі або не достовірні.
У зв'язку з цим ми пропонуємо методологію розробки ряду схем
інженерно-геологічного та екологічного районування, в якій виділяються
категорії територій по стійкості до різних видів впливів. Метою таких схем є
оцінка георизиків для більш обгрунтованого прийняття рішень при плануванні
забудови територій, розташування важливих інфраструктурних об'єктів. Крім
того, в умовах глобальних змін клімату спостерігається зростання негативних
зовнішніх впливів і на існуючи будівельні об’єкти та території.
Як приклад оцінки георизиків можна привести «Схему ресурсу стійкості
території міста Харкова» до надлишкового інфільтраційного живлення та
пов’язаними з ним підтопленнями, ерозією грунтів та зсувами. Доповідь про
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таку методологію була зроблена нами на «І Міжнародному конгресі з
гідрогеоетіки» в Португалії, опублікована [1] та отримала схвальну оцінку.
Відзначимо, що в діючих нормах на вишукування відсутні вимоги до
визначення резонансних факторів із оцінкою ресурсів стійкості природного
середовища до зовнішніх природних і техногенних впливів. Вважаємо за
необхідне виконання районування територій за ступенем стійкості до таких дій.
Наприклад, «стійкість до сейсмічних впливів» повинна включати не тільки
інтенсивність землетрусів, а також відповідні і пов'язані з нею мультиризики:
стійкість схилів до зсувів, обвалів, можливість селів, розрідження ґрунтів,
цунамі на акваторіях. «Стійкість до гідрокліматичних впливів» передбачає
оцінку затоплень поверхневими водами, підтоплення ґрунтовими водами,
ерозійні розмиви, опустелювання територій.
Такий підхід буде сприяти підвищенню надійності об'єктів і безпеки
життєдіяльності в різних природних умовах, і, в кінцевому підсумку буде
стимулювати процес гармонізації взаємин людини з навколишнім
середовищем. Впровадження запропонованої методики слід починати з
доповнення нормативних вимог до інженерних вишукувань (наприклад, в
Україні - це ДБН А.2-1-1-2014 [2]), шляхом введення спеціальних оцінок, що
дозволять обґрунтовано вибирати ділянки під забудову, а також методи захисту
від небезпечних природних процесів.
Посилання:
1. Viacheslav Iegupov and Genadiy Strizhelchik «Sustainability Resource of the Hydrogeosphere to
Anthropogenic Impacts with Urbanization». Advances in Geoethics and Groundwater
Management: Theory and Practice for a Sustainable Development. Proceedings of the 1st
Congress on Geoethics and Groundwater Management (GEOETH&GWM’20), Porto, Portugal
2020. // Springer, 2021. - P. 267 - 271.
2. ДБН А.2-1-1-2014. Інженерні вишукування для будівництва. Київ, Мінрегіонбуд, 2014. 126 с.

ПРИПЛИВНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТИ ГІДРОТЕХНІЧНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ВОДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
Сорокіна К.Б. канд. техн. наук, доц., Степанова А.В. здобувач вищої освіти
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
Гідротехнічне будівництво є галуззю, яка забезпечує введення в
експлуатацію гідротехнічних споруд, до яких відносять греблі, тунелі,
акведуки, суднопідйомники, шлюзи та ін. Серед основних напрямків
гідротехнічного будівництва є будівництво гідроелектричних станцій, каскадів
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гідроелектростанцій і гідровузлів з метою комплексного використання водних
ресурсів, будівництво меліоративних і водозахисних споруд.
Для гідротехнічного будівництва характерна комплексна механізація
виробничих процесів поряд з індустріалізацією та впровадженням передових
технологій; ступінь комплексної механізації всіх будівельно-монтажних робіт у
гідротехнічному будівництві досягає 96–98%. Існують спеціалізовані будівельні
машини для риття котлованів і траншей, буріння отворів під опори, установки
фундаментів і опор, натягування проводів та ін. Конструкції багатьох
гідротехнічних об’єктів (наприклад, гідроелектростанцій, шлюзів) є
уніфікованими, що дозволяє широко використовувати збірні будівельні
конструкції заводського виготовлення, монтаж яких виконують безпосередньо
на будівельному майданчику споруджуваного об’єкта.
Гідротехнічне будівництво вдосконалюється у напрямку підвищення
рівня індустріалізації з використанням високопродуктивної будівельної
техніки, впровадження автоматизованих систем управління будівельними
об’єктами, скорочення строків будівництва та значного росту продуктивності
праці.
На сьогоднішній день існує безліч способів отримання енергії – це
гідроенергетика, теплова електроенергетика, ядерна енергетика і альтернативна
електроенергетика. Відповідно, кожен вид має свої переваги та недоліки.
Припливні електростанції (ПЕС) – це галузь виробництва електроенергії,
яка використовує для виробництва електроенергії припливи та відливи.
Припливна енергія – це єдина технологія, яка використовує енергію, властиву
орбітальним характеристикам системи Земля–Місяць, і меншою мірою в
системі Земля–Сонце. Інші природні енергії, що експлуатуються людськими
технологіями, походять прямо чи опосередковано від Сонця, включаючи
викопне паливо, звичайну гідроелектростанцію, вітер, біопаливо, хвилю та
сонячну енергію. Ядерна енергія використовує родовища корисних копалин
Землі з розщеплюваних елементів.
Вважається
економічно
доцільним
будівництво
приливних
електростанцій в районах з приливними коливаннями рівня моря не менше 4 м.
Проєктна потужність приливної електростанції залежить від характеру
припливу в районі будівництва станції, від обсягу та площі припливного
басейну, від кількості турбін, встановлених в тілі греблі.
Одним з найбільш практичних способів використання енергії припливів і
відливів є стара концепція: для отримання енергії затоку перекривають дамбою
з великою кількістю турбін, які обертаються, коли відбувається приплив або
відплив. Вода потрапляє в турбіни, обертання яких призводить до вироблення
електроенергії під час руху потоку води. Це дозволяє отримувати екологічно
чисту та дешеву енергію.
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Оскільки припливи і відпливи Землі в кінцевому рахунку обумовлені
гравітаційною взаємодією з Місяцем і Сонцем та обертанням Землі, припливна
енергія практично не вичерпна, і тому її класифікують як поновлюваний ресурс
енергії.
Греблі
ПЕС
можуть
використовуватися
для
створення
високошвидкісних транспортних магістралей.
В таких електростанціях є свої недоліки: в першу чергу, це більша
кількість витрат на судноплавство; друге – непостійність роботи.
Електростанції виробляють енергію тільки під час припливів і відливів; вони
просто фізично не можуть працювати цілодобово, тому повністю покластися на
них не можна. Станції такого типу, як правило, є лише однією з ланок більшої
енергетичної системи, виступаючи в якості додаткового джерела енергії.

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ПІНОБЕТОННОЇ СУМІШІ
Аніщенко А.І. канд. техн. наук, доц., Воронцов О.Ю. магістрант,
Воронцов О.Ю. здобувач вищої освіти
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Найчастіше для приготування пінобетонної суміші використовуються
змішувачі примусової дії двох конструкційних рішень – це турбулентні
змішувачі з вертикальним робочим органом та з горизонтальним робочим
органом, які працюють за баротехнологією (рис.1). В якості робочого органу
використовують вал з кавітаційними лопатками або зі шнековою стрічкою
різного діаметру (рис. 2).

Рисунок 1 –
Пінобетонозмішувач

Рисунок 2 – Різнонаправлені кавітаційні лопатки та
подвоєна спіраль

Зазвичай пінобетонозмішувачі є складовою частиною невеликих
технологічних ліній, так як для приготування блоків з пінобетону не потрібно
багато додаткового обладнання, достатньо якісно приготувати пінобетонну
суміш, транспортувати та укласти її до підготовлених заздалегідь форм різного
розміру.
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Особливу увагу при розробці конструкції потрібно приділяти увагу його
робочому органу, так як він виконує основні функції при приготування суміші.
Особливість збирання машин під час ремонту полягає в тому, що воно
ведеться із трьох різних за точністю груп деталей – колишніх, які були в
експлуатації (тобто з припустимими зношеннями); відремонтованих та нових,
отриманих у якості запасних частин. Така неоднорідність деталей, що
надходять на складання, викликає додаткові підгінні й контрольні операції.
При розробці конструкції пінобетонозмішувача [1] було запропоновано
схему збирання підшипникового вузла (рис.3).

1 – корпус підшипника; 2 – вставка; 3 – цапфа; 4, 6, 12 – кільце ущільнююче;
5 – гвинт притискання; 7 – болт; 8 – шайба; 9 – гайка; 10 – гвинт
регулювання; 11 – фланець; 13 – вал
Рисунок 3 – Схема вузла та його збирання
При розробці будь-якого органу потрібно приділяти увагу детальним
елементам, який в подальшому будуть впливати на робочий процес всього
механізму.
Перелік посилань
1 Змішувач для приготування пінобетонної суміші. Воронцов О. Ю., Воронцов О. Ю.,
Аніщенко А.І. // Матеріали студентської наукової конференції Харківського національного
університету будівництва та архітектури. Тези доповідей. – Харків: ХНУБА. – 2021р. – С.446
– 447.
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ТА РОЗРАХУНОК
КОМБІНОВАНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВІДСТІЙНИКА
Епоян С.М.1 д-р техн. наук, проф., Айрапетян Т.С.1 канд. техн. наук, доц.,
Волков. В.М.2 канд. техн. наук, Гайдучок О.Г.3 канд. техн. наук, доц.,
Сухоруков Г.І.3 канд. техн. наук, доц.
1
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
2
Комунальне підприємство «Харківводоканал»
3
Харківський національний університет будівництва та архітектури
В сучасний час відстоювання води відбувається в спеціальних спорудах –
відстійниках, які поділяються за напрямом руху води на: вертикальні,
горизонтальні та радіальні.
Горизонтальні відстійники для господарсько-питного водопостачання
використовуються при продуктивності 30000 м3/доб і більше та
зарекомендували себе як прості у експлуатації та надійні споруди, але з
підвищенням вимог до якості питної води постійно удосконалюються. Одним з
напрямку підвищення ефективності роботи цих споруд є використання
тонкошарових відстійників (блоків, модулів, елементів) в зоні освітлення.
Нами запропоновано удосконалену конструкцію горизонтального
відстійника – комбінований горизонтальний відстійник, який відрізняється тим,
що на початку горизонтального відстійника після водорозподільчої системи
розташований тонкошаровий відстійник з противопоточною схемою
трубчастих елементів. Дослідження таких відстійників, як правило, виконують
на моделях. Тому виникла необхідність розробити методику розрахунку і
розрахувати комбінований горизонтальний відстійник для подальшого його
моделювання та дослідження.
При розрахунку комбінованого горизонтального відстійника треба мати
на увазі наступне: тонкошаровий відстійник і горизонтальний відстійник
працюють як одна споруда, тобто витрати води для них однакові, але головним
є горизонтальний відстійник, тому швидкість руху води в споруді приймається
6-12 мм/с відповідно до каламутності води, яка надходить в горизонтальний
відстійник; каламутність води, яка надходить в горизонтальний відстійник,
буде значно менше вихідної тому, що крупнодисперсна (грубодисперсна)
завись буде осаджуватися у тонкошаровому відстійнику, а дрібнодисперсна –
по довжині горизонтального відстійника; швидкість руху води в
тонкошаровому відстійнику буде більш ніж в горизонтальному тому, що
зменшиться живий перетин проходження води в тонкошаровому відстійнику за
рахунок конструктивних елементів та геометричного розташування їх в
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горизонтальному відстійнику (товщина труб або пластин, їх з’єднання, кут
нахилу, відстань від рівня води і осаду тощо); розміри тонкошарового
відстійника треба ув’язувати з геометричними розмірами горизонтального
відстійника.
Розрахунок горизонтального відстійника виконується по існуючій
методиці, але ми вважаємо, що коефіцієнт об’ємного використання α, який
враховує турбулентність потоку, повинен бути присутнім у розрахунках не в
загальній площі відстійників, а в довжині відстійників, тоді він буде впливати
на кожну споруду.
Розрахунок тонкошарового відстійника показав, що швидкість руху в
ньому значно більше, ніж в горизонтальному відстійнику, тобто він працює як
попередня споруда для затримання крупнодисперсної (грубодисперсної) зависі.
Швидкість руху води в тонкошаровому відстійнику можна зменшити за
рахунок улаштування пластин замість труб, а також зменшення висоти захисної
зони, що збільшить живий перетин тонкошарових відстійників.
Комбінована струмеспрямовуюча перегородка повинна бути занурена на
1/3 висоти зони освітлення горизонтального відстійника.
Таким чином, методика розрахунку та розрахунок комбінованого
горизонтального відстійника дає можливість розробити його модель для
подальших досліджень, що значно зменшить витрати на експерименти.

ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОЄМНОСТІ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Епоян С.М.1 д-р техн. наук, проф., Гопчак І.В.2 канд. географ. наук, доц.,
Сорокіна К.Б.1 канд. техн. наук, доц., Айрапетян Т.С.1 канд. техн. наук, доц.,
Жук В.М.2 канд. техн. наук.
1
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
2
Державне агентство водних ресурсів України (м. Київ)
Водні ресурси відіграють значну роль в економіці будь-якої держави, а
забезпеченість прісною водою характеризує економічне положення країни.
Ступінь ефективності використання водних ресурсів оцінюється через
водоємність валового внутрішнього продукту (ВВП), тобто як співвідношення
питомого обсягу забору води із водних об’єктів водокористувачами на
одиницю виробленого ВВП. Показник водоємності ВВП відображає якісні та
кількісні зміни в розвитку водного господарства та економіки в цілому, а їх
розмір – об’єктивність і ймовірність цих змін [1].
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Методологічні положення розрахунку валового внутрішнього продукту,
затверджені наказом Держстату від 17.09.2018 №187
Розрахунок водоємності ВВП здійснюється відповідно до методологічних
положень і рекомендацій [2, 3]як відношення річного обсягу використаної
свіжої води та оборотного і повторного водопостачання до річного обсягу ВВП
у цінах поточного року (куб. м на 1000 грн ВВП).
Для розрахунку обсягів використаної свіжої води та оборотного і
повторного водопостачання використовуються узагальнені дані державного
обліку водокористування, що здійснюється Держводагентством відповідно до
Порядку [4].
ВВП являється макроекономічним показником, та показує ринкову
вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік у всіх галузях
економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення,
незалежно від національної приналежності використання факторів
виробництва.
За результатами розрахунків встановлено, що у 2020 році середній
показник водоємності склав 10,174 м3/1000 грн. ВВП. При цьому найгірший
показник водоємності встановлено по галузі постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря та в галузі водопостачання, каналізації,
поводження з відходами (235,379 та 104,385 м3/1000 грн. ВВП відповідно), що
пов’язане зі значними обсягами використання води та наявністю великих втрат
при транспортуванні води в системах водо- і теплопостачання. Найкращий
показник водоємності встановлено по галузі інформації та телекомунікації
(0,002 м3/1000 грн. ВВП), що пов’язане з незначними обсягами
водокористування та ощадливим використанням води в умовах офісних
приміщень.
Враховуючи результати оцінки водоємності різних галузей економіки
необхідне збалансування економічних і екологічних інтересів водокористувачів
та стимулювання розвитку водозберігаючих технологій.
Література:
1. Яроцька О. Напрями зниження водоємності виробництва в Україні. Економіка
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2. Методологічні положення розрахунку валового внутрішнього продукту,
затверджені наказом Державної служби статистики України від 17.09.2018 № 187.
3. Методичні рекомендації щодо розрахунку показників ресурсоємності валового
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економічної діяльності і коефіцієнта віддачі основних засобів на рівні національної
економіки та за видами економічної діяльності, затверджені наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2019 № 965.
4. Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений наказом
Міністерства
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та
природних
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від
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ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ
БАЛОК ПЕРЕКРИТТІВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННІ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ
Спіранде К.В. канд. техн. наук, доц., Шемет К.Д. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Розробка конструктивно-технологічних рішень, що використовуються як
в новому будівництві, так і при реконструкції, являє собою один з пріоритетних
напрямків розвитку. Так як підвищення ефективності роботи перш за все
невеликих організацій будівельної галузі є дуже важливим.
При проведені реконструкції, найчастіше всередині приміщень,
використання монтажно-підйомних засобів та механізмів дуже обмежено, а
іноді і не представляється можливим. Тому при заміні та зведені перекриттів
доцільно переходити на збірно-монолітні рішення. Однак застосування збірномонолітних перекриттів обмежується величиною власної ваги збірних
елементів, які монтуються.
В даному випадку вигідно відрізняються сталезалізобетонні перекриття
які за своєю конструктивною схемою також представляють собою збірномонолітні конструкції. Роль основних несучих елементів таких перекриттів
виконують сталеві балки. Сталеві балки мають значно меншу власну вагу ніж
залізобетонні, що суттєво підвищує ефективність їх використання при
реконструкції [1]. Однак при прольотах збільшеної довжини власна вага
сталевих балок істотна і виходить за рамки ручної ваги.
Зменшення ваги несучих елементів сталезалізобетонних перекриттів
можливе
за
рахунок
використання пропонованого
нового
типу
сталезалізобетонних елементів, які складаються з залізобетонної плити-полички
та сталевого елементу таврового профілю з перфорованою стінкою [2]. В цьому
конструктивному рішенні елемента що згинається напруження стиску сприймає
залізобетонна плита, а напруження розтягу нижня поличка сталевого елементу.
Підвищення ефективності досягається за рахунок зменшення власної ваги
сталевого елементу шляхом перфорації стінки та виключення з роботи
недовантаженої верхньої стиснутої при згинанні полички двотавра. Сумісність
роботи залізобетонної полички та сталевої модифікованої балки таврового
профілю забезпечується шляхом приварки протизсувних анкерів які
сприйматимуть зсув в площині контакту сталевої балки та залізобетонної
полички.
Виконано чисельний експеримент із застосуванням програмного
комплексу ЛІРА-САПР по впливу конструктивних параметрів, таких як,
ширина і товщина стислих горизонтальних бетонних полиць, висоти
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модифікованої балки та ін. Проведена порівняльна оцінка отриманих в роботі
конструктивних параметрів і величин прийнятих в нормах [3, 4].
В роботі вирішується комплекс взаємопов'язаних питань, що враховують
специфіку та особливості роботи сталезалізобетонних перекриттів.
Запропонована конструкція сталезалізобетонної модифікованої балки здатна
сприймати значні навантаження та має переваги з точки зору роботи
перекриття та за техніко-економічними показниками.
Отримані в роботі результати дозволяють розширити використання
сталезалізобетонних перекриттів при реконструкції та відновленні
експлуатаційної надійності будівель.
Література:
1. Избаш М.Ю. Конструкции сталежелезобетонных перекрытий для продления ресурса
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2. Спіранде К.В., Шемет Р.М., Шемет К.Д. Чисельне дослідження напружено-деформованого
стану сталезалізобетонних двотаврових модифікованих балок. Науковий вісник будівництва.
Харків: ХНУБА, 2021. Вип. 2 (104). С. 212-220.
3. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010. Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій.
Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004, IDT). Київ, 2012.
159 c.
4. ДБН В.2.6-160:2010. Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції.
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АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПКИ З ЗУСТРІЧНИМИ
ЗАКРУЧЕНИМИ ПОТОКАМИ
Джиоєв Р.Л. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Процеси спалювання біопалива (деревних відходів) в вихровій топці
визначаються характеристиками швидкості потоків газу та твердих часток.
Аеродинамічні параметри потоків визначають траєкторії часток в
топковому об’ємі. Тому, значення тангенціальної і осьової складових швидкості
газового потоку по висоті топки визначають температурне поле в топковому
об’ємі.
Вимірювання складових швидкості в апаратах зі зустрічними потоками
(відомі в літературі) виконані при співвідношенні витрат більше 0,5. Визначена
макроструктура потоків в апараті, яка являє собою стійку квазіциліндричну
макроструктуру потоків: зовнішнього спадного і внутрішнього висхідного. При
цьому, спадний потік досягає низу апарату та забезпечує вихід часток матеріалу
з апарату. Крива розподілу тангенціальної складової близька за формою до
вихору Ренкіна. В роботі [1] встановлено розподіл кутової швидкості повітря по
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перетину пиловловлювача, при цьому, кутова швидкість біля стінки складає
192-294 1/с.
В вихровій топці макроструктура потоків відрізняється від структури в
пиловловлювачах. При співвідношенні потоків 0,2 та при видаленні часток в
верхній частині топки, зовнішній спадний потік повітря не досягає половини
висоти топки. Значення тангенціальної складової швидкості в об’ємі топки від
30 до 45 м/с, а поблизу осі топки досягає значення 5-10м⁄с. Значення кутової
швидкості змінюється по перетину топки від 100-200 м⁄с до 225-300 1⁄с, що
забезпечує сепарацію часток палива стінки.

Рисунок 1 – Розподіл складових швидкості потоків по перетину топки.
На рисунку показано тангенціальну та осьову складові швидкості.
Дані інших робіт [2] вказують, що структура потоків відрізняється від
квазіциліндричної. Тому математичні моделі потребують експериментальної
перевірки.
Література.
1. Knyshenko Y.V. et al. Tekhnicheskaya mekhanika- Technical mechanics,2012, no.4, pp.5666.
2. Белоусов А.С. и др. Экспериментальные исследования полей скоростей в аппарате со
встречными закрученными потоками. Успехи в химии и химической технологии. Т. XXVI,
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ТЕХНОЛОГІЯ АКУСТИЧНИХ НАНОТРУБ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ВОДИ
Шилін В.В. канд. техн. наук, доц., Лукашенко С.В. канд. техн. наук, доц.,
Філатов С.В. зав. лаб., Лівенська А.А. здобувач вищої освіти
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Наразі, питання щодо обробки природних вод є надзвичайно актуальним
на науковому рівні. Науковці та виробники з усього світу зайняті пошуком
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інноваційних технологій для очищення природної води щоб задовольнити
потреби споживачів у якісній питній воді. Літературний аналіз закордонних
джерел, показав, що технологія акустичних нанотруб є одним з тих нових
методів очищення води. Проте, це може зайняти деякий час, перш ніж вона
потрапить на ринок.
Технологію акустичних нанотруб винайшли вчені з Nasa’s Johnson Space
Center. Унікальний аспект технології є його використання акустики замість
тиску для направлення води через вуглецеві нанотруби малого діаметру.
Винахід вимагає меншої потужності, ніж звичайні фільтраційні системи, і
добре підходить для різних потреб у воді. Головною ідеєю процесу є
виштовхування води від забруднюючих речовин, а не видалення забруднюючих
речовин з води.
Основне застосування технології акустичних нанотруб - це комунальні
водогосподарські установи, медичні установи, лабораторії, установи для
опріснення, промислові об’єкти, очисні споруди та споживчий сегмент.
Процес роботи такої технології наступний: вода входить до пристрою та
контактує з фільтрувальної матрицею, яка може бути виготовлена з полімерних,
керамічних або металевих сполук (залежно від вимог кінцевого використання).
Вуглецеві нанотруби всередині матриці дозволяють лише молекулам води
пройти далі, залишаючи позаду будь-які більші молекули та забруднюючі
речовини. Особливим аспектом є використання акустики щоб допомогти
провести воду через фільтр. Осциляторний контур, приєднаний до матриці
фільтра, поширює акустичну вібрацію, що ще більше змушує молекули води
роз'єднуватися і рухатися через фільтр. Таке використання акустики також
усуває залежність від сили тяжіння (а отже, орієнтації фільтра) для
переміщення води через пристрій. Коли вода, що виходить з системи
зменшується до заздалегідь заданого значення, запускаються цикл очищення
для видалення осадку зі входу фільтра.
Переваги використання такої технології очищення :
 ефективність (виробляє чисту воду шляхом усунення забруднюючих
речовин);
 раціональність (вимагає меншої потужності, ніж звичайні системи
фільтрації, наявність дистанційного керування та використання сонячної
енергії);
 не залежить від сили тяжіння;
 дозволяє використовувати єдиний фільтр або великий набір
інтегрованих фільтрів, залежно від потреб фільтрації;
 широке застосування (може використовуватися для різних галузей,
починаючи від промислових до споживчих потреб води).
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Таким чином, використання акустичних нанотруб в процесі фільтрації
дозволить більш ефективно очищати поверхневу води для питного
водопостачання при менших затратах. Впровадження нової інноваційної
системи не відбувається так швидко. Проте, великим кроком може стати
використання цієї технології на невеликих установах та визначення практичної
ефективності.
Література.
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Filtering Water with Acoustics Nanotube Technology [електронний ресурс] –
Режим доступу до ресурсу: https://www.nasa.gov/centers/johnson/
2.
Five Futuristic Water Purifying Technologies [електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: https://www.thehealthsite.com/diseases-conditions
3.
Latest water purification technologies [електронний ресурс] – Режим доступу до
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АНАЛІЗ РОБОТИ РОЗЧИННОЇ ОБОЙМИ КАМ’ЯНОЇ КЛАДКИ,
АРМОВАНОЇ НЕМЕТАЛЕВОЮ АРМАТУРОЮ
Шемет Р.М. канд. техн. наук, доц., Якименко М.В. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Задачі підвищення несучої здатності окремих кам‘яних елементів
будівель, що надбудовуються або ремонтуються є актуальними в наш час.
Одним з основних способів підсилення кам‘яних конструкцій є заключення їх в
обойму, яка армується металевою арматурою.
В Україні сьогодні випускається широка номенклатура неметалевої
композитної арматури, виготовленої на основі безперервного базальтового або
скляного ровінгів.
Авторами проведений аналіз роботи розчинної обойми, армованої
неметалевою композитною арматурою періодичного профілю на основі
склоровінгу та базальторовінгу.
Методом дослідження було чисельне моделювання армованої кам’яної
конструкції. В розглянутих конструкціях армування здійснювалось
арматурними сітками з металевої, базальто- та склопластикової арматури.
Аналіз роботи армованої кам’яної конструкції виконано з використанням
програмного комплексу «SCAD». В розрахунках використовувались отримані
експериментально характеристики неметалевої арматури.
Для порівняння результатів було використано арматуру одного і того ж
діаметру для трьох варіантів армування (метал, склопластик та
базальтопластик). Вихідні дані для розрахунку підсиленого простінка були
такими ж, як і при розрахунках за методиками ДСТУ.
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Розглядались три варіанти конструкції обойми - без армування та з
армуванням металевою та неметалевою арматурами.
Проведені розрахунки простінків з армуванням сталевою та неметалевою
арматурами та аналіз їх напружено-деформованого стану довели доцільність
використання полімерної композитної арматури для армування обойм при
підсиленні кам’яних конструкцій. При порівнянні роботи неармованого
простінка з армованими, спостерігається зменшення напружень в кам’яній
кладці за рахунок перерозподілу напружень з кам’яної кладки на сталеву або
композитну арматуру.
Результати розрахунків показали, що для забезпечення несучої здатності
підсилюємого простінка потрібна менша кількість неметалевої арматури. При
підсиленні простінків, розташованих в підвалах та цокольних поверхах,
доцільність використання неметалевої арматури не викликає сумнівів.

АСПЕКТИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ
ПРИ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ
Каржинерова Т.І. канд. техн. наук, доц.,
Харківський національний університет будівництва і архітектури
Практика ревіталізації існуючих промислових і цивільних будівель, що
представляють собою історичну та архітектурну цінність, їх реконструкції стає
широко відомою протягом останнього часу.
Спорудження, які реконструюються, найчастіше, вже вписані в історично
сформовану забудову та вимагають індивідуального підходу та нестандартних
рішень. Аналіз технічного стану існуючих конструкцій будівель по результатах
обстеження, показує, що дефекти, які з'явилися під час тривалого терміну
експлуатації мають, в основному,несучі конструкції в тому числі фундаменти,
стіни і перекриття підвальних приміщень, цокольних поверхів.
В тих обставинах, коли будівля зберегла свою якість, але втратила
зовнішній вигляд, реконструкція є альтернативою демонтажу. Також вона може
стати оптимальним рішенням у ситуації, коли потрібно змінити внутрішній
простір, а експлуатація старої будівлі, вимагає постійного ремонту та веде до
невиправданих витрат.
Труднощі при дослідженні надійності будівель пов'язані з використанням
різних матеріалів за фізичними та структурним властивостям. Стабільність
показників якості та ефективності функціонування будівлі в цілому, залежить
від надійності конструкцій та систем.
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Крім цього при реконструкції може здійснюватися зміцнення,
відновлення та часткове зведення нового фундаменту. При виконанні
ремонтно-відновлювальних робіт підземної частини будівель для збільшення
термінів їх експлуатації виконують комплекс заходів, головними з яких є:
посилення та відновлення несучих конструкцій, водозниження - улаштування
дренажних систем, а також проведення гідроізоляційних робіт.
Неодноразові аварії водопровідних мереж, в результаті яких
зволожувалися грунти основ фундаментів, багаторазові перебудови будівель,
облаштування їх різними каналами, отворами, прорізами - все це істотно
послаблювало несучу здатність фундаментів і стін будівель, що давно
експлуатуються. За останні роки міська забудова, що склалася в індустріальних
міст часто зазнає змін: промислові будівлі часто перебудовуються в громадські
(наприклад, заводські цехи - в розважальні чи торгові центри, кіно, палаци та
ін.). Це вимагає проведення робіт з реконструкції, або підсиленню фундаментів.
У зарубіжній та вітчизняній практиці відомо багато прикладів, які наочно
демонструють специфіку будівельних робіт в умовах перепрофілювання
будівель, що в той же час вимагає розробки та впровадження нових
організаційно-технологічних рішень по реконструкції та відновленню
фундаментів.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИСТРОЮ М'ЯКОЇ ПОКРІВЛІ
З МЕМБРАН.
Джалалов М.Н. канд. техн. наук, доц., Сергєєва А.О., Джафарова А.М.,
Айвазян М.В.
Харківський національний університет будівництва і архітектури
Мембранна покрівля стала останнім часом вкрай популярна, що не дивно,
оскільки вона володіє відмінними технічними показниками, а головне - проста
в застосуванні і експлуатації. Вперше мембрана була представлена більше 50
років тому і з тих пір утримує лідируючі позиції на ринку. В Європі їй вже
давно і беззастережно віддали перевагу, покривши з її допомогою майже 80%
дахів, а тепер вона завойовує довіру і в Україні.
В даний час мембрана є одним з найбільш сучасних видів покрівельних
матеріалів. Особлива технологія монтажу матеріалу дає можливість створити
безшовне
покриття,
що
володіє
підвищеними
гідроізоляційними
властивостями. Покриття виробляються зі штучних видів каучуку і полімерів і
в більшості випадків використовуються для створення плоских і трохи похилих
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покрівель. Основні види мембран поділяються на три типи м'яких покриттів для
покрівлі:
- мембрани;
- покрівлі бітумне-полімерного типу;
- рідкі (мастичні) матеріали для покрівлі.
Кожен різновид має свої механічні, фізичні та експлуатаційні
характеристики. У деяких джерелах мембранними можуть називатися і
матеріали на бітумне-полімерній основі, оскільки в англомовних довідниках
технічний термін "мембрана" застосовується до будь-яких різновидів
покрівельних рулонних матеріалів.
Мембранні покрівлі поділяють на три види:
- ПВХ мембрана;
- ЕПДМ мембрана;
- ТПО мембрана.
Основні якості ПВХ-мембран - міцність, гнучкість, вологонепроникність,
пожежостійкість
(клас
Г1/Г2),
морозостійкість,
неокислюваність, несхильність впливу сонячних променів і впливу хімічних
речовин.
При укладанні мембран використовується всього один шар цього
матеріалу, що значно зменшує витрати і знижує час робіт. Монтаж мембранної
покрівлі можна проводити в холодну пору року, укладання цього матеріалу не
залежить від погодних умов.
Ефективність цього матеріалу підтверджується ще однією здатністю, якої немає
ні в яких інших покрівельних матеріалів: мембрани можуть випускати пар, який
накопичується в шарі утеплювача, таким чином перешкоджаючи прояву
процесу гниття, - тому така конструкція прослужить не один рік.
Серед недоліків ПВХ мембрана треба відзначити наступні:
-наявність летючих пластифікаторів, що знижують екологічність матеріалу і в
процесі випаровування руйнують механічну міцність покриття;
-втрата кольору;
-низький рівень стійкості до впливу олій, розчинників, бітумних сумішей.
ВИСНОВКИ:
В даний час мембрана є одним з найбільш сучасних видів покрівельних
матеріалів. Покриття виробляються на основі штучних видів каучуку і
полімерів і в більшості випадків використовується для створення плоских і
трохи похилих покрівель.
Особливість монтажу мембран ПВХ складається в застосуванні
зварювання гарячим повітрям, для здійснення якої використовується спеціальне
обладнання: автоматичні і ручні зварювальні машини. Монтаж мембранної
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покрівлі може здійснюватися трьома способами: за допомогою гарячого
зварювання, за допомогою баластного кріплення, механічним способом.

РОЗРАХУНОК РОЗГАЛУЖЕНОЇ НИЗЬКОНАПІРНОЇ
ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ
Рязанцев О.І. канд. техн. наук, доц., Шилін В.В. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Існує достатньо велика кількість "локальних" систем водопостачання, до
яких відносять системи водопостачання окремих груп будівель, домоволодінь
або зрошувальні системи, які характеризуються наявністю джерела з
обмеженою продуктивністю, нерівномірністю водовідбору, спрощеною
конструкцією [1]. Але головна особливість зазначених систем полягає у тому,
що напори у вузлах мережі є низькими й їх величина може бути сумірної з
втратами напору, що обумовлює появу в окремих вузлах мережі від’ємних
значень вільних напорів, а це в свою чергу спричиняє появу на окремих
ділянках безнапірного руху.
В роботі [2] розглядалась схема тупикового водопроводу, що складається
з ряду послідовних ділянок (рис.1) і методика розрахунку такого трубопроводу
з можливістю виникнення на окремих ділянках безнапірного режиму, що в
свою чергу може створити ситуацію з неможливістю здійснення відбору води в
окремих точках водовідбору. Також є можливим виникнення безнапірного
режиму на одній частині розрахункової ділянки із збереженням напірного в
межах іншої її частини, що також потребує перегляду визначення втрат напору
на ділянці. В дійсності мережі можуть мати більш складну конфігурацію, тобто
мають не одну а дві, три або більше гілок – відгалужень (рис. 2), тому слід
враховувати взаємний вплив окремих гілок мережі одна на одну.
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Рисунок 1 – Схема водопровідної мережі
При розрахунках розгалуженої водопровідної мережі, схема якої
наведена на рисунку 2, виконуються такі самі операції, які були запропоновані
для схеми на рисунку 1, але в цьому випадку, за умови одночасної роботи всіх
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або декількох гілок мережі, потрібно на кожному кроці розрахунків виявляти
так звані "нові диктуючи точки" – вузли з найбільшими вільними напорами й
відповідно – більшими витратами.
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Рисунок 2 –Розрахункова схема розгалуженої водопровідної мережі
1, 2, … 11 – точки водовідбору
В одному випадку значення переважної більшості позначок вузлів однієї
гілки можуть суттєво відрізнятися від позначок вузлів іншої – в цьому випадку
уся витрата потрапить на нижче розташовану частину мережі. Задача
ускладнюється у випадку малої відмінності позначок вузлів на різних гілках – в
цьому випадку потрібно паралельно враховувати "диктуючи точки" на різних
відгалуженнях.
При розрахунках через невеликі напори на окремих ділянках за умови
існування напірного режиму втрати напору підраховані за рекомендаціями [3]
можуть відрізнятися від дійсних.
Література:
1. Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення: [Текст] підручник / В.О.Орлов,
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЧНОЇ ЗМІННОЇ
ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ОЧИЩЕННІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
Сироватський О.А. канд. техн. наук, доц., Ісакієва О.Г. канд. техн. наук, доц.,
Сорокіна В.Ю. канд. техн. наук, доц., Гайдучок О.Г. канд. техн. наук, доц.,
Пащенко В.А. здобувач вищої освіти
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Якісний склад вод більшості відкритих водних об’єктів України
характеризуються невисокими концентраціями завислих речовин, які
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представлені дрібнодисперсними фракціями (а саме: колоїдні речовини, мул,
пісок і глина). Більшість поверхневих вод Україні вважаються достатньо
забрудненими і собівартість очищення такої води до питної якості кожного
року суттєво зростає. Зі збільшенням чисельності мешканців міст зростає
навантаження на водоочисні споруди. Це призводить до зменшення
ефективності
очищення
та
збільшенню
ймовірності
потрапляння
забруднюючих речовин в поверхневі води.
Технологічною схемою очищення поверхневих вод для питного
водопостачання залишається двоступенева схема відстійник-фільтр. В сучасних
умовах головними недоліками даної схеми є невисока ефективність затримання
дрібнодисперсних часток завислих речовин і низька відносна продуктивність
споруд.
На нашу думку, інтенсифікувати дану схему можливо за рахунок
впровадження фільтру з автоматичною змінною фільтрацією (рис.1).
Автоматична змінна фільтрація (з англ. Automated Variable Filtration або
AVF) – це технологія, в якій очищення здійснюється безперервно, за рахунок
противотоку води і фільтруючого завантаження. Під час процесу утворюється
чиста вода, яка в подальшому може використовується для очищення самого
завантаження. Таким чином, усувається необхідність в промивці. Дана споруда
використовує безперервно очищені фільтри з низхідним шаром, вбудовані в
змінний масив. Двоступенева конфігурація системи об'єднує два набори
фільтрів, які можуть функціонувати як у послідовному, так і в паралельному
режимі. Процес забезпечує доставку води з якістю, еквівалентною технології
мікрофільтрації. Ця споруда не містить рухомих частин і споживає менше
електроенергії, що дозволяє заощадити на експлуатаційних та технічних
витратах.
Досвід закордонних фахівців, які використовували цю технологію,
показав, що дана технологія може ефективно видаляти завислі речовини і
бактерії, ніж інші традиційні системи очищення. Ця технологія виявилася дуже
ефективною при видаленні таких мікроорганізмів, як Giardia і Cryptosporidium,
для видалення яких до сих пір були потрібні дорогі мембрани, а спеціально
розроблені завантаження також здатні видаляти з питної води такі
забруднювачі, як миш'як, фториди і сульфати.
Отже, технологія автоматичної змінної фільтрації є дуже перспективної і
може бути впроваджена в існуючі технологічні схеми. Це дозволить
ефективніше затримувати забруднення, а варіанти компонування і вибір
завантаження дозволить знизити експлуатаційні та технічні витрати.
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Рисунок 1 – Фільтр з автоматичною змінною фільтрацією

МЕТОД ПОВНИХ ДІАГРАМ «НАПРУЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЇ», ЯК
ОДИН З ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ТА КОЛОН НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ
Фомін С.Л. д-р техн. наук, проф., Плахотнікова І.А. канд. техн. наук, доц.,
Бутенко С.В. канд. техн. наук, доц., Колєсніков С.М. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Сучасна будівельна наука розробила багато методів для розрахунку
залізобетонних конструкцій на вогнестійкість. Слід згадати такі методи як
метод ізотерми 500°С, зональний метод, метод на основі оцінки кривизни для
колон, спрощений метод для балок та плит [1-3] та інші. Всім цим методам
притаманна певна неточність в розрахунках. Тому завдання підвищення
точності розрахунків залізобетонних конструкцій на вогнестійкість з наукової
точки зору є актуальним.
Для реалізації даної мети одним з шляхів може бути використана
методика розрахунку залізобетонних конструкцій з використанням повних
діаграм деформування "𝜎 − 𝜀".
Діаграмні методи не нові, вони розвиваються ще з 80-х років минулого
століття [4] та добре розвинені для розрахунку перерізів залізобетонних
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конструкцій при нормальних температурах. В основу даного методу має лягти
рівняння діаграми "𝜎 − 𝜀" бетону, що включає в себе параметри класу бетону і
температуру. Таке рівняння в загальному вигляді виглядає так:
𝜎𝑐 = 𝐹(𝑓𝑐 , 𝐸𝑐𝑚 , 𝜀𝑐1 , 𝜃, 𝜀),
(1)
де 𝑓𝑐 – максимальне напруження стиску бетону при нормальній
температурі, 𝐸𝑐𝑚 – січний початковий модуль пружності бетону при
нормальній температурі, 𝜀𝑐1 – деформація максимального напруження при
нормальній температурі, 𝜃 – температура бетону, 𝜀 – поточна деформація.
Рівняння (1) є емпіричним і описує поведінку різних класів бетону при
повному
діапазоні
температур.
Воно
повинно
узгоджуватись
з
експериментальними діаграмами "𝜎 − 𝜀" бетону, які отримують при
випробуваннях зразків бетону на стиск, а також бути дуже близьким до
рівняння діаграми "𝜎 − 𝜀" бетону при нормальних температурах, що міститься в
нормах [5].
Сутність методу повних діаграм «напруження-деформація» для
нормального перерізу полягає в наступному. Розрахунковий переріз
розбивається на елементарні ділянки. Кожна елементарна ділянка
характеризується такими параметрами: площа, координати центру ваги,
температура, деформація, тобто матиме свою діаграму «напруженнядеформація», точніше буде описуватись своїм унікальним рівнянням діаграми
"𝜎 − 𝜀" бетону, яке отримується із загального рівняння (1) і є його частковим
випадком при окремій температурі.
На наступному кроці за допомогою методів будівельної механіки
виконується побудова систем аналітичних рівнянь. Рішення системи рівнянь
для конкретного перерізу дозволяє отримати параметри максимальної несучої
здатності перерізу в даний момент часу і відповідно при даному розподілі
температур та порівняти їх з діючими. Це дозволяє виконати більш якісну та
точну оцінку вогнестійкості перерізу балки чи колони. Аналітичне рішення
системи рівнянь отримати неможливо, особливо при збільшенні елементарних
розрахункових перерізів. Рішення системи рівнянь отримується в числовому
вигляді для перерізу конкретних розмірів та конкретних параметрів армування
за допомогою методу скінченних елементів при розрахунках в комп’ютерних
програмах.
Посилання:
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залізобетонних балок Розрахунок на вогнестійкість. Мінрегіон України. Київ 2015.
[2] ДСТУ-Н Б В.2.6-197:2014 Національній стандарт України. Настанова з проектування
залізобетонних колон Розрахунок на вогнестійкість. Мінрегіон України. Київ 2015.
[3] ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій.
Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1992-12:2004, IDT).
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[5] ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2012 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій.
Частина 1-1.Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, IDT+ EN 1992-11:2004/АС:2010, IDT+NА:2013)

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФОТОІЛЮСТРАЦІЙ ПРИ НАТУРНОМУ
ОБСТЕЖЕННІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД.
Башкіров Г. зав. відділу
Харківський НДЕКЦ МВС
До основних вимог нормативних документів, що регламентують
складання Звітів про технічний стан будівлі (споруди) за підсумками
обстеження будівлі або споруди відносяться відомості про:
- оцінку технічного стану будівельних конструкцій (категорію технічного
стану);
- результати обстеження будівлі (споруди), що обґрунтовують прийняту
категорію технічного стану будівельних конструкцій, об'єкта в цілому;
- обґрунтування найбільш вірогідних причин появи дефектів і
пошкоджень в конструкціях, виявлених в ході обстеження будівлі (споруди);
- оцінку фізичного зносу будівельних конструкцій та інженерних систем
будівлі відповідно до нормативних вимог;
- рекомендації з проведення ремонтно-відновлювальних робіт з усунення
виявлених у ході обстеження дефектів і пошкоджень конструкцій. При
необхідності, розробка варіантів підсилення конструкцій або вузлів будівлі в
цілому.
- результати обмірних робіт (плани, фасади, розрізи, і т.д.) в програмі
AutoCAD.
- схеми і відомості дефектів і пошкоджень з фіксацією їх місць і
характеру, а також посиланням на фотоматеріали, в тому числі схеми місць
виробок, розтинів, зондування конструкцій;
- фотоматеріали об'єкта з описом виявлених в ході обстеження будівлі
(споруди) дефектів і пошкоджень;
при технічному обстеженні будівель та споруд важливим підготовчим та
дослідницьким етапом складання звітів та висновків будівельно-технічних
досліджень є підготовка та складання ілюстративного матеріалу, одним з видів
якого є фотоілюстрації.
Розглядаються питання систематизації складання фотоілюстрацій при
натурному обстеженні будівель по наступним критеріям:
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1) Вид фото - та відео - зйомок будівельних об’єктів та основні її завдання
(орієнтуюча, оглядова, панорамна, вимірювальна, репродукційна, детальна та
ін);
2) Призначення та практичне значення;
3) Стисла характеристика. Об’єкти зйомки;
4) Вимоги до місця зйомки;
5) Характеристика основних технічних засобів.

ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ З
ВИКОРИСТАННЯМ КОМПОЗИТНОЇ АРМАТУРИ ТА
САМОУЩІЛЬНЮВАЛЬНОГО КОРОЗІЄСТІЙКОГО БЕТОНУ
Бондаренко Д.О. канд. техн. наук, доц., Дегтяр Є.Г. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури.
В процесі транспортування стічних вод відбувається руйнація
склепінчастої частини колекторів, в той час як лоткова частина яка, як правило,
постійно заповнена стічними водами залишається неушкодженою (рис. 1).
Використання уцілілої лоткової частини дає можливість відновити колектор з
мінімальними матеріальними та трудовими затратами. При цьому лоткова
частина може розглядатись як основний опорний конструктив, для обпирання
на нього та з’єднання з ним нової конструкції склепу.
Одним із варіантів ремонту та відновлення колектора є створення нової
склепінчастої частини із використанням армованого композитною арматурою
самоущільнюваного корозієстійкого бетону. Ефективним в даному випадку є
застосування укладеної в уцілілий лоток пневматичної опалубки. При цьому
повинен бути забезпечений проміжок для заповнення простору між опалубками
самоущільнюваним корозієстійким бетоном.
Вперше у вітчизняній практиці були розроблені рішення виконувати
ремонтно-відновлювані роботи на колекторах шляхом зведення склепінчастої
частини із використанням армованого самоущільнюваного корозієстійкого
бетону.
В лабораторії університету були проведені експериментальні
дослідження по відновленню склепової частини каналізаційного колектора з
внутрішнім діаметром 800 мм і довжино. 400 м. Для проведення експерименту
в лабораторію були доставлені заздалегідь підготовлені елементи уцілілої
лоткової частини.
Попередні розрахунки несучої здатності нового склепу дали можливість
визначити схему армування із використанням склопластикової арматури. Так,
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при внутрішньому діаметрі склепу 800 мм і довжині експериментальної ділянки
1000 мм поперечна арматура має бути діаметром 4,7 мм з кроком 60 мм,
повздовжня арматура діаметром 4,7 мм у кількості 7 шт.
Для відновлення колектору передбачена наступна послідовність робіт [7]:
очищення колектору від елементів зруйнованої склепінчастої частини;
встановлення пневматичної опалубки у лотковій частині, що зберіглася;
армування склепу колектору, в тому числі з’єднання нової арматури з
випусками арматури лоткової частини що зберіглася; встановлення інвентарної
опалубки
з
боків
пневматичної
опалубки;
бетонування
склепу
самоущільнювальним корозієстійким бетоном; демонтаж пневмо- ті
інвентарної опалубки після набору бетоном необхідної міцності

ОЧИСТКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЗІВ ВАГРАНКОВИХ ПЕЧЕЙ ВІД SO2
В АПАРАТАХ КИПЛЯЧОГО ШАРУ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА
МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ
Півненко Ю.О. канд. техн. наук, асист., Бурда Ю.О. канд. техн. наук, асист.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
В процесі виробництва мінеральної вати під час плавки доломітової і
базальтової шихти при спалюванні коксу утворюються відхідні гази з високою
концентрацією шкідливих речовин, у тому числі сірчистого ангідриду.
Знешкодження відхідних газів являє собою складний технологічний процес та
потребує значних експлуатаційних затрат. В класичних схемах застосовують
мокрі способи очистки, однак через додаткові затрати на витрати води та
системи регенерації застосування таких систем економічно недоцільно на
підприємствах з витратою газів 50-100 тис. м3/год.
Існують три основних способи очистки газів від SO2:
- сухий;
- напівмокрий;
- мокрий.
Мокрий та напівмокрий способи очистки більш ефективні, але їх
застосування обґрунтоване при застосуванні на великих установках. В той час
сухі методи очистки ефективні при роботі вагранкових печей.
Система газоочистки в подібних системах, як правило складається із
трьох ступенів - попередня очистка в циклонах, доочистка від твердих
включень в рукавному фільтрі та абсорбція SO2 у скрубері. Процес мокрого
пиловловлення заснований на контакті забрудненого пилом газового потоку з
рідиною, яка захоплює зважені частинки та виводить їх з апарату у вигляді
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шламу. Апарати мокрої очистки вирішують питання вловлювання твердих
часток та шкідливих газів зокрема оксидусірки.
В даній роботі пропонується також триступінчата схема. Однак в даній
схемі розглядається варіант трьох ступенів сухої очистки. Концентрація
твердих домішок у технологічних газах може сягати 1200-1300 мг/м3. Це може
призвести до забруднення шару абсорберу, тому першим ступенем очистки
необхідно передбачити групу циклонів, що можуть знизити концентрацію пилу
до ~ 200-300 мг/м3. Друга ступінь очистки являє собою апарат киплячого шару
вапна, в даній установці відбувається безпосередньо очистка від оксидів сірки.
Наступний етап очистки – рукавний фільтр з імпульсною регенерацію. На
сьогоднішній день найефективнішими апаратами очистки газів від твердих
домішок є рукавні фільтри з імпульсною регенерацією В рукавному фільтрі
гази остаточно очищуються до концентрації в них пилу близько 10-20 мг/м3.
В якості наповнювача киплячого шару застосовують вапно у
порошкоподібному вигляді та у гранулах. В ході експериментальних та
теоретичних досліджень було виявлено, що більш сталий гідравлічний режим
киплячого шару спостерігається у киплячому шарі порошкоподібного вапна у
порівнянні із гранульованим вапном. Окрім того швидкість зрідження
порошкоподібного вапна сягає 1-1,5 м/с, у той час як для гранульованого
матеріалу така швидкість складає 2-4 м/с в залежності від розміру часток. Слід
відмітити – вартість гранульованого вапна вища за порошкоподібне вапно.
Апарати з киплячим шаром можуть забезпечити високу ступінь очистки
від SO2 за рахунок інтенсивного перемішування та збільшеного контакту газу і
шару вапна у порівнянні з іншими сухими методами очистки.
Недоліками даної системи можуть бути збільшені витрати на
електроенергію при роботі димососів через більший у порівнянні із
аналогічними системи очистки гідравлічний опір та витрати повітря на
генерацію рукавного фільтра. Однак дані недоліки нівелюються відсутністю
водяної системи у запропонованій схемі.
Досліди показали перспективність застосування системи сухої очистки
вагранкових газів та потребують подальшого вивчення. В ході досліджень
гідродинаміки киплячого шару було виявлено більш стабільну структуру шару
порошкоподібного вапна. Результати досліджень дозволяють знизити
експлуатаційні затрати на очистку відхідних газів вагранкових печей. Наступні
дослідження будуть присвячені інтенсифікації масообміну в апаратах очистки
газів від SO2 з киплячим шаром.
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ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ФОСФОРУ
З ВИКОРИСТАННЯМ КОАГУЛЯНТІВ
Айрапетян Т.С. канд. техн. наук, доц., Коробцов О. І. здобувач вищої освіти
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
На даний час велика увага приділяється охороні чистоти водойм.
Погіршення екологічного стану є однією з основних загроз сталому розвитку
країни. Основними забруднювачами природних вод є сполуки фосфору, які при
надходженні до природних водойм обумовлюють розвиток ряду надзвичайно
негативних процесів, зокрема цвітіння води або «евтрофікація».
Основними причинами надходження сполук фосфору у природні водойми
є недосконалість систем очищення стічних вод. На даний час на спорудах
каналізації стоки за вмістом фосфатів очищаються недостатньо. Це
пояснюється відсутністю можливості їх повного видалення за допомогою
існуючих технологій внаслідок того, що протягом останнього десятиліття
відбулися суттєві зміни у кількісному та якісному складі стічних вод.
Враховуючи це, сьогодні велику увагу приділяють технологіям очищення
стічних вод від біогенних елементів, і зокрема, сполук фосфору.
Нові технології зазвичай потребують будівництва додаткових споруд і
значних капітальних затрат, що досить складно в умовах наявної економічної
ситуації. Тому основне завдання, що стоїть перед спеціалістами водного
господарства – підвищення ефективності роботи очисних споруд і установок,
розроблення високоефективних методів інтенсифікації технології біологічного
очищення стічних вод, що скидають у водойми, що дозволить підвищити якість
очищених стічних вод й сприятиме покращенню стану навколишнього
середовища та захисту водоймищ від забруднення шкідливими речовинами.
Очищення стічних вод від сполук фосфору на каналізаційних спорудах
може бути біологічним та/або хімічним методами. Для більш глибокого
видалення сполук фосфору окрім біологічного способу додатково
передбачають вузол хімічного видалення фосфору. Процеси видалення
фосфору під дією хімічних реагентів полягають у переведенні розчинних
ортофосфатів у нерозчинні фосфати, при взаємодії з іонами полівалентних
металів.
На ефективність дії коагулянтів впливає велика кількість факторів. У
технології коагулювання води слід враховувати склад і властивості забруднень
стічних вод, дозу й склад коагулянту, температуру й рН води, умови введення й
перемішування реагуючих речовин.
У практиці очищення стічних вод застосовуються різноманітні схеми, що
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сполучають біологічне очищення із введенням реагентів на різних ступенях
очищення. У світовому досвіді випробувані різні точки дозування коагулянтів
для осадження сполук фосфору: до первинних відстійників (попереднє
очищення); у аеротенки (одночасне симультанне очищення); після аеротенків у
вторинні відстійники. Можна також додавати реагенти в систему обробки
осадів. Кожна з цих схем очищення з застосуванням алюміній або залізо
вміщувальних реагентів володіє як перевагами, так і певними недоліками.
Зараз існує широкий спектр коагулянтів і флокулянтів, придатних для
очищення стічних вод, які суттєво розрізняються за своїм складом,
властивостями та ефективністю. Як реагенти використовують солі алюмінію,
заліза або вапно та ін. Високу ефективність у багатьох випадках дає
застосування сумішей коагулянтів. При цьому забезпечується значне
розширення області оптимальних значень рН і температури. Пластівці
осаджуються більш рівномірно, ніж у випадку застосування окремих
коагулянтів. Відоме застосування суміші хлориду заліза (ІІІ) і сульфату
алюмінію в співвідношенні 1:1. Змішані коагулянти можуть бути отримані як
шляхом готування суміші з готових коагулянтів, так і з відходів.
Вдосконалення таких комбінованих технологічних схем продовжується і
в даний час. Основними напрямами є дослідження ефективності застосування
нових, більш дешевих реагентів, визначення впливу введення реагенту на
біологічні процеси очищення стічних вод.

ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО РЕСУРСУ БУДІВЕЛЬ
І СПОРУД ПІДСИЛЕННЯМ ОСНОВИ
Бутенко А.А. асп., Мозговий А.О. д-р техн. наук, доц.,
Бутнік С.В. канд. техн. наук, доц., Мовчан А.А. інж.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Закріплення ґрунтів основи шляхом введення в’яжучого матеріалу є
класичним методом, який реалізується або ін’єкцією ґрунтів або армуванням
основи ґрунтоцементними елементами (ГЦЕ). Це дозволяє підвищити
параметри основи щодо несучої здатності та жорсткості. Для плитних
фундаментів в результаті підсилення ґрунту відбувається перерозподіл
контактних напружень та змінюється власна деформована схема фундаменту.
Підвищення жорсткості ґрунту призводить до зменшення згинальних зусиль в
плитному фундаменті. Після виконання підсилення ґрунту при зведенні
фундаментів нових об’єктів, зазвичай, влаштовують демпферний шар, що
розподіляє контактні напруження під підошвою на елементи підсилення та
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природній ґрунт основи. В умовах реконструкції будівель та в умовах існуючої
забудови при новому будівництві перевагу відають методам, що не
передбачають виймання ґрунту. До них відносяться бурозмішувальна
технологія влаштування ГЦЕ та струменева цементація грунтів. У випадках,
коли доступ до основи фундаментів не є можливим, для підсилення ґрунту
застосовується ін’єкція грунтів. Залежно від відстані у плані між елементами
армування ґрунту і міцності ґрунтоцементу модуль деформації ґрунту можливо
збільшити у 2-6 і більше разів. Метод ін’єкційного закріплення широко
застосовується на стадії експлуатації та під час реконструкції.
Розглянуто приклад армування основи вертикальними ГЦЕ комплексу
комунального підприємства "Обласний центр онкології" у м. Харків по
вул. Лісопарківська, 4. Територія складена суглинками коричневато-жовтими
від твердої до м'якопластичної консистенції, які мають властивості просідання.
Початковий тиск просідання від 17 до 220 кПа, у верхніх шарах грунту 103 кПа.
Потужність шару вказаного грунту більше 4.8 м. Гідрогеологічні умови
характеризуються відсутністю водоносного горизонту, проте, відмічена
підвищена вологість ґрунту. Ділянка потенційно підтоплювана. Існуючі будівлі
мають фундаменти мілкого закладення, стіни мають тріщини унаслідок
осідання. Це пояснюється тим, що забудова здійснювалась у роки коли не було
норм на проектування в умовах просадочних ґрунтів. Для будівництва нових
секцій багатоповерхових будівель було передбачено проведення заходів по
підготовці основи для фундаментних плит шляхом влаштування ГЦЕ діаметром
505 мм, довжиною 4.0 м за бурозмішувальною технологією. Вертикальні ГЦЕ
армують товщу просадочних ґрунтів інженерно-геологічного елемента (ІГЕ)-3 з
модулем деформації ґрунту E=8 МПа, та занурені в ІГЕ-4 з модулем деформації
ґрунту E=12 МПа: суглинки коричнево-бурі, темно-коричневі, від твердої до
напівтвердої консистенції. Розрахунковий опір підсиленої основи
ґрунтоцементними елементами 200 кПа. Виконано моделювання наступних
варіантів: 1) ґрунт природної будови в заданому стані (без підсилення); 2) ґрунт
підсилений (ГЦЕ) на глибину товщі просідання (довжина ГЦЕ - 4 м); 3)
підсилений грунт ГЦЕ на глибину підстилаючого шару (довжина ГЦЕ - 7м) до
ІГЕ 5. В системі «будівля - фундамент - основа» ґрунт змодельовано шарами
відповідно стислій товщі. Напруження аналізувалися по шару ґрунту,
розташованому під демпферним шаром. Аналіз результатів свідчить, що
найбільш ефективне підсилення ґрунтів відповідає варіанту 2. При довжині
ГЦЕ близько 4 м осідання в межах нормативних та забезпечено рівномірність
осідань. Подальше збільшення глибини підсилення не дає очікуваного ефекту
зменшення осідань та напружень. Розрахунковий модуль деформації шару
ґрунту визначений як середньозважений у межах об’єму ґрунту, який
підсилюється. Осідання фундаментної плити обчислено за розрахунковою
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схемою у вигляді лінійно-деформованого напівпростору методом пошарового
підсумовування і склало 76 мм, що не перевищує гранично допустимого
значення 100 мм. При виконанні робіт з підсилення фундаментів існуючих
будівель необхідно проводити геодезичний моніторинг об’єкту підсилення та
прилеглих будівель і після проведення підсилення та при експлуатаційному
навантаженні.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО
КОАГУЛЯНТУ СУЛЬФАТУ АЛЮМІНІЮ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПИТНОЇ ВОДИ
Душкін С.С. д-р техн. наук, проф., Шевченко Т.О. канд. техн. наук, доц.,
Ткачов В.О. канд. техн. наук, доц, Коробцов О.І. здобувач вищої освіти
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова
Метод очищення води, заснований на використанні явища контактної
коагуляції, називається методом контактного прояснення. Даний метод в змозі
забезпечити високий і стійкий ефект при різних фізико-хімічних умовах
коагуляції, що змінюються за сезонами року з меншими дозами коагулянту, ніж
у звичайній схемі очищення води з відстоюванням та фільтрацією. Всі переваги
контактного методу прояснення води реалізуються в спеціальній споруді –
контактному прояснювачі.
Було встановлено, що контактна коагуляція завислих і колоїдних домішок
води на зернах піску при русі води через зернисте завантаження фільтрів
відбувається значно швидше, повніше, стабільніше при зміні фізико-хімічних
умов коагуляції за сезонами року. І, нарешті, при менших дозах коагулянту, ніж
звичайна коагуляція цих домішок у вільному об'ємі води в камерах утворення
пластівців та у відстійниках.
Контактні прояснювачі – це споруди для прояснення та знебарвлення
води, що поєднують функції камери утворення пластівців, відстійника і
швидкого фільтра; є різновидом швидкого фільтра. Працюють контактні
прояснювачі за принципом фільтрування в напрямку спадання крупності зерен
через шар завантаження великої товщини; їх дія ґрунтується на принципі
контактної коагуляції, яка відбувається при фільтруванні води через зернисте
завантаження (якщо введений коагулянт).
Контактні прояснювачі доцільно застосовувати в одноступеневих схемах
очищення маломутних забарвлених вод, коли загальний вміст завислих речовин
у воді, що надходить на контактні прояснювачі, включаючи завись, що
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утворюється в результаті введення у воду реагентів, не перевищує 150 мг/дм3.
При більшому вмісті зависі у воді різко зростає витрата води на промивку
контактних прояснювачів.
Важливою умовою ефективності роботи контактних прояснювачів є
рівномірний розподіл забруднень за площею і глибиною фільтруючого
завантаження, яке, в основному, залежить від рівномірності розподілу води,
якості завантаження і технологічних параметрів матеріалів, що
завантажуються.
Авторами були проведені дослідження з очистки природної води із
застосуванням модифікованого розчину сульфату алюмінію. В результаті
проведення досліджень встановлено, що модифікований розчин коагулянту
сульфату алюмінію впливає на знебарвлення та зменшення каламутності
маломутних забарвлених вод. Аналіз дослідних даних показує, що ефективність
застосування модифікованих розчинів коагулянтів сульфату алюмінію зі
збільшенням вмісту завислих речовин у вихідній воді підвищується і досягає
максимальних значень 200–350 мг/дм3, далі спостерігається тенденція до
зменшення ефективності, хоча значення забарвленості проясненої води досить
низьке
Дослідні дані свідчать про досить високу ефективність прояснення
маломутних забарвлених вод модифікованим розчином коагулянту сульфату
алюмінію. При цьому вплив модифікованого розчину коагулянту значно більше
при забарвленості води понад 40 град, що має певне значення при очищенні
високозабарвлених вод (наприклад, р. Дніпро). Використання модифікованого
розчину коагулянту дозволяє без погіршення якості прояснення води знизити
розрахункові дози коагулянту в середньому на 30–45%, що підтверджує
доцільність використання модифікованого розчину коагулянту сульфату
алюмінію при проясненні води на контактних прояснювачах.

ФІЗИЧНИЙ ЗНОС З ТОЧКИ ЗОРУ ДОВГОВІЧНОСТІ І НАДІЙНОСТІ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЛІ І СПОРУД
Пригунков О.В. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Оскільки в даний час в експлуатації знаходиться досить велика кількість
будівель та споруд, фактичний термін експлуатації яких перевищив їх
нормативні значення, виникає питання про накопичення величини фізичного
зносу основних несучих конструктивних елементів. Основним недоліком
існуючих нормативних документів таких як «Правила визначення фізичного
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зносу житлових будинків» СОУ ЖКХ 75.11 – 35077234. 0015:2009, є порядок
призначення величин фізичного зносу по окремим конструктивним елементам
на підставі зовнішніх ознак зносу (спостережуваних). При цьому виникає
ситуація коли, об'єкт яких відслужив, або знаходиться на граничних значеннях
нормативного терміну експлуатації, а за зовнішніми ознаками його технічний
стан класифікується як задовільний. при цьому існуючі правила не враховують
факт зміни фізико-механічних властивостей будівельних матеріалів,
накопичення деформацій (втома конструкцій), тощо.
У даній роботі автор провів аналіз на основі моделювання зміни
технічного стану об'єкта в процесі експлуатації на протязі 80 років та зміни
середньозваженої величини фізичного зносу від задовільного технічного стану
(25%) до незадовільного стану (60%), з метою визначення величини приросту
фізичного зносу що виникає в слідстві розвитку прихованих процесів. Значення
величини накопиченого фізичного зносу з урахуванням строку експлуатації що
залишився, який враховує рівень експлуатаційного ресурсу конструктивних
елементів визначений за формулою:
НФЗ 

Т ф × 100
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ф
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де: НФЗ – накопичений фізичний знос, %;
Тф - фактичний термін експлуатації об'єкта;
Тост - строк експлуатації будівель і споруд що залишився (строк корисної
експлуатації).
Таблиця 1 - Зміна величини накопиченого фізичного зносу в процесі
експлуатації будівель і споруд.
Накопичений фізичний знос %,
з урахуванням терміну експлуатації (рік)
СФЗ
20
30
40
50
60
70
80
90
100
25
21,1
28,6 34,8
40,0
44,4 48,3
51,6
54,5
57,1
30
22,2
30,0 36,4
41,7
46,2 50,0
53,3
56,3
58,8
35
23,5
31,6 38,1
43,5
48,0 51,9
55,2
58,1
60,6
40
25,0
33,3 40,0
45,5
50,0 53,8
57,1
60,0
62,5
45
26,7
35,3 42,1
47,6
52,2 56,0
59,3
62,1
64,5
50
28,6
37,5 44,4
50,0
54,5 58,3
61,5
64,3
66,7
55
30,8
40,0 47,1
52,6
57,1 60,9
64,0
66,7
69,0
60
33,3
42,9 50,0
55,6
60,0 63,6
66,7
69,2
71,4
Примітки: СФЗ – середньозважений фізичний знос об'єкта, який визначається
експертним шляхом на підставі поточного технічного стану об'єкта.
На підставі отриманих даних можна зробити висновок про те що, приріст
накопиченого зносу через розвиток прихованих процесів в будівельних
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конструкціях, складає 0,5% в рік. Дану величину необхідно враховувати при
остаточній класифікації технічного стану об'єктів.

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРАХУНКОВОІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕРЕЖ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
ЕКСПЛУАТУЮЧИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Благодарна Г.І. канд. техн. наук, доц., Рибачук Ю.М. асп.
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова
На сьогоднішній день підприємства, які експлуатують системи
водовідведення зустрічаються з рядом проблем, а саме:
 відсутність даних з інвентаризації мереж;
 низькі і занадто високі швидкості руху стічних вод;
 наявність колекторів, що працюють на межі своїх можливостей і не
витримуватимуть додаткового навантаження (від перспективної забудови);
 високий відсоток старих трубопроводів;
 застаріле обладнання;
 неефективне використання енергетичних ресурсів;
 недостатня надійність систем.
Сучасним рішенням, що дозволяє створити інформаційну і математичну
модель мереж водовідведення, оперативно працювати з просторовими даними
мережі водовідведення, а також виконувати гідравлічні розрахунки і
аналізувати їх за допомогою спеціальних інструментів (поздовжній профіль і
тематичні розфарбування мережі, наприклад за швидкостями руху стічних вод
або наповненням колекторів) є розрахунково-інформаційний комплекс (РІК).
РІК – це комплекс, що забезпечує збір, обробку, зберігання, графічне
відображення, систематизацію даних з метою їх ефективного використання при
вирішенні наукових і прикладних завдань, пов’язаних з інвентаризацією,
аналізом, моделюванням та прогнозуванням. Метою створення РІК мереж
водовідведення є:
 проведення інвентаризації мереж та, відповідно, побудова
геоінформаційної системи інженерних мереж включно з інформацією щодо
користувачів системами мереж водовідведення;
 проведення необхідних гідравлічних розрахунків для наступної
оптимізації технологічних процесів водопостачання та водовідведення;
 самостійне супроводження готового комплексу, як невід’ємної
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частини диспетчерської підприємства.
Сам процес створення РІК є досить тривалим і ресурсовитратним.
Виділяють основні етапи побудови РІК системи водовідведення:
 вивчення існуючої документації;
 вивчення документації мереж водовідведення;
 формування електронної карти підоснови;
 створення схеми основних мереж водовідведення;
 створення інформаційного комплексу;
 формування об’ємів стоків, що перекачуються;
 створення гідравлічної моделі;
 підготовка персоналу до експлуатації РІК.
Грамотно побудований РІК і навчений персонал підприємства дозволить:
 провести інвентаризацію інженерних мереж, об’єднати всі дані в
єдиному комплексі, щоденно оновлювати інформацію про елементи мережі і
надалі працювати «не в сліпу»;
 провести математичне моделювання системи мереж водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та інших систем для отримання оптимального
режиму роботи;
 грамотно налагодити взаємодію підрозділів підприємства (аварійнодиспетчерський відділ, ВТВ, головний інженер);
 за допомогою математичного моделювання коректно підбирати вихідні
дані для проектування об’єктів мережі та видачі технічних умов для
підключення нових споживачів;
 на базі розрахунково-інформаційного комплексу побудувати
автоматизовану систему управління технологічним процесом.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
ЕКСПЛУТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ НЕСУЧІХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ТА КАМ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДИНКІВ СПОРУДЖЕНИХ
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ
Бондаренко Ю.В. канд. техн. наук, проф., Шемет Р.М. канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Значна кількість існуючих житлових будинків як м. Харкова так і інших
міст України становлять будівлі зведені в 20-30 роках минулого століття. Як
правило ці будівлі мають до 5-6 поверхів з підвалами і відносяться до III групи
капітальності: будинки кам' яні, звичайні; фундаменти - кам' яні (бутобетоні) :
стіни - кам' яні (цегляні), великоблочні або великопанельні; перекриття –
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залізобетонні, змішані (дерев' яні), а також кам' яні склепіння по металевим
балкам. Плановий термін їх служби (експлуатціі) - до 100 років і добігає кінця.
За минулий період вони часто піддавалися різним не передбачених умовами
нормальної єксплуатаціі впливам:
- часткове руйнування в роки війни з подальшим відновленням з інших не
передбачених проектом матеріалів;
- заміні функціонального призначення приміщень з переплануванням
підвалів і перших поверхів та зміною конструцій, що несуть:
- перепланування квартир з заміною дерев'яних міжповерхових
перекриттів на сталезалізобетонні, облаштуванням нових балконів і ін.
- незадовільні умови експлуатації такі як замочування і зволоження,
агресивна дія навколишнього середовища, порушення температурновологісного режиму.
Як показує практика обстеження таких будинків, нерідко виконувані при
цьому будівельні роботи здійснювались без необхідної технічної документації,
фахівцями недостатньої кваліфікації, що призводило до істотного зниження
жорсткості і міцності окремих ділянок і будівель в цілому. Контроль за
дотриманням відповідних будівельних норм у багатьох випадках відсутній.
У даній роботі як узагальнюючий приклад наведено досвід обстеження,
оцінки технічного стану та розробки технічних рішень щодо посилення несучих
конструкцій підвальних приміщень колишньої котельні в житловому 5
поверховому будинку по вул. Гаршина, 6 в м Харкові.
Основними характерними ушкодженнями конструктивних елементів
обстежених приміщень будівлі є:
- пошкодження монолітних залізобетонних елементів перекриття у
вигляді руйнування захисного шару бетону, оголення і значного корозійного
пошкодження і (або) розриву арматурних стержнів;
- пошкодження колон каркаса у вигляді тріщин уздовж арматурних
стержнів які прокорродіровавшіх, руйнувань захисного шару бутобетону
внаслідок спучування корозійного шару арматури, істотне зменшення перетину
арматурних стержнів;
- для зовнішніх і внутрішніх стін це часткова або повна відсутність
розчину в швах цегляної кладки, ослаблення поперечного перерізу кладки стін
отворами для прокладки мереж інженерних комунікацій, каналами димоходів
та опалювальних систем будівлі, руйнування кладки в результаті механічних
впливів, морозобій.
На основі детального обстеження, визначення реальних характеристик
міцності матеріалів пошкоджених конструкцій та перевірних розрахунків
прийнято рішення про необхідність відновлення їх несучої здатності і
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забезпечення подальшої нормальної експлуатації цих елементів і будівлі в
цілому.
При розробці документації по відновленню міцності і жорсткості
виявлених непридатних до нормальної експлуатації і аварійних несучих
конструкцій були запропоновані технічні рішення, що дозволяють максимально
включити в роботу елементи підсилення колон і перекриттів.

ТИПОЛОГІЯ ДЕФЕКТІВ ТА ПОШКОДЖЕНЬ МЕТАЛЕВИХ НЕСУЧИХ
ВЕЖ ДЛЯ ДИМОВИХ І ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ТРУБ, СТАТИСТИЧНИЙ
АНАЛІЗ ПОШКОДЖУВАННОСТІ
Яровий С.М. д-р техн. наук, доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Металеві несучі вежі для димових та вентиляційних труби є складовою
частиною багатьох технологічних процесів промислових підприємств і вихід їх з
роботи призводить до зупинки всього виробництва.
Велика кількість димових та вентиляційних труб та їх несучих веж
промислових підприємств працюють протягом 50-70 років при розрахунковому
терміні 50 років.
При значних термінах роботи і складних умовах експлуатації проблеми
безпеки та збереження висотних споруд, забезпечення довговічності та розрахунок
залишкового ресурсу, подовження термінів експлуатації потребують подальшого
дослідження. Оцінка технічного стану конструкцій металевих труб та їх несучих
веж на основі здобутих даних при обстеженні, визначення причин виникнення
різних пошкоджень, прогнозування їх розвитку, рекомендації по їх усуненню дають
змогу забезпечення надійності та безпечної експлуатації конструкцій.
Таким чином, дослідження по забезпеченню надійності металевих димових і
вентиляційних труб та їх несучих веж, дослідження сукупної дії динамічних,
температурних, корозійних та експлуатаційних впливів, оцінка довговічності та
визначення залишкового ресурсу, розробка методів і варіантів усунення
пошкоджень є актуальним напрямком.
Під час експлуатації вони піддаються значним вітровим, температурним,
корозійним, сейсмічним та іншим впливам, що призводить до виникнення суттєвих
пошкоджень конструкцій.
Усі ці чинники несприятливо позначаються на експлуатаційній довговічності
металевих несучих веж та призводять до утворення і накопичення значної кількості
дефектів і пошкоджень.
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Вихідними даними для аналізу пошкоджуваності металевих несучих веж для
димових та вентиляційних труб слугують матеріали висновків про технічний стан і
експертиз промислової безпеки 25 несучих веж.
Усі основні дефекти і пошкодження віднесені до однієї з трьох категорій
небезпеки (категорії А, Б, В) і класифіковані в табличній формі залежно від виду і
місця розташування, ймовірних причин виникнення, з визначенням методів
виявлення і ознак виникнення, з описанням заходів щодо попередження їх
подальшого розвитку.
Проведено статистичну оцінку величин та характеру пошкоджень виявлених
дефектів та пошкоджень металевих несучих веж, удосконалено визначення категорії
небезпеки основних типів дефектів і пошкоджень, встановлено гранично допустимі
значення пошкоджень в залежності від категорії небезпеки і технічного стану (
категорії I, II, III, IV).

БАГАТОСЕКЦІЙНА ОСВІТЛЮЮЧА ЦЕНТРИФУГА
ЗІ ЗМІННОЮ ШИРИНОЮ СЕКЦІЇ
Карагяур А.С. д-р техн. наук, доц., Сироватський О.А. канд. техн. наук, доц.,
Гайдучок О.Г. канд. техн. наук
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Вороненко В.О.
Комунальне підприємство «Харківводоканал»
Використання центрифугуючих пристроїв для освітлення води –
перспективний напрям в технології водопідготовки для станції невеликої
продуктивності. Відцентрові сили, які можливо створити в таких апаратах,
набагато перевищують силу тяжіння. Це дає можливість осадженням видаляти
досить дрібнозернисту завись, що робить освітлюючі центрифуги ефективним
засобом попереднього очищення води перед її подачею для доочищення на,
наприклад, установки мембранної мікро- чи ультрафільтрації.
Розділення циліндричними вставками робочого простору центрифуги на
секції з невеликою шириною осадження по аналогії з тонкошаровими
відстійниками значно сприяє підвищенню ефекту освітлення. Важливим
питанням є розподіл потоку між секціями. Це з одного боку впливає на якість
очищення, з іншого – на потужність, яка витрачається на розкручування води,
що обробляється.
В попередніх дослідженнях нами було обґрунтовано, що при підборі
конструктивних та технологічних параметрів освітлюючої центрифуги слід
приймати їх значення близькими до критичних, тобто таких, при яких
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починається змив осаду з поверхні осадження. Застосування пристрою з
параметрами, відмінними від цих значень, призводить або до завищених
енергетичних затрат, або до різкого погіршення якості очистки. Для розрахунку
критичних значень числа Фруда була отримана залежність. Запропоновано
розподіляти по секціям потік таким чином, щоб якість очищення та критичне
значення числа Фруда (тобто змив осаду починався одночасно) в кожній секції
були однаковими. Для цього ширина секції в залежності від місця її
розташування (радіусу) повинна змінюватися згідно залежності
0, 282

ri  ri 
 
r1  R  ,
де і – номер секції (нумерація йде від зовнішніх секцій до внутрішніх);
r1 – ширина 1-ої секції; rі – ширина і-ої секції; rі – зовнішній радіус і-ої секції;
R – зовнішній радіус центрифуги.
При такому розподілі потоку швидкість руху води в кожній секції теж
зменшується від зовнішніх до внутрішніх згідно деякій закономірності.
Необхідний розподіл досягається за допомогою відповідної кількості отворів на
вході та виході з секції. Таке рішення дещо ускладнює конструкцію пристрою.
Продовжуючи тему удосконалення освітлюючих центрифуг з метою
підвищення ефективності їх застосування, нами запропоновано розподіляти
потік між секціями із умови однакової якості очищення та однакової швидкості
потоку. Ширина секцій в даному випадку повинна змінюватися згідно залежності
ri ri
 .
r1 R
Але при цьому буде відбуватися змив осаду у внутрішніх секціях. Щоб не
допустити змиву осаду рекомендовано для кожної секції відділити зону
освітлення від зони накопичення осаду шляхом установки перфорованої
циліндричної вставки.
Також важливою перевагою такого рішення є можливість за рахунок
зменшення ширини першої і відповідно наступних секцій не тільки регулювати
якість очищення, але й продуктивність апарату. Для першого варіанту
організації потоку зменшення ширини секції призводить до зменшення
критичного значення швидкості і, відповідно, продуктивності пристрою.
Підвищити продуктивність можливо тільки за рахунок або збільшення
кількості пристроїв, або частоти обертання, або розмірів. Відповідно,
збільшуються питомі (на одиницю продуктивності) енергетичні затрати. Для
другого варіанту такі обмеження відсутні, запропоноване удосконалення є
вигіднішим з точки зору експлуатації.
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ
- ПОСТІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЛІ
Самородов О.В. д-р техн. наук, доц., Убийвовк А.В. канд. техн. наук, доц.,
Дитюк О.Є. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Інструментальний моніторинг напруженого стану системи «грунтова
основа – пальово-плитний фундамент» торгівельно-розважального центру
«Нікольський» по вул. Пушкінській, 2 у м. Харкові (Україна) виконувався у
рамках науково-технічного супроводу будівельного об’єкту співробітниками
ХНУБА [1].
Загальні види будівлі в процесі будівництва представлені на рис. 1.

Рис. 1. Загальні види будівельного об’єкту в процесі будівництва
На об’єкті будівництва при виконанні робіт нульового циклу було
встановлено 23 (двадцять три) датчики двох типів: тензодатчики (Strain meter:
Strain meter VWS 4000, Rebar Strain meter VWS 4000) – для визначення
напружень у стволах бурових паль та у верхній і нижній сітках армування
плити ростверку, а також датчики тиску грунту (Pressure Cell: Pressure Cell
VWTPC-4000, Pressure Transducers 4800-1-350), що були розміщені під
підошвою плити.
Відповідно до архітектурно-конструктивних рішень була розроблена
аналітична BIM-модель будівлі у програмі Revit (рис. 2), яка зручно
інтегрується з розрахунковим комплексом SOFISTIK (рис. 3), у якому виконані
розрахунки конструкцій будівлі у системі «основа – фундамент – споруда» за
першою і другою групами граничних станів.
Основою метою організації інструментального моніторингу є нагляд за
технічним станом будівельного об'єкта, його частин, окремих конструкцій та
грунтової основи з оцінюванням їх деформацій та несучої здатності, стійкості
та придатності до експлуатації з метою забезпечення безпечного зведення та
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експлуатації за допомогою безперервних спостережень у змінах параметрів
напруженого стану конструкцій та оцінювання визначених змін [2-6].

Рис. 2. Аналітична модель (Revit)

Рис. 3. Розрахункова модель (SOFISTIK)

Напружений стан окремих конструктивних елементів будівлі та ділянок її
основи реєструється датчиками системи моніторингу, які дозволяють
отримувати дані від реакцій об'єкту на зовнішні та внутрішні навантаження і
впливи.
Постійний контроль технічного стану будівлі з використанням
автоматизованої
системи
моніторингу
здійснювався
на
найбільш
відповідальних за критеріями безпеки конструкціях і ділянках. При цьому
використані прилади i обладнання з автоматичним зберіганням, обробленням i
передачею результатів вимірювань.
Граничні значення параметрів напруженого стану визначаються за
критеріями граничних станів елементів будівлі, що відповідають умовам, за
яких настає неможливість виконання ними своїх функцій за технічними
причинами, до яких можна віднести небезпеку руйнування окремих елементів,
втрату загальної стійкості тощо.
Класифікація категорій технічного стану окремих конструкцій або об’єкта
в цілому в залежності від результатів використовуються для прийняття рішень
про:
- можливість подальшого будівництва та експлуатації Об’єкту;
- обмеження поверховості Об’єкту будівництва;
- переведення об’єкта в режим експлуатації з обмеженими
навантаженнями;
- виконання протиаварійних заходів та мiнiмiзацiї негативних наслідків;
- підсилення несучих конструкцій об'єкту;
Критерієм оцінки технічного стану конструкцій будівлі є знаходження
контрольованих параметрів у заданому діапазоні безпечних значень.
Висновок: на даний час за результатами моніторингу напруженого стану
системи «основа – фундамент» будівлі можна констатувати, що конструкція та
грунтова основа комбінованого пальово-плитного фундаменту мають достатній
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резерв несучої здатності для сприйняття проєктних розрахункових навантажень
та впливів для нормальної експлуатації будівельного об’єкта.
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АРХІТЕКТУРНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ ЗАХОДИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ
ДИТЯЧИХ УСТАНОВ НОВОГО ТИПУ
Коваленко А.С. канд. техн. наук, доц., Сорочан О.М. канд. техн. наук, доц.,
Годун Т.М.ст. викл., Пузачова А.С. ст. викл.
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Кожен тип будівлі – це архітектурна відповідь на запит суспільства, що
потребує матеріального середовища для організації соціальних процесів. Дитячі
установи не виняток, а скоріше – об'єкт, який в архітектурі найбільш яскраво
відображає тенденції суспільного розвитку. У сучасній практиці проектування і
будівництва виникає серйозна проблема в області архітектури дитячих установ.
На сьогоднішній день ці будівлі, побудовані за типовими проектами
радянського періоду, багато в чому не відповідають сучасним вимогам.
Проектування дитячого середовища, зокрема середовища дитячої установи, в
якій дитина проводить значну частину свого життя, є нагальним завданням і
найважливішою проблемою, яка стоїть в даний час перед людством. Сьогодні
будівлі повинні бути не тільки функціональними і красивими, але і відповідати
вимогам довговічності, енергоефективності, практичності, екологічності та
архітектурно-планувального формування будівлі. Всі ці вимоги, на щастя,
набувають все більш важливе значення і в перспективі передбачають стати
невід'ємною частиною кожного проекту. Сьогодні найбільший відсоток
енергоефективних будівель - це громадські та виробничі будівлі. Що стосується
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екологічно стійких дитячих установ, то їх поки не так багато. Сучасні тенденції
проектування дитячих установ простежуються в ряді будинків, зведених в
останнє десятиліття в Західній Європі. Архітектурні та конструктивні заходи
при проектуванні дитячих установ нового типу для регіонів нашої країни
однозначно повинні використовувати концептуальні підходи із зарубіжних
прикладів.
В сучасних дитячих установах необхідно передбачити приміщення
загальнорозвиваючого призначення (ізостудії, галереї, лінгвістичні класи і т.п.)
які являють собою не менш цікаві можливості для організації короткочасних
груп мобільного, багатофункціонального і універсального простору для дітей
різних вікових груп. Тому є сенс у створенні нового мобільного, універсального
простору за рахунок поділу одного великого зального простору на приміщення
для кожної вікової групи і об'єднання цих приміщень кімнатами загального
користування (музичний клас, ізостудія, клас історії рідного краю, скульптура,
буфет).

Рисунок 1 – Кольорова композиція дитячої установи
Таким чином, сама архітектурна форма дитячого закладу повинна бути
максимально наближена до людини. Це досягається масштабністю і геометрією
приміщень і будівлі в цілому, вирішеною в органічному ключі і з «теплих»,
довговічних та практичних матеріалів, таких як композитні панелі.
Найважливішим композиційним засобом у руках архітектора при проектуванні
є колір і світло – невіддільні і навколишній світ сприймається кольоровим
завдяки променям світла, що відбиваються від небосхилу, різних предметів.
Людський зір має чудову функцію сприймати весь світ кольоровим (рис.1). Але
колір може викликати не тільки позитивні емоції, а й негативні. Завданням
архітектора, який розробляє композицію кольорів, є досягнення максимального
сприяння кольорів для покращення життєдіяльності людини. Тому переважно
одним із факторів, що впливають на композицію будівель дитячих дошкільних
установ – є вибір кольорової гами будівлі та геометрія приміщень.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО – ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
СКЛАДОВИХ ТА ФОРМОУТВОРЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІБРАЦІЙНИХ
МАШИН ІЗ МІНІМІЗАЦІЄЮ МЕТАЛОЄМНОСТІ
Назаренко І.І. д-р техн. наук, проф.,
Київський національний університет будівництва і архітектури,
Нестеренко М.М. канд. техн. наук, доц., Нестеренко Т.М. канд. техн. наук, доц.,
Ведмідь В.В. асп.
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Складність досліджень пов’язана з різними факторами: збільшення
кількості скінченних елементів, використання різних типів скінченних
елементів у одній чисельній моделі, завдання механічних властивостей гумових
опор площадки, моделювання різних видів навантажень (статичних та
динамічних), моделювання зварних швів просторової рами.
Дослідження напружено-деформованого стану рами віброплощадки
ВПГЛ-6,3×3,2 виконувалось в програмному комплексі скінчено елементного
аналізу ANSYS/LS-Dyna. При задаванні робочих навантажень визначено, що
найбільші сумарні переміщення елементів рами (рис. 1) спостерігаються у
зовнішніх елементах рами, їхня максимальна величина становить 0.0615 мм.
Переміщення в вертикальному напрямку – по осі z, мають як додатні, так
і від’ємні значення (рис. 2), що говорить про наявність невеликих прогинів
(0.0569мм) на консольних ділянках рами, та місцевих вигинах на бокових
швелерах рами.
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Розподіл еквівалентних напружень спостерігаються в місцях зварювання
вертикальних та горизонтальних швелерів біля місця кріплення вібратора
(рис. 3). Значення цих напружень менші за максимальні нормативні
напруження, що свідчить про забезпечення міцності зварних швів.
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Рисунок 3 – Розподіл еквівалентних напружень рами з вертикальним
вібратором (верхній лист умовно не показаний)

ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВАКУУМ-ПРЕС ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РАСТРУБНИХ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБ
Шаповал М.В. канд. техн. наук, доц., Вірченко В.В. канд. техн. наук, доц.,
Криворот А.І. канд. техн. наук, доц.
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка
Незважаючи на широкий асортимент керамічних виробів, різноманітність
їхніх форм, фізико-механічних властивостей та видів сировинних матеріалів,
основні етапи виготовлення таких виробів спільні: потрібно здійснити
видобуток сировинних матеріалів, підготувати сировинну масу, сформувати
вироби (сирець), висушити їх, випалити, обробити та впакувати.
Призначення формування (або пресування) як технологічного переділу
виробництва виробів будівельної кераміки полягає в наданні форми, достатній
міцності й максимальній щільності напівфабрикату для проведення наступних
технологічних процесів - сушіння й випалу.
Найбільшого поширення на заводах будівельної кераміки набули
одновальні вакуум-преси. Не винятком є вид будівельної кераміки, який
здійснюється методом пластичного формування – раструбні каналізаційні
труби. Для формування таких труб на основі вертикального вакуум-преса
SRFSA – 350 і SRFSA – 450 розроблено вдосконалену конструкцію вакуумпреса (рис.1).
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Рисунок 1 – Вертикальний вакуум-прес для формування раструбних
каналізаційних труб:
Вертикальний шнековий вакуум-прес для формування керамічних
раструбних труб встановлюється на зварній рамі зі швелерів на перекритті
другого поверху формованого відділення. Прес складається із трьох основних
вузлів: преса, в якому проходить безпосередньо формування труби, прийомного
столу, працюючого синхронно з рухом формованої труби, та рамної основи, на
якій розташовані два попередні вузли.
Об’єм підготовленої пластичної маси конвеєром подається в
завантажувальну камеру 8 преса, шнеками продавлюються через дірчасту
змінну перегородку в вакуум-камеру 6. Тут маса знеповітрюється через систему
від вакуум-насоса 18 і шнековими лопатями 5, закріпленими на валу 9,
ущільнюється і подається в пресову головку 3 і після цього в мундштук 13.
Вертикальний вал 9, закріплений в підшипниках 10 та 11, отримує обертання
від фланцевого мотора 20 через фрикційну муфту 21, редуктор 22, конічну пару
12 та зубчасту пару 19. Прес обладнано рухомим столом 2, який переміщується
по колонам 1.
Корпус преса, що складається з 6-7 конусних і циліндричних кілець 4, в
середині футеровано сталевими ребристими рубашками. Для запобігання
обертання маси разом із шнековими лопатями в корпусі встановлено сталеві
стержні СТ.
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Важливим вузлом преса є пресова головка 3, яка доопрацьована (рис. 2,
а). Пресова головка має виступи 11, на яких закріплена поперечина 10 з керном
7. На керні-стержні 7 закріплено колокол 6, зовнішнім діаметром рівним
внутрішньому діаметру формованої труби. До пресової головки 9 кріпиться
мундштук 5, з яким шарніром 12 з'єднано кільце 4. Між кільцем і мундштуком
знаходиться сталева струна 13, натягнута на лучок 15. При повороті лучка 15
навколо осі 8 струна відрізає сформовану трубу 2, яка при перекиданні стійки 1
поступає на спеціальний приймальний лоток
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Рисунок 2 – Пресова головка:
МБіО.501-МБ.005-02.00.000-02СК
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Процес пресування починається зі встановлення формуючої тарілки 4 із
зовнішнім діаметром, рівним внутрішньому розміру раструба на стійку 1 і
закриття кільця 3. Після цього включається прес і силою шнекових лопатей
маса видавлюється з мундштука в кільцеву щілину між формуючою тарілкою 4
і кільцем 3. Стіл 16 в цей час піднято вгору і замкнуто у верхньому положенні.
Після формування раструба струною лучка 14 відрізається його нижній край і
стіл 16 під тиском маси, що виходить з мундштука, опускається. При цьому
буде формуватися стовбур труби в кільцевому зазорі між мундштуком 5 і
колоколом 6. Вся пересувна система стола 16 врівноважується контрвагами 15.
На одній осі 17 з блоками контрвагів 15 закріплені блоки-равлики 14 з вагами
16, які забезпечують рівномірне збільшення продавлення труби, яка
видавлюється з мундштука преса.
Список використаних джерел
1. Савченко О.Г. Обладнання комплексів для виробництва будівельних дрібно
штучних стінових виробів – Харків, 2006р. – 179 с.
2. Ильевич А.П. Машины и оборудование для заводов по производству керамики и
огнеупоров. – М.: Высшая школа, 1979. – 343 с.
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ВИБІР ПРИНЦИПІВ РЕМОНТУ, ЗАХИСТУ ТА ПІДСИЛЕННЯ
КОНСТРУКЦІЙ ВИСОКОМІЦНИХ ПІДЛОГ
Кучугура В.О. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Необхідність ремонту або підсилення високоміцних підлог рекомендується визначати на основі даних, отриманих при їх обстеженні згідно з
ДСТУ-Н Б В.1.2-18, ДСТУ Б В.3.1-2 та результатів перевірних розрахунків,
виконаних відповідно до ДБН В.2.6-98, ДСТУ Б В.2.6-156.
Принципи ремонту, захисту та підсилення конструкцій високоміцних
підлог включають: принципи ремонту, захисту та підсилення при
пошкодженнях бетону, викликаних різними впливами (механічними, фізикохімічними, експлуатаційними та ін.); принципи ремонту, захисту та підсилення
при пошкодженнях бетону та арматури, викликаних її корозією.
Вибір принципу ремонту, захисту та підсилення слід проводити
відповідно до виявлених в результаті обстеження дефектів та пошкоджень,
причинами або поєднанням причин їх виникнення, обсягами пошкоджень і
швидкістю їх збільшення, оцінкою стану конструкції високоміцної підлоги і
розрахунком залишкового строку експлуатації будівлі, відповідно до ДБН
В.1.2-14.
Детальне обстеження конструкції для визначення та уточнення обсягу
дефектів і виявлення або уточнення причин їх виникнення, а також вибору
принципів і методів ремонту, включає: класифікацію наявних дефектів і
пошкоджень, визначення видів і значення діючих навантажень; оцінку
агресивності впливу експлуатаційного середовища на залізобетонну
конструкцію з урахуванням виду середовища і характеру впливу; становлення
причин виникнення дефектів і пошкоджень на основі аналізу отриманих
результатів; проведення спеціальних досліджень при необхідності уточнення
отриманих результатів.
Оцінка технічного стану конструкції і вибір критеріїв оцінки виконується
в наступній послідовності: щодо забезпечення несучої здатності (граничний
стан першої групи); по придатності до нормальної експлуатації (граничний стан
другої групи).
Оцінка та розрахунок залишкового терміну служби конструкції до
відмови виконується по одному з вибраних критеріїв з залученням різних
методів, включаючи математичне моделювання.
Вибір і адаптація принципу ремонту, захисту та підсилення високоміцних
підлог виконується з урахуванням умов експлуатації після виконання ремонту.
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Проект підсилення або ремонту бетонних і залізобетонних конструкцій
виконується на основі матеріалів обстеження, які включають: дані про
характеристики міцності бетону; дані про характеристики міцності арматурної
сталі; результати перевірних розрахунків, виконаних з урахуванням дефектів та
пошкоджень.

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД НА
ОБ’ЄДНАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ КАНАЛІЗАЦІЇ
Чуб І.М.1 канд. техн. наук, доц., Ткачов В.О.1 канд. техн. наук, доц.,
Ахтирський В.А.1 здобувач вищої освіти,
Лисенко С.М2. викл. біології вищ. Категор.
1
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
2
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №98 Харківської міської ради
Харківської області
Целюлозно-паперова промисловість (ЦПП) належить до найбільш водоспоживаючих галузей, а, отже, є потенційним джерелом високої екологічної
небезпеки для природних водних об’єктів. Ступінь цієї небезпеки залежить не
тільки від об’ємів стічних вод, але й від виду сировини та технологічного
процесу, що застосовується на підприємстві.
В Україні відомо близько 100 підприємств з виробництва паперу, картону
та виробів з них. Особливості складу сировинної бази спонукали вітчизняні
підприємства целюлозно-паперової промисловості орієнтуватися на випуск
таких видів паперу та картону, які виробляються з вторинного волокна –
макулатури. Виробничі потужності з виготовлення целюлози мають лише
Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат та Луцький комбінати.
Картонно-паперові комбінати (КПК) в Україні стабільно розвиваються,
збільшують виробництво, модернізуються й мають значний потенціал росту.
Однак на існуючих очисних спорудах використовують технології та методи
очищення, які не завжди забезпечують ефективне й надійне видалення зі
стічних вод органічних забруднень. Традиційні технології та споруди що
застосовуються для очищення стічних вод паперових підприємств мають ряд
суттєвих недоліків. Але також відомо що багато картонно-паперових
підприємств України мають об'єднані очисні споруди каналізації з містами у
яких розташовані ці виробництва. Як приклад це Обухівський паперовий
комбінат, Понінківська картонно-паперова фабрика та ін. Стічні води цих
підприємства об'єднуються з комунально-побутовими стоками міст та
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обробляються разом, як правило на очисних спорудах підприємства. Проте
невпинне посилення в Україні вимог до якості стічних вод при скиді в природні
водойми, зумовлене в тому числі й гармонізацією вітчизняних нормативів з
європейським, робить створення та впровадження інтенсивних технологій
очистки стічних вод на КПК України вкрай актуальними.
Склад стічних вод, що утворюються при переробці макулатури, залежить
від якості сировини та вимог до кінцевого продукту. Технології переробки
макулатури поділяють на дві категорії: процеси, що включають виключно
механічну очистку (без очистки від фарби) та процеси, що включають як
механічну так і хімічну очистку. Очищення стічних вод картонно-паперових
підприємств проводять механічними, фізико-хімічними та біологічними
методами.
Використання первинної стадії – механічного очищення є важливим для
подальшого процесу очистки, адже дає можливість видалення зі стічних вод до
80% завислих речовин шляхом осадження у первинних відстійниках.
Для механічного очищення широко застосовують проціджування,
відстоювання або фільтрацію. Фізико-хімічні методи - це переважно флотація,
коагуляція, флокуляція, озонування, електроліз та ін. Серед них система
флотації з розрідженим повітрям є найбільш поширеною для промислових
підприємств. Аналіз сучасних літературних джерел з очистки промислових
стічних вод такого типу показав перспективність використання напірної
флотації для видалення з води завислих речовин, осадів, волокнистих
матеріалів і органічних речовини. Впровадження установок напірної флотації
дозволить зменшити площі очисних споруд та витрати реагентів. Тому
перспективним напрямом вважається вивчення спільної очистки напірної
флотації з попередньою фізико-хімічною обробкою стоків картонно-паперових
підприємств, дослідження якої належним чином ще не проводилося.

ПЕРСПЕКТИВИ МЕТОДІВ ПОВНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДУ СТІЧНИХ
ВОД МІСТА
Тітов А.А. канд. техн. наук, доц., Корнєєв Д.О. магістрант
Харківський національний університет будівництва та архітектури
До основних видів осадів, які підлягають багатоетапній і дорогій обробці,
належать:
- сирий осад з первинних відстійників, який являє собою суспензію
неоднорідного складу, органічна частина якої становить 75-80%, вологість 93,5-96%;
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- активний мул з вторинних відстійників, який має відносно однорідний
склад - більше 98% часток мулу мають крупність менше 1 мм. Його органічна
частина становить 70-75 %, вологість дорівнює 99,2-99,6%.
Високі концентрації органічних речовин викликають здатність сирого
осаду й активного мулу швидко загнивати, висока бактеріальна забрудненість і
наявність яєць гельмінтів викликає небезпеку виникнення інфекції. До того ж
висока вологість осаду утруднює його транспортування.
Тому в практичному і технічному відношенні існують наступні проблеми
обробки осаду:
- необхідність стабілізації, для припинення процесу загнивання осаду;
- збезводнения осаду;
- використання енергетичного потенціалу осаду;
- знезараження осаду;
- витяг фосфору та азоту для використання в сільському господарстві;
- утилізування осаду, бажано повністю.
Проведений аналіз способ утилізації осаду показав, що осад в сільському
господарстві використовується як цінна живильна речовин і компонент,
найдешевший метод утилізації осаду. Будівельних матеріалах є як: заміна
сировини, економія енергії, руйнування органічних сполук і загибель
патогенної мікрофлори, «скріплення» важких металів.
При спалювані осаду відбувається скорочення кількості осаду більш ніж
на 90% в порівнянні із зневодненим, у золі відсутня патогенна мікрофлора,
можливість сумісного спалювання покидьків, затриманих на гратах,
пісколовках (відмита від піску органіка) і жироловках, рекуперація тепла при
використанні непрямої сушарки.
Однак при використанні цих методів є великі недоліки. Так при
використанні в сільському господарстві вимагає: великих плоти сільгоспугідь
(залежно від змісту живільних речовин), у ЄС, залежно від сталої практики,
потрібні спеціальні устаткування для тривалого зберігання осаду, необхідний
регулярний аналіз якості осаду, використання в сільському господарстві може
негативну реакцію населення, на останні екологічні вимоги, осади можна
використовувати раз на 5-ть років, інакше відбувається накопичення в грунті не
бажаних інгредістів;
При сучаснім бурнім розвитку промисловості, використання осадів як,
добрив стає не можливим із-за присутності в осаді солей тяжких металів,
токсичних речовин та накопичування цих речовин у почві.
Таким чином, з метою запобігання збільшенню земельних площ під
мудові полігони накопичування, а також для економії транспортних витрат
перспективним є напрямок по спалюванню осаду з рекуперацією тепла.
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ВИКОРИСТАННЯ БАЗАЛЬТУ ДЛЯ РЕМОНТУ І ВІДНОВЛЕННЯ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ
Гулєвський П.Ю. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
При ремонті і відновленні каналізаційних трубопроводів актуальним
завданням є вибір матеріалів, які дозволять підвищити надійність і термін
експлуатації систем водовідведення.
На даний час в світі спостерігається тенденція до заміни сталі та чавуну
на композиційні матеріали з високою хімічною стійкістю і довговічністю, до
яких в першу чергу слід віднести склопластики, які володіють комплексом
високих експлуатаційних властивостей. Однак, в даний час вимоги до
композитів зросли, особливо в частині їх тепло- і хімічної стійкості, стійкості
до дії мікроорганізмів, грунтових і стічних вод. На думку багатьох спеціалістів,
матеріалами не тільки нашого часу , але й майбутнього, котрі відповідають
вимогам, є базальтові волокна та вироби з них.
Базальтові волокна мають істотні переваги перед скляними за
показниками теплостійкості, хімічної стійкості і водостійкості.
Композити на основі базальтових волокон значно перевершують
традиційні матеріали і сплави за своїми механічними і фізико-хімічними
властивостями. Вони мають корозійну стійкість, хімічну інертність, низький
коефіцієнт теплопровідності, високі питомі механічні характеристики, малу
питому вагу.
Вироби на основі базальту мають ряд переваг: високу міцність, досить
малу вагу, надійність при експлуатації в широкому діапазоні температур, не
схильні до корозії і мають високу хімічну стійкість. Виробництво та
використання базальтоволокнистих матеріалів, композитів та виробів з них є
перспективними та економічно доцільними.
Автором було проведено дослідження адгезії між базальтовою плиткою
та цементно- піщаними розчинами. Для цього в лабораторії університету були
виготовлені 3 склади розчинів та нанесені на поверхню базальтової плитки.
Після набору міцності за допомогою динамометра були отримані необхідні
результати.
№
зразка
1
2
3

Склад розчину (цемент : пісок)

R отр.адгезии ,кг/см²

1:1
1:2
1:3

0
0
11-13
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Отримані результати дослідження дозволяють використовувати матеріали
з базальту для виконання ремонтно- відновлювальних робіт на каналізаційних
колекторах.

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Самохвалова А.І. канд. техн. наук, Пономарьов К.С. канд. техн. наук, доц.,
Пономарьова С.Д. канд. техн. наук, доц., Багмут Л.Л. зав. лаб., Христенко А.М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
В останні роки в зв’язку з посиленням антропогенного навантаження на
компоненти навколишнього середовища, загостренням екологічних проблем, а
також порушенням стійкості еколого-економічної системи все частіше постає
питання пошуку альтернативних шляхів ведення господарської діяльності.
Оскільки більшість екологічних проблем тісно пов’язані з економічними, а
також соціальними негараздами, то комплексне запровадження сучасних
підходів до управління у сфері охорони навколишнього природного
середовища стає невід’ємною частиною сталого розвитку будь-якої держави.
Одним із дієвих способів подолання екологічної ситуації, що склалась в
багатьох країнах світу, а також одним із найперспективніших напрямів
досягнення екологічної безпеки є вдосконалення існуючої системи
екологічного управління шляхом впровадження системи екологічного
менеджменту, який забезпечує оперативне управління на всіх рівнях
процесами використання природних ресурсів та охорони навколишнього
природного середовища.
Система екологічного менеджменту (згідно з міжнародним стандартом
ISO 14001) являє собою частину загальної системи менеджменту, яка включає
в себе організаційну структуру, планування діяльності, розподіл
відповідальності, практичну роботу, процедури, процеси та ресурси для
розробки, впровадження, оцінки досягнутих результатів реалізації та
вдосконалення екологічної політики, її цілей та завдань.
На території України в наш час створенням систем екологічного
менеджменту займаються переважно великі та середні підприємства.
Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві
потребує здійснення витрат, а також інвестицій підприємств на охорону
навколишнього середовища. В наш час на українських підприємствах витрати
на природоохоронну діяльність є недостатніми в зв’язку з низькою
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економічною зацікавленістю у здійсненні даних заходів. Крім того,
розкиданість нормативних приписів відносно питань екологічного
менеджменту в різноманітних законах та нормативно-правових актах
екологічного законодавства призводить до його неефективності. Також
стримують впровадження систем екологічного менеджменту на території
нашої країни низький рівень загального менеджменту на підприємствах;
недосконалість правового регулювання екологічного менеджменту; економічна
нестабільність в країні, що мінімізує можливості підприємств здійснювати
додаткові витрати; недостатня кількість підготовлених спеціалістів з
екологічного управління та ін.
Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах
України дозволить: покращити якість продукції; зменшити ресурси та
виробничі витрати внаслідок раціоналізації споживання сировини, матеріалів, а
також природних ресурсів; покращити відносини із органами державної влади
у вигляді послаблення адміністративного тиску на підприємство з боку
контролюючих державних органів або доступу до певних видів державної
підтримки; підвищити вмотивованість працівників підприємства; розширити
ринки збуту продукції і привабити нових споживачів через виробництво
екологічно безпечних товарів та послуг; підвищити ефективність інноваційної
діяльності підприємства; вийти на новий рівень технологічного розвитку та
інновацій в результаті технологічного оновлення виробничих процесів та
появи інноваційних, якісно нових продуктів.
Таким чином, екологічний менеджмент спрямований на зміцнення
конкурентних позицій підприємства, мінімізацію витрат, отримання довіри у
відносинах із усіма контактними аудиторіями, а також сприяє ефективному
функціонуванню усієї екологоекономічної системи підприємства.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАГЕНТНОГО ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРАТУ
ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Дегтяр М.В. канд. техн.наук, Гончаренко В.В. магістрант
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
Полігони твердих побутових відходів є складними багатокомпонентними
системами з активно-негативним впливом на навколишнє середовище.
Основною метою моніторингу таких систем є виявлення динаміки кількісної і
якісної зміни стану навколишнього середовища, як на території полігона, так і
прилеглих територіях.
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Основним, гостро негативним фактором впливу полігона твердих
побутових відходів (ТПВ) на навколишнє середовище є вплив фільтраційних
вод, що утворюються в результаті розкладання відходів протягом усього
періоду експлуатації полігону.
Очищення дренажних вод представляє складну задачу, як з технологічної,
так і з економічної точки зору. Одностадійна схема очищення фільтрату не
дозволяє отримати високу ефективність очищення фільтрату. Основним
фактором, що забезпечує необхідну якість фільтрату на виході, є
багатоступеневість процесу, зокрема, використання стадії реагентного
очищення.
Відомо, що хімічний склад фільтрату прямо залежить від морфологічного
складу ТПВ, що у свою чергу безпосередньо впливає на вибір методу й способу
очищення. Очищення дренажних вод являє собою надзвичайно складну
проблему та вимагає комбінації різних фізико-хімічних і біологічних методів,
значних капітальних і експлуатаційних витрат.
Технологічні схеми очищення фільтрату ґрунтуються на застосуванні
переважно методів біохімічної деструкції органічних речовин у комбінації з
фізико-хімічними
процесами
–
коагуляції-флотації,
фільтрації,
ультрафільтрації, адсорбції, зворотного осмосу, концентрованого випарювання
в різних комбінаціях
Отже основна увага була приділена особливостям стадії реагентного
очищення та оптимізації умов протікання процесу. Зокрема, пропонується
використання активованого розчину коагулянту сульфату алюмінію,
дослідження з ефективності використання якого були виконані на модельній
воді. Активація розчину сульфату алюмінію відбувалася шляхом магнітної
обробки та електрокоагуляції.
Таким чином, протягом активації розчину реагенту відбувається
накладення магнітного поля, внаслідок чого відбувається зміна структури
розчину і утворення додаткових центрів коагуляції, зародків нової фази, що
інтенсифікують процес коагуляції.
Аналіз впливу активації розчину коагулянту сульфату алюмінію, в
залежності від напруженості магнітного поля і вмісту в розчині коагулянту
анодно-розчиненого заліза, показує, що на ступінь структурно механічної
гідратації впливає величина напруженості магнітного поля і вміст аноднорозчиненого заліза в розчині коагулянту сульфату алюмінію, зокрема
Таким чином, в ході виконання дослідження встановлено, що ступінь
структурно механічної гідратації суспензії при використанні активованого
розчину коагулянту сульфату алюмінію нижче, ніж при використанні
звичайного розчину коагулянту. Структурно-механічна гідратація суспензії, що
утворюється при обробці стічної води активованим розчином коагулянту,
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залежить як від вмісту в розчині активованого сульфату алюмінію аноднорозчиненого заліза, так і від напруженості магнітного поля.
Коагуляція фільтрату
активованим розчином коагулянту сприяє
підвищенню гідравлічної крупності завислих речовин, при цьому збільшується
кількість суспензії, що осідає з різною гідравлічною крупністю, що в підсумку
інтенсифікує процес очищення води

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ РЕСУРС
ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
Гольтерова Т.А. канд. техн. наук, доц., Савченко О.І. канд. екон. наук, доц.,
Обухова Н.В. канд. техн. наук, доц., Братішко С.М. доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Відповідно до законодавства України, для об'єктів будівництва
встановлені обов'язкові вимоги: забезпечення життя і здоров'я людини та
захисту навколишнього природного середовища, забезпечення механічного
опору та стійкості, безпека експлуатації, пожежна безпека, захист від шуму,
економія енергії, тощо.
Крім вимог безпеки, на експлуатаційний ресурс будівель та споруд
впливає відповідність функціональним та технічним вимогам. Функціональні
вимоги повинні забезпечити найкращі умови для організації експлуатації
об'єкта, а технічні – забезпечення достатніх характеристик міцності, стійкості,
ізолюючої здатності, довговічності, вогнестійкості будівлі в цілому і окремих її
елементів. Виконання перерахованих вимог досягається як оптимальними
архітектурно-будівельними, так і організаційно-технологічними рішеннями, що
дозволяють реалізувати проектні рішення.
Серед низки чинників, які впливають на стан експлуатаційного ресурсу
значну частку займають недоліки на стадії проектування, під час виконання
будівельних робіт та в процесі експлуатації.
Впровадження прогресивних методів та способів організації будівельного
виробництва, застосування інноваційних технологій будівництва сприяє
економії ресурсів, високому рівню якості робіт, кінцевим результатам будівлі за
параметрами функціональності, екологічності, довговічності та економічності.
В умовах сьогодення, в будівництві потенційно може впроваджуватися
безліч організаційно-технологічних інновацій. Це технології зведення як
будівельних об'єктів, так і окремих елементів будівель і споруд, нові матеріали і
машини тощо. Широко стали застосовуватися технологічні інновації пов'язані
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зі склом – це не тільки фасадні системи, а й несучі конструкції; ефективні
опалубочні системи, що забезпечують якість, швидкість та надійність
спорудження будівель [1]. Значна кількість інноваційних технологій
спрямована на енергозбереження, подовження експлуатаційного ресурсу
об'єктів різного функціонального призначення.
Проблему підвищення експлуатаційного ресурсу будівельних об'єктів
дозволяє також вирішувати науково-технічний супровід.
Основними видами робіт з супроводу є обстеження, науково-дослідні
роботи, спостереження за технічним станом об'єкта, прогноз, пошукові,
проектні розробки технічних та будівельно-технологічних рішень, визначення
характеристик будівельних матеріалів, перевірка відповідності вимогам
будівельних норм та технічної документації окремих конструкцій та прийнятих
конструктивних рішень, інженерні вишукування, аналіз технічних рішень щодо
відповідності встановленим вимогам тощо [2].
З метою відпрацювання нових рішень виконання окремих будівельномонтажних робіт здійснюється коригуванням проектів організації будівництва
та проектів виконання робіт.
Таким чином, інноваційна складова організаційно-технологічних рішень
в проектуванні та будівництві об'єктів різного призначення впливає на якісні
показники кінцевої будівельної продукції, на підвищення експлуатаційного
ресурсу, на відповідність її світовим стандартам, забезпечує значний
економічний, енергетичний та екологічний ефект.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗБИРАННЯ МЕТАЛЕВИХ РЕЗЕРВУАРІВ ПІД ЧАС
РЕКОНСТРУКЦІЇ
Бутнік С.В. канд. техн. наук, доц., Говоруха І.В. канд. техн. наук
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Під час проведення робіт з реконструкції на промислових підприємствах
може виникнути потреба у розбиранні металевих вертикальних резервуарів.
Склад робіт з їх демонтажу визначається з урахуванням особливостей
виконання робіт, типу резервуара, конструктивних параметрів, рідини, що в
ньому зберігалася, пожежонебезпеки тощо. При цьому, якщо в резервуарі
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знаходилися нафтопродукти та інші вибухонебезпечні речовини, то до
демонтажу ємності пред'являються більш суворі вимоги, як до об'єктів
підвищеної небезпеки.
Процес організації демонтажу підрозділяється на кілька етапів відповідно
до проекту, погодженого та затвердженого головним інженером підприємства:
організаційного, підготовчого, технологічних операцій з демонтажу та
підсумкових робіт.
Організаційний етап передбачає розробку проекту виконання робіт, його
оцінку, розгляд і внесення змін. Готові варіанти узгоджуються і на їх основі
визначається склад виконавців.
На підготовчому етапі виконуються роботи з підбору необхідних
матеріалів та інструментів, розчищення території, створення майданчиків для
спецтехніки, зведення огорожі тощо.
Технологічні операції з демонтажу наземних металевих резервуарів в
обов'язковому порядку починаються зі зливу продукту, який зберігався в ньому
до повного спорожнення. Якщо середовищем зберігання були нафтопродукти,
то залишок попередньо нагрівається за допомогою пристроїв підігріву до
температури максимальної текучості. Відкладення, які залишилися на дні та не
видалилися після зливу, відкачуються насосами та відводяться в цистерни
автотранспорту або призначені для цього ємності.
Усередині резервуарів після зливання нафтопродуктів залишається газова
суміш, тому роботи потрібно виконувати із забезпеченням вентиляції і
постійним контролем повітря. Повна зачистка ємностей від масляних і
нафтових залишків виконується спеціальним обладнанням, що включає в себе
парові установки і мийні машини з високим тиском. Паросилові установки
очищують поверхню за рахунок нагрітого пару, мийні машини - за рахунок
води, змішаної з хімічними речовинами.
Для розбирання металевих резервуарів використовують такі методи
демонтажу: розбирання зверху вниз, демонтаж методом осадки, демонтаж
вибухом.
Але не завжди відомі способи демонтажу можна застосувати для
конкретного варіанту розбирання. Так під час розробки проєкту організації
робіт для одного із промислових підприємств постало питання вибору варіанту
розбирання двох металевих резервуарів для зберігання гарячого бітуму.
Авторами було розглянуто різні варіанти демонтажу металевих резервуарів.
Але всі вони були розраховані на демонтаж спорожнених від вмісту ємностей.
Для вище згадуваного варіанту, враховуючи неможливість повного
спорожнення ємності, було прийнято рішення застосувати для розбирання
гідроножиці. Гідроножиці по металу значно спрощують технологію роботи з
металевими елементами. Це обладнання дуже ефективно при виконанні
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специфічних робіт, таких як знесення металоконструкцій, наприклад
резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів. Конструкція гідроножиць
для різання металу така, що їх можна встановити як на рукоять екскаватора, так
і безпосередньо на стрілу. Самі леза, як правило, змінні (поворотні), що істотно
продовжує їх термін служби.
Застосування гідроножиць для розрізання стінок, покрівлі та днища
резервуара дозволило повністю механізувати роботи і зменшити кількість
типового оснащення у вигляді інвентарних риштувань, підвісних колисок або
автовишок, які б використовувалися під час фрагментального демонтажу, який
передбачає виконання демонтажу шляхом різання металу газовими різаками і
має ряд істотних недоліків, таких як вогневі роботи, які до того ж проводять на
висоті.

КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНОВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
Ємельянова І.А. д-р. техн. наук, проф., Блажко В.В. канд. техн. наук,
Субота Д.Ю. асп.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
В умовах сучасного будівництва пропонується використання
універсальних технологічних комплектів малогабаритного обладнання, які
безпосередньо в умовах зведення будинків та споруд дозволяють повністю
виконати увесь робочий цикл.
Перш за все, модульний принцип створення комплекту дозволяє
одержати широко універсальне обладнання для будь-яких умов будівельного
майданчика, структурна схема якого має наступний вигляд: «дозувальний
вузол → збірний проміжний бункер → змішувач для приготування будівельної
суміші → розчинобетононасос або бетононасос для транспортування суміші із
змішувача до торкрет-сопла → транспортний трубопровід → робоче сопло із
кільцевим насадком → поверхня, що торкретується».
Така структурна схема розроблена для зведення об’єктів із залізобетону з
використанням способу мокрого торкретування.
Продуктивність
технологічного
комплекту,
що
пропонується,
визначається продуктивністю базової машини-модуля. Для вищенаведеної
структурної схеми такою машиною-модулем може бути або змішувач, або
(розчино) бетононасос.
В якості базового змішувача заслуговують уваги нові машини, які
пройшли апробацію в умовах будівництва і які захищені патентами України.
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Це тривальний бетонозмішувач [1], бетонозмішувач гравітаційнопримусової дії [2], двороторний змішувач [3]. Усі ці машини єднає їх принцип
дії - каскадний режим роботи [4].
Як було сказано раніше, продуктивність нових технологічних комплектів
малогабаритного обладнання, що пропонуються, визначається продуктивністю
їх базових машин.
Так, у випадку базової машини тривального бетонозмішувача
продуктивність комплекту визначається як [5]:
, м3/год

(1),

де D – діаметр по торцю обертання лопаток середнього валу, м; d – діаметр
середнього валу, м;
– ширина лопаток, м; n – частота обертання середнього
валу, с-1;

– кількість лопаток середнього валу; α – кут атаки лоптки, град.;

– коефіцієнт завантаження змішувача сумішшю відносно середнього валу;
– коефіцієнт повернення суміші у другій зоні змішувача
При використанні в якості базової машини змішувача гравітаційнопримусової дії технічна продуктивність комплекту знаходиться відповідно
залежності [4]
, м3/год (2),
де Rк – радіус корпусу змішувача, м; Lк – довжина корпусу змішувача, м; k –
коефіцієнт, що враховує положення суміші в корпусі;
– радіус,
кількість ніжок, радіус валу змішувача та на горизонтальному валу машини;
– відповідно довжина, висота та товщина лопаток корпусу і
валу змішувача; К30 – коефіцієнт заповнення бетонною сумішшю корпусу
бетонозмішувача.
Коли в якості базової машини-модуля комплекту, що пропонується
використовується універсальний безпоршневий шланговий бетононасос,
продуктивність такого комплекту визначається як [8]:
,
(3)
де Sшл – площа поперечного перерізу по внутрішньому діаметру шланга, який
укладено в корпусі бетононасоса, м2;
– середня швидкість руху бетонної
суміші по гнучкому шлангу, м/с; k1 – коефіцієнт, який враховує наявність
пульсацій тиску нагнітання при використанні шлангових бетононасосів ріжних
конструктивних рішень робочого органу; k2 – коефіцієнт, що враховує умови
подачі суміші бетононасосом по гнучкому шлангу з урахуванням їх
властивостей; k3 – коефіцієнт, що враховує надійність роботи шлангової
частини універсального шлангового бетононасоса з урахуванням виникаючих в
ній напружень і граничного стану на розрив.
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Таким чином, вищевказані нові машини-модулі, перш за все, визначають
ефективність роботи універсальних комплектів малогабаритного обладнання.
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