


Н 347 

ISSN 2224-0187 (Print) 
ISSN 2410-6720 (Online) 

УДК 08 
ББК 94 

Н 347 
Главный редактор: Маркова Александра Дмитриевна 
Председатель Редакционного совета: Шибаев Александр Григорьевич, доктор технических наук, 
профессор, Академик 
Научный секретарь Редакционного совета: Куприенко Сергей Васильевич, кандидат технических наук 
Редакционный совет: 
Аверченков Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Антонов Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Быков Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Захаров Олег Владимирович, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Капитанов Василий Павлович, доктор технических наук, професор, 
Украина  
Калайда Владимир Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Россия 
Коваленко Петр Иванович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Копей Богдан Владимирович, доктор технических наук, профессор, 
Украина 
Косенко Надежда Федоровна, доктор технических наук, доцент, Россия 
Круглов Валерий Михайлович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Россия 
Кудерин Марат Крыкбаевич, доктор технических наук, профессор, 
Казахстан 
Ломотько Денис Викторович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Лебедев Анатолий Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Макарова Ирина Викторовна, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Морозова Татьяна Юрьевна, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Рокочинский Анатолий Николаевич, доктор технических наук, 
профессор, Украина  
Ромащенко Михаил Иванович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Павленко Анатолий Михайлович, доктор технических наук, профессор, 
Украина 
Пачурин Герман Васильевич, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Россия 
Першин Владимир Федорович, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Пиганов Михаил Николаевич, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Поляков Андрей Павлович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Попов Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Россия 
Семенцов Георгий Никифорович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Сухенко Юрий Григорьевич, доктор технических наук, профессор, 
Украина 
Устенко Сергей Анатольевич, доктор технических наук, доцент, 
Украина 
 
 

Хабибуллин Рифат Габдулхакович, доктор технических наук, 
профессор, Россия 
Червоный Иван Федорович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Шайко-Шайковский Александр Геннадьевич, доктор технических наук, 
профессор, Академик, Украина 
Щербань Игорь Васильевич, доктор технических наук, доцент, Россия 
Кириллова Елена Викторовна, кандидат технических наук, доцент, 
Украина 
Кантарович Ю.Л., кандидат искусствоведения, Украина 
Кокебаева Гульжаухар Какеновна, доктор исторических наук, 
профессор, Казахстан 
Отепова Гульфира Елубаевна, доктор исторических наук, профессор, 
Казахстан 
Тригуб Петр Никитович, доктор исторических наук, профессор, 
Украина 
Элезович М. Далибор, доктор исторических наук, доцент, Сербия    
Вожегова Раиса Анатольевна, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Украина 
Денисов Сергей Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Россия 
Жовтоног Ольга Игоревна, доктор сельскохозяйственных наук, Украина 
Костенко Василий Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Украина 
Котляров Владимир Владиславович, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Россия 
Морозов Алексей Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Украина 
Патыка Николай Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Украина 
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Россия 
Тарарико Юрий Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Украина 
Бухарина Ирина Леонидовна, доктор биологических наук, профессор, 
Россия 
Гребнева Надежда Николаевна, доктор биологических наук, профессор, 
Россия 
Гриценко Светлана Анатольевна, доктор биологических наук, доцент, 
Россия 
Каленик Татьяна Кузьминична, доктор биологических наук, профессор, 
Россия 
Князева Ольга Александровна, доктор биологических наук, доцент, 
Россия 
Кухар Елена Владимировна, доктор биологических наук, доцент, 
Казахстан 
Моисейкина Людмила Гучаевна, доктор биологических наук, 
профессор, Россия 
Нефедьева Елена Эдуардовна, доктор биологических наук, доцент, 
Россия 
Сентябрев Николай Николаевич, доктор биологических наук, 
профессор, Академик, Россия 
Тестов Борис Викторович, доктор биологических наук, профессор, 
Россия 

  
 

 
 Научные труды SWorld. – Выпуск 1(42). Том 11. – Иваново: Научный мир, 2016 – 98 с. 

 
Журнал предназначается для научных работников, аспирантов, студентов старших курсов, 
преподавателей, предпринимателей. Выходит 4 раза в год. 
The journal is intended for researchers, graduate students, senior students, teachers and entrepreneurs. 
Published quarterly. 

УДК 08 
ББК 94 

© Коллектив авторов, 2016 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 2 



Информация для Авторов 
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Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
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ЦИТ: 116-234 
УДК 711 424   

Олешко О.П., Гайнц Г.К. 
ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ТА ОСНОВНІ ТИПИ ПЛАНУВАЛЬНИХ 
СТРУКТУР НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ У ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХVIII -

ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
Національний університет „Львівська політехніка“ 

Львів, вул. С.Бандери 12, 79013 
Oleshko O.P., Heinz H.C. 

THE FORMING OF THE NET AND OF MAIN TYPES OF PLANNED 
SETTLEMENT STRUCTURES OF GERMAN COLONIES IN GALICIA 

FROM THE END OF 18th UNTIL THE BEGINNING OF 20th CENTURIES 
L'viv National Polytechnic University 

Stepan Bandera St. 12, 79013 L'viv, Ukraine 
 
Анотація. В роботі розглянуто явище німецької колонізації в Галичині 

кінця XVIII -початку XX ст. Зроблено короткий огляд літературних джерел до 
теми. Описано особливості формування мережі поселень німецьких колоністів 
в межах сучасних Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. 
Проведено аналіз та класифікацію планувальних структур поселень.  

Resumee. In this work the occurrence of German colonization in Galicia from 
the end of 18th until the beginning of 20th centuries is examined. A short review of 
sources is added. A description of the particularity of the forming of the net of 
settlements from the German colonists within the boundaries of present-day L'viv, 
Ivano-Frankivs'k and Ternopil' oblasti (i.e. regions) is given. An analysis and a 
classification of the planned settlement structure are realized.  

Ключові слова: Німецька колонія, планувальна структура, Галичина.  
Key words: German colony, planned structure, Galicia.   
Вступ. В процесі інтеграції України з Європейськими країнами виникає 

потреба  вирішення проблем вивчення та збереження спадщини різних етносів, 
які проживали на її території. Інтерес до цієї тематики зумовлений ще й 
високим рівнем вивченості колонізаційних процесів в Європі у сер. ХVІІІ - ХІХ 
ст. та недостатньою вивченістю даної проблеми в Україні. Катастрофічний 
сучасний стан поселень німецьких колоністів, яких залишилось близько 10 % 
від закладених, також є потужнім сигналом до підняття цієї тематики в 
дослідженнях та необхідності обгрунтування цінності спадщини німецьких 
колоністів для історії архітектури і містобудування України. 

Огляд літератури. Дослідження проблематики поселень німецьких 
колоністів було започатковане німецькими авторами у популярній в к. ХVІІІ ст. 
"мандрівній літературі", де проводився доволі суб’єктивний аналіз, який мав дві 
крайності: або абсолютизація німецької культури на галицьких землях, або 
розчарування результатами колонізації [30; 31; 35; 37;56]. Друга хвиля 
заполітизованих оглядів авторства німецьких та польських істориків 
спостерігалася в к. XIX - п. XX ст. [27; 36;41; 43-47; 50-53], які розглядають 
структуру землекористування, цитують нормативні дані щодо поселень, 
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приводять конструкції деяких житлових споруд та еволюцію певних елементів. 
Статистичні матеріали періоду 1772-1918 рр. дозволяють визначити величину 
колоній та об’єктивно охарактеризувати явище колонізації [26; 40; 55]. У 
виданнях наукової літератури 1918-1939 рр. вперше зроблено спроби 
розглянути окремі планувальні структури поселень. Опубліковано схему однієї 
(колонія Дорнфельд) з 6-ти найбільших колоній, яка характеризується як 
містечкове поселення, засноване згідно німецьких традицій к. ХІV ст. [33; 54]. 
Ще раз тематика німецьких поселень в Галичині піднімається у II-й пол. XX ст. 
вихідцями з колишніх колоній у вигляді спогадів з використанням деяких 
архівних джерел, які вони могли перевезти у Німеччину підчас евакуації. 
Проводяться дослідження генеалогічних структур колоністів, розвитку 
суспільної організації, шкільництва, методів ведення сільського господарства, 
етнографії тощо [29; 38; 48; 49; 57]. Вперше проводиться спроба класифікувати 
планувальні структури поселень, яка виконується на прикладі 8 схем [39]. В 
професійній літературі останніх років згадуються лише окремі колонії  [1]. 
Вивченню питання німецької колонізації Галичини присвячений значний об’єм 
наукової, краєзнавчої і популярної літератури, питання архітектури і 
містобудування розглядаються, практично, виключно у наукових працях [1-15]. 

Основний текст. Період к. ХVІІІ - поч. ХІХ ст. в Європі характеризується 
структурною реорганізацією історично-сформованих планувальних структур 
окремих міст та теоретичним опрацюванням нових принципів закладення 
поселень [34]. Так звана аграрна колонізація, утвореного від 1772 р. у складі 
Австрійської монархії Коронного Краю Галичини і Володимирщини, була 
одним з проявів нової урбанізаційної політики Австрійської імперії, яка 
трактувала свої нові східні провінції як слабо-заселені і промислово відсталі 
території. Це дозволяло уряду згідно з міждержавним договором переселяти 
німців з Південно-Західної Німеччини, Надрейння, Палатинату тощо. Кінець 
XVIII ст. був часом загального панування в урядових сферах "популяційної" 
теорії, яка пропагувала збільшення населення як джерела податкової і 
військової сили держави. На відміну від заходів, які застосовувалися на інших 
територіях Європи, австрійська колонізація у відносно густозаселеній Галичині 
полягала у доповненні існуючої системи розселення новими поселеннями, а 
кількість переселених за весь період к. ХVІІІ - поч. ХХ ст. у сільську місцевість 
німців становила близько 2 % всього населення. Галичина не мала великих 
земель, придатних для колонізації, тому можливості розвитку мережі німецьких 
поселень були надзвичайно обмеженими. 

Колонізаційні заходи в Галичині поділяються на державні та приватні 
акції, яким відповідають певні періоди. Етапи державної колонізації: 1-й період 
- 1774-1781 (Марія Терезія) - охоплював тільки міську колонізацію (купців і 
ремісників), проте нові поселення не закладались. 2-й період - 1781-1785 
(Йосиф II) - проведена широка колонізаційна політика, яка передбачала 
сільську колонізацію. На цей час припадає найбільша хвиля німецького 
розселення і закладення колоній у Галичині. 3-й період -  1785-1802 і 4-й - 1802-
1805 рр (Франц ІІ) - відбувається спад колонізаційного руху, загальне число 
колоністів становило близько однієї третьої поселенців Йосифінського 
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періоду[4,78]. До 1830 р. у невеликих кількостях поселяли німців на державних 
грунтах, натомість приватні власники спроваджували колоністів, починаючи 
від 1783 р. до 1870 рр., але у відносно дрібні колонії [28, 47]. 

В результаті розвитку мережі розселення німецьких колоністів до 1918р. 
на території Коронного Краю Галичини і Володимирщини загальна кількість 
поселень становила 360. А на території Галичини в сучасних межах України 
(Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей) нараховувалось 
близько 200 поселень, з них 55% складали дрібні колонії з кількістю населення 
30-100 осіб, 34% - середньовеликі - 101-300 осіб, 11 % (23 колонії) вважались 
великими - 301-1000 осіб [42]. На к.XIX ст. кількість німецького населення в 
Галичині становила 228 тис. осіб (3,5 % від загальної кількості населення), 
половина з якого населення міст [27;40]. Таким чином великих демографічних 
змін австрійська колонізація в Галичині не спричинила.  

"Головні нормалі для поселень" у Австрійській імперії, подібно як для міст 
у період Ренесансу, регламентували принципи планувального закладення 
колоній і типи забудови. Колонії були закладені на державних землях, які були 
отримані шляхом секуляризації клерикальних земель, а також у межах 
приватних маєтків. Колонії відрізняються від місцевих сіл особливостями 
розташування, які на секуляризованих землях розташовувались всередині 
орного масиву, в інших випадках - на землях, що згідно із традицією в регіоні 
не заселялись - це верхів'я гряд і пагорбів, або ж на землях, які підлягали 
осушенню чи корчуванню. 

Автономними поселеннями німецьких колоністів були поселення першої 
генерації: Stammsiedlung (корінні), та Tochtersiedlung (дочірні). Пізніше 
забудова німецьких колоністів розташовувалась в старих українських чи 
польських селах серед селянських господарств, т. зв. Einsiedlung (колонійні 
вселення)[32]. 

По відношенні до існуючого села поселення німецьких колоністів 
утворювали: 1- самостійну структурну одиницю - гміну, тобто окреме 
поселення зі своїми грунтами (Кенігсау, Йозефсберг, Брігідау тощо); 2 - 
новозакладене село (як присілок) в існуючій гміні (Йосифів, Вайзенберг); 3 - 
кілька дрібних поселень в межах окремої кадастральної земельної одиниці 
(навколо Городка, Коломиї, Радехова); 4 - продовження планувальної 
структури села вздовж існуючих вулиць (Угартсталь); 5 - дисперсне поширення 
окремих забудувань в існуючому селі (Мервичі).  

Як правило, колонії закладались на певну кількість поселенців у центрі 
виділеної землі з таким розрахунком, щоб поле було продовженням 
забудованого двору. Система регулярних польових доріг поширювалась до меж 
поселення. Близькорозташовані колонії сполучались прямолінійними, 
незважаючи на рельєф, новопротрасованими шляхами, об’єднуючи розкидані 
колонії у первинні структури із центром та підпорядкованими дрібними 
колоніями. Елементи системності поселень німецьких колоністів включали 
мережу релігійних та освітніх закладів із власною ієрархією.  

Всі поселення, що закладались наприкінці XVIII ст. і в XIX ст., 
відзначаються твердою прямолінійністю і значною шириною головних доріг 
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[33,53]. При розплануванні ділянок використовувався принцип  симетрії 
відносно осі головної вулиці. Геометрично правильні структури колоній, 
закладені у Галичині з використанням обмеженого числа типів, відзначаються 
різноманітністю вирішень. 

Як і при колонізаційних заходах в інших землях, більшість колоній 
Галичини відносяться за планувальною структурою до лінійного вуличного 
типу. Помітна залежність класифікації планувального вирішення поселень 
німецьких колоністів від типології їх величини. Так, дрібні поселення 
вирішуються виключно як лінійні, середні - лінійні або комбінованої структури, 
великі є прикладами застосування вповні зрілих класицистичних теорій 
формотворення. Для поселень німецьких колоністів Галичини при 
зобов'язуючих жорстких регулярних схемах притаманна багатоваріантність 
вирішень та прецизійність опрацювання кожного окремого генерального плану. 

Основні планувальні типи:  
1. Лінійна структура у новозакладених поселеннях поділяється на ряд 

підвидів:  
1.1. Вулична однорядна (рис.1)  

 
Рис. 1  колонія Бекерсдорф [16]. 

1.2. Вулична дворядна (рис.2) 

 
Рис.2 колонія Айнзідель [22]. 

1.3. Вулична ускладнена (рис.3) 

 
Рис.3 колонія Кранцберг [19]. 
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1.4. - тупикова (замкнена)  

 
Рис.4 колонія Унтерберг [23]. 

 
1.5. - паралельно-вулична  

 
Рис. 5. Колонія Гартфельд [24]. 

 
1.6. - вулично-квартальна  

 
Рис.6. Колонія Гельзендорф [17]. 

 
1.7. - вулична хрестова  

 
Рис.7. Колонія Конопківка [22]. 
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1.8. - вулична комбінована.  

 
Рис. 8. Колонія Кайзерсдорф [20]. 

2. Компактна структура. 
2.1. Прямокутно-гратчаста  

 
Рис.9. Колонія Дорнфельд [18]. 

2.2.Пентагональна 

 
Рис.10. Колонія Кенігсау [21]. 
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Висновки. На основі проведених досліджень і опрацьованого матеріалу 
можна говорити про те що німецькі колоні Галичини займають особливе місце 
серед колонізаційних містобудівельних утворень у Європі. Найбільший інтерес 
представляють складніші, т.зв. шахові або прямокутно-гратчасті структури 
колоній. Складались вони з мережі прямокутних кварталів, перетнутих 
головними вулицями, продовжуючи принцип римського військового табору. 
Планування відповідає загальноприйнятим урбанізаційним європейським 
засадам, оскільки в основу містобудування класицизму покладено поєднання 
сітки прямокутних кварталів з площами різних, геометрично визначених форм. 
А планувальна структура колонії Кенігсау є унікальною не тільки для регіону 
але й для європейського містобудування.  
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Анотація. В статті розглянуто використання комплексного підходу при 
проектуванні архітектурного об'єкту, а саме спортивно-туристичного 
центру для біатлону. Виявлені основні теоретичні засади використання даного 
методу в архітектурі. Комплексний підхід застосовано на прикладі 
експериментального проекту спортивно-туристичного центру лижно-
біатлонної бази в місті Суми. Визначений метод застосовано при 
комплексному проектуванні будівель спорткомплексу лижно-біатлонної бази і 
спортивно-туристичного готелю, які входять до складу спортивно-
туристичного центру. Проаналізовано загальну функціонально-планувальну 
структуру кожного з елементів спортивно-туристичного центру, визначені 
основні функціональні блоки і зони кожної будівлі. Запропоновано 
використання єдиної архітектурної стилістики, спільного об'ємно-
композиційного і колористичного рішення будівель спортивно-туристичного 
центру.   

Ключові слова: комплексний метод, спортивний комплекс для біатлону, 
спортивно-туристичний готель, лижно-біатлонна база, архітектурний 
ансамбль. 

Abstract. The use of a complex method in the design of the architectural object, 
such as a sports and tourist center for biathlon are considered in the article. The 
basic theoretical principles of the use of this method in architecture are identified. A 
complex method is applied on the example of a pilot project of sports and tourist 
center of the ski-biathlon center in Sumy. The prescribed method used for complex 
design of ski and biathlon facilities and sports and tourist hotels that are a part of 
sports and tourist center. The common functional-planning structure of each of the 
elements of sports and tourist center, the basic functional blocks and each area of the 
building are analyzed. The use of a single architectural style, the common 
compositional and coloristic solutions for sport and tourism buildings are proposed 
in the article. 

Keywords: complex method, a sports complex for biathlon, sport and tourist 
hotel, ski and biathlon facilities, an architectural ensemble. 

Вступ. При створенні архітектурного ансамблю одним із найбільш 
прогресивних методів  є метод комплексного підходу для розроблення проекту. 
Існує декілька понять комплексного підходу. Одне з них трактує комплексний 
підхід як одночасну роботу над проектом фахівців із різних спеціальностей. 

При проектуванні спортивного комплексу для біатлону, що включає 
спортивно-туристичний готель, комплексний підхід розглядається як створення 
раціонального, гармонічного архітектурного середовища, зокрема створення 
оптимальних  об'ємно-просторових та функціонально-планувальних рішень, 
містобудівної організації, групою архітекторів.  

Огляд літератури. Комплексний підхід при проектуванні архітектурних 
об'єктів досліджений у працях таких фахівців як Л. Авдотьїн, Б. Бархін, В. 
Волга, Г. Лаврик та інші. Основні засади функціонально-планувальної 
організації спортивних комплексів, будівель і споруд, на яких формувалися 
базові принципи, досліджувалася у працях таких науковців як  Н.Арістова, Є. 
Барнабішвілі, Н. Гусєв, А. Кістяковський, В. Куйбишев, Н. Рєзніков, В. 
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Савченко, Н. Стригальова. Серед останніх дисертаційних робіт принципи 
архітектурної та функціонально-планувальної організації комплексних 
багатофункціональних  спортивних об’єктів проаналізовані у дисертаціях М. 
Зобової «Принципи архітектурно-містобудівного проектування і модернізації 
фізкультурно-спортивних комплексів: на прикладі міського округу Самара», О. 
Бєлоносова «Архітектурне формування перспективних багатофункціональних 
спортивних комплексів». 

Виклад основного матеріалу. На першому етапі проектування 
розробляється образне вирішення просторової моделі ансамблю, шляхом 
робочого макетування. Наступним етапом є порівняння та вибір найбільш 
оптимального варіанта. Потім розробляється декілька функціонально-
планувальних схем, містобудівне рішення та композиція генерального плану. В 
процесі аналізу, шляхом суспільного перегляду, погоджується найбільш 
оптимальний варіант. 

Після затвердження концептуальної ідеї, робота розподіляється за 
напрямами та тематикою. Кожний архітектор, керуючись загальною ідеєю, 
працює над розробленням конкретного об'єкта. На етапі ескізу більш детально 
опрацьовуються планувальні схеми, фасади, містобудівні, конструктивні 
рішення. 

Хоча спеціалісти працюють окремо, постійно здійснюється координація та 
узгодження проектних рішень. Повинна витримуватись однакова стилістика 
образів, підпорядкованість загальній ідеї, раціональний взаємний розподіл 
функціональних зон і блоків. 

Після концептуального узгодження ескізу, виконується порівняння та 
аналіз проектних рішень на більш поглибленій стадії: визначення 
архітектурних прийомів, деталей, матеріалів, ритмічних та тектонічних 
особливостей об'єктів, що входять до ансамблю. Остаточно приводяться до 
єдиної схеми прийняті конструктивні   рішення,   рішення   з   інженерного   
забезпечення   комплексу, інженерної підготовки території та благоустрою. 
Прийнятий та узгоджений варіант є основою для виконання проекту начисто. 

Графічне оформлення здійснюється в узгодженому режимі для найбільш 
повного виявлення особливостей проекту. Визначається оптимальний перелік 
креслень, компонування проекту як єдиного демонстраційного об'єкта, 
колористичне вирішення, технічні засоби графічної подачі. Для найбільш 
наочного сприйняття особливостей об'ємно-просторового вирішення ансамблю 
доцільно застосовувати макетування. 

Так як об'єктом комплексного методу проектування обрано спортивно-
туристичний центр для біатлону, в першу чергу слід визначити його складові 
елементи. Головними елементами даного об'єкту є безпосередньо  будівля 
спортивного комплексу, спортивно-туристичний готель, а також елементи 
спортивної інфраструктури.     

Спортивний комплекс для біатлону, як правило, включає такі основні 
функціональні групи: 

- мережа лижних (лижоролерних) та біатлонних трас, що відповідають 
певним вимогам до їх параметрів; 
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- спортивний біатлонний стадіон, що включає трибуни для глядачів, старт, 
фініш для спортсменів з накопичувальними зонами, біатлонне стрільбище на 30 
установок для мішеней з штрафним колом, сучасне інформаційне електронне 
табло; 

- будівля спортивного комплексу, яка включає спортивно-тренувальний та 
оздоровчо-відновлювальний корпуси, готельні номери для спортсменів, прес-
центр, спортивний клуб, офіс змагань, суддівські корпуси, коментаторські 
кабіни та технічні приміщення; 

- транспортна інфраструктура, що включає під’їзні дороги, які не 
перетинаються з лижними трасами, автостоянки для спортсменів, туристів та 
глядачів; 

Але сучасні біатлонні комплекси більш універсального напрямку, тобто 
призначені для любительського спорту та туризму мають ще додаткові 
функціональні одиниці. Це насамперед: 

- спортивно-туристичні готелі – місця для розміщення спортсменів-
любителів, туристів, приїжджих уболівальників; 

- навчальні центри для любителів та початківців; 
- пункти прокату спортивного інвентарю; 
- інфраструктура приміщень розважального та реабілітаційного 

призначення (часто суміщена з аналогічною інфраструктурою для 
спортсменів): спортзали, басейни, тренажерні зали, сауни, кімнати 
психологічного розвантаження і т.п. 

Основні функціональні блоки лижно-біатлонного комплексу повинні мати 
такі обов’язкові зв’язки: 

- лижно-біатлонний стадіон з місцями старту, фінішу, глядацькими 
трибунами розміщуються в одному місці, зручному для спостереження 
глядачами, це ж саме стосується і стрільбища; 

- коментаторські кабіни, суддівські корпуси розміщуються таким чином, 
щоб з них можна було вести спостереження за ключовими моментами змагань 
(здебільшого вони розміщуються поруч зі стадіоном у точках оптимального 
огляду на високих відмітках рельєфу); 

- готелі для розміщення спортсменів повинні мати зручні функціональні 
зв’язки зі спортивно-тренувальним, відновлювально-рекреаційним та 
навчальним блоками; 

- офіс змагань розміщується неподалік від стадіону та має зручний зв’язок 
з прес-центром, телецентром, спортклубом та приміщеннями для допінг-
контролю; зовнішні під’їзди до офісу змагань є автономними. 

Невід'ємним елементом сучасного спортивного комплексу для біатлону є 
спортивно-туристичний готель. Даний об'єкт призначений для розміщення та 
обслуговування спортсменів, спортивних команд і делегацій, вболівальників, а 
також туристів, які віддають перевагу активному відпочинку. Спортивно-
туристичний готель є складним багатофункціональним архітектурним об'єктом, 
тому доцільним є визначення  його основних функціональних зон і блоків. 
Таким чином, для готелів спортивно-туристичного призначення характерними є 
наступні функціональні блоки: блок приймально-допоміжних приміщень, блок 
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приміщень житлової групи, блок приміщень громадського харчування, блок 
спортивно-оздоровчих приміщень, блок приміщень адміністрації, блок 
приміщень культурно-побутового обслуговування, блок підсобних і 
господарських приміщень. В результаті, загальна специфіка функціональної 
структури спортивно-туристичних готелів близька з готелями загального типу, 
особливості та відмінності визначаються внутрішнім наповненням блоків. 
Важливою особливістю готелів спортивно-туристичного призначення є 
організація спортивних майданчиків на ділянці. 

Як приклад реалізації методики комплексного проектування спортивного 
комплексу для біатлону, можемо розглянути архітектурний проект спортивно-
туристичного комплексу лижно-біатлонної бази в місті Суми. Проект включає 
спорткомплекс лижно-біатлонної бази, розрахований на одночасне розміщення 
100 спортсменів-майстрів та спортивно-туристичний готель на 150 місць. 
Проект розроблено на підставі листа-замовлення відділу архітектури та 
містобудування Сумської облдержадміністрації. 

На першому етапі було проведено передпроектний аналіз історії розвитку 
біатлону як виду спорту, досліджено міжнародний і вітчизняний досвід 
проектування та будівництва інфраструктури спортивних споруд цього виду.  

 Майданчиком було обрано територію існуючої бази для підготовки 
олімпійського резерву лижників та біатлоністів спортивного товариства 
"Динамо" у місті Суми. Територія бази має відповідні ландшафтно-природні 
особливості, має резерв для розвитку. 

Комплексним архітектурним проектом пропонується розміщення будівлі 
нового спорткомплексу та будівлі нового сучасного готелю зі збереженням 
деяких елементів інфраструктури (дитячо-юнацька спортшкола, лижні траси). 

Об'ємно-просторове рішення спортивного центру прийнято відповідно до 
ландшафтно-композиційних особливостей місцевості (Рис. 1). Пластична 
конфігурація в плані, терасна побудова об'єму підкреслює складний рельєф із 
пологими схилами та крутоярами, вкритими лісом. Направлені одна до одної 
напівкруглі у плані форми основних об'ємів готелю й спорткомплексу 
створюють кільцеподібний дворовий простір,  розкритий у бік головного в'їзду 
та виходу до лижних трас. Горизонтальні об'єми, приблоковані до основного 
висотного об'єму, підкреслюють напрямок головного в'їзду до комплексу. 
Максимальний зв'язок із природою зсередини приміщень забезпечується 
великими об'ємами заскленого зимового саду, що розкривається в бік лісу. 

Будівля спорткомплексу призначена для прийому та розміщення 
спортсменів-професіоналів на час проведення змагань, підготовчих зборів, 
тренувань. Для цього в будівлі передбачено всі необхідні функціональні блоки: 
спортивно-тренуальний, оздоровчо-відновлювальний, господарський, блок для 
маслвих занять спортом населення, житловий блок для спортсменів. 

Структура готелю передбачає такі основні функціональні блоки: вхідний, 
адміністративний, житловий, господарський, спортивно-розважальний, блок 
громадського харчування та конференц-зал. 
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Рис. 1 – Об’ємно-просторова організація проекту спортивно-

туристичного комплексу лижно-біатлонної бази в місті Суми 
 
Висновки. Таким чином, на основі аналізу теоретичних положень 

комплексного методу проектування, дослідження функціонально-планувальної 
структури кожного архітектурного об'єкту окремо, можна зробити висновок, 
про доцільність використання даного методу щодо проектування спортивних 
комплексів для біатлону. Даний підхід може дати позитивні результати з 
економічної точки зору, а також підвищити зручність та ефективність 
експлуатації кожного об'єкту. Ефективність використання методу комплексного 
проектування підтверджена експериментальним проектом  спортивно-
туристичного комплексу лижно-біатлонної бази в місті Суми.  
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Анотація. Актуальною задачею розвитку культури в Україні є збереження 

історичних пам’яток, що передбачає поглиблене вивчення їх цінності та 
значущості в житті сучасних українців. В роботі розглянуто історичні віхи 
розвитку будівельної науки та архітектурної думки на прикладі київських 
будівель та споруд. Від давніх часів Київ був культурною і політичною 
столицею Русі, що передбачало створення надійних фортець і постійний 
розвиток будівництва. В цій місцевості за останнє тисячоліття було зведено 
безліч унікальних культових споруд, які є нині культурними пам’ятками 
державного значення. Створено й інші характерні будівлі та споруди, які 
характеризують різні сторони життя людей, є проявом духу часу, прагнень 
людей та результатом стрімкого розвитку наукової думки. 

Ключові слова: культурна спадщина, неоготика, Софія Київська, 
Подільський водопровід, залізобетонні палі 

Abstract. Preservation of historical monuments is an urgent problem of cultural 
development in Ukraine. It provides advanced study of their value and importance in 
the life of modern Ukrainians. The paper reviews historical milestones of 
development of construction science and architectural thought on the example of 
buildings of Kiev. Being the political and cultural capital of Ruthenia since the 
ancient times, it required erecting of the reliable fortresses and constant development 
of construction. Many unique cult structures have been built here for the last 
millennium. At present numerous of them are the cultural monuments of national 
importance . There are also another characteristic buildings and structures which 
demonstrate different aspects of human life being the manifestation of spirit of time, 
desires of people and result of rapid evolution of scientific thought. 

Key words: cultural heritage, neo-Gothic, St. Sophia Cathedral, water supply 
system of Podil, concrete piles 

Історична спадщина Києва потребує уважного дослідження та охорони на 
державному рівні. З цією метою вивчено історію архітектури окремих об’єктів, 
серед яких як рідкісні пам’ятники давньоруської архітектури, житлові будинки 
XVIII ст. і унікальний ансамбль першого київського водопроводу. 

Софійський собор, 1037 р. (вул. Володимирська, 24). Від 1990 р. об'єкт 
знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Собор за типом близький до 
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візантійських будівель X-XII ст. (рис. 1), але безпосередніх аналогій не має. 
П’ятинефний хрестовокупольний храм оточений двома відкритими галереями. 
Особливістю архітектури собору є пірамідальна композиція. Архітектурні маси, 
наростаючі до центру, створюють урочистий і величний образ споруди. 

Особливу декоративність фасадам надавала мальовнича структура кладки. 
Стіни будівлі складені способом змішаної кладки «opus mixtum», що 
представляє собою чергування рядів цегли (плінфи) і кам'яних блоків 
неправильної форми. Стіни викладали з необробленого каміння різної величини 
– граніту й рожевого кварциту. Фасади декорувалися уступчастими нішами, 
вікнами з красивими дерев'яними віконницями.  

Між гілками хрестоподібно розміщених склепінь 12 куполів оточують 
центральний, розміщуючись у два ряди. Це призводить до того, що купольна 
композиція по-різному читається з різних сторін собору: із заходу видно 7 
куполів, зі сходу - 5, з півночі і півдня - по 6. На думку Г. Штендера, 
багатокупольність і пірамідальність Софії були викликані необхідністю 
висвітлення п'яти нефів [1]. 

а)  б)  
Рис. 1 «Софійський музей». Софійський собор:  

а) вигляд з південного сходу; б) план 
 

13 куполів, що вінчають храм, нагадують про Христа і 12 апостолів, які 
уособлюють Вселенську Церкву, а урочисте центральне пятиголів’я – про 
Христа і чотирьох євангелістів, тобто про заснування християнського вчення. В 
універсальному символізмі число 5 означає духовну квінтесенцію (п'ята 
сутність), творчо діючу на матерію.  

В інтер'єрі собору примітно поєднання мозаїк в підкупольному просторі і 
апсиді та фрескового розпису – в інших частинах. На західній, південній і 
північній стінах головного нефу зображено сім'ю Ярослава Мудрого. 
Композиційним центром комплексу мозаїк і фресок є зображення Пантократора 
(Христа-Вседержителя) в головному куполі і Богоматері-Оранти – в 
центральній апсиді. Стиль мозаїк і фресок близький до візантійської столичної 
художньої школи. Значний інтерес представляють розписи світського 
характеру у південній та північній вежах: сцени князівського полювання, лову 
диких тварин, розваг під час святкувань. 

 Від давньоруського декоративного оформлення собору в окремих місцях 
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збереглися ділянки багатоколірної мозаїчної підлоги, парапетні плити з 
шиферу, покриті різьбленим орнаментом, численні різьблені мармурові деталі, 
князівські саркофаги. Мозаїчна композиція підлоги головного вівтаря являла 
собою вишуканий візерунок з ромбів і кіл, окантованих стрічкою з 
прямокутних мармурних і  шиферних плиток. Під головним куполом був 
викладений великий квадрат з вписаним в нього кругом – символ єднання кола 
небес і квадрата землі.  

В кінці XVII –  середині XVIII ст. в результаті перебудов собор набуває 
форми українського бароко: надбудовуються 6 нових куполів, влаштовуються 
скатні дахи, фасади будівлі оформляються фронтонами і ліпними прикрасами, 
верхи всіх куполів надбудовуються і набувають барочну форму, споруджується 
бароковий іконостас. 

Під час капітального ремонту в середині XIX ст. укладаються чавунні 
підлоги, розкривається від пізніших нашарувань і записується масляним 
живописом древня фресковий розпис. Наприкінці XIX ст. до західного фасаду 
прилаштовується нартекс.  

Золоті ворота, 1037 р. (вул. Володимирська, 35). В XI ст. разом з 
Софійськими, Лядськими і Львівськими воротами, валом і ровом становили 
єдину оборонну систему Києва, створену Ярославом Мудрим (рис. 2). Від 
Золотих воріт збереглися дві паралельно складені із цегли і каменю стіни. Їх 
кладка є зразком давньоруської техніки «opus mixtum». Спочатку ворота були 
бойовою вежею з проїздом під ними. Ширина проїзду складала 7,5 м, 
довжина – 25 м при висоті прольоту до 14 м. У середині проїзду стіни 
членувалися пілястрами і оброблялися характерними для зодчества Київської 
Русі плоскими напівциркульними нішами. З бічних сторін до воріт примикали 
кліті вала; відбитки їх колод видні на кладці стін. У верхній частині воріт на 
цегляних арках перебувала бойова площадка для гарнізону. Над воротами 
містилася церква Благовіщення, вхід до якої був з валу. 

а)  б)  
Рис. 2 Золоті ворота: 

а) загальний вигляд до спорудження павільйону; б) план 
 
Споруду було зруйнувано близько 1240 р. під час навали Батия. Наступне 

згадування в джерелах засвідчує, що до 1682 р. Золоті ворота були укріплені. Їх 
зображено на рисованому плані Києва 1695 р. У середині XVIII ст. у зв'язку із 
заходами щодо зміцнення міста через загрозу нападу турків, за пропозицією 
інженера Д. Дебоскета залишки воріт були засипані, а поруч у валу було 
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Розміри церкви  у плані – 31 х 18,4 м. Хрещатими стовпами храм розділено 
на три поздовжніх (нефи) і три поперечних коридори. Над центром перетину 
просторового хреста, утвореного  центральним нефом і головним поперечним 
коридором, розміщується купол. Розмір підкупольного простору: 7 х 7,7 м. 
Центральну частину нартексу перекрито коробовим склепінням, бічні частини – 
хрестовими склепіннями.  

Церква побудована у техніці рівношарової кладки («opus isodus») із плінфи 
розмірами 30 х 26 х 4,5 см; 32 х 22 х 5 см. Стародавня кладка (зондаж відкрито 
на західному і південному фасадах) збереглася по всьому периметру стін до 
рівня п’ят закомар, а також в апсидах, опорних стовпах, підпружних арках і на 
2/3 барабану купола. У вітрила хрестових склепінь закладено глиняні глечики 
(голосники), що слугують для поліпшення акустики. Підлогу церкви було 
викладено гладенькими шиферними плитами, у центральній частині храму їх 
інкрустовано різнобарвною смальтою. Стародавня підлога не збереглася. 

На стінах розміщено 800 м2 фрески XII ст. з унікальними сюжетами, 
деяких з них не має жоден із стародавніх сакральних пам'яток монументального 
живопису світу. Ці фрески є унікальними. Однією з найкращих фресок ХІІ ст. 
не лише Кирилівської церкви, але й усього монументального стінопису доби 
Русі є композиція «Янгол, який звиває небо», що розміщена на південному 
пілоні нартексу [5]. Крім того, в храмі є роботи видатного російського 
художника М. Врубеля (постать архангела Гавриїла і Діви Марії).  

 Перший київський водопровід, к. XIX ст. Перші спроби прокласти в 
місті водопровід були зроблені ще 1637 р. У 1749 р. архітектор І. Григорович-
Барський реконструював і розширив водопровідну мережу Подолу. Навпроти 
Магістрату виник розкішний павільйон в стилі бароко над центральним 
фонтаном «Самсон». Залишки дерев'яних труб київського водопроводу 
XVIII ст. були виявлені на вул. Борисоглібській (рис. 4). 

 
Рис. 4 Залишки дерев'яних труб київського водопроводу XVIII 

століття 
 

У XVIІI ст. був побудований Подільський водопровід. Ця система 
складалася з дерев'яних труб, що поєднана залізними муфтами. Точно не 
відомо, коли вона перестала функціонувати. Вже в XX ст. були знайдені 
залишки труб. 

У водопровідній системі Подолу вода подавалася з водозбірника, до якого 
самопливом надходила з джерел з-під Андріївської гори. Відомий інженер 
А. Струве керував роботами зі спорудження водопроводу. У 1871 р. він 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 23 



 Том 11. Выпуск 1 (42)                                                                   Искусствоведение, архитектура и строительство 

заснував «Київське суспільство водопостачання», яке отримало монопольне 
право на забезпечення Києва водою. 

Закладка водопровідних споруд відбулась 22.05.1871 р. в Міському саду 
(нині територія між Маріїнським та Хрещатим парками), у тому місці досі 
збереглася водонапірна башта (зараз приміщення Водно-інформаційного 
центру, або Музею води). Менше ніж за рік перша черга водопроводу була 
відбудована. Її загальна довжина склала 24 км і охопила 147 будинків у центрі 
Києва. 

Основними спорудами водопроводу були дві насосні станції і три 
водонапірні башти (рис. 5). Нижня насосна станція розміщувалася в 
безпосередній близькості до Дніпра поряд з пам'ятником Хрещення Русі. По 
обидві сторони колони Пам'ятника Магдебурзькому праву розміщувалися 
невеликі будівлі першого Київського водопроводу, які з 2007 р. мали 
документи, що підтверджують статус пам'ятників науки і техніки. 

а)  б)  
Рис. 5 Подільський водопровід: а) насосна станція; б) водонапірна 

башта 
 
У Царському саду (нині Міський парк) було побудовано дві водонапірні 

башти висотою 20 м. Вежі мали підземний кам'яний резервуар на 1 350 000 л 
води. Вежі в Царському саду мали три житлові поверхи і залізні резервуари на 
даху ємністю близько 160 000 літрів кожен. З трьох веж збереглася тільки одна. 
У цій споруді, архітектором якої був О. Шіле, розташований Музей води. 

Вода першого Київського міського водопроводу була неякісною, навіть 
небезпечною для життя, адже фільтр не справлявся з очищенням і пропускав не 
тільки бруд, але і п'явок і невелику рибу. Поліпшилася якість води після 
будівництва артезіанського водопроводу вже на початку ХХ ст. 

Перший же централізований водопровід в центральній частині міста був 
споруджений лише в 1872 р.; його протяжність становила 24 км і потужність –
2700 куб.м. води на добу. 

Житловий будинок, 1902 р. (Андріївський узвіз, 15). Будинок в стилі 
британської готики (рис. 6), розташований трохи нижче Андріївської церкви, є 
пам'яткою архітектури XIX ст. Подібний до старовинного замку, прибутковий 
будинок зведений на складному рельєфі стародавньої літописної гори 
Воздихальниці. Поетизована назва «Замок Річарда Левове Серце» дана 
письменником В.П. Некрасовим на честь короля Річарда І, героя роману 
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В. Скотта «Айвенго».  
 

а)  б)  
Рис. 6 Житловий будинок («Замок Річарда»):  

а) загальний вигляд; б) план 
 
Будинок є п'ятиповерховою цегляною будівлею з плоским перекриттям, із 

секційним плануванням житлових квартир. Внутрішній дворик забудований по 
периметру одноповерховими будинками, а з боку гори огороджений підпірною 
стіною з аркбутанами. На видову терасу і на вершину пагорба ведуть криті 
сходи, які переходять у відкритий марш з виходом у верхні поверхи будівлі, в 
тому числі і приміщення, з верхнім світлом, де розміщувались майстерні 
художників.  

В архітектурі фасадів використані модернізовані форми готики. У багатьох 
кімнатах збереглися кахельні печі та ліпні стелі. Мальовнича композиція 
будівлі з завершуючим його високим шпилем відіграє значну роль у силуеті 
історичної частини Києва.  

Історія спорудження будинку супроводжується кількома легендами. Згідно 
однієї з них, будинок будувався в таємниці від міської влади. У 1902 р. 
підрядник Д. Орлов таємно від влади запозичив для свого замку проект фасаду 
житлового будинку Міністерства внутрішніх справ в Петербурзі  і спромігся 
його збудувати. Відразу після закінчення будівництва в 1904 р. будинок з 
невідомих причин загорівся. Настільки величну споруду, палаючу в полум'ї 
вогню, важко було не помітити, і Д. Орлову довелося сплатити за незаконне 
будівництво. У 1911 р. його застрелили, і з тих часів жоден господар не 
затримувався в будинку надовго, а легенди переслідують його й досі. 

У 1971 р. на фасаді встановлено меморіальну дошку з чорного граніту на 
честь художника Г. Дядченко, що жив у будинку в 1909-1920 рр.   

Миколаївський костел, 1899-1909 рр. (вул. Червоноармійська, 61).  
Споруджений за конкурсним проектом архітектора С. Валовського 
архітектором В. Городецьким, який переробив проект і керував будівництвом. 
Будівля – хрестова в плані базиліка з розвиненим трансептом, двома вежами по 
фасаду і башточкою в середокрестті – повністю відтворює структуру і декор 
готичних соборів середньовіччя (рис. 7). Личкування проведено за допомогою 
штучних облицювальних матеріалів (сіре «каміння», теракотові плити). 
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Скульптурні роботи виконувалися в майстерні скульптора Е. Саля.  
Основну увагу в архітектурі будівлі приділено західного фасаду, де 

розташовані три вхідних порталу, в бубнах яких розміщені барельєфи на 
релігійні теми. Над центральним порталом знаходиться велике візерункове 
вікно-троянда. Середня частина фасаду завершена трикутним фронтоном. 
Костел відрізняється стрункістю пропорцій, легкістю мас, ясністю 
композиційної структури. 

 

а)  б)  
Рис. 7 Миколаївський костел: а) загальний вигляд; б) план 

 
У конструкціях будівлі широко використаний новий в той час матеріал – 

залізобетон. Звід центрального нефа системи «геннебік» при прольоті в 17 м 
має товщину 8 см, при цьому відповідно до рекомендацій французького 
інженера Ф. Геннебіка було застосовано похилі та поперечні стержні для 
підсилення бетону при його роботі на зріз та сколювання.  

При влаштуванні фундаменту костелу вперше застосовані бетонні набивні 
палі, винайдені київським інженером А. Штраусом, застосовані потім у 
багатьох містах Європи. Інноваційні та ефективні технології автор сміливо 
застосовував при підсиленні фундаментів і зведенні багатьох київських 
будівель та споруд (в т.ч. легендарного Будинку з химерами, Артезіанських 
свердловин тощо). 

У 1979-1980 рр. пам'ятник був реставрований і пристосований під 
Республіканський будинок органної та камерної музики. 

Млин Бродського і дизельно-моторна станція, 1912 г. (вул. Набережно-
Хрещатицька, 10).  Млин Бродського поруч із Поштовою площею складається з 
двох споруд, які раніше входили до комплексу млина-елеватора та дизель-
моторної станції. У 2010 р. була знесена дизельно-моторна станція, побудована 
за проектом відомого архітектора А. Вербицького, а на її місці зведений готель 
«Fiermont». 

Історія млина бере початок в 1857 р. Його побудовав купець Глезер. У 
1870 р. млин купив родоначальник родини київських цукрозаводчиків-
мільйонерів І. Бродський, і вже його сини розширювали територію та комплекс 
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будівель. У 1892-1895 рр. на розі вулиці Набережно-Хрещатицькій та 
Боричевого узвозу зведений 7-поверховий елеватор, увінчаний невеликою 
башточкою. В результаті великої пожежі в 1920 р. значна частина будівель 
млина згоріла [5]. 

Елеватор на поштовій площі (вул. Боричів узвіз, 13). Елеватор 
побудовано в 1907 р. за проектом інженера Ч. Волькенштейна під наглядом 
архітектора В. Безсмертного. Колишній елеватор є масивною, монументальною 
спорудою в дусі середньовічної кам'яної базиліки з вежею (рис. 8).  

 

 
Рис. 8 Колишній елеватор на Поштовій площі (фото 1981 р.) 

 
Внутрішній простір було розділено перекриттями на сім поверхів. За 

радянських часів будівля використовувалася під зерносховище, складські 
приміщення, були проекти переобладнання його під ломбард, палац спорту 
«Спартак». У 1970 р. будівлю передано Міністерству культури УРСР для 
влаштування в ньому книгосховища Державної республіканської бібліотеки 
імені КПРС (нині Національна парламентська бібліотека України). 

Отже, дослідження історії архітектури Києва є важливими і актуальними 
для подальшої роботи із захисту культурних пам’яток. Історична спадщина 
Києва є унікальним і цінним здобутком української культури. Багато 
автентичних будівель та споруд потребують уважного вивчення для збереження 
в сучасних умовах. 
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Анотація. В умовах прогресуючої кризи історична спадщина України 

потребує термінових заходів, системного підходу і організованої діяльності 
всіх установ для її збереження в інтересах розвитку культурної європейської 
держави. Стаття представляє огляд основних проблем та пропонує заходи, 
які сприятимуть їх рішенню. 

Ключові слова: культурна спадщина, об’єкти ЮНЕСКО в Україні, 
розподіл бюджетного фінансування, діяльність НДО 

Abstract: Preservation of cultural heritage is an integral part of each country. 
Under the conditions of progressive crisis historical heritage of Ukraine requires 
urgent action, systematic approach and organized activities for all institutions for its 
worthy preservation. The article presents an overview of the main problems and 
offers solutions that will contribute to their resolution 

Key words: cultural heritage, UNESCO sites in Ukraine, budget allocation, 
activities of the NGO 

Збереження надбань попередніх поколінь у вигляді культурної спадщини є 
важливою складовою сталого розвитку країни. Так, Україна має безліч 
історичних, архітектурних, культурних пам’яток, але водночас і безліч 
труднощів у їх збереженні. Держава підтримує тісні робочі контакти з Центром 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який зазначає, що  в Україні спостерігаються 
певні позитивні зрушення в збереженні культурної спадщини та зростанні 
свідомості суспільства щодо необхідності її збереження. Проте для подальшого 
покращення існуючої ситуації необхідно повною мірою впроваджувати 
напрацьовані рекомендації міжнародних та національних експертів. 
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Основні проблеми та недоліки державної політики у сфері збереження 
культурно-історичної спадщини. Незважаючи на певні позитивні зрушення 
останніх років, загальний стан об’єктів культурно-історичної спадщини в 
Україні залишається загрозливим та потребує термінових заходів для 
поліпшення ситуації. Необхідний передусім зважений, системний підхід до 
вирішення ключових проблем даного напряму. Розглянемо ці проблеми нижче.  

1. Недостатнє бюджетне фінансування. За тривалий час економічної 
кризи та стагнації бюджетне фінансування культурної сфери значно знизилося і 
продовжує рухатись в спадаючому напрямку. Така недостатня бюджетна 
підтримка культурно-історичної спадщини є наслідком залишкового 
фінансування культури в цілому. Україна ще далека від європейських 
стандартів у цій галузі, за якими бюджетні видатки на культуру становлять до 
2 % бюджету на загальнодержавному рівні, та 3-4 % бюджету місцевого рівня.  

2. Нераціональний розподіл наявного бюджетного фінансування.  Значна  
частка бюджетних видатків спрямовується на зведення затратних «новобудов» 
на місці втрачених пам’яток та будівництво помпезних нових споруд сумнівної 
історичної та естетичної цінності. Водночас від хронічного недофінансування 
інтенсивно руйнуються існуючі пам’ятки, цінність яких не підлягає сумніву. 
Досить згадати спробу відбудови Десятинної церкви (хоча немає точного 
уявлення, який вигляд вона мала насправді), рішення про зведення у Києві 
монумента Соборності України (хоча його проект не пройшов фахової та 
громадської експертизи і викликав протести з приводу  своєї ідеологічної та 
естетичної невідповідності) та багато інших. Ухвалюються рішення щодо 
зведення нових музеїв, тоді як вже існуючі потерпають від руйнації.  

3. Брак системності та координації у діяльності органів державної влади 
зі збереження культурно-історичної спадщини. Розпорошеність управлінських 
функцій між Міністерством культури і туризму України, Міністерством 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України  та 
іншими відомствами унеможливлює забезпечення комплексного державного 
керівництва охороною, використанням i відновленням культурної спадщини. 
Представниками громадських організацій та фахівцями вже багато років 
висловлюється думка щодо необхідності створення окремого, самостійного 
центрального органу виконавчої влади з цих питань. Це міг би бути окремий 
орган державного управління (Департамент охорони культурної спадщини [4, 
с. 142]) у складі уряду. Таку можливість передбачено статтею 3 Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» [5].  

4. Недостатній контроль за виконанням чинних законів, правових актів 
та прийнятих рішень. Системного характеру в усіх регіонах України набули 
порушення законодавства з питань охорони та використання культурно-
історичної спадщини під час відведення земельних ділянок під забудову та 
інших комерційних цілей (як от забудова в охоронній зоні Софії Київської). 
Навіть у разі припинення такої протиправної практики, щодо порушників, 
здебільшого, не передбачено належної відповідальності. Почастішали випадки 
невиконання, несвоєчасного виконання, або ж виконання не в повному обсязі 
чи не належним чином рішень державної влади у даній галузі (зокрема указів 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 29 



 Том 11. Выпуск 1 (42)                                                                   Искусствоведение, архитектура и строительство 

Президента України). Приклад – зволікання з практичною реалізацією Указу 
Президента України «Про додаткові заходи щодо увічнення пам’яті жертв 
політичних репресій та голодоморів в Україні» від 11.07.2005 р. (зокрема, 
створення Українського інституту національної пам’яті) [6] та з відповідним 
фінансуванням, що викликало негативний  громадський резонанс.  

5. Необхідність удосконалення нормативно-правової бази. Чинне 
законодавство України з питань охорони та використання культурної 
спадщини, в основному, задовольняє потреби регулювання цієї сфери і 
відповідає нормам та принципам міжнародного права. Таке законодавство 
визначається передусім Конституцією України, Основами законодавства про 
культуру, Законом України «Про охорону культурної спадщини», низкою 
законів та спеціальних нормативно-правових актів. Однак зазначена галузь 
регулюється не тільки зазначеними нормативно-правовими актами, але й 
нормативними документами, що стосуються питань власності. Тому виникають 
різні правові колізії між спеціальними правовими документами, що стосуються 
охорони пам’яток, та тими, що регулюють відносини власності. Тому 
нагальною є потреба їхнього узгодження. Актуальним залишається узгодження 
внутрішнього законодавства України у цій галузі з підписаними і 
ратифікованими нею відповідними міжнародними конвенціями, договорами та 
угодами 

6. Відсутність стимулів для залучення приватних коштів. Навіть за умови 
найсприятливіших економічних показників та максимально можливого 
бюджетного фінансування, держава, як свідчить світовий досвід, не в силах  
самостійно покривати всі витрати, потрібні для належного утримання 
культурно-історичної спадщини. Важливе місце серед джерел фінансування 
посідає спонсорство, яке відповідно до чинного законодавства України 
визначається як добровільна матеріальна, фінансова , організаційна та інша 
підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою 
популяризації виключно свого імені. Випадки виділення окремими 
бізнесменами, фінансово-промисловими групами та підприємствами 
відповідних сум на збереження чи відновлення об’єктів культурно-історичної 
спадщини в Україні, як і раніше, мають, переважно, нерівномірний характер. 
Жодних практичних кроків у цьому напрямі не зроблено, незважаючи на всі 
дискусії про необхідність матеріального стимулювання у цій галузі. Зарубіжний 
досвід також не використовується. У США, наприклад, ще у 70–80 рр. почали 
запроваджувати систему податкових пільг для власників майна, що записано до 
національного реєстру на постійних умовах. Такі пільги заохочують 
збереження історичних споруд, попереджують знесення історичних будинків. 
Власники історико-культурного майна мають привілеї на одержання 
податкових пільг за умови капіталовкладення з метою їх збереження. Зокрема, з 
січня 1982 р. була введена податкова пільга у розмірі 25 % на 
капіталовкладення у відновлення історичних будинків. Це уможливило 
залучити 2,2 млрд  доларів, що значно перевищує щорічні державні субсидії, 
які складали на той період 20–30 млн доларів [7, с. 124].  Не використовується 
значний потенціал розвитку туристичного бізнесу. Нова стратегія культурного 
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розвитку має охоплювати не лише культуру, а й тісно інтегрувати її з 
туристичною, рекреаційно-оздоровчою та освітньо-інформаційною сферами. 
Заслуговує на увагу зарубіжний досвід передачі затратних об’єктів культурно-
історичної спадщини (зокрема, середньовічних замків) у довгострокову оренду 
(до 50 років) приватним власникам для отримання ними прибутку від 
туристичного бізнесу [8, с. 15]. При цьому обумовлюється жорстке дотримання 
таких умов: пам’ятка має утримуватися орендарем у належному стані; не 
допускаються будь-які порушення її первозданного вигляду; пам’ятка повинна 
бути постійно відкритою для відвідувачів та для державних контролюючих 
органів. У разі порушення хоча б однієї з цих умов держава залишає за собою 
право негайного повернення пам’ятки та стягнення з колишнього орендаря 
значного штрафу. На думку фахівців, такий варіант є більш привабливим для 
України, аніж розрекламована ідея продажу замків приватним власникам. У 
разі продажу, хоча спочатку держбюджет і отримує відчутну фінансову 
ін’єкцію, але у подальшому держава втрачає будь-які важелі контролю за ним: 
пам’ятка може бути закрита для відвідувачів, перебудована, зруйнована тощо.  

7. Неповне використання потенціалу співробітництва органів державної 
влади з недержавними організаціями (НДО). Типовою залишається ситуація, 
коли органи державної влади (особливо на місцях) не допомагають 
громадським організаціям, що займаються вивченням минулого, краєзнавством, 
автентичності, пошуками, охороною та пропагандою об’єктів культурно-
історичної спадщини, але й чинять їм перешкоди та бюрократичні перепони у 
їхній суспільно- корисній діяльності. Непоодинокі випадки ненадання органами 
влади та державними установами необхідної інформації у даній галузі 
громадським організаціям та ЗМІ . Чимало рішень стосовно пам’яток  історії та 
архітектури все ще приймаються кулуарно,  без попереднього обговорення з 
громадськістю. Досить рідко залучаються НДО до виконання проектів, 
пов’язаних з культурно-історичною спадщиною на основі бюджетного 
фінансування через проведення тендерів, хоча певні правові та організаційні 
механізми для цього вже існують.  

Можуть траплятися випадки, коли НДО,  приймаючи участь у вирішенні 
проблем зі збереження культурних надбань, носитиме комерційно-
меркантильний характер. Тому це зменшує ймовірність співпраці між 
державою та громадою.  

8.Недостатня активність органів влади на рівні міждержавних відносин 
щодо реституції (повернення) культурних цінностей. Протягом усієї 
української історії значна кількість пам’яток культурно-історичної спадщини з 
різних причин опинилася за кордоном. Найбільш масовими потоками такого 
переміщення були: 1) вивіз пам’яток у минулому до колишньої метрополії (у 
різні періоди); 2) системне пограбування під час німецько-фашистської 
окупації; 3) кримінальне заволодіння предметами старовини та творами 
мистецтва і нелегальний вивіз їх за кордон у сучасний період. Випадки 
повернення культурних цінностей українському народу із-за кордону мають 
поодинокий характер і є символічними жестами доброї волі з боку тих чи 
інших держав, приурочених до певних політичних подій (за винятком 
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Німеччини, співробітництво з якою у цьому напрямі є досить системним). 
Україна підписала всі міжнародні конвенції ЮНЕСКО з питань реституції. Але 
для її здійснення необхідно укласти двосторонні угоди з усіма відповідними 
державами та докласти зусилля, як з боку зовнішньополітичного відомства, так 
і з боку ЗМІ, громадськості. Двосторонні угоди з питань реституції вже 
укладено Україною з країнами СНД, Литвою, Латвією, Естонією, Францією, 
Угорщиною, Польщею, Італією, Чехією. 

9. Низький рівень обізнаності з українськими пам’ятками у світі.  
Промоція української культурно-історичної спадщини ще не посіла гідне місце 
у системі заходів щодо створення позитивного іміджу держави на 
міжнародному рівні. Наприклад, у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 
Україна представлена лише сьома позиціями (з можливих 830): «Свята Софія та 
Києво-Печерська лавра у Києві» (1990 р.), «Ансамбль історичного центру у 
Львові» (1998 р.),  «Геодезична дуга Струве» (2005 р., транскордонний 
геодезичний об’єкт «Дуга Струве» було номіновано від 10 країн: Норвегії, 
Швеції, Фінляндії, Росії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, Молдови та України; 
4 пункти Дуги знаходяться на території України в Одеській та Херсонській 
областях, «Букові праліси Карпат та древні букові ліси Німеччини» (2007 р., 
транскордонний українсько-словацько-німецький об’єкт), «Резиденція 
Буковинських та Далматинських митрополитів» (нині Чернівецький 
національний університет ім. Ю. Федьковича) (2011 р.), «Давнє місто Херсонес 
Таврійський та його хора (5 ст. до н.е. – 14 ст. н.е.)» (2013р.), «Дерев’яні церкви 
Карпатського регіону Польщі та України» (2013 р., транскордонний серійний 
українсько-польський об’єкт). Водночас, Росія має в цьому списку 26 позиції, 
Болгарія – 9, Польща – 14, Румунія – 7, Словаччина – 7 і навіть маленька 
Мальта – 3. Україна має бути представлена більше, враховуючи її площу, 
кількість населення, багатовікову історію та різноманітність пам’яток. Слід 
зазначити, що присутність у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО дає не 
лише інформаційно-пропагандистські та іміджеві переваги, але й можливість 
залучати кошти для підтримання у належному стані внесених до нього пам’яток 
зі спеціально створеного для цього міжнародного фонду ЮНЕСКО.  

10. Безпрецедентне поширення «чорної археології». З року в рік зростає 
кількість «чорних археологів», інтенсивність їхньої діяльності та ареал її 
поширення. Такі групи мають найсучасніші технічні засоби, добре підготовлені 
та організовані, налагодили міжнародні зв’язки. Відомі випадки їхньої 
співпраці з корумпованими митниками, співробітниками МВС та місцевої 
влади. Охороняються тільки деякі археологічні об’єкти. За приблизними 
підрахунками, внаслідок злочинної активності «чорних археологів» щорічно 
приватні особи вивозять за кордон або ж знищують десятки тисяч 
археологічних знахідок, які назавжди вилучаються з наукового та культурного 
обігу. Інтерпол тільки у Західній Європі виявив понад 40 організованих 
злочинних угруповань з колишніх громадян СРСР, що спеціалізуються на 
викраденні, контрабанді та продажу історичних і культурних цінностей [4, 
с. 96-97]. Діяти проти цього потрібно не лише заборонами та посиленням 
правоохоронних заходів (хоча й вони необхідні). Дієвим важелем посилення 
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офіційної археології (як кадровим, так і фінансовим) може стати розвиток 
археологічного туризму, залучення до участі у розкопках аматорів під 
керівництвом фахівців, співробітництво в цій галузі академічних установ з 
НДО.  

Рекомендації для вирішення зазначених проблем. 
1. Планувати поступове збільшення видатків на збереження культурно-

історичної спадщини та передбачити механізм його зростання у подальшому 
пропорційно зростанню доходної частини бюджету. Орієнтирами є європейські 
стандарти, за якими бюджетні видатки на культуру в цілому становлять до 2 % 
на загальнодержавному рівні, та 3-4 % бюджету місцевого рівня.  

2. Оголосити мораторій на 5 років  на зведення за бюджетні кошти нових 
пам’ятників, чи відновлення вже неіснуючих. Вивільнені таким чином кошти 
спрямувати на збереження пам’яток, що перебувають у критичному стані. Їх 
перелік затвердити після публічного обговорення.  

3. Розглянути доцільність та можливість створення Державного комітету 
охорони культурної спадщини як окремого органу державного управління у 
складі Уряду з відповідними повноваженнями.    

4. Створити спільну постійно діючу комісію з представників 
Мінрегіонбуду і МВС для моніторингу законності відведення землі під 
забудову поблизу пам’яток історії та архітектури, врахування при будівництві 
збереження архітектурного ансамблю простору.  

5. Пришвидшити роботу по узгодженню законів та спеціальних 
нормативно-правових актів з питань охорони культурно-історичної спадщини із 
нормативно-правовими актами, що регулюють відносини власності, а також 
щодо узгодження внутрішнього законодавства України у цій галузі з 
підписаними і ратифікованими нею відповідними міжнародними конвенціями, 
договорами та угодами.  

6. Впровадити систему податкових пільг для благодійництва та 
меценатства, стимулювання туристичного бізнесу; на основі вивчення 
зарубіжного досвіду розробити положення про передання в довгострокову 
оренду затратних історичних пам’ятників (зокрема, замків). 

7. Активніше залучати НДО до охорони і збереження культурно-історичної 
спадщини, зокрема до моніторингу пам’яток та їх стану, інформування 
громадськості, виконання проектів на основі бюджетного фінансування через 
проведення тендерів. 

8. Активізувати роботу з реституції в Україну культурних цінностей, 
зокрема, укладання відповідних двосторонніх угод з іншими державами та 
внесення українських пам’яток у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

9. Для боротьби проти «чорної археології» створити спеціальні підрозділи 
МВС України з відповідною фаховою підготовкою; забезпечити охорону 
історичних пам’яток першочергового значення; залучати до цієї справи 
науковців, органи місцевого самоврядування, добровільні народні дружини,  
громадські організації та ЗМІ. Як стимул підняти винагороду у разі передання 
скарбу державі з 25 % до 50 % . 

10. Встановити зв’язки зі світовою українською діаспорою для залучення 
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наукового, культурного та фінансового потенціалу задля збереження 
культурної спадщини України.  

Висновки. Зазначені проблеми не вичерпують існуючих загроз 
національній культурно-історичній спадщині. Але успішне їх вирішення може 
стати підґрунтям для надійного розвитку української культури та підніме її 
авторитет серед європейських держав. 

 
Література: 
 1. Літопис відродження пам’яток // Пам’ятки України. – 1998. – № 1. – 

С. 180. 
2. Україна у 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи 

розвитку: Експертна доповідь. – К.: «Славутич-Дельфін» ТОВ. – 2007. – 256 с.  
3. Горбик В.О., Денисенко Г.Г., Скрипник П.І. Пам’ятки України: 

проблеми збереження і дослідження. – К.: Інститут історії України НАН 
України, 1994. – 42 с.  

4. Курило Т.В. Правова охорона культурної спадщини України. – Л.: 
Львівський юридичний інститут МВС України, 2005. – 156 с. 

5. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 6 червня 2000 р. 
№ 1805-ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 39. – Ст. 333.  

6. Про додаткові заходи щодо увічнення пам’яті жертв політичних 
репресій та голодоморів в Україні: Указ Президента України від 11.07.2005 р. 
№ 1087/2005 // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 132. – 20 липня. 

7. Катаргіна Т.І. Збереження культурної спадщини у Великій Британії, 
США, Канаді (історія і сучасність). – К.: Інститут історії України НАН України, 
2003. – 186 с. 

8.Щоткіна К. Хто збудує міцний замок? // Дзеркало тижня. – 2006. – № 26. 
– 8 липня. – С. 15. 

Науковий керівник: к.т.н., ст. викл. Юрковська Н.Р. 
Стаття підготовлена в НАОМА у рамках курсу «Будівельні конструкції»  

Стаття відправлена: 07.03.2016 г. 
© Тютіна Л.В.  

ЦИТ: 116-182 
УДК 514.18 

Сидорова Н.В., Доценко Ю.В., Перпері А.О.  
ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ КОНСТРУЮВАННЯ 

 ПОВЕРХОНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ І 
 ЗАСТОСУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ ОБОЛОНОК-ПОКРИТТІВ 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 
Одеса, Дідріхсона 4, 65029 

N. Sуdorova, J. Dotsenko, A. Perperi 
ABOUT THE STUDY OF THE GEOMETRY OF THE DESIGN SURFACES 

OF THE SECOND ORDER AND APPLICATIONS  
MEMBRANES COATINGS IN CIVIL ENGINEERING 
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture 

Odessa, Didrikhsona st, 4, 65029 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 34 



 Том 11. Выпуск 1 (42)                                                                   Искусствоведение, архитектура и строительство 

Анотація. Дана стаття містить теоретичні основи та історичні 
відомості застосування поверхонь другого порядку в архітектурі та 
будівництві. Розглянуто особливості архітектурних конструкцій початку XX 
століття і сучасних архітектурних шедеврів, де застосовуються покриття з 
оболонок – гіперболічного параболоїда і однополосного гіперболоїда. В 
результаті зроблені висновки про вагомість застосовуваних оболонок-
покриттів. 

Abstract  
This article describes the theoretical bases and historical information of the 

application surfaces of the second order in architecture and civil engineering. The 
features of the architectural designs of the early XX century and modern 
architectural masterpieces describes in the paper, which applied coating membranes 
- hyperbolic paraboloid and the hyperboloid one-sheet. As a result the conclusions 
about the significance of the applied membranes-coatings.  

Ключові слова: гіперболічний параболоїд, однополосний гіперболоїд, теорія 
поверхонь, каркас, оболонка-покриття, стрижнева конструкція. 

Keywords: hyperbolic paraboloid, the hyperboloid one-sheet, theory of surfaces, 
the frame, the shell-coating, rod design. 

Вступ.  
Сучасна архітектура багата прикладами різноманітних форм будівель і 

споруд. Архітектура – це мистецтво в часі (Рікардо Бофіл), тому поява нових 
екологічно безпечних матеріалів, конструкцій з покращеними властивостями, 
сучасних технологій виробництва призводить до виникнення нових 
архітектурних ідей, які втілюються в життя. Протягом минулого сторіччя, 
починаючи з моменту винаходу, і по сьогоднішній день користуються великим 
успіхом у архітекторів такі конструкції, як оболонки-покриття, у яких основна 
перевага - це можливість перекриття прольоту без проміжних опор. 

Основний текст. 
З досвіду архітектурного проектування можна зробити висновок, що в 

архітектурних формах використовуються прості поверхні циліндра, конуса, 
сфери та ін. Властивості цих поверхонь обертання вивчені досить широко. Але 
сьогодні архітектура не стоїть на місці, і архітектори все частіше звертаються 
до більш складних поверхонь другого порядку. До них відносять гіперболічний 
параболоїд, однополосний гіперболоїд, перетини і видимі контури яких є 
кривими другого порядку. Вони складаються з двох сімейств прямих, що 
взагалом дає переваги при зображенні на кресленні, проектуванні та  
виготовленні арматури та опалубки. 

Виходячи з широкого застосування в практиці різних поверхонь, стає 
зрозумілою необхідність кожному архітектору орієнтуватися в теорії завдання, 
конструювання і зображення поверхонь. Новаторами в цьому напрямку були 
професори Котов В. І. та Рижов Н.Н., яких прийнято вважати засновниками 
сучасної теорії поверхонь. Професор Рижов Н.Н. запропонував сформулювати 
для отримання будь-якої поверхні закон каркаса і виділити найменшу 
сукупність геометричних елементів, яка називається визначником поверхні. Він 
показав, що існує три принципових способи завдання каркаса – аналітичний, 
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графічний і конструктивно-кінематичний і розглянув питання параметризації 
форми і стану поверхні в просторі. Лінійчатий або точковий каркаси поверхонь 
 дозволяють задавати їх з будь-яким ступенем точності. Лінійчаті каркаси 
поділяються на прості і сітчасті (у тому числі трисіть), коли вони утворені 
одним, двома або трьома пересічними сімействами ліній. Як відомо, каркас 
характеризується щільністю, тобто частотою розташування ліній на поверхні. 
Розрізняють безперервний і дискретний каркаси. У першому випадку поверхня 
аналітично і графічно визначається точно. Для дискретного каркасу окремі 
точки поверхні визначаються наближено інтерполюванням. 

Говорячи про особливості геометрії конструювання поверхні 
гіперболічного параболоїда (однієї з найбільш поширених у практиці поверхонь 
другого порядку, які застосовуються для конструювання оболонок), можна 
зробити висновок, що всі аналогічні поверхні мають загальну нескінченно 
віддалену дотичну площину. Геометрично це виражається так: твірна – пряма 
лінія, в якості направляючих - дві прямі лінії, а також задана площина 
паралелізму. 

Вперше у світовій практиці застосування перекриття у вигляді 
гіперболічного параболоїда з прямих стрижнів було запатентовано в СРСР в 
1928р. Макаровою Т. (патент №5568 «Перекриття у вигляді гіперболічного 
параболоїда»). 

У подальшому, вже після Другої Світової війни, гіперболічні параболоїди 
стали більш поширені у всьому світі. Однак, наприклад, за словами Курта 
Зігеля, важко встановити, кому ж саме належала «пальма першості» в складанні 
першого проекту оболонок у вигляді гіперболічних параболоїдів. В той час 
оболонки споруджувалися як з металу, так і з бетону шляхом монолітної 
заливки опалубки з прямими стрижнями арматури без єдиного згину. 

В історію розвитку архітектури увійшло чимала кількість архітекторів, які 
використали в своїх творіннях конструкції оболонок типу гіперболічного 
параболоїда. Серед них Фелікс Кандела – іспансько-мексиканський архітектор, 
який вважається творцем залізобетонних конструкцій – оболонок. Метод 
Кандели дуже простий: навіть якщо його проекти були творчо сміливими і 
відштовхувалися від його багатої фантазії, їх втілення в життя завжди 
демонструвало чіткий зв'язок між геометрією і реалізацією цих структур у 
просторі. Його шедеври - Павільйон «Космічні промені» (1951р.) для кампусу 
Національного Автономного Університету Мехіко - проект, який був даний 
мексиканським урядом; океанографічний музей м. Валенсія, який 
спроектований у вигляді квітки латаття. Одним з непростих рішень, що стоять 
перед архітекторами даного проекту музею, був вибір матеріалу для покриття 
каркаса. Цей оригінальний вибір зробили Фелікс Кандела у співдружності з 
талановитими архітекторами тієї епохи. Павільйон «Гіпар» Лінкольн-центру в 
Нью-Йорку архітекторів Елізабет Диллер і Рікардо Скофидио: на 
нестандартному асиметричному даху у формі гіперболічного параболоїда 
розміщений зелений газон. Таке творіння безсумнівно радує око відвідувачів 
своєю яскравістю і незвичністю.  

По всьому світу розташована велика кількість будівель з дахом у формі 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 36 



 Том 11. Выпуск 1 (42)                                                                   Искусствоведение, архитектура и строительство 

гіперболічного параболоїда. Стадіони, спортивні і розважальні комплекси, які 
виникають сьогодні в світі, є сучасними творами архітектури. Наприклад, 
тенісний комплекс Ци Чжун (Qizhong Forest Sports Arena City), Шанхай, Китай; 
стадіон Melbourne Rectangular Stadium (AAMI), Мельбурн, Австралія; стадіон 
Aviva, Дублін, Ірландія; спортивний зал Yoyogi в Токіо, Японія; гоночна траса 
Yas Marina Circuit, Абу-Дабі. 

В наш час однополосний гіперболоїд залишається затребуваною та 
актуальною формоутворюваною поверхнею, не дивлячись на те, що вже 
пройшло більше століття з моменту застосування даної поверхні в практиці 
будівництва. 

Як відомо, однополосний гіперболоїд є загальним виглядом складної 
поверхні другого порядку. В інженерній практиці використовується приватний 
вид - однополосний гіперболоїд обертання, який відрізняється тим, що його 
горизонтальні перетини є колами. Його можна одержати різними способами: 
обертанням навколо осі, з якаою схрещується довільна пряма, обертанням 
гіперболи навколо осі та ін. 

Найвідоміший і найпоширеніший приклад однополосного гіперболоїда в 
будівництві - це, так звані, вежі Шухова. Гиперболоїдну форму такої вежі ввів в 
архітектуру В.Р. Шухов (патент Російської імперії №1896 від 12 березня 1899 
року, заявлений В.Р. Шуховим 11.01.1896р.). Вежі можуть використовуватися 
для будівництва водонапірних веж, маяків, радіощогл. Жорсткість вежам 
надають перетин стрижнів між собою і спеціальні кільця жорсткості. Для того 
щоб зберегти ритм перетинів при збільшенні висоти вежі, необхідно 
збільшувати кількість стрижнів. Ще один варіант – це ставити гіперболоїди 
один на один при збільшенні висоти. Саме цю ідею реалізував інженер В. 
Шухов в 1911 році при будівництві двох'ярусної водонапірної вежі в Ярославлі 
(висота близько 40м). За проектом Шухова споруджено в 1910 р. 
Аджигольський маяк під Херсоном, висота сітчастої конструкції якого 
дорівнює 68 м (60 стрижнів і 27 кілець жорсткості). 

У розглянутих вище прикладах стрижнева система дозволяє розкрити 
геометричні особливості використовуваної поверхні. Але нічого не стоїть на 
місці і вже у середині ХХ століття вона починає використовуватися по-іншому. 
Науковий центр в Сент-Луїсі, США, побудований в 1963 році, покритий 
суцільної бетонної оболонкою у формі однополосного гіперболоїда. Втілення 
нових ідей у наші дні - гіперболоїдна телевежа в Гуаньчжоу (друга за висотою в 
світі), торгово-розважальний комплекс «Хан-Шатир» в Астані (архітектор  
світового рівня Норман Фостер). Гіперболоїдна форма споруди триває від 
покриття до першого поверху і далі поширюється на навколишній ландшафт. 
Оболонка підтримується металевою конструкцією з ферми в ділянці горловини 
поверхні. Для того щоб «згладити» форму поверхні, каркас гіперболоїдних 
оболонок, в основному, складається з великої кількості елементів. А прикладом 
нетрадиційного підходу є диспетчерська вежа в мінімалістичному стилі 
аеропорту Барселони, створена архітектором Рікардо Бофілем, з робіт якого 
можна вивчати еволюцію архітектури ХХ століття. 

Висновок. 
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Виходячи з особливостей гіперболічних поверхонь, можна зробити 
висновок, що для втілення в життя нових нестандартних та оригінальних ідей 
молодих архітекторів, які йдуть в ногу з часом, необхідно використовувати 
гіперболоїдні конструкції. Вони вдало вписуються в сучасну архітектуру, 
ефектно сприймаються оточуючими, відносно легко будуються, красиві, 
пластичні, можуть бути симетричними чи асиметричними. А при використанні 
сучасних будівельних матеріалів і технологій можуть бути ще й економічно 
вигідними, що має сьогодні дуже велике значення. 
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Аннотация. В работе указаны основные проблемы, вызванные ростом 

площадей нарушенных территорий на примере г. Кривой Рог.  Проведен 
сравнительный анализ городов Кривой Рог, Запорожье, Львов. Анализ проведен 
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по таким критериям: население города, плотность населения города, площадь, 
компактность формы, протяженность транспортных путей. Указано на 
необходимость уделить внимание активным процессам увеличения 
промышленных геотехнических систем, а также отчуждению для целей 
градостроительства и рекреационного строительства дополнительных 
земель.  

Ключевые слова: нарушенные территории, Кривой Рог, планировочная 
структура, транспортная сеть, ландшафт.  

Abstract. In this paper the author pointed out on the main problems caused by 
the of disturbed areas increase on the example Krivoy Rog city. A comparative 
analysis of the cities of Krivoy Rog, Zaporozhye, and Lvov was made. The analysis 
was performed on the following criteria: population of the city, the city's population 
density, area, main city shape, the length of transport routes. The necessity of paying 
attention to the active process of industrial geotechnical systems increasing, as well 
as the land alienation for urban development  and  recreation purposes were shown. 

Key words: disturbed areas, Krivoy Rog, plan structure, transport network, 
landscape. 

Вступление. Нарушенные территории - одна из основных проблем 
промышленных районов Украины, она приводит к ухудшению санитарно-
гигиенического состояния среды и создает условия для расчленения 
архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов. Необходимость 
анализа и дальнейшей разработки алгоритмов архитектурной организации 
рекреационных зон и строительных объектов на нарушенных территориях, 
обусловлена направленностью на решение приоритетных государственных 
задач. В число таких задач входят мероприятия по устранению потенциально 
экологически опасных факторов, которые несут в себе нарушенные территории, 
расчленение городской транспортной сети и непригодности нарушенных 
территорий к использованию.  

Обзор литературы. 
Исследования в области восстановления нарушенных территорий вели: 

Айрун А.А., Бондарь Ю.А., Витт М.Б, Гладков Л.И., Гармаш Н.З., 
ЖдахиналН.Т., Зайцев Г.А., Зубова Л.Г., Лазарева И.В., Моторина Л.В., 
Овчинников В.А., Таболина Т.В., Чемакина О.В., Тищенко Г.В., 
ЕфименкоиВ.И. 

В области теории экологии и ландшафтоведения: Вергунова А.П., 
Исаченко А.Г., Преображенский В.С., СаймондсиД., Топчиева А.Г., 
ТитиориА.Н.  

Информационную основу в области исследований развития антропогенной 
географии и геологии Кривбасса для данного исследования обеспечили работы: 
Казакова В. Л., Малахова И. М., Тютюнника Ю.Г., ЯрковагС.В., Сметаны М.Г. 

Основной текст. Интенсивное развитие в области горнодобывающей 
промышленности, а также увеличение объемов добычи полезных ископаемых 
приводит к нарушению и невозможности использования значительных 
земельных площадей, как в городах, так и вне их. Одной из самых 
значительных проблем, которые несут антропогенные изменения ландшафта, 
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является дальнейшая его непригодность, без надлежащих мер рекультивации и 
восстановления, к хозяйственной деятельности человека. Значительное 
количество ценных земель, как в центральных частях городов, так и за 
пределами поселений становятся непригодными для застройки, сельского 
хозяйства, организации рекреационных зон и т.д. [6].  В то же время 
экологическое состояние промышленных регионов страдает не только от 
интенсивной добычи, а и от неправильного закрытия нерентабельных и 
выработанных карьеров и шахт [5]. Игнорирование научных подходов к этому 
процессу привело к активизации процессов загрязнения поверхностных и 
подземных водозаборов, проседания земной поверхности  и т.д.[3]. Следствием 
перемещения больших объемов горной массы стало нарушение режима 
грунтовых и подземных вод, а, следовательно, изменился поверхностный 
водосток и структура почвы, интенсифицировалась эрозионная работа воды и 
ветра.  

Криворожский регион отличается высоким уровнем разнообразия 
антропогенных ландшафтов. Определяющими в регионе являются 
горнопромышленные ландшафты, поскольку Кривбасс - горнопромышленный 
и металлургический центр Украины [4]. Начиная с 1881 года, антропогенные 
изменения преимущественно степных ландшафтов происходят постоянно [1].  
В итоге на сравнительно небольшой территории Кривбасса (4,1 тыс. км) 
ведущими геотехническими системами являются преимущественно 
промышленные. Среди них − горнодобывающие, горно-металлургические, 
горно-строительные и др.[2]. Это позволяет рассматривать Кривбасс как 
перспективный полигон для исследования возможностей формирования зон 
отдыха или проведения строительной рекультивации под строительство 
гражданских зданий и сооружений. Также рассматривается возможность 
совмещать эти две функции на части нарушенных территорий города. 

Проблемы данного промышленного региона представляют собой синтез 
вопросов разного характера: функционально-планировочных, архитектурно-
пространственных, экологических, ландшафтно-эстетических, экономических. 
Интенсивная добыча полезных ископаемых привела к значительному 
расчленению планировочной структуры г. Кривой Рог. Однако, высокая 
стоимость земли в центральной части города приводит к необходимости 
рационального использования территориальных ресурсов в градостроительстве. 
В результате чего возникает необходимость в восстановлении и включении 
нарушенных территорий в инфраструктуру города. 

Для проведения анализа были выбраны города Кривой Рог, Львов, 
Запорожье. Львов – как город с максимально приближенным к Криворожскому 
количеством жителей, во Львове проживает около 730 тысяч человек. 
Запорожье является городом крупным индустриальным городом с населением 
760 тысяч человек. Население Кривого Рога - 650 тысяч человек. В то же время 
протяжность дорог в г. Кривой Рог составляет 1195 км при площади города 450 
км2, протяжность дорог Львова – 657 км при площади города около 180 км2, 
площадь города Запорожье – 330 км2 (рис.1). Визуальный анализ конфигурации 
планов вышеназванных городов дает возможность сделать вывод о 
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значительной расчлененности городской структуры г. Кривой Рог в сравнении 
с городами Запорожье и Львов, которые имеют рациональную компактную 
планировочную структуру. Это во многом связано с особенностями 
формирования города вдоль залегания полезных ископаемых, в частности, 
железной руды. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная схема сравнительного анализа  

городов Кривой Рог, Запорожье, Львов. 
 

Заключение и выводы. Был проведен сравнительный анализ площадей, и 
конфигурации планов городов с населением сравнительным с населением г. 
Кривой Рог. По результатам анализа можно сделать вывод, что вопрос 
рационального использования территорий г. Кривой Рог стоит крайне остро. 
Сравнительный анализ площадей, протяжности дорог, количества населения, 
плотности населения вышеназванных городов указывает на неэффективное 
использование городских территориальных ресурсов, создание условий для 
расчленения структуры системы на уровне населенных пунктов, для ухудшения 
транспортных связей и возникновения экологических проблем. 
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Аннотация. В работе рассматривается применение информационных 

технологий в архитектурном образовании. 
Ключевые слова: компьютерная модель, моделирование, визуализация, 

анимация.   
Abstract. The paper deals with the application of information technology in 

architectural education. 
Key words: computer model, modeling, visualization, animation. 
Вступление. 
В настоящее время развитие информационных технологий ознаменовалось 

появлением принципиально нового подхода в архитектурно-строительном 
проектировании, заключающемся в создании компьютерной модели нового 
здания, несущего в себе все сведения о будущем объекте [1]. 

В России уже существуют институты, которые внедряют методики 
многомерного проектирования  по созданию комплексных жилищных застроек 
и медицинских учреждений. Среди основных преимуществ применения BIM-
технологий -  точность проектов, их понятность для заказчика за счет 3D-
визуализации, экономии времени проектирования и уменьшение стоимости 
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строительства и эксплуатации. 
BIM технологии или  комплексная информационная модель здания или 

сооружения содержит в себе множество характеристик таких как номенклатура 
и количество необходимых материалов, их возможных поставщиках, затратах 
труда, машин и механизмов, необходимых для осуществления строительства. 

Обзор литературы. 
BIM технологии работают на платформе графических редакторов 

ArchiCAD и Autodesk Revit. Работа программы ArchiCAD описана в учебниках 
и самоучителях под авторством Титова С. Книга «Для архитекторов: Revit 
Architecture.  Самоучитель по технологии BIM», известного американского 
педагога и архитектора Эдварда Голдберга, является хорошим самоучителем, в 
котором виден педагогический подход автора и его многоплановая методика в 
обучении читателя одной из лучших в мире программ компьютерного 
проектирования. Эти издания, а также видеоуроки в Интернете очень доступно 
показывают работу BIM технологий.  

Основной текст. 
Информационное моделирование здания – это подход к возведению, 

оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания, который 
предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей 
архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной 
информации о здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда 
здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект. 

При этом BIM – это не конкретная компьютерная программа. Это – новая 
технология проектирования. А компьютерные программы (Revit, Digital Project, 
Bently Architecture, Allplan, ArchiCAD) – это лишь инструменты ее реализации, 
которые постоянно развиваются и совершенствуются [1]. 

Развитие новых информационных технологий  в архитектурном 
проектировании приводит и к изменениям в образовательном процессе 
подготовки специалистов архитекторов, в котором использовались программы  
Autocad, ArchiCAD, 3dsMAX CorelDRAW и Photoshop. Эти программы  
являются  самыми популярными программами моделирования и постобработки 
изображений объектов.   

Графический редактор AutoCAD - это удобный инструмент двумерного 
моделирования. С помощью программы AutoCAD можно строить поэтажные 
планы, планы и схемы инженерных коммуникаций, разрезы и фасады зданий, 
генпланы территории выбранной застройки. Возможность создавать 
библиотеки динамических блоков намного облегчает работу над проектом. Но 
АutoCAD не только обладает большими возможностями в создании и 
редактировании архитектурно-строительных чертежей, он позволяет 
моделировать сложные каркасные, полигональные (поверхностные) и 
объемные (твердотельные) конструкции [4]. 

ArchiCAD - это специализированное средство для трехмерного 
строительного проектирования.  Программа была разработана для решения 
архитектурных задач с учетом специфики архитектурно-строительного 
проектирования, которые позволяют объединить процессы черчения и 
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трехмерного моделирования. 
Пакет ArchiCAD базируется на концепции «Виртуального здания», 

который работает не с отдельными, никак не связанными между собой 
чертежами, а с моделью реального здания, где все элементы тесно 
взаимодействуют друг с другом. Это одна из компьютерных программ, 
являющихся платформой для работы BIM технологий. 

Наиболее популярная программа  трехмерного моделирования - это 3ds 
MAX. Графический редактор 3ds MAX имеет сложный интерфейс, большой 
набор модификаторов и служит для создания аксонометрических и 
перспективных изображений зданий, а также моделирования интерьеров. 
Рассмотреть трехмерные модели можно под любым выбранным углом зрения, 
установив съемочные камеры, т.е. это  имитация фотографирования или 
видеосъемка трехмерных объектов. Использование спецэффектов, 
анимационного моделирования и глобального освещения, а также доработка 
изображений в Photoshop, позволяет создавать реалистичные архитектурные и 
дизайнерские проекты [4]. 

В настоящее время практически ни одна защита дипломного проекта 
студента архитектора не обходится без демонстрации виртуального 
путешествия внутри или вокруг здания. Такие ролики можно создавать с 
помощью графического редактора Autodesk 3ds MAX, а монтаж роликов 
осуществлять с помощью Adobe Premiere Pro и Sony Vegas. 

Одним их программным комплексов, реализующий принцип 
информационного моделирования зданий – это Autodesk Revit, или просто 
Revit.  

Этот графический редактор  предоставляет возможности трехмерного 
моделирования элементов здания и плоского черчения, создания 
пользовательских объектов, организации совместной работы над проектом, 
начиная от концепции и заканчивая выпуском рабочих чертежей и 
спецификаций. 

Графические редакторы AutoCAD, 3dsMAX,  Revit  разработаны фирмой 
Autodesk, при этом результатом развития компьютерного проектирования 
является то обстоятельство, что на сегодняшний день работа на основе CAD-
технологий представляется достаточно организованной и отлаженной. 

Формат файлов DWG, создаваемых пакетом AutoCAD, занял место 
неофициального, но общепризнанного стандарта работы с проектом в CAD-
программах [1]. 

Поэтому для работы Revit  лучше всего использовать  импортированный из 
AutoCAD чертеж границ земельного участка в качестве основы для семейства 
концептуальных оболочек с максимальным использованием площади 
земельного участка. Затем нужно загрузить полученную концептуальную 
форму в Revit и воспользоваться инструментами этой программы для 
реализации архитектурного проекта.  

Заключение и выводы. 
Прежде чем перейти к освоению BIM технологий студентам 

архитектурных специальностей необходимо изучить базовые концепции 
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графических программ Autodesk AutoCAD и Autodesk 3dsMAX и 
фундаментальные инструменты данных программ, которые необходимы для 
создания двумерных и трехмерных объектов, их визуализации и 
анимационного моделирования. Студент должен иметь навыки работы с    
архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной 
информацией о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда 
здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект. 

BIM технологии не заменяют человека. Более того, технология BIM не 
может существовать без человека и требует от него большего 
профессионализма, лучшего, комплексного понимания созидательного 
процесса проектирования здания и большей ответственности в работе. Но BIM 
делает работу человека более эффективной [1]. Поэтому в образовательный 
процесс необходимо вводить основы BIM технологий. 
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Аннотация. В работе приведен анализ российского рынка конвективных 

сушильных камер периодического действия. Отмечены преимущества и 
недостатки камер европейских, российских и азиатских производителей. 
Сформулированы дополнительные требования к ограждениям, технологическому 
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оборудованию камер для эксплуатации их в сложных климатических условиях с  
обеспечением качественной сушки пиломатериалов хвойных и лиственных пород. 
На примере действующего производства показан положительный опыт ввода в 
эксплуатацию камер с дополнительным технологическим оборудованием. 
Приведены режимные параметры, динамика снижения влажности контрольных 
образцов и результаты экспериментального определения показателей качества 
сушки пиломатериалов.  

Ключевые слова: древесина, сушильная камера, режим сушки, качество 
сушки.  

Abstract. The article presents the analysis of the Russian market of convective 
drying chambers of periodic action. Shows the advantages and disadvantages of 
cameras European, Russian and Asian manufacturers. Formulated additional 
requirements for fences, technological equipment so that the cameras can be used in 
difficult climatic conditions, providing high quality drying of softwood and hardwoods. 
For example, the production of drying shown the positive experience of the 
commissioning of the cameras with optional equipment. Given the operational 
parameters of drying agent, reducing the moisture content of control samples and results 
of experimental determining the quality of lumber drying. 

Keywords: wood, drying chamber, drying mode, drying performance. 
Вступление. 
Удаление влаги из древесины существенно улучшает её физико-

механические и эксплуатационные свойства. Известно, что сушка 
пиломатериалов – один из самых сложных и энергоемких процессов в 
технологии деревообработки. От качества сушки во многом зависит полезный 
выход, прочность, способность к отделке и, в конечном итоге, себестоимость 
готовых изделий из массивной древесины. 

Существуют различные способы и методы сушки пиломатериалов. Но 
самым распространенным способом, на сегодняшний день, остается 
конвективная сушка пиломатериалов влажным воздухом атмосферного 
давления. В конвективных камерах периодического действия применяются все 
типы режимов, и достигается любая категория качества сушки пиломатериала. 
Такие камеры особенно незаменимы на средних и крупных лесозаводах 
выпускающие товарные пиломатериалы транспортной влажности. 

На российском рынке можно выделить 3 основные группы производителей  
конвективных камер периодического действия. Это европейские компании с 
мировым именем, российские фирмы, появившиеся сравнительно недавно и, 
азиатские производители, в основном из КНР.  

Европейские производители имеют богатый многолетний опыт поставок 
камер на наш рынок. Например, такие компании как Valutec, TekmaWood, 
Incomac, Hildebrand и др. поставляли камеры ещё в СССР. Камеры от 
европейских компаний известны высоким качеством материалов, современным 
уровнем автоматизации и прогрессивными техническими решениями. Однако 
они имеют самую высокую удельную стоимость в расчете на 1 м3 загрузки 
пиломатериала. А с учетом текущего курса рубля по отношению к евро эти 
камеры становятся практически недоступными для российского потребителя. 
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Российские производители специализируются в основном на камерах 
вместимостью до 100 м3 усл. п.м. При этом с разной степенью успеха они 
сочетают ограждающие конструкции камер из российского или китайского 
цветного металла с комплектами технологического оборудования совершенно 
разных поставщиков. Несмотря на сегодняшний курс экономики направленный 
на импорт замещение, российские производители камер пока не в состоянии 
занять весь рынок. На это есть несколько причин: во-первых - высокая 
стоимость российского цветного металла; во-вторых - малое количество 
производителей отечественного сушильного оборудования (вентиляторы, эл. 
привода и т.п.) высокого технического уровня; в третьих - зависимость 
изготовителей российских камер от поставок импортного сушильного 
оборудования по высокому валютному курсу; в четвертых - это низкая 
квалификация, слабая сервисная служба. 

Третья группа поставщиков камер представлена широким списком, 
который начинается с известных китайских брендов и заканчивается разовыми 
поставками камер от «кустарей». Массовые поставки камер из КНР начались с 
конца прошлого века. Их несомненным преимуществом была и остается низкая 
цена. Камеры производства КНР представляли собой копии, весьма разного 
качества, камер европейских производителей. Они комплектовались системами 
управления снятыми с производства в Европе. Часто, даже не подозревая об 
этом, заказчики получали камеры из КНР с паровой системой теплоснабжения. 
Подключали их к водяной системе отопления с вытекающими из этого 
негативными последствиями для процесса сушки.  

Если обобщить опыт эксплуатации камер из КНР, то можно отметить 
следующие их недостатки: габариты камер занижены в сравнение с 
европейскими камерами; низкая тепловая мощность калориферной установки; 
недостаточная скорость циркуляции агента сушки в штабеле; подвержены 
коррозии внутренние ограждения камеры; устаревшая и быстро выходящая из 
строя система автоматического управления. 

Однако следует отдать должное отдельным производителям камер из КНР. 
Они быстро развиваются и устраняют недостатки своих камер с учетом отзывов  
клиентов. Поэтому целью данной работы является освещение положительного 
опыта авторов выбора и эксплуатации лесосушильных камер из КНР. 

Основная часть. 
Лесопильно-деревообрабатывающее предприятие ООО «Компания 

«Байкал Форест» (Иркутская обл.) в 2015 г. поставило задачу значительно 
увеличить мощность сушильного хозяйства за счет установки 10 камер 
вместимостью 150 м3 усл. п.м.  

По принятым методикам [1,2] авторами данной статьи были рассчитаны и 
сформулированы основные требования к камерам, а именно: толщина стен не 
менее 150 мм; увеличенная тепловая мощность калориферной установки; 
современная система автоматического управления; адаптированные режимы 
сушки хвойных и лиственных пород Сибири и, несомненно, доступный сервис.     

Были рассмотрены коммерческие предложения различных производителей 
камер, в том числе из КНР. В итоге, в качестве поставщика, была выбрана 
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В пиломатериалах отсутствовали торцовые и пластевые трещины. Цвет 
древесины не изменился. Выплавление смолы не обнаружено. В качестве 
недостатка отмечено продольное коробление досок находившихся в верхних 
рядах штабеля. 

 
Рис. 2 Режимные параметры и динамика снижения влажности 

контрольных досок 
 

Такой дефект часто встречается в больших конвективных камерах и 
вызван, в основном, отсутствием прижима верхних рядов пакетов. В 
дальнейшем планируется минимизировать продольное коробление досок путем 
корректировки режимов сушки.  

Таблица 1 
Показатели качества сушки сосновых пиломатериалов (S=38 мм) [3] 

Показатель 
Значения по 0 категории качества сушки 

нормативное фактическое 
Средняя конечная влажность досок, % 18 15 
Отклонение влажности отдельных досок от 
средней влажности партии, % ±3 ±2,8 

 
Заключение и выводы. 
Проведенный монтаж блоков лесосушильных камер компании «Харбин 

Тайфа Оборудование Производства Co., ЛТД» и результаты первых 
производственных сушек позволяют сделать следующие выводы: 

1) Усиление тепловой изоляции, комплектация дополнительным 
циркуляционным, тепловым оборудованием, а также современной автоматикой 
позволяет получить сушильные камеры производства КНР ничем не 
уступающие камерам от ведущих мировых производителей.     

2) Стоимость дополнительного оснащения, несомненно, приводит к 
удорожанию камер на 10-15 % относительно других поставщиков из КНР.  
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3) Быстрота ввода в эксплуатацию, высокое качество сушки 
пиломатериалов и наличие российского сервисного центра позволяют камерам 
из КНР с дополнительным оснащением быть конкурентоспособными на рынке. 

Таким образом, российские лесопильно-деревообрабатывающие 
предприятия имеют возможность выбора поставщика лесосушильных камер по 
приемлемым характеристикам и ценам. В качестве производителей такого 
оборудования вполне могут выступать компании из КНР. Но сушильные 
камеры должны быть обязательно оснащены дополнительным оборудованием 
для адаптации их к сложным климатическим условиям и особенностям сушки 
хвойных пород российских регионов.    
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Анотація. Енергоефективність будівель істотно впливає на якість 

життя сучасної людини. Проте всі технології та матеріали забруднюють 
навколишнє середовище. Найбільш ефективними нині визнані відновлювані 
джерела енергії, потенціал яких за мірками життя людства є 
невикористаним, на відміну від істотно вичерпаних традиційних ресурсів. 
Робота присвячена вивченню підстав енергетичної ефективності будівель для 
подальших досліджень можливості впровадження цих технологій в сучасних 
реаліях. Впровадження енергоефективних технологій як сприяє збереженню 
екології, так і підвищує умови життя. Із розвитком науки постійно 
створюються нові засоби керування енергією природи, що з часом допомагає 
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зберігати вичерпні природні ресурси.  
Ключові слова: енергоефективність будівель, відновлювальна енергія, 

автономна будівля, геотермальний колектор  
Abstract. The energy efficiency of buildings significantly affects the quality of 

life of modern man. However, all the technologies and materials cause the 
environmental pollution. At present renewable energy sources remain continuously 
available and are recognized as the most efficient, because their potential is not used 
– measured in human life‐spans, – in contrast to substantially exhausted traditional 
resources. The work examines the grounds of buildings’ energy performance for the 
further research of the possibilities to implement these technologies in the modern 
world. The introduction of energy efficient technologies both helps to protect the 
environment and improves living conditions. The new possibilities in managing the 
energy of nature are being constantly created with the development of science 
allowing conserving exhaustive natural resources. 

Key words: energy efficiency of buildings, renewable energy, autonomous 
building, geothermal collector 

Вступ. У зв’язку з безперервним стрімким зростанням масштабів 
споживання все більш активно розвиваються технології енергозбереження в 
будівництві. На витрати енергії та середовище у приміщенні істотно 
впливають: огороджувальні конструкції, опалювальна система, системи 
вентиляції і кондиціонування та гарячого водопостачання, рівень організації і 
автоматизації систем управління, освітлення, електричне обладнання в 
приміщенні.  

Огляд літератури. Питання енергоефективності потребує комплексних 
досліджень і участі спеціалістів як у технічних науках, будівництві, так і в 
економіці, юриспруденції і навіть соціології. В Україні питаннями 
енергоефективності у будівництві займаються Абєлєшов  В.І., Агєєва Г. М., 
Бараннік В.О., Євтушенко  В.А., Єпіфанцева С.В., Земляний М.Г., 
Комеліна О.В., Лівінський  О.М., Лялюк О.Г.,  Нечепуренко Д.С., Петрова Л.В., 
Сердюк В.Р., Тімченко Р.О., Фаренюк Г.Г., Шевцов А.І., Шевчук О.В.,  
Щербініна С. А. та інші дослідники, вивчаючи можливості підвищення 
енергоефективності будівель та споруд шляхом збільшення теплоефективності 
огороджувальних конструкцій, розробки нормативної бази, впровадження 
нових матеріалів та методів при зведенні і реконструкції будівель тощо. 

Енергоефективність будівлі визначається раціональним використанням 
енергетичних ресурсів. Використання меншої кількості енергії для 
забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення будівель або 
технологічних процесів на виробництві відрізняється від енергозбереження 
раціональним підходом і призводить до значної економії ресурсів і підвищення 
продуктивності промисловості і конкурентоспроможності. Розумне ставлення 
до екологічних проблем (адже при цьому зменшується викид парникових газів 
в атмосферу, втрати води в системах водопостачання та каналізації тощо) також 
економічно вигідно, оскільки значно знижуються необґрунтовані затрати на 
будівництво, паливо та інші природні ресурси, що сприяє впровадженню і 
дотриманню Кіотського протоколу (прийнятого в Японії у 1997 р. на додаток 
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до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що зовов’язує розвинуті країни і 
країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди 
парнікових газів). Спеціальні енергоефективні системи передбачають 
контрольовані і якнайбільш природні способи подачі тепла, електроенергії, 
вентиляції, води, освітлення (плазмові світильники на основі сірки), опалення 
(інфрачервоне опалення, теплоізоляційні матеріали) саме під час перебування 
людини у приміщенні. Впровадження енергоефективного освітлювального 
обладнання нині найбільш поширене (світодіоди тощо), оскільки саме затрати 
на освітлення зростають найшвидше (22% в країнах ЄС на 2013 рік [2]), а тому 
вимагають максимального зниження.  

Спроби максимально збільшити ефективність часами призводять до 
непередбачуваних аварій: найбільші техногенні катастрофи стались на атомних 
станціях Чорнобиля та Фукусіми. Тому все більше звертаються до джерел 
відновлюваної енергії. Енергоефективність будівлі значно допомагає 
підвищити використання джерел «зеленої» енергії, потенціал якої, за мірками 
життя людства, є невикористаним, на відміну від традиційних ресурсів, які 
людина виснажує і більшість з яких вже майже вичерпано. 

До джерел відновлюваної енергії відносяться: енергія сонця й вітру, 
геотермальні джерела, гідроенергія, а також енергія приливів (оскільки двічі на 
день гравітаційні сили Сонця і Луни змінюють рівень води, і ці коливання 
можуть досягати 18 м – в канадській затоці Фанді), океанських хвиль 
(потенціал ударної потужності всіх океанських хвиль у світі прирівнюється до 
сонячної енергії), біоенергія (відходи органічних речовин є ефективним 
біопаливом), енергія водню (виробництво в процесі електролізу для 
транспортних та інших потреб). Найбільше в світі схвильовані надмірним 
використанням електроенергії (і відповідно, надмірним вживанням корисних 
копалин і нафти, що шкодить Землі і стрімко скорочує ресурси людини), а тому 
сонячних електростанцій на сьогодні створено більше за інші.  

Але є і недоліки «зеленої» енергії. Непомірно шкідливішими за інші є 
гідроелектростанції через руйнування природного ландшафту, втрату лісів і 
родючої землі, негативний вплив на біогеоценоз, «цвітіння» води і втрата 
біологічних видів (здебільшого риб), підтоплювання і заболочування берегів 
тощо. Деякі елементи станцій мають надмірно високу ціну і непостійну 
здатність виробляти енергію. Сонячні електростанції з максимальною 
ефективністю працюють лише вдень; ціна фотоелементів дорога, екологічну 
проблему створюють отруйні речовини у фотоелементах (свинець, кадмій, 
галій, миш’як тощо) та їх шкідливе і цілком неекологічне виробництво (тому 
намагаються створювати інші фотоелементи і розробити інші механізми 
отримання енергії). У країнах першого світу все більш актуальною проблемою 
стає утилізація сонячних батарей через 10-20 років використання (у зв’язку з їх 
непомірною шкодою, неможливістю знищення або безпечного заховання навіть 
у ґрунті через вплив на оточуюче середовище). 

Розвивається нині напрямок утилізації тепла. Значну кількість теплової 
енергії для забезпечення низки технологічних процесів (підігрів води тощо) 
можна заощадити установкою систем утилізації тепла відпрацьованих 
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технологічних вод у промисловому секторі, що скорочує енергоємність і 
експлуатаційні витрати. В холодильних установках завдяки реалізації систем 
утилізації тепла можливо вживати теплову енергію від конденсаторів установок 
для підігріву води, повітря, різноманітних технічних цілей.  

Одним з найперспективніших є напрямок використання геотермальної 
енергії. В системах теплопостачання та кондиціонування повітря застосування 
теплових насосів дозволяє забезпечити гаряче водопостачання і обігрів у 
житлових, виробничих та офісних будівлях протягом цілого року. Тепловий 
насос (помпа) вбирає теплову енергію з землі (води, повітря) і передає її у 
приміщення, що дозволяє заощадити до 75% енергії (25% потребує помпа для 
роботи). За принципом роботи тепловий насос аналогічний до холодильника, 
лише тепло переноситься із зовнішнього середовища в систему опалення. 
Сприймаючи теплову енергію, наприклад, ґрунту (на глибиі 5-7м температура 
майже незмінна протягом року, в Україні – 8-12°С), помпа дозволяє влітку 
охолоджувати приміщення, а взимку – обігрівати, зменшуючи витрати на 
опалення до 75%, водночас виробляючи і гарячу воду. Технологія є екологічно 
чистою, оскільки шкідливі речовини не забруднюють атмосферу. 

Можливо використання енергетичного кошика (енергетичної клітки), 
площинних геотермальних колекторів та ін. Енергетичний кошик дозволяє 
значно збільшити потужність системи, оскільки сумарна площа поверхні труб 
перевищує площу поверхні колектора. Встановлюється на глибині 4-5 м. 
Діаметр труб складає 32мм, максимальний діаметр конусу – 2.5м. Т.ч. 
необхідна площа площинного колектора зменшується на 60%. 

 
Рис.1 Геотермальні колектори:  

а) площинний колектор; б) енергетичний кошик 
 
Питання енергоефективності актуальне для житлово-комунального 

господарства та промисловості. В Україні дослідженнями займаються Інститут 
відновлюваної енергетики НАН України, Міжгалузевий науково-технічний 
центр, інші НДІ та приватні підприємства.  

Нині популярними стають енергоефективні будинки (екобудинки,  активні 
й пасивні, автономні, «живі» та «розумні», низькоенергетичні, 
енергозберігаючі, будинки нульового енергоспоживання, будинки з нульовими 
викидами вуглецю, будівлі з позитивним енергобалансом або з від’ємним 
споживанням енергії тощо), при проектуванні яких передбачено найбільшу 
кількість заходів для максимальної майбутньої ефективності, якомога нижчого 
споживання енергії. Головна відмінність видів енергоефективних будинків в 
річному об’ємі енергоспоживання, який може бути від’ємним або низьким 
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порівняно зі стандартними будинками. Завжди передбачається: використання 
природної енергії, що не призводить до викидів СО2, подача в систему 
енергопостачання більшої кількості енергії, ніж споживає сам будинок (за що 
держава в цивілізованих країнах сплачує власнику будинку гроші) або 
компенсація енергії, що призвела до викидів вуглецю, за рахунок самостійного 
виробництва достатньої кількості енергії без викидів СО2 тощо. При цьому 
будинок отримує енергію не від викопного палива, а з поновлюваних 
природних джерел, використовуючи енергію сонця (великі сонячні колектори і 
батареї), вітру (вітряки), морських хвиль, рослин. Окрім зниження впливу на 
оточуюче середовище, автономні будинки характеризуються підвищеною 
безпечністю та зниженням вартості обслуговування, задовольняють принципам 
«зеленого» будівництва та мало залежать від інфраструктури і суспільних 
служб забезпечення, внаслідок чого є найбільш безпечними і комфортними під 
час надзвичайних подій, відключення електроенергії, стихійних лих тощо. 

Обов’язковими параметрами енергоефективних будинків є: 1) здатність 
не лише витрачати мало енергії, але грамотно використовувати ту незначну 
енергію, яку вимушені вживати; 2) створення сприятливого мікроклімату в 
приміщеннях (вентиляція, температурний режим тощо). Серед основних 
вживаних заходів – забезпечення будинку поновлюваними джерелами енергії, 
проектування високоефективних систем управління мікрокліматом, створення 
сховищ енергії всередині будинку (або під землею), досягнення ефекту в першу 
чергу завдяки зменшенню тепловитрат (підвищена термоізоляція, 
енергоефективні вікна, мінімізація температурних містків, інфільтрація – 
низький рівень проникнення повітря ззовні), а також правильній геометрії 
будівлі, зонуванню, орієнтації по сторонах світу, спеціальним ефективним 
системам вентиляції, опалювання та охолодження, які мають задовольняти 
більш жорстким умовам [3]. В ідеалі опалення відбувається альтернативними 
джерелами енергії, а також теплом, яке виділяють люди та побутові прилади. 
Установки відновлюваної енергії забезпечують також гаряче водопостачання 
(помпи, сонячні водонагрівачі), кондиціонування та охолодження (геотермальні 
теплові насоси), додатково до конструктивних та архітектурних рішень.  

Для вентиляції замість вікон застосовуються звукоізолюючі герметичні 
склопакети, а припливно-витяжна вентиляція приміщень виконується 
централізовано через установку рекуперації тепла (теплообмінник 
використовує теплоту газів, які виділяються в приміщенні людьми та 
приладами, і внаслідок теплообміну обігріває або охолоджує внутрішнє 
приміщення, викидаючи відпрацьоване повітря назовні). Взимку 
передбачається штучне підвищення внутрішньої температури, а влітку – 
охолодження завдяки контакту з землею: передбачено підземний повітропровід, 
через який входить повітря, нагріваючись там завдяки теплу землі (або 
охолоджуючись влітку), і далі поступає в рекуператор, в якому відпрацьоване 
домашнє повітря нагріває свіже і викидається на вулицю.  Завдяки цим заходам 
тепловтрати через огороджувальні поверхні знижуються в 20 разів порівняно з 
традиційними будівлями. При цьому зменшується забруднення оточуючого 
середовища через викид вуглецевого газу в повітря, витоки води тощо. 
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Для зведення енергоефективних будинків найчастіше використовують: 
1) екологічні традиційні матеріали – дерево, камінь, цеглу, а також легкі бетони 
з низькою щільністю і низьким коефіцієнтом теплопередачі (газобетон, 
пенобетон), що запобігає надмірних витрат енергії; 2) сучасні ефективні 
матеріали, які сприяють раціоналізації та підвищенню ефективності 
будівництва – продукти переробки неорганічного сміття (бетону, скла та 
металу). Через істотне забруднення атмосфери та оточуючого середовища не 
лише невидимими викидами, але й відходами виробництва, використаними 
деталями та конструкціями з нешкідливих матеріалів дуже злободенною є 
задача утилізації. Країни світу, високо розвинуті технічно (Германія, Японія, 
Китай тощо), будують спеціальні заводи для переробки подібних відходів у 
будівельні матеріали для енергоефективних будівель. 

Сьогодні в пострадянських країнах автономні котеджи здебільшого 
будують ще для власного проживання і за індивідуальними проектами, оскільки 
вони коштують набагато більше, ніж звичайні (на 8-10% більше за середні 
показники для звичайної будівлі) і недоступні для середнього споживача – але 
через роки (від 7-10 до 30 років) вони мають окупитись з лишком завдяки дуже 
низьким затратам на утримання та експлуатацію, а також екологічності та 
користі для здоров’я (або, принаймні, меншій шкоді). Важливими є фактори 
розташування та кліматичних особливостей будинку, наявність різних джерел 
енергії. Найбільш ефективно розвиваються «живі» будинки у країнах, де 
пристосувались використовувати природну енергію сонця, вітру, води в 
промислових масштабах (у Данії, Фінляндії, Канаді тощо). 

В Європі прийнято класифікацію будівель залежно від рівня 
енергоспоживання. В Україні енергоефективність житлових та цивільних 
будівлі визначається за класом, на основі порівняння нормативних та 
фактичних значень тепловитрат згідно з ДБН В.2.6-31.2006.  Передбачено 7 
класів енергоефективності (від А до F), згідно з якими перші два є 
ефективними, будинки класу С відповідають нормативним вимогам 
енергоспоживання та інші 4 – перевищують їх [1]. Спрощена класифікація 
енергоефективних будинків наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Класифікація будинків за рівнем електроспоживання 

Назва будинку Коли побудований Стислий опис 
Старий будинок до 1970-х рр. 300 кВт×год/м2рік 
Новий будинок з 1970-х до 2000р. 150 кВт×год/ м2рік  
Будинок низького споживання енергії з 2002 р. 60 кВт×год/ м2рік 
Пасивний будинок з 2002 р. 15 кВт×год/ м2рік 
Будинок нульової енергії з 2002 р. 0 кВт×год/ м2рік 
Будинок плюс енергії з 2002 р. 0 кВт×год/ м2рік 

 
З 2002 р. в Європі не дозволено зведення будівель нижчого стандарту, ніж 

будинок низького споживання енергії. Будинок нульової енергії споживає 
виключно ту енергію, яку сам виробляє. Будинок плюс енергії виробляє більше, 
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ніж споживає, завдяки спеціальному обладнанню: сонячним батареям, 
колекторам, тепловим насосам, ґрунтовим теплообмінникам тощо. 

Значну частину зведених енергоефективних будинків (нині більше за 
10 000) створено в європейських країнах (Данія, Фінляндія, Німеччина та ін.), 
де прийнято цільові державні програми по приведенню об'єктів регулярної 
забудови до умовно-пасивного рівня (будинку ультранизького споживання – до 
30 кВт×год/м3 на рік). Також нові підприємства і житлові будинки зобов’язують 
обладнувати енергоефективними засобами для часткового самостійного 
забезпечення себе необхідними ресурсами (в Іспанії – 30-70% потреб в гарячій 
воді, в Ірландії – споживати на 85% менше енергії і викидати в атмосферу на 
94% менше СО2, ніж звичайний будинок, у Великій Британії – споживати на 
77% менше енергії і отримати рейтинг ефективності у спеціальної організації, з 
точки зору споживання енергії та викидів вуглецевого газу і т.д.). З 2009 р., 
згідно прийнятої країнами Євроспілки Директиви енергетичних показників у 
будівництві (Energy Performance of Buildings Directive, чинної від 4.01.2003), до 
2020 р. всі нові будинки повинні наближатись до енергетичної нейтральності. 

Висновки. Для підвищення енергоефективності будівель важливо 
підвищувати ефективність як засобів і обладнання, так і раціоналізувати 
споживання. Також доцільно не лише планувати економне енергопостачання, 
але вдосконалювати і впроваджувати нові, більш ефективні джерела теплової 
енергії або раціонально застосовувати природні, що призводить до значного 
зменшення потреб у тепловій енергії. Проте разом із застосуванням новітніх 
технологій задля забезпечення екологічної безпеки, необхідні постійні 
подальші дослідження у зв’язку з неідеальністю та шкідливим впливом навіть 
«зелених» джерел енергії. 
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Аннотация. В настоящей работе проведен анализ различных видов 

активаций и оценен их вклад в комплексную активацию, которая положена в 
основу низкоэнергоемкого производства прогрессивных экологически чистых  
силикатных композитов тепловлажностного твердения по литьевой 
технологии. В статье описан комплекс технологических приемов для получения 
эффективных и условно-эффективных силикатных композитов на основе 
комплексно-активированной известково-кремнеземистой смеси, 
модифицированной минеральными и неорганическими добавками.  

Ключевые слова: энергосбережение, экологически чистые материалы, 
активация, силикаты, композиты, тепловлажностное твердение, 
оптимизация, добавки-модификаторы, моделирование. 

Abstract. In the present work the analysis of different kinds of activations and 
assessing their contribution to the complex activation. Complex activation is based 
low intensity production progressive environmentally friendly silicate composites 
heat-to-humidity hardening by casting technology. This article describes the 
technological devices to obtain effective and conditionally-effective silicate 
composites heat-to-humidity hardening on the basis of a complex of activated lime-
silica mixtures, a modified mineral and inorganic additives. 

Key words: energy saving, environmentally friendly materials, activation, 
silicates, composites, heat-to-humidity hardening, optimization, additives, modeling. 

Вступление.  
Отличительная особенность современного строительства — его  высокая 

энергоемкость.  Энергосбережение сегодня рассматривается как одна из 
важнейших экономических проблем, так как энергетические затраты 
составляют большую часть себестоимости любого вида продукции. В работе 
проведен анализ  и дана оценка различных видов активаций в комплексную 
активацию, которая положена в основу производства прогрессивных 
силикатных композитов тепловлажностного твердения по литьевой технологии.  

Сегодня современные композиты отличаются  разнообразием исходной 
базы материалов, соответственно возникает сложность  подбора состава для 
получения необходимого заданного уровня свойств. Для технологов важна 
задача получения оптимальных составов,  обеспечивающих заданный уровень 
свойств и отвечающих дополнительным требованиям, которые определяют не 
только качество, но и долговечность, экологичность, обеспечивают снижение 
энерго- и материалоемкости производства. 

Обзор литературы. Начало промышленному производству автоклавных 
силикатных бетонов  положил патент Михаэлиса 1880г. С начала ХХ века этот 
материал широко применяется в качестве стенового, однако он имеет ряд 
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недостатков. В производство внедрены были, в основном, технологии, 
основанные на прессовании. Отсюда – высокая плотность и теплопроводность, 
низкая водостойкость. Некоторые недостатки были исправлены развитием 
производства газо- и пеносиликатов автоклавного твердения. Часто на 
украинском рынке приходится пользоваться услугами иностранных фирм, 
которые в данных изделиях утилизируют полимерсодержащие и техногенные 
материалы других производств, тем самым они уже не соответствуют термину 
«экологичные».  

Традиционно получение силикатных материалов осуществляется в 
автоклавах при повышенной температуре и давлении, что необходимо для 
повышения растворимости кремнеземистого компонента.  Следующий этап в 
технологии силикатных материалов начался с использования и внедрения в 
практику разных видов активаций и различных способов их реализации: 
термическая и ее разновидности [1]; химическая - за счет добавок различного 
вида и назначения [2]; щелочная и щелочеземельная – за счет введения 
компонентов и добавок, которые повышают щелочность среды [3,4]; 
механическая и механохимическая (МХ) обработка - специальные способы 
помола и обработки сырьевых компонентов и другие виды активаций  [5, 6].  

В ОГАСА была разработана литьевая технология производства 
комплексно-активированных силикатных плотных и поризованных композитов 
тепловлажностного твердения (ТВТ) при Т=85ºС [7]. По сравнению с 
технологией прессования литьевая технология имеет ряд преимуществ, 
включая пониженную энерго- и материалоемкость.  

Входные данные и методы. Комплексная активация представляет собой 
последовательный цикл различных видов активаций компонентов вяжущего и 
смеси и включает механическую, механохимическую, химическую, 
щелочеземельную, щелочную, сульфатную и термоактивации. 

Для решения поставленных задач были реализованы 12 экспериментов, 
серии которых дублировались по соответствующим одинаковым планам. В 
первой серии два дублируемых эксперимента отличались видом 
кремнеземистого компонента (песок и трепел). Во второй серии - видом МХ 
обработки смеси (помол и помол с активацией в смесителе-активаторе). В 
третьей серии четыре дублируемых эксперимента отличаются видом (первые 
два эксперимента) и содержанием извести (вторые два). В четвертой серии 
четыре дублируемых эксперимента отличаются видом щелочесодержащих 
добавок и сравниваются с бездобавочными составами.  

В качестве основных контролируемых показателей использованы 
активность (А, мг/г) и водородный показатель рН смесей. Для анализа этих 
показателей и систематизации полученных по экспериментально-
статистическим (ЭС) моделям результатов разработана информационно-
аналитическая схема. В рамках анализа предусмотрено также проведение по ЭС 
моделям вычислительных экспериментов для определения значений 
относительных показателей А и рН. Всего рассмотрено 48 абсолютных 
показателей и 34 относительных показателя смеси. Основные сведения 
представлены в таблице 1. 
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Результаты. Обсуждение и анализ. 
Для определения вклада химической активации за счет замены песка 

трепелом было проведено 2 аналогичных эксперимента на известково-
кремнеземистом и известково-трепельном вяжущем с различной Sуд 
кремнеземистого компонента по 24-точечному 6-факторному плану. В качестве 
трех независимых факторов в экспериментах варьировались содержание 
добавок щелочи - Сщ=(0,5÷1)%, жидкого стекла Сж.ст.=(1÷5)% и гипса 
Сг=(2÷4)%. В качестве трех зависимых смесевых факторов фиксировалась 
площадь удельной поверхности Sуд отдельно трепела и отдельно песка на одних 
и тех же уровнях: 400, 500 и 600 м2/кг. На первом этапе эти системы не 
подвергались МХ обработке. 

По результатам двух экспериментов были рассчитаны ЭС модели [8] и 
построены диаграммы, которые описывают изменение абсолютных 
активностей смесей на песке (рис. 1а), трепеле (рис. 1б) и изменение 
относительной активности смеси за счет замены песка трепелом с различной 
удельной поверхностью (рис. 1в). В зависимости от вида кремнеземистого 
компонента, активность смесей изменяется в широких диапазонах, в частности, 
на трепеле - от 96 до 152 мг/г – в 1,6 раза,  на песке - от 48 до 60 мг/г – в 1,25 
раза. В результате, за счет полной замены песка трепелом, активность смеси 
может быть увеличена до 3-х раз (рис. 1в). Помол трепела до заданной 
удельной поверхности (отдельно от песка и извести) позволяет дополнительно 
регулировать активность смесей (треугольные диаграммы на рис 1 б)  в 
интервале от 20 до 30%. 

Таблица 1. 
Оценка влияния отдельных видов активаций на активность и рН смесей 

Расшифровка условных обозначений Условные 
обозначения 

Sуд, м2/кг трепела (песка)/рН(δрН) 
400 500 600 

Химическая активация 
1  Активность трепела  молотого - Атр Атр 152 146/5,64 152 
2  Активность песка немолотого -Апнм Апнм 38/5,21 
3  Активность песка молотого - Ап Ап 51 53/5,21 58 

4 Относительное изменение А за счет 
 замены песка трепелом – δАтр/п= Атр/ Ап 

δАтр/п 3.0 2.8/(1,1) 2.6 

Механохимическая активация трепела  
1 Атр после МХ обработки - Амхо

тр Амхо
тр 192 186/5,64 191 

2 
 

Относительное изменение Атр за счет МХ  
обработки - δАмха

тр= Амхо
тр/ Атр 

δАмхо
тр 1.34 1.3/(1) 1.25 

Механохимическая активация песка 
1 Ап после  МХ обработки - Амхо

п Амхо
п 68 72/5,26 70 

2 Апнм после  МХ обработки-Амхо
нмп Амхо

пнм 44/5,26 
3 
 

Относительное изменение Ап за счет МХ  
обработки - δАмхо

п= Амхо
п/ Ап δАмхо

п 1.51 1.63/(1,03) 1.42 

4 
 

Относительное изменение Анмп за счет МХ  
обработки - δАмхо

нмп = Амхо
нмп /Апнм δАмхо

пнм 1.16/(1,03) 

Щелочеземельная активация 
1 Активность вяжущего (И= 20%) - Ав  Ав 145,9 134,8/9,8 140,9 
2 Активность вяжущего (И= 10%) - Ав(и=10%) Ав(и=10%) 132,8 130,7/9,5 132 
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3 
 
 

Относительное изменение Ав за счет 
изменения содержания извести - 
δАщз

и%=Ав(и=10%)/Ав 
δАщз

и% 1,1 1,04/(1,05) 1,07 

4 Ав на негашеной извести (И= 20%) - Ав Ав 145,9 134,8/9,8 140,9 
5 Ав на гашеной извести (И= 20%) -Ав(г.и) Ав(г и) 123,6 121,9/9,1 121,2 
6 
 

Относительное изменения Ав за счет замены 
вида извести – δАщз=Ав/Ав(г.и)    (И=20%) δАщз 1,18 1,11/(1,1) 1,16 

Щелочная активация 
1 Ав с добавкой жидкого стекла - Ав+ж.ст. Ав+ж.ст. 170,4 169,5/10,6 169,6 

2 Относительное изменение Ав за счет введе-
ния добавки ж.ст.- δАщел

ж.ст.= Ав+ж.ст./Ав 
δАщел

ж.ст. 1,18 1,26/(1,3) 1,21 

3 Ав с добавкой щелочи - Ав+NaOH Ав+NaOH 179,3 179,4/10,9 178,7 

4 Относительное изменение Ав за счет введе-
ния  добавки щелочи- δАщел

NaOH= Ав+NaOH/А δАщел
NaOH 1,25 1,33/(1,32) 1,27 

5 
 

Ав с добавками жидкого стекла и щелочи-  
Ав+ж.ст.+NaOH 

Ав+ж.ст.+ 

NaOH 
182 176,5/12,1 177,5 

6 
 
 

Относительное изменение Ав за счет  
совместного введения щелочесодержащих  
добавок - δАщел= Ав+ж.ст+NaOH./Ав 

δАщел
 1,26 1,33/(1,36) 1,25 

*- в таблице представлены максимальные значения А, рН 
 
Из  изложенного следует, что химическая активация в виде замены песка 

трепелом является эффективным способом повышения активности смесей и, 
как технологический прием, способствует снижению энергоемкости 
производства, так как энергозатраты на помол трепела в 8-10 раз меньше, чем 
кварцевого песка.  

На следующем этапе определено влияние МХ обработки на эти же 
известково-кремнеземистые и известково-трепельные смеси. Влияние МХ 
обработки оценивалось как отношение значений активностей и водородных 
показателей механоактивированных смесей к необработанным.  

По аналогии с предыдущим этапом, по результатам экспериментов были 
рассчитаны ЭС модели. Анализ ЭС моделей показал, что активность МХ 
обработанных известково-трепельных смесей изменялась от 152 до 192 мг/г, а 
МХ обработанных известково-кремнеземистых – от 51 до 68 мг/г.  За счет 
полной замены песка трепелом в МХ обработанных смесях их активность 
максимально увеличивается до 2,1 раза, а  в неактивированных, как было 
показано ранее, – до 3,0 раз. Интервал изменения (ΔА=Аmах-Аmin) активностей 
систем на трепеле после МХ обработки сокращается, а на песке – 
увеличивается, т.е. МХ обработка изменяет состояние смеси таким образом, что 
интервал изменения активности на трепеле меньше в 1,8 раза, чем на песке. 
Абсолютное значение максимальной активности МХ обработанных смесей, по 
сравнению с необработанными, также увеличивается меньше на трепеле чем на 
песке: на трепеле – до 34% и на песке - до 63%. Из изложенного следует, что 
замена песка трепелом эффективнее для необработанных смесей. Но 
реализовать замену песка трепелом возможно только в условиях МХ обработки 
за счет снижения вязкости смеси, поэтому МХ обработка - это важный 
технологический прием, который, в первую очередь, обеспечивает без 
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Применение негашеной извести взамен гашеной и увеличение ее 
содержания в 2 раза приводит к повышению рН с 9,1 до 9,8, но еще не 
достигает рекомендуемого уровня значений. Для повышения рН смеси были 
введены добавки  щелочесодержащего жидкого стекла и щелочи.  Анализ их 
влияния на активность рекомендованного к внедрению вяжущего, состоящего 
из извести, песка и трепела в заданном соотношении, показал, что если 
активность вяжущего составляет 146мг/г, то введение добавки жидкого стекла 
способствует увеличению активности до  170мг/г, т.е. на 26%,  добавки щелочи 
- до 180мг/г, т.е. на 33%, а за счет совместного введения этих добавок – на 33%. 
Однако именно совместное использование этих двух добавок обеспечивает 
требуемое значение водородного показателя рН≥12. Увеличение Sуд трепела 
также способствует увеличению рН, но не более чем на 5%, и это следует 
учитывать при подборе оптимального количества щелочесодержащих добавок. 
Значения рН смесей на Sуд=500м2/кг для каждого вида активаций приведены в 
таблице 1. 

Применение негашеной извести взамен гашеной, увеличение ее 
содержания в вяжущем, с учетом существенного влияния экзотермического  
эффекта на прочность, введение щелочных добавок в повышенных по 
сравнению с необработанными смесями количествах и проведение совместной 
активации вяжущего с мелкозернистым (МЗ) заполнителем может быть 
обеспечено только в условиях МХ активации. Поэтому МХ обработка – это 
важный технологический прием, который, кроме возможности введения 
трепела взамен части песка, обеспечивает возможность применения негашеной 
извести и щелочесодержащих добавок в повышенных количествах.  

Можно заключить, что при изготовлении силикатных изделий 
рационально корректировать состав смеси по рН применением 
щелочесодержащих и щелочных добавок как по литьевой технологии, так и по 
традиционной технологии прессования с обработкой смесей в скоростных 
смесительных агрегатах.  

Таким образом, разные виды и способы активации вносят различный вклад 
в комплексную, сопровождаются своими важными, положительными 
технологическими эффектами, которые взаимообуславливают возможность 
проведения комплексной активации.  Причем, вклад отдельных видов 
активации должен оцениваться не только величиной активности и рН 
дисперсных систем, а порой, в первую очередь, сопутствующими 
технологическими  эффектами, которые сопровождают данный вид активации и 
обеспечивают возможность реализации последующих видов активации.  

Анализ влияния технологических процессов и сопутствующих им 
эффектов и оценка их роли в общем процессе активации показал, что все 
явления и процессы взаимообусловлены и связаны и представляют собой  
комплекс (рис.2).  

Таким образом, регулируя вклад разных видов активаций всеми 
исследуемыми факторами в комплексную, с учетом сопутствующим им 
технологических эффектов, можно целенаправленно управлять свойствами 
силикатобетонных смесей и композитов на их основе. 
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следующем: получить эффективные и условно-эффективные стеновые 
материалы и изделия нормированных марок по плотности, прочности, 
морозостойкости с учетом параметров состояния, структуры и стойкости. 
Рассмотрены 3 задачи, которые обеспечивают получение условно-
эффективного стеновых блоков класса В15 и эффективных стеновых блоков 
класса В10 с kр=1 (λ≥0,34Вт/м·ºС) и с λ≤0,33Вт/м·К (kр<1) с улучшенными 
показателями усадки, трещино- , карбонизационной стойкости и др.  

 
Таблица 2 

Многокритериальная оптимизация свойств по условиям получения 
эффективных стеновых изделий 

Алгоритм и основные этапы многокритериальной оптимизации 
 Критерии качества Обоснование Условия оптимизации 

Rсж
max λmin kp

max 

1-
ы

й 
эт

ап
 Основные 

критерии 
Rсж, МПа Нормативные 

документы 
ДСТУ Б 

В.2.7-36:2008 

В15 В7,5 В10 
F , цикл F35 F≥50 F≥50 
ρ, кг/м3 1500 1350 1350 

λ, Вт/м·К 0.38 0.32 0.34 

2-
ой

 э
та

п 

Дополни-
тельные 
критерии 

ε, мм/м  Нормативные 
документы 

ДСТУ Б 
 

0,3 0,3 0,2 
Wсорб, % 12 12 12 
Wотп,% 18 18 18 
Сроки 

схватывания 
ДСТУ Б 

В.2.7-24-95 
Начало -  не ранее 30 мин 
Конец – не позднее 12 часов 

3-
ий

 э
та

п 

Вспомога-
тельные 
критерии 

kIc, МПа∙м-0.5 

Научно-
исследова-
тельские 

изыскания 

1,6 1,5 1,5 
kр 0,95 0,98 1 

Kст 42 40 40 
Потк, % 24 20 20 
Побщ, % 38 42 42 
А, мг/г 175 182 182 

рН 11,5≤ рН≤12,5 
 
Для решения многокритериальной задачи предложен следующий алгоритм 

поэтапной оптимизации. Первый этап – это выделение комплекса основных 
критериев качества на основе действующей нормативно-технической 
документации. В настоящем исследовании анализировались следующие 
показатели качества: Rсж,  F, λ, ρ. Второй этап – это дополнительные критерии 
качества на основе действующей нормативно-технической документации. 
Анализировались: ε, Wсорб и Wотп, сроки схватывания.  На третьем этапе было 
проведено  обоснование вспомогательных критериев качества и направлений их 
оптимизации, которые определяются научными исследованиями. Данный этап 
обеспечивает улучшения качества изделий за счет учета не входящих в 
действующие стандарты показателей при сравнении конкурирующих вариантов 
решений. В качестве дополнительной  информации на третьем этапе 
анализировались параметры, определяющие деформационные свойства 
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силикатных композитов ТВТ, а также параметры структуры и состояния 
силикатобетонной смеси на стадии приготовления смеси.  

На основании проведенных исследований разработаны оптимальные 
составы, которые обеспечивают получение стеновых изделий с улучшенными 
физико-механическими и строительно-эксплуатационными свойствами. 
Эффективные полнотелые блоки: Rсж–В10, ρ=1350-1400кг/м3, F50, 
λ=0.33Вт/м∙К, kр=1; дополнительные критерии качества: kIc=1,5МПа∙м-0.5, 
W=12%, ε=0,3мм/м, рН≈12 и пустотелые блоки: Rсж–В7,5, ρ=1250кг/м3, F50, 
λ≤0.32Вт/м∙К, kр=0,95; дополнительные критерии: W=12%, ε=0,2мм/м, рН≈12. 
Условно-эффективные полнотелые блоки: Rсж–В12.5-15, ρ=1450-1550кг/м3, F35, 
λ=0.38 Вт/м∙К,  kр=0.95, дополнительные критерии: W=13%, ε=0,3мм/м, рН≈12, 
kIc=1,3МПа∙м-0.5. 

Заключение и выводы  
1. Получены новые, прогрессивные, экологически чистые, 

низкоэнергоемкие силикатные композиты с улучшенными физико-
механическими и строительно-эксплуатационными свойствами на основе 
предложенной комплексной активации мелкозернистой силикатобетонной 
высокоподвижной смеси по литьевой технологии. 

2. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 
целесообразность применения предложенных видов активаций, дана оценка  
количественного вклада отдельных видов активаций и сопутствующих им 
технологических эффектов в комплексную для получения силикатных 
композитов пониженной энергоемкости. Показано, что предложенные виды 
активаций представляют собой комплекс.  

3. На основании проведенных исследований разработана технология и 
рекомендованы составы для получения эффективных и условно-эффективных 
стеновых блоков пониженной энергоемкости с улучшенными физико-
механическими и строительно-эксплуатационными свойствами.  
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Анотація. В роботі розглядається сучасна конструкція прогонових будов 
мостів. В останні роки збудовані перші монолітні попередньо напружені 
прогонові будови мостів в Україні. Підчас будівництва та обстеження цих 
споруд були виявлені дефекти типу тріщин, що суттєво впливають на їх 
довговічність. Тому для попередження недоліків при проектуванні та 
будівництві таких споруд були розроблені рекомендації. Вони описують 
складові та порядок технології напруження конструкції, системи натягу 
арматури. В них вказані основні вимоги до конструювання поперечного 
перерізу та торців прогонової будови, розміщення робочого армування, 
каналоутворювачів та опорних частин. Описані підходи до розрахунку 
термонапруженого стану монолітного бетону при влаштуванні конструкції. 

Ключові слова: монолітні попередньо напружені прогонові будови мостів, 
рекомендації. 

Abstract. The modern construction of bridge deck spans considered. The first 
monolithic post-tensioned span structures built in recent years in Ukraine. During 
construction and inspection of these structures were discovered defects such 
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cracking, which significantly affect their durability. They describe the composition 
and procedure of tension technology, system of reinforcement tension. They listed the 
basic requirements for construction of the cross-section and span end faces, 
placement of working armature, canals and bearings. Described approaches to 
calculating thermostressed state of reinforced concrete during construction of 
structure. 

Key words: monolithic post-tensioned bridge span structures, recommendations. 
Вступ. 
Монолітні попередньо напружені залізобетонні прогонові будови (ПНЗПБ) 

мостів мають ряд переваг у порівнянні зі збірними та збірно-монолітними 
прогоновими будовами [1]. В останні десятиліття у світі широко розвинулись 
технології бетонування на будівельному майданчику і системи натягу 
арматури, що дозволило розповсюдити влаштування монолітних попередньо 
напружених залізобетонних конструкцій, в тому числі і прогонових будов 
мостів. Але досвід проектування і будівництва мостів із монолітними ПНЗПБ в 
Україні невеликий. Тому актуальним є дослідження технології будівництва та 
роботи таких конструкцій при їх зведенні для забезпеченням їх надійності та 
довговічності.  

Перевагу в сучасному будівництві монолітних ПНЗПБ надають натягу 
арматури на бетон, так званим пост-напруженим системам [1, 2]. Для 
залізобетонних конструкцій одним із визначальних факторів, який суттєво 
впливає на ці показники, є тріщиноутворення в бетоні. Наявність тріщин в 
бетоні конструкцій порушує їх цілісність і впливає на напружено-
деформований стан елементів, пришвидшує процеси деградації бетону, 
викликає корозію арматури в місцях утворення тріщин. 

В практиці будівництва таких конструкцій в Україні виникли нові задачі 
технології будівництва ПНЗПБ та уникнення тріщиноутворення при їх 
зведенні. Згідно з планом науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 
Укравтодору потрібно було вирішити проблеми такого характеру при 
будівництві аналогічних споруд у майбутньому. Метою роботи була розробка 
рекомендацій з проектування монолітних ПНЗПБ мостів з натягом на бетон [3] 
з врахуванням особливостей та технології їх зведення. 

Огляд літератури.  
Завдяки Є. Фрейсіне, його розробкам та патентам систем натягу та 

бетонування використання попередньо напружених залізобетонних 
конструкцій середніх та великих прогонів мостів стало реальним з 1930-х років 
[4]. Монолітні ПНЗПБ мостів широко використовуються в країнах Європи, 
Америки, Азії, Африки [5]. 

З проблемами, які виникають при зведенні ПНЗПБ мостів, зіткнулись 
спеціалісти ряду країн. Наприклад, при зведенні монолітної прогонової будови 
в Англії внаслідок виділення тепла при гідратації бетону виникли значні 
тріщини [2]. Прогонова будова складається з двох широких попередньо 
напружених ребер висотою 1,5 м, з'єднаних між собою тонкою залізобетонною 
плитою з боковими консолями. При демонтажі опалубки були виявлені 
тріщини з шириною розкриття понад 1мм в 1/20-тій довжини прольоту. 
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Тріщини проходили крізь всю висоту ребра і зупинялись на верхній плиті 
перерізу. В цій роботі причиною виникнення тріщин в ребрах прогонової 
будови вважається виникнення значних термонапружень розтягу при гідратації 
бетону. 

Питання проектування, розрахунків та будівництва ПНЗПБ мостів, 
побудованих на МКАД розглядав Соловьянчак А.Р. [6]. Аналізувались різні 
варіанти компоновки поперечних перерізів з врахуванням систем натягу 
арматури і термонапруженого стану бетону при їх зведенні. 

При армуванні ПНЗПБ мостів в Україні використовується високоміцна 
канатна арматура закордонного виробництва з дещо іншими характеристиками 
в порівнянні з вітчизняною [7]. Також для проведення якісних монолітних 
бетонних робіт на об’єктах з ПНЗПБ мостів розробляються спеціальні 
регламенти з бетонування [8]. Основні матеріали ПНЗПБ мостів потребують 
зручної класифікації та опису для використання проектувальниками та 
виробничниками. 

Результати. 
На основі аналізу досліджень і світового досвіду влаштування монолітних 

ПНЗПБ мостів [1, 2, 5], а також виконаних робіт із науково-технічного 
супроводу та дослідження монолітної естакади [7, 9] в ДП Держдор НДІ були 
розроблені Рекомендації з проектування монолітних попередньо напружених 
мостів з напруженням на бетон (пост-напружені системи) [3], автор статті був 
відповідальним виконавцем при розробці цих Рекомендацій. Нижче викладені 
основні положення цього нормативного документу. 

Попереднє напруження в ПНЗПБ створюється натягом пучків. Пучки в 
конструкції розташовуються у каналоутворювачах. Натяг пучків на бетон 
виконується після досягнення бетону конструкції передаточної міцності. 
Особливістю пост-напруженої системи є індивідуальне закріплення кожного 
канату пучка клином-захватом на загальній анкерній плиті. 

Головна відмінність між попередньо напруженою арматурою на бетон 
(пост-напруженими системами) і армуванням ненапруженою арматурою 
залізобетонних прогонових будов мостів є те, що власна вага повністю 
компенсується силою попереднього напруження арматури, таким чином 
попередньо напружені конструкції поводять себе краще при довготривалих 
постійних навантаженнях. Для досягнення цього основна частина напружених 
пучків повинні розташовуватись в зонах розтягуючи напружень. 

Попереднє напруження в залізобетонних прогонових будовах 
автодорожніх мостів доцільно використовувати при довжині прогонів 15м і 
більше. Для суцільних плитних попередньо-напружених прогонових будов 
мостів (рис. 1, а) з напруженням на бетон товщина плити приймається 
співвідношенням довжина прогону/будівельна висота від l/30 до l/35. Для 
зменшення вартості влаштовується змінний по висоті поперечний переріз (в 
залежності від реакцій в перерізі).  

В опорних перерізах відстань між опорними частинами не повинна 
перевищувати п’ятикратної товщини плити. Анкери напружуваної арматури, на 
кінцевих ділянках, повинні бути розподілені рівномірно. Також має бути 
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забезпечене додаткове поперечне та торцеве армування для сприйняття сили 
попереднього напруження від анкерів на бетон плити. 

При збільшенні довжини прогону, власна вага плитних прогонових будов 
починає зростати. Зменшення ваги конструкції можна досягти влаштуванням 
консолей (видаленням зайвого матеріалу по бокам) або видаленням не 
потрібного матеріалу з центру плити (ребристі плити). У випадках, коли 
будівельна висота конструкції є обмежена, або важливо зберегти плитну форму, 
доцільно використовувати пустотні плитні прогонові будови (рис. 1, б).  

При конструюванні пустотних плит необхідно зважати на те, що 
влаштування порожнин значно ускладнює їх виготовлення. Під час 
проектування необхідно передбачати додаткові заходи по забезпеченню 
стійкості пустот при бетонуванні, та додаткове конструктивне армування ребер. 
Пустоти можуть мати круглу, восьмикутну чи прямокутну форму, при її 
проектуванні необхідно враховувати вимоги п.3.117 ДБН В2.3.14-2006 [10]. 
Ребра між пустотами, як правило, влаштовують шириною 250 мм - 300 мм. 
Кожне ребро може вміщати по два попередньо напружені арматурні пучки. 
Пустоти переривають над опорами для утворення в цих місцях поперечних 
балок (діафрагм) та влаштування деформаційних швів. 

Основні конструктивні вимоги – це дотримання висоти плити 20 см (згідно 
2.3.14 ДБН В.2.3-14 [10]) та достатнього масиву бетону для розміщення 
арматурних пучків. Кількість та товщина вертикальних граней приймається 
згідно розрахунку. 

 
а)                                                                    б) 

Рис. 1. Суцільна (а) та пустотна (б) плитна прогонова будова 
 
В рекомендаціях описані основні принципи конструювання плитних та 

балочних ПНЗПБ мостів і наведені приклади поперечних перерізів таких 
прогонових будов. 

Бетон та напружена арматура попередньо напружених прогонових будов 
мостів з напруженням на бетон (пост-напружені системи) повинні відповідати 
діючим нормативним документам (ДБН В.2.3-14 [10]).  

Бетон для влаштування прогонових будов монолітних попередньо 
напружених мостів з напруженням на бетон потрібно приймати класом не 
менше В35. Мінімальні товщини захисного шару бетону напруженої та 
конструктивної арматури повинні відповідати таблиці 3.26 ДБН В.2.3-14 [10]. 

Марки сталі та їх характеристики для армування прогонових будов 
монолітних попередньо-напружених мостів з напруженням на бетон, що 
установлюється з розрахунку, в залежності від умов роботи елементів 
конструкцій приймають відповідно до табл. 3.12, 3.13, 3.14 ДБН В.2.3-14[10]. 
Чинний ДБН В.2.3-14 [10] нормує використання канатів К-7, що 
виготовляються за ГОСТ 13840 [11] із нормативним опором на розтяг 1395 
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МПа. Значної економії попередньо напруженої канатної арматури можна 
досягти, використовуючи канати, що виготовляються за європейськими 
стандартами [12]. Застосування як робочої арматури імпортних арматурних 
сталей допускається у встановленому законодавством порядку. Нормативний 
опір на розтяг 7-ми дротових канатів виготовлених за ЕN 10138-3 [12] прийнято 
1770 або 1860 МПа (маркування канатів Y1770 S7 або Y1860 S7). Для мостів, як 
правило, використовують канати із діаметром дротин 15,3 мм та 15,7 мм (0,6" 
та 0,62"). 

Характеристики та умови використання комплектів пост-напруженої 
системи в Європейських країнах визначаються Європейським технічними 
свідоцтвами (ЕТА). Для використання в Європейському Союзі, комплекти для 
пост-напружування повинні отримати Європейське технічне свідоцтво (ЕТА) 
на підставі ряду обов'язкових процедур випробувань. Вимоги щодо отримання 
ЕТА містяться в [13] "Настанові з отримання Європейського технічного 
ухвалення на комплект деталей пост-натягування для попереднього 
напружування будівельних конструкцій", де перелічені обов'язкові для 
виконання процедури випробувань. 

Анкерування напружуваних сталевих канатів в анкерних плитах і 
з’єднувачах відбувається за допомогою анкерних клинів. 

При визначенні положення сталевих канатів та сил напруження в 
напружуваних елементах необхідно врахувати втрати сил напруження ΔPµА від 
тертя в ділянці активного анкера. На момент введення повної сили напруження 
середня межа міцності бетону при стиску fcmj,cube або fcmj,cyl в зоні анкерування 
має бути не меншою за значення, що вказує виробник системи напруження.  

При частковому напруженні у 30% від повної сили напруження 
(виконується на етапі твердіння бетону для уникнення утворення усадочних і 
температурних тріщин), мінімальне значення межі міцності бетону на стиск 
повинно становити від 0,5 fcmj,cube або 0,5 fcmj,cyl. Необхідну середню межу 
міцності бетону fcmo на стиск на момент введення повної сили напруження для 
анкерування вказує виробник системи напруження. 

Відстані між осями анкерів та між осями анкерів і гранню бетонного 
елементу залежать від мінімального значення міцності бетону на стиск і мають 
бути не меншими від значень, що вказує виробник пост-напруженої системи.  

Дані щодо відстаней між осями анкерів і краями пов'язані тільки з впливом 
cил напруження на бетонні несучі конструкції. Вимоги ДБН В.2.3-14 [10] 
стосовно захисного шару повинні враховуватись. Захисні шари в жодному разі 
не можуть бути меншими ніж 20 мм або меншими за захисні шари укладеного в 
тому ж перерізі армування. 

Здатність анкерування (включно з армуванням) для передачі сил 
напруження на бетон конструкції оцінюється через випробування та контроль. 
При цьому перевіряється здатність до перерозподілу сил, що з’являються в 
конструкції за спіральним і додатковим армуванням. Необхідно передбачити 
достатню кількість поперечного армування для сприйняття поперечних сил.  

При необхідності встановлюється додаткове армування. Додаткове 
армування складається з замкнутих хомутів (замкнення хомута гачком, чи 
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іншими  рівнозначним методом) або з ортогонально розташованих один до 
одного стрижнів для достатнього армування. Замки хомутів (гачки чи інше) 
розташовуються в різних площинах. 

Розрахунок монолітних попередньо напружених прогонових будов мостів 
з напруженням на бетон має виконуватись згідно вимог ДБН В 2.3-14 [10]. При 
відсутності в нормативних документах необхідних величин та параметрів, котрі 
характеризують роботу конструкцій з пост-напруженою системою і є 
необхідними для розрахунку, відповідні величини рекомендується 
використовувати із відповідного Європейського технічного свідоцтва пост-
напруженої системи (ЕТА). 

Зусилля, що діють в елементах прогонових будов, краще визначати 
використовуючи метод скінчених елементів, моделюючи елементи конструкцій 
в розрахункових схемах стержнями, плитами чи об’ємними скінченими 
елементами. 

Щоб визначити термонапружений стан залізобетонної прогонової будови, 
необхідно знати розподіл температури в тілі конструкції. Використовуючи 
принцип Сен-Венана, можна задати при певних допусках температурне поле в 
масиві бетону прогонової будови у вигляді одномірного або двомірного, тому 
що товщина і висота балок менше їх довжини. Щоб визначити 
термонапруження, необхідно враховувати повзучість та змінність модуля 
пружності бетону, який твердіє в часі. Розрахунок по утворенню тріщин в ДБН 
В.2.3.-14 [10] виконується на основі діючих зусиль та визначеної величини 
розрахункового опору бетону на розтяг . В залізобетонних конструкціях 
тріщини виникають тоді, коли відносні деформації в крайньому розтягнутому 
волокні досягають величини 2 . 

В проекті виконання робіт згідно ДБНА.3.1-5 [14] при спорудженні 
монолітних бетонних прогонових будов повинен бути передбачений комплекс 
конструктивних рішень і технологічних засобів для регулювання температури 
бетонної суміші. 

Вимоги до температури бетонної суміші встановлюються на основі 
розрахунків температурних полів і термонапруженого стану вкладеного бетону. 
Необхідні фізико-механічні та теплофізичні характеристики бетонів, як 
правило, приймаються за результатами лабораторних досліджень. Для стадії 
проекту дозволяється користуватись аналогами з наступним коригуванням на 
стадії робочого проекту розрахункових даних відповідно до фактичних 
властивостей застосованих бетонів. 

Створення передбаченого проектом термонапруженого стану укладання 
бетону досягається за допомогою комплексу конструктивних рішень і 
технологічних засобів. 

Для підтримки температурного режиму бетонування різниця температур 
між ядром і боковими поверхнями масиву допускається не більше 20ᵒС - 25ᵒС. 

Регулювання тепловиділення бетону слід виконувати як шляхом 
зменшення загальної кількості тепла екзотермії, так і зміною кінетики 
тепловиділення. Регулювання температури бетонної суміші заключається в її 
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охолодженні в літні період і підігріві в зимовий період. Для захисту бетону від 
впливу сонячного тепла рекомендується застосовувати огороджуючи 
конструкції з легких, непроникних для інфрачервоного випромінювання 
матеріалів (брезент, тканина, непроникна плівка і т.д.). 

Заключення і висновки.  
Використовуючи вітчизняний та світовий досвід були розроблені 

рекомендації з проектування відносно нових для України конструкцій – 
монолітних попередньо напружених прогонових будов мостів. В них вказані 
основні вимоги до конструювання поперечного перерізу та торців прогонової 
будови, розміщення робочого армування, каналоутворювачів та опорних 
частин. Описані вимоги до робочої арматури, бетону, систем натягу арматури 
та заходів щодо влаштування якісного бетонування. 
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Аннотация. В работе рассматривается результаты исследований по 

разработке составов и технологии изготовления теплоизоляционных стеновых 
мелкоштучных изделий из неавтоклавного пенобетона плотностью в сухом 
состоянии до 250 кг/м3 и прочностью при сжатии до 1,0 МПа. 

Ключевые слова: неавтоклавного пенобетона, плотность, технология, 
теплоизоляционных стеновых мелкоштучных изделий, конструкция, кирпич,  

Abstract. In this paper we describe the use of  the results of studies on the 
development of structures and technology manufacturing heat-insulating wall of 
small pieces products of non-autoclave foam concrete density in dry condition until 
250 кg/м3 and compressive strength to 1,0 МPа. 

Key words: non-autoclave foam concrete, density, technology, heat-insulating 
wall of small pieces products, structure, brick, cast-in-situ reinforced concrete. 

Вступление. При выборе конструктивного решения наружных стеновых 
ограждений необходимо весьма избирательно подходить к перспективе 
применения так называемых “эффективных” полимерных и волокнистых 
утеплителей не только в качестве базового материала, но и для теплоизоляции 
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мостиков холода в местах теплопроводных железобетонных включений от плит 
перекрытий, колонн и стен, а также по периметру оконных проемов. 

Проблемы энергоресурсосбережения в строительстве определяют 
необходимость развития технологий  производства материалов, 
альтернативных широко распространенным «эффективным» утеплителям. 
Одним из наиболее перспективных материалов такого класса является 
неавтоклавный пенобетон, характеризующийся относительно высокими 
эксплуатационными и теплозащитными свойствами, низкой себестоимостью и 
начальной капиталоемкостью производства. 

Для расширения заводского производства изделий и конструкций из 
неавтоклавного пенобетона необходимо решение целого ряда технических и 
технологических проблем, в частности, снижения средней плотности с 450-500 
до 150-250 кг/м3 и существенного повышения марочной прочности, сокращения 
сроков схватывания, повышения темпов твердения, уменьшения величины 
усадочных деформаций в опалубке, устранения возможности расслоения 
пенобетонной смеси при транспортировании. 

Входные данные и методы. В качестве сырьевых материалов 
использовали портландцемент М400 Актауского (Карагандинская обл.) 
цементного завода (активностью 33 МПа), золу–унос сухого отбора (удельной 
поверхностью 1900-2300 см2/г) и топливный шлак фракции 5-10 мм (насыпной 
плотностью – 210-240 кг/м3) Аксуской ГРЭС (Павлодарская обл.) от сжигания 
каменного угля Екибастузского угольного бассейна и жидкостекольный 
пенообразователь на основе канифольного мыла. Для модификации смеси 
дополнительно вводили сухие порошки КМЦ и винилацетата с 
винилверсататом марки Movilith LDM 2040 P фирмы Hoechst. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Авторы предлагают к обсуждению 
результаты разработки составов и технологии изготовления 
теплоизоляционных стеновых мелкоштучных изделий из неавтоклавного 
пенобетона плотностью в сухом состоянии до 250 кг/м3 и прочностью при 
сжатии до 1,0 МПа. Сущность ее заключается в механической активации 
вяжущего путем мокрого домола, использовании полимерных модификаторов, 
а также многостадийной поризации смеси в турбулентном баросмесителе со 
специальными приспособлениями для интенсивного пенообразования.  

По данным  исследователей для получения пенобетона низкой плотности 
(200 кг/м3 и менее) требуется увеличение объема смеси в процессе поризации 
минимум в 4-5 раз. Результаты многочисленных опытов показывают, что даже 
при повышенной дозировке пенообразователя объем вовлеченного воздуха в 
современных турбулентных смесителях за практически приемлемое время 
приготовления смеси (4-6 мин.) не превышает 30-40%. В связи с этим были 
предприняты попытки модификации конструкции смесителя. Авторы, в 
развитие идеи к.т.н Н.И.Федынина, предлагают каркасную конструкцию 
активатора в виде полого цилиндра, боковая поверхность которого 
представляет собой упругую сетку с размером ячеек до 2 мм. Активатор жестко 
прикреплен к валу и вращается вместе с ним. Реализация такой конструкции 
пенобетоносмесителя позволяет получать объем вовлеченного воздуха в смеси 
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до 120-140% при стандартных расходах пенообразователя. Однако 
пенобетонные смеси на основе синтетических пенообразователей являются 
весьма термодинамически неустойчивыми системами и стремятся упорядочить 
свою структуру за счет уменьшения удельной поверхности пены, в частности, 
вследствие самопроизвольной коалесценции. Одной из причин относительно 
низкой устойчивости смесей является ограниченная структурирующая 
способность цемента. Именно неполнота использования цемента, частицы 
которого вследствие адсорбции и сил молекулярного взаимодействия 
агрегируют во флоккулы, тормозит стабилизацию пространственной 
пеновоздушной структуры. С повышением дисперсности вяжущего резко 
повышается скорость гидратации его минералов, что связано не только с их 
высокой удельной поверхностью, но и с наибольшей плотностью дислокаций и 
концентрацией дефектов на поверхности [5,6]. Наиболее эффективным 
способом создания микродефектности в частицах является домол, например в 
вибро- или шаровых мельницах [5,6,13]. В свое время базовые работы по 
легким бетонам на домолотых цементах были выполнены под руководством 
проф. Л.П.Орентлихер. По его данным особенно эффективен мокрый домол 
цемента в присутствии пластифицирующих добавок, что позволяет значимо 
интенсифицировать процесс диспергирования. К тому же он характеризуется 
существенно меньшей энергоемкостью для получение вяжущего требуемого 
гранулометрического состава в сравнении с сухим домолом. При этом 
продолжительность такой активации цемента соизмерима с 
продолжительностью приготовления бетонной смеси, что, несомненно, 
способствует ее внедрению в технологию пенобетонного производства с 
гарантией обеспечения заданного технико-экономического эффекта. 
Реализация первого способа стабилизации пеновоздушной смеси заключается в 
диспергировании цемента, например способом мокрого домола в 
вибромельницах, обеспечивающим увеличение содержания мелких фракций 
более чем вдвое. 

Проведенные исследования показали, что оптимальная продолжительность  
мокрого домола при различных В/Ц = 0,6 – 1,0 находится в пределах 7 - 12 
мин., причем с увеличением расхода воды интенсивность диспергирования 
возрастает, а удельный расход электроэнергии сокращается на 30 – 44 %. При 
этом прочность цементного камня по сравнению с исходным возрастает в 2-3 
раза, ускоряются процессы гидратации минералов клинкера и твердения 
цементной системы, особенно в раннем возрасте, т.е. при кинетической стадии 
протекающих реакций. Теоретически это обусловлено увеличением скорости 
гетерогенных реакций, зависящей от концентрации и удельной поверхности 
твердеющего вещества. 

Оптимальный расход воды для активации определяется химико-
минералогическим составом цемента, заданным уровнем его дисперсности, 
видом и содержанием добавок ПАВ, продолжительностью активации и должен 
экспериментально уточняться в каждом конкретном случае. 

Возвращаясь к вопросу устойчивости пенобетонной смеси отметим, что 
эффективным механизмом предотвращения разрушения структуры является 
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введение добавок, предотвращающих отток жидкости: 
- минеральных дисперсных и микродисперсных, способных поглощать 

большое количество воды; 
- полимерных, повышающих вязкость жидкости внутри пленок. 
Перспективы реализации первого способа стабилизации пеновоздушной 

смеси заключающегося в диспергировании цемента мокрым домолом и 
обеспечивающего увеличение содержания мелких фракций более чем вдвое, 
рассмотрено выше. 

Второй способ стабилизации поровой структуры пенобетонной смеси - 
использование органических добавок оказался несравнимо эффективнее. Так, 
добавка КМЦ оказала настолько сильный структурирующий эффект в смеси, 
что при дозировке 0,2-0,5% наибольшая пластическая вязкость, увеличилась 
более, чем на два порядка. Влияние конструкционных особенностей смесителя 
и модифицирующих полимерных добавок на плотность пенобетона и его 
прочностные характеристики представлено в таблице 1.  

Таблица 1  
Данные исследования  

Расходы добавок, 
% от массы цемента  

В/Ц 
 

VВ 

γсух, 
кг/м3 

R28 сж , 
МПа Rр/ Rж 

добавка 1 добавка 2 добавка 3 
- - 0,6 0,66 44 410 1,9 0,06 
- - 0,4 0,76 92 378 1,87 0,07 
- 0,2 0,3 0,85 120 220 0,9 0,05 
- 0,3 0,3 0,95 128 290 1,2 0,09 
- 0,4 0,6 1,05 133 180 0,66 0,11 
- 0,5 0,4 1,15 145 190 0,74 0,11 
- 0,9 0,6 1,75 154 140 0,22 0,09 
1 - 0,3 0,85 84 205 0,86 0,11 
3 - 0,3 0,85 88 214 0,95 0,11 
5 - 0,3 0,77 65 226 0,99 0,14 
7 - 0,4 0,75 72 245 0,85 0,13 
10 - 0,4 0,75 66 262 0,89 0,16 
10 0,4 0,4 0,75 98 208 0,82 0,15 

Примечание:  
− добавка 1 – сухой порошок винилацетата с винилверсататом марки Movilith LDM 2040 P 

фирмы Hoechst 
− добавка 2 -  сухой порошок КМЦ 
− добавка 3 – пенообразователь жидкостекольный 
− добавка 4 – разжижитель С-3 
− VВ – объем воздухововлечения 

 
Заключение и выводы. Результаты проведенных работ показывают 

принципиальную возможность получения пенобетона плотностью 200-250 
кг/м3 при прочности на сжатие до 0,8-1,0 МПа. По всей видимости, это 
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определяется резко возросшей структурирующей способностью 
активированного цемента, модифицированного полимерными  добавками, 
которые обеспечивают армирование, а следовательно, уплотнение и 
упрочнение межпоровых перегородок.  
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TOTAL PHOSPHORUS AND ITS DEGREE OF MOBILITY IN THE 

MEADOW CHERNOZEM SOIL AT THE AFTEREFFECT OF 
FERTILIZERS IN THE CROP ROTATION 
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Анотація.У роботі досліджено динаміку вмісту загального фосфору у 

лучно-чорноземному ґрунті за післядії добрив у сівозміні. Встановлено, що 
післядіяРКудобрення має найбільший вплив на накопичення фосфору і 
підвищення ступеня його рухомості, що пов’язано із менш інтенсивним 
виносом фосфору та зменшенням вбирання фосфору при тривалому 
систематичному його внесенні у досліді. 

Ключові слова: загальний фосфор, ступінь рухомості фосфатів, лучно-
чорноземний ґрунт, післядія добрив. 

Abstract. The dynamic of total phosphorus in the meadow chernozem soil on the 
aftereffect of fertilizers in crop rotation is shown. The aftereffect of PKfertilization 
has the greatest impact on the accumulation of phosphorus and increasing the degree 
of its mobility. This is due to less intensive removal of phosphorus and decreasing the 
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phosphorus absorption in long-term systematic application of fertilizers. 
Keywords: total phosphorus, degree of phosphorus mobility, meadow 

chernozem soil, aftereffect of fertilizers. 
Вступ. Тривала післядія фосфорних добрив на врожай є багаторічним 

процесом. У цьому відношенні, в сучасних умовах сільськогосподарського 
виробництва України, враховуючи обмеженість ресурсів фосфатної сировини, 
досить актуальним є вивчення накопичення і трансформації сполук фосфору в 
ґрунті в залежності від різного рівня застосування добрив. Особливо це питання 
є актуальним для карбонатних ґрунтів, в яких сильновиражений процес 
ретроградації фосфатів. 

Огляд літератури.Форми фосфору та його запаси  у ґрунті залежать в 
першу чергу, від ґрунтотворної породи, ступеня її вивітрювання і вмісту в 
ґрунті органічної речовини[3].Надходження фосфору із материнської породи в 
гумусовий горизонт пов’язане з цілим рядом механічних, біологічних, 
фізичних, хімічних та інших процесів, які, у свою чергу, залежать від 
генетичних особливостей ґрунтів, видового складу рослинності, кліматичних та 
інших факторів[2].Велике значення має визначення в ґрунті не лише запасу 
рухомих сполук фосфатів, але й ступінь їх рухомості в ґрунтовому розчині[5]. 
Ступінь рухомості фосфатів зростає під впливом добрив пропорційно вмісту 
рухомих сполук фосфору, що пов’язано з досягненням на високих фосфатних 
фонах ступеня насиченості фосфатної ємності ґрунтів, при якій адсорбовані 
фосфат-іони легко десорбуються в ґрунтовий розчин і підтримують більш 
високу концентрацію фосфору [2]. 

Сучасний етап еволюції чорноземів характеризується послабленням 
природних факторів, які спричиняють формування потужного ґрунтового 
профілю, і посиленням антропогенних факторів у процесах фосфорного 
циклу [4]. Маючи уяву про перетворення фосфору в ґрунті можна збільшити 
ефективність фосфорних добрив шляхом вибору їх оптимальних форм, доз, а 
також умов застосування. 

Вхідні дані та методи.Дослідження проводили у зерно-буряковій сівозміні 
кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. ДушечкінаНУБіП 
України. Польовий стаціонарний дослід розташований на лучно-чорноземному 
карбонатному грубопилувато-легкосуглинковомуґрунті в північній частині 
Правобережного Лісостепу України.Схема дослідження включала варіанти 
післядії насиченості сівозміни: Контроль (Без добрив); Гній (12 т/га) – фон;Фон 
+ Р (81 кг/га);Фон + РК (166 кг/га);Фон +NPK (239 кг/га);Фон + 1,5 NPK (358 
кг/га). 

Вміст загального фосфору визначали за методом Деніже в модифікації 
Труога-Мейера,ступінь рухомості фосфатів за методом Скорфілда[3], [66]. 

Результати. В середньому за роки досліджень закономірно отримано 
найменший вміст загального фосфору в орному та підорному шараху варіанті 
без добрив (рис.). Різницю вмісту по горизонтах можна пояснити тим, що 
фосфор в орному шарі накопичується за рахунок кореневих та рослинних 
залишків та виносом елемента нижчими врожаями культур.  
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Рис. Вміст загального фосфору в ґрунті, мг/кг (2011-2012 рр.) 

 
У варіанті фон + післядія 166 кгРК/га спостерігався найбільший вміст 

загального фосфору, при цьому перевага його була у підорному шарі, де вміст 
становив 2008 мг/кг, що на 92 мг/кг більше ніж в орному на цьому ж варіанті. 
Така ж тенденція розподілу вмісту рухомого фосфору по профілю ґрунту 
спостерігаласяу варіанті фон + післядія 81 кг Р/га. Дану закономірність можна 
пояснити тим, що за відсутності азотного живлення в цих варіантах 
формувалися рослини із малою вегетативною масою, тому винос елемента був 
не високим. 

Варіанти фон + післядія 239 NPK/га та 358 NPK/га не значно відрізнялися 
між собою за тенденцією розподілу загального фосфору по профілю. Однак, у 
даних варіантах кількість загального фосфору булп меншоюніж у у орному і 
підорному шарахваріанту фон + післядія 166 кгРК/га, що пояснюється більшою 
вегетативною масою культур сівозміни і тому інтенсивнішим виносом фосфору 
та інших елементів із ґрунту.  

Під впливом добрив наряду з кількістю загального фосфору, розчинних 
його сполук у ґрунті змінюється також ступінь їх рухомості, яка характеризує 
властивість ґрунту підтримувати урівноважену концентрацію фосфору в 
ґрунтовому розчині.Характерною особливістю ступеня рухомості фосфатів 
досліджуваного ґрунту є підвищення його інтенсивності зі збільшенням 
насиченості  сівозміни фосфорними добривами (табл.).  

У варіантах із післядією насиченості Р і РК на час посіву відзначено 
найбільшу величину рухомості, що пов’язано із менш інтенсивним виносом 
фосфору та зменшенням вбирання фосфору при тривалому систематичному 
його внесенні у досліді. На час посіву ярих культур у варіанті фон + післядія 81 
кг Р/га ступінь рухомості фосфатів в орному шарі переважав показники 
контролю на 1,46 мг/л. У підорному шарі на цьому ж варіанту різниця 
становила 0,95 мг/л. У варіанті фон + післядія 166 кгРК/га показник рухомості 
фосфатів лучно-чорноземного ґрунту був найвищим (2,25 мг/л – в орному, 1,9 
мг/л – у підорному шарах).Найменшого значення ступінь рухомості набув у 
варіанті з післядією 12 т/га гною відповідно – 0,51 мг/л і 0,47 мг/л.  
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У ході вегетації вказані залежності зберігаються, однак величина ступеня 
рухомості зменшується, що може бути спричинене умовами зволоження ґрунту, 
які сформувалися на кінець липеня місяць. 

Висновок. Таким чином, вміст загального фосфору і ступінь рухомості 
фосфатів зростає під впливом добрив. Однак, післядія 166 кгРК/га 
обумовлювала найвищі їх показники, що пов’язано з досягненням на 
фосфатних фонах підвищеного ступеню насиченості фосфатної ємності ґрунтів, 
при якій адсорбовані фосфат-іони легко десорбуються в ґрунтовий розчин і 
підтримують більш високу концентрацію фосфору. 

Таблиця  
Ступінь рухомості фосфатів у ґрунті (2011-2012 рр.) 

Варіант Глибина, 
см 

Період відбору зразків 

Посів Збір 
врожаю 

мг/л 

Контроль(без добрив) 0 - 25 0,64 0,31 
25 - 50 0,49 0,22 

післядія 12 т/га гною – фон 0 - 25 0,51 0,33 
25 - 50 0,47 0,27 

Фон + післядія 81  кг Р/га 0 - 25 2,10 0,59 
25 - 50 1,44 0,87 

Фон + післядія 166 кгРК/га 0 - 25 2,25 1,68 
25 - 50 1,90 0,95 

Фон + післядія 239 
кгNPK/га 

0 - 25 1,37 0,77 
25 - 50 1,33 0,54 

Фон + післядія 358 
кгNPK/га 

0 - 25 1,88 0,95 
25 - 50 1,77 0,55 
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Аннотация. Доказано положительное влияние биопрепаратов на 
урожайность, качество зерна, и эффективность использования ресурсов влаги 
фотосинтетически активной радиации зерновыми культурами. 

Ключевые слова: яровая и озимая пшеница, озимая рожь, биопрепараты, 
водопотребление, урожайность, белок. 

Abstract. The positive effect of biopreparations on productivity, grain quality, 
and resource efficiency moisture, photosynthetic active radiation in cereals. 

Key words: spring and winter wheat, winter rye, biologics, water consumption, 
yield, protein. 

Вступление. 
Целью настоящей работы является оценка устойчивости растений к 

неблагоприятным условиям и исследование влияния биопрепаратов на 
эффективность использования ресурсов солнечной энергии и влаги. 

Обзор литературы. 
В условиях зоны основное требование к культурам и сортам 

сельскохозяйственных культур заключается в повышении их устойчивости к 
неблагоприятным условиям и в максимальном использовании ресурсов 
солнечной энергии [6, 9, 26, 28, 37, 39], которые определяются технологией их 
возделывания [4, 5, 14, 19, 31, 34, 36], погодными условиями [10, 12, 20, 24, 27], 
применением средств химизации [7, 13, 16, 23, 33, 35, 38]. Растущий спрос на 
производство продовольствия в мире в связи с повышением цен на 
минеральные удобрения, истощением природных ресурсов, деградацией 
экосистем [1, 2, 8, 18, 21, 29, 30, 32], увеличением частоты засухи и высоких 
температур диктует необходимость поиска путей повышения их устойчивости к 
неблагоприятным условиям среды и более эффективного использования 
ресурсов влаги фотосинтетические активной радиации. Одним из 
перспективных направлений повышения устойчивости растений к водным и 
температурным стрессам, эффективного использования ресурсов влаги и 
фотосинтетически активной радиации более эффективного являются 
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биологические препараты [3, 11, 15, 17, 22], которые влияют на устойчивость 
растений в условиях глобального изменения климата.  

Входные данные и методы. 
Опыты с озимой пшеницей сорта Волжская качественная и озимой рожью 

Эстафета Татарстана проводили в 2009–2012 гг. на Мордовской 
сортоиспытательной станции. 

Схема опыта: 1. Без обработки (контроль); 2. «Планриз» – 1 л/га; 3. 
«Азотовит» – 0,4 л/га; 4. «Агровит-кор» – 2 л/га; 5. «Альбит» – 0,04л/га. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный 
тяжелосуглинистый.  

Повторность трехкратная. Размер делянок первого порядка 15 м2. 
Расположение делянок систематическое. Предшественник – чистый пар. 
Биологическими препаратами обрабатывали посевы в фазу кущения осенью и 
весной. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Эффективность использования ресурсов влаги и фотосинтетически 

активной радиации в значительной мере зависит от способности растений 
противостоять неблагоприятным условиям в зимне-весеннний период для 
озимых культур, которые оказываются неодинаковыми в разные годы. 
Достоверное увеличение числа перезимовавших растений отмечено в 
результате обработки посевов биологическими препаратами. Лучшая 
сохранность растений после перезимовки отмечена на вариантах, где посевы 
обрабатывали препаратами «Агровит-кор» и «Альбит», под влиянием которых 
число сохранившихся растений увеличилось на 3,2–7,0 %.  

Для оценки влияния биопрепаратов особое значение имеет число 
сохранившихся растений к уборке, обусловливающая продуктивность посевов. 
В нашем исследовании она определялась главным образом 
метеорологическими условиями. Небывалая жара в весенне-летний период 
2010 г. и почти полное отсутствие осадков привели к выпадению большей 
части растений, высокая их сохранность наблюдалась в благоприятном 2011 г., 
в 2012 г. она была ниже из-за выпревания растений,  высокой температуры 
весной и отсутствия осадков в первые декады мая. Под влиянием 
биопрепаратов число сохранившихся растений озимых культур увеличивалось 
на 2,3–5,9 %.Наибольшая сохранность растений озимой ржи отмечена на 
посевах, которые обрабатывали препаратом «Альбит».  

Одно из наиболее эффективных направлений защиты посевов от засухи 
яровой пшеницы – повышение естественной засухоустойчивости растений. 
Использование биопрепаратов позволило существенно увеличить 
эффективность использования почвенной влаги. Расход влаги на формирование 
1 т зерна озимой ржи снизился на 7,6–10,0 %, озимой пшеницы – 9,1–11,4 %.  

Заключение и выводы. 
Следовательно, использование биопрепаратов при возделывании зерновых 

культур позволяет повысить устойчивость их к водному и температурному 
стрессу в зимне-весенний и летний периоды. 

В наших исследованиях эффективность использования солнечной энергии 
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определялось погодными условиями и применяемыми биопрепаратами. 
Наиболее эффективно ресурсы солнечной энергии использовались в 2011 г, 
когда КПД ФАР составил 1,48. В 2010 г. ресурсы солнечной энергии 
использовались в среднем по опыту почти в два раза хуже, а в 2012 г – в три 
раза менее эффективно.  

Под влиянием биологических препаратов КПД ФАР повышался в среднем 
за три года на 9,0–11,9 %. Наиболее эффективно ресурсы фотосинтетически 
активной радиации использовались растениями под влиянием Альбита.  
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OPTIMIZATION OF FERTILIZATION OF WINTER WHEAT FOR 
IMPROVEMENT OF BIOCHEMICAL QUALITY OF GRAIN 

National university of life and environment sciences of Ukraine 
Kyiv, Geroiv Oborony, 17, 03041 

 
Вплив різних композицій добрив на біохімічні показники зерна пшениці 

озимої дуло досліджено. Досліджувався вплив фосфорних, фосфорно-калійних 
та азотно-фосфорно-калійних добрив на фоні органічних добрив. Встановлено, 
що внесення добрив у нормі N45P120K120 за основного внесення та N30 у 
підживлення по таломерзлому грунті на фоні органічних добрив обумовлювало 
отримання зерна 1 класу якості (вміст білка – 14,3 % і «сирої» клейковини – 
28,9 %) за максимального вмісту всіх фракцій білка та співвідношення між 
гліадинами і глютелінами. 

Ключові слова: пшениця озима, добрива, вміст білка, вміст «сирої» 
клейковини, фракції білків, ІДК 

The effect of different of fertilizers compositions on biochemical quality of grain 
of winter wheat was researched. The compositions of P, PK, NPK on background of 
aftereffect of organic fertilizers were studied. The basic fertilizers application in rate 
N45P120K120 and top-dressing in rate N30 spring-early on background of aftereffect of 
organic fertilizers caused getting 1 class of grain yield (protein content was 14.3 % 
and gluten content was 28.9 %). The protein fractions was maximal indexes and 
ration between prolamines and glutelines was maximal too. 

Key-words: winter wheat, fertilizers, prolamin cntent, gluten content, protein 
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fraction 
Вступ та огляд літератури. Сучасні тенденції розвиту галузі 

рослинництва вимагають застосування новітніх способів застосування добрив, 
оскільки саме удобрення є найдієвішим чинником впливу на врожайність та 
якість продукції сільськогосподарських культур. Одним із інноваційних 
способів застосування добрив є позакореневі підживлення пшениці озимої, 
оскільки цей спосіб дає можливість скорегувати мінеральне живлення рослин у 
конкретний період росту та розвитку рослин із врахуванням біологічних 
особливостей та частковим усуненням впливу зовнішніх стресів. Особливого 
значення за цих умов набуває застосування добрив із певним компонентним та 
кількісним складом макро- та мікроелементів, які необхідні рослинам пшениці 
озимої у конкретний період органогенезу.  

Внесення добрив з урахуванням біологічних особливостей сорту і 
грунтово-кліматичних умов є необхідною складовою частиною комплексу 
заходів, що спрямовані на покращення якості зерна [1]. Впливу добрив для 
позакореневого підживлення на урожайність та якість зерна пшениці озимої 
активно дослідужується на теренах України. За даними О. Є. Давидової та М. 
Д. Аксиленко [2] застосування позакоренево мікродобрива АВАТАР-1 
підвищувало урожай пшениці озимої та поліпшувало якість її зерна. 
Встановлено ефективність кристальну особливого та акварину 5 на посівах 
пшениці ярої дослідженнями І. В. Логінової [3]. Оптимальнішим коректором 
мінерального живлення пшениці озимоїбуло комплексне водорозчинне добриво 
Розасоль порівняно із акварином 5 [4]. Проте, лишається актуальним вивчення 
впливу марок водорозчинних комплексних добрив, які містять підібраний 
комплекс макро- і мікроелементів під конкретний етап органогенезу пшениці 
озимої у необхідній кількості, оскільки це дозволить оптимізувати живлення 
цієї культури у більшій мірі. 

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили в 2007-2008 
рр. у тривалому польовому досліді кафедри агрохімії та якості продукції 
рослинництва ім. О.І. Душечкіна в Правобережному Лісостепу України. Грунт 
дослідної ділянки – лучно-чорноземний карбонатний на лесовидному суглинку. 
Орний шар грунту характеризувався середніми вмістом гумусу (4,09%) і 
ступенем забезпечення рухомим фосфором (27,0 мг/кг), а також низьким – 
обмінним калієм (89,3 мг/кг). 

Дослід закладено в триразовому повторенні. Площа посівної ділянки 
становила 172 м2, облікової – 100 м2. У досліді використали аміачну селітру 
(34%) (ГОСТ 2-85), гранульований суперфосфат (19,5%) (ГОСТ 5956-78) та 
калій хлористий ( 60%) ( ГОСТ 4568-95). Схема досліду: 1. Без дорив 
(контроль); 2. Гній (післядія в сівозміні з насиченістю 12 т/га) – фон; 3. Фон + 
Р80; 4. Фон + Р80К80; 5. Фон + N30Р80К80+ N30.   

Об'єкт дослідження – пшениця озима сорту Національна, попередником 
якої була конюшина на один укіс. Сівбу здійснили в оптимальні для цієї зони 
строки. Врожай збирали за біологічної стиглості рослин прямим 
комбайнуванням. Проби рослин відбирали і готували до аналізу 
загальноприйнятими в агрохімії методами. Визначення сухої речовини листків 
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проводили термогравіметричним методом. 
Результати досліджень та їх обговорення. Наші дослідження показали 

(табл. 1), що внесення під пшеницю озиму сорту Національна мінеральних 
добрив на фоні післядії 12 т/га гною в сівозміні покращили показники якості 
зерна. Вміст білку підвищився в середньому порівняно з контролем на 0,5–
2,4 % і 1,1–5,0 % при вмісті в зерні контрольного варіанта відповідно 11,9 % і 
23,9 %. Післядія гною в сівозміні забезпечувала приріст цих показників 
порівняно з контролем на 0,5 і 1,1 % відповідно. При внесенні одних 
мінеральних добрив в нормі N60P80K80 вміст білка та “сирої” клейковини в зерні 
на 1,3 % та 2,7 %. Використання під пшеницю озиму мінеральних добрив на 
фоні післядії 12 т/га гною обумовлювало підвищення вмісту в зерні показників 
якості. Так, внесення на фоні післядії гною в сівозміні фосфорних добрив в 
нормі P80 сприяло підвищенню вмісту білку і “сирої” клейковини в незначній 
мірі. Їх прирости склали 0,4 і 0,8 %. Поєднання калійних добрив з фосфорними 
не забезпечувало покращення показників якості. Вони залишались на тому ж 
рівні, що й за попереднього варіанту, або, навіть ледь знижувались. 

Таблиця 1 
Вплив застосування добрив на показники якості зерна пшениці озимої 

сорту Національна  

Варіант 

Білок, % “Сира” клейковина, % 
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Без добрив (контроль) 11,6 12,2 11,9 - - 23,2 24,6 23,9 - - 
Післядія гною 

(насиченість 12т/га) – фон 12,3 12,5 12,4 0,5 - 24,8 25,2 25,0 1,1 - 

Фон + P80 12,7 12,8 12,8 0,9 0,4 25,7 25,9 25,8 1,9 0,8 
Фон + P80K80 12,6 12,8 12,7 0,8 0,3 25,4 25,7 25,6 1,7 0,5 

Фон + N30P80K80 + N30 13,4 13,8 13,6 1,7 1,2 27,0 27,8 27,4 3,5 2,4 
Фон + N45P120K120 + N30 14,1 14,4 14,3 2,4 1,9 28,7 29,1 28,9 5,0 3,9 

N30P80K80 + N30 13,0 13,3 13,2 1,3 - 26,2 26,9 26,6 2,7 - 
НІР05, % 0,38 0,25    0,54 0,71    

 
Внесення азоту в складі повного мінерального добрива на фоні післядії 

гною в нормі N60 і N75 сприяє помітному підвищенню в зерні білку і “сирої” 
клейковини, що є ознакою важливої ролі азотних добрив в покращенні якості 
зерна. Внесення N60P80K80 на фоні післядії гною в сівозміні підвищувало в зерні 
вміст білку на 1,7 %, а “сирої” клейковини на 3,5 % порівняно з контролем. 
Підвищення норми азоту, фосфору і калію в складі повного мінерального 
добрива обумовило збільшення вмісту білку на 0,7 і 1,5 %. 

Добрива чинили вплив на фракційний склад білків зерна пшениці озимої. 
Вміст гліадинів та глютенінів зростав, а альбумінів й глобулінів зменшувався з 
покращенням поєднання елементів у складі внесених добрив. Сорт пшениці 
Національна характеризувався вмістом солерозчинної фракції 0,85–0,63 %, 
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спирторозчинної – 0,61–0,99 %, лугорозчинної – 0,49–0,78 % (табл 3). У 2008 
році простежували зростання вмісту всіх фракцій та значне розширення 
співвідношення між гліадинами та глютенінами (з 1,24–1,33 у 2007 р. до 1,33–
1,38). 

Таблиця 2 
Вплив добрив на фракційний склад білків зерна пшениці озимої сорту 

Національна 

Варіант досліду 

Бі
ло

к,
 %

 

Фракції білку, 
% N на суху речовину 
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2007 р. 
Без добрив (контроль) 11,6 0,85 0,61 0,49 1,95 43,6 31,3 25,1 100 
Післядія гною 
(насиченість 12т/га) – 
фон 

12,3 0,82 0,65 0,51 2,02 40,6 34,2 25,2 100 

Фон + P80 12,7 0,83 0,67 0,57 2,07 40,1 32,4 27,5 100 
Фон + P80K80 12,6 0,85 0,64 0,56 2,05 41,5 31,2 27,3 100 
Фон + N30P80K80 + N30 13,4 0,76 0,82 0,60 2,18 34,9 37,6 27,5 100 
Фон + N45P120K120 + N30 14,1 0,69 0,93 0,70 2,32 29,7 40,1 30,2 100 
N30P80K80 + N30 13,0 0,73 0,79 0,61 2,13 34,3 37,1 28,6 100 
НІР05, % 0,38 0,040 0,036 0,029      

2008 р. 
Без добрив (контроль) 12,2 0,88 0,63 0,52 2,03 43,4 31,0 25,6 100 
Без добрив (післядія 
гною) - фон 12,5 0,83 0,71 0,54 2,08 40,0 34,1 26,6 100 

Фон + P80 12,8 0,83 0,73 0,57 2,13 39,1 34,2 28,0 100 
Фон + P80K80 12,8 0,84 0,75 0,54 2,13 39,5 35,2 26,6 100 
Фон + N30P80K80 + N30 13,8 0,78 0,87 0,65 2,30 33,9 37,8 32,0 100 
Фон + N45P120K120 + N30 14,4 0,69 0,99 0,72 2,40 28,7 41,3 30,0 100 
N30P80K80 + N30 13,3 0,63 0,88 0,71 2,22 28,3 39,7 34,9 100 
НІР05, % 0,25 0,038 0,029 0,032      

 
Кількість та якість білків зерна пшениці озимої визначає хлібопекарсько-

технологічні властивості пшеничного борошна. За проведення досліджень 
спостерігалось покращення ІДК, сили борошна, об’єму хліба та загальної його 
оцінки з внесенням окремо органічних та мінеральних добрив. Їх поєднання та 
збільшення норми мінеральної частини удобрення ці показники значно 
зростали. 

В борошні пшениці озимої сорту Національна ІДК змінювався із 85 до 65 
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од. Сила борошна змінювалась в межах 160–217 W.o.a. Розрідженість тіста 
зростала за використання добрив від 150 до 190 О.Ф. Це обумовило в свою 
чергу зростання об’єму хліба з 100 г борошна від 640 до 820 мл та його оцінки з 
6,0 до 7,2 балу. 

Заключення і висновки. Тож, для отримання хліба належної якості 
необхідно забезпечити оптимальне живлення рослин для отримання врожаїв 
високого кількісного та якісного складу білків зерна. 
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Анотація. Проаналізовано варіанти протиерозійного укріплення 

геосинтетичними матеріалами схилів і відкосів земляних споруд та їх 
елементів. Розглянуто перспективи застосування армогрунтових 
геокомпозитних систем для меліоративних і дорожніх робіт. 

Ключові слова: Геосинтетики, схил, ґрунти, ерозія.  
Abstract. Analyzed variants strengthening anti-erosion slopes and slopes and 

their elements geosynthetics. The prospects of the use of composite reinforcing 
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systems for melioration and road works. 
Keywords: Geosynthetics, slope, soil erosion. 
Вступ. Ерозія ґрунтів – це поширений процес, при якому відбувається 

руйнування ґрунту потоками талих, дощових чи поливних вод або вітрами. 
Ерозія проявляється на ґрунтах з низькою несучою здатністю, що 
супроводжується утворенням промоїн, ярів, тощо.  

При необхідності створення об’єкта на слабких ґрунтах, слід проводити 
його заміну на якіснішу суміш. Це тривалий і трудомісткий процес, який не 
завжди є раціональним. З метою попередження розмиву і видування ґрунту з 
поверхні схилів і відкосів необхідно проводити укріплення їхнього складу або 
конструкції. 

Існує безліч технологій і матеріалів, за допомогою яких можна зміцнювати 
схили і відкоси природного і штучного походження. Основним завданням яких 
є – розробка інженерних заходів і конструкційних рішень, спрямованих на 
зменшення інтенсивності поверхневого стоку і створення умов для утворення 
стійкого ґрунтового шару. Одним із варіантів вирішення найбільш ефективних і 
економічно виправданих способів цієї проблеми є армування (стабілізація) 
ґрунту, тобто поліпшення природних властивостей місцевого ґрунту 
спеціальними матеріалами і заходами. 

Основний текст. Вибір матеріалів і способів їх вкладання при армуванні 
має базуватись на основі інженерних рішень, при якому враховуються 
геологічні, кліматичні та інші фактори, а також особливості, якими володіє 
конкретний ґрунт, при цьому велике значення має також якість матеріалу і його 
технічні характеристики. На схилах будь-якої крутизни найдоцільніше 
створювати і вирощувати рослинний покрив. Саме такий спосіб є 
найефективніший в боротьбі з ерозійними процесами, разом з тим він 
найекологічніший в умовах урбанізованого середовища. Рослини скріплюють 
ґрунт створюючи природний каркас тим самим перешкоджаючи розвитку ерозії 
і зсувних процесів. Серед рослин для схилу вибираються ті у яких 
широкорозгалужена коренева система. Розростаючись, вони утворюють на 
схилі густий стійкий шар з декоративними естетичними ознаками. 

На крутосхилах з відсутнім рослинним покривом до його появи для 
зміцнення і стабілізації відкосу потрібні інші укріплювальні елементи, такі як: 
кам’яні чи бетонні будівельні матеріали, деревина тощо. Основний принцип 
імплантації цих матеріалів в товщу схилу – це штучне створення несучого 
каркасу. Традиційні технології такі як, зведення підпірних дерев’яних, 
кам’яних чи бетонних конструкцій, є досить трудомісткості і матеріалоємні, до 
того ж під час укладання таких важких елементів на слабку основу, необхідно 
споруджувати фундамент, який додатково збільшує витрати. 

Сучасні високоефективні технології гідротехнічного і дорожнього 
будівництва з використанням геоситетиків дозволяють знизити вартість 
укріплювальних робіт завдяки економії дорожньо-будівельних матеріалів, 
можливості їх повторного використання і застосування місцевих ґрунтів, а 
також спрощенню технології і прискоренню будівництва та підвищенню 
надійності і терміну експлуатації об’єкту [4]. 
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Для закріплення ґрунту на похилих поверхнях успішно застосовуються 
геокомпозитні екрани які складаються з матриці, мінерального заповнювача і 
біологічної складової (різне поєднання рослин). Структура цих матеріалів 
імітує кореневу систему рослин яка фіксується за поверхні схилу. Ці матеріали 
підбираються в залежності від конкретних умов і мають виконувати захисні 
функції протягом всього терміну його дії. Для цього композитні системи 
повинні бути стійкими: надійно утримуватися на похилій поверхні (загальна 
стійкість) і забезпечувати стабільний стан заповнювача матриці (локальна 
стійкість). 

Серед значного різноманіття геосинтетиків для підвищення несучих 
здібностей ґрунту важливу роль відіграють об’ємні георешітки, комірки яких 
заповнюються водопроникним матеріалом, що навіть на дуже крутому схилі 
або стрімкому березі збільшує їх стійкість до поверхневої ерозії. Оптимальний 
режим вологості в комірках створює сприятливі умови для розвитку різних 
видів рослин, які забезпечують природне армування ґрунту надають роботам зі 
зміцнення схилу закінчений і естетичний вигляд. При використанні георешіток 
рекомендується комбінувати їх з геотекстилем, який створює дренажно-
розділову прошарок між ґрунтом схилу і насипним. Текстильний прошарок 
захищає комірки від зимового розбухання ґрунту і від його перемішування з 
заповнювачем в непогоду, особливо в місцях з підвищеною вологістю і 
глинистими ґрунтами [3]. 

Для захисту відкосів і схилів від ерозії також можна успішно 
використовувати геомати. Це легкий, гнучкий і екологічний матеріал, який 
може замінити важкі конструкції з бетонних плит, каменю чи асфальту. За 
структурою вони мають відкриту об’ємну поверхню із жорстким каркасом, що 
дозволяє легко заповнювати їх ґрунтом. Вони стійкі до ультрафіолетових 
променів, біологічноактивних мікроорганізмів, впливу навколишнього 
середовища і хімічноагресивного середовища. Геомати не перешкоджають 
розвитку кореневих систем рослин і з часом стають міцнішими, закріплюючи 
ґрунт і коріння рослинного покриву. Для продовження терміну служби 
конструкції і збільшення міцності похилих площин, тривимірні мати можуть 
поєднуватися з іншими геосинтетичними матеріалами, такими як: геотекстиль, 
геосітка і георешітка, однак у такому разі ускладнюється технологія монтажу 
таких систем [2]. 

В останні роки розроблено протиерозійні заходи, які базуються на 
застосуванні автономної самовідтворювальної системи геосинтетиків, яка сама 
сприяє накопиченню родючого шару ґрунту і заглибленню армувального 
прошарку. Вона складається спеціальних геоматів, специфіка яких полягає у 
тому, що всі їх хвилясті структурні волокна спрямовані назовні поверхні для 
взаємодії з водяними потоками і верхнім місцевим шаром ґрунту. Технологія 
дозволяє закріпити і озеленити такі поверхні, які раніше здавалося 
неможливим, зміцнити їх і благоустроїти. Однак, такі системи являють собою 
складні багатошарові геосинтетичні конструкції із трудомісткою технологією їх 
монтажу та обслуговуванням і як наслідок вищою вартістю робіт на об’єкті. 
Проте, зараз досліджуються, розробляються і впроваджуються в експлуатацію 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 92 



 Том 11. Выпуск 1 (42)                                                                                                                     Сельское хозяйство 

біологічноактивні, цілісні армувальні композитні матеріали, які закріплюються 
на схилах і відкосах для утримання ґрунту, в один прийом. Такі матеріали 
можуть укладатися навіть під шар снігу протягом всього зимового періоду, і 
навесні вже можна отримати результат [1]. 

Після укріплення ґрунту на косогорі для повної стабілізації його поверхні 
слід створити рослинний шар. Товщина його повинна становити не менше 10 
см, що забезпечить рівномірний трав’яний покрив, а також необхідний режим 
вологості. 

Висновок. Геокомпозитні системи є далекосяжними армуючими 
матеріалами, які дозволяють реалізувати нестандартні рішення у складних 
проектних умах, зокрема стає можливим створення відкосів насипів з великим 
кутом закладання, що особливо актуально в обмеженому просторі або при 
дефіциті будівельних матеріалів, а також можна зводити насипи на слабкій 
основі уникаючи деформацій на рухомих ділянках землі та мінімізувати ризик 
виникнення зсувів. 

Зважаючи на позитивні якості армогрунтових геокомпозитних систем, в 
країніслід активізувати вивчення цих матеріалів і впровадження їх у 
технологічні процеси. 
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