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ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ, ОПАЛЕННЯ,
ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА ОХОРОНА ПОВІТРЯНОГО
БАСЕЙНУ
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ЕКСПРЕС-МЕТОДИКА ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВИТРАТ НА
ОПАЛЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
АНДРЮЩЕНКО А.М.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
В умовах різкої зміни цін на енергоносії, актуальною є порівняльна оцінка
витрат на опалення при використанні різних енергоресурсів. Традиційно це
вимагає виконання певного обсягу рутинних обчислень. Пропонується проста
методика, яка заснована на принципі рівнозатратності та дозволяє оперативно
дати однозначну відповідь, маючи в своєму розпорядженні лише вартості двох
обраних енергоресурсів і таблицю попарних рівнозатратних відношень.
Прийняті допущення:
при використанні різних енергоресурсів виробляється однакова кількість
теплоти для опалення;
для зручності, в виведеннях прийнята тривалість розрахункового періоду
1 година.
В якості приклада розглядаються три види енергоресурсів для опалення:
електроенергія, природний газ і паливні пелети.
Умова однаковості кількості теплоти, яка витрачається на опалення при
використанні різних енергоресурсів:
кДж/год, (1)

Умова рівнозатратності виробництва теплоти для опалення при використанні
різних енергоресурсів протягом розрахункового періоду:
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(2)

З (2) слідують значення попарних рівнозатратних відношень вартостей
енергоресурсів:
;

З іншого боку, з (1) можна отримати праві частини цих відношень у вигляді:
;
Таким чином, значення рівнозатратних відношень вартостей обраних
енергоресурсів складають:

Слід зазначити, що отримані відношення вартостей в загальному випадку є
розмірними, причому кожне відношення характеризується власними
одиницями величин. Також очевидно, що попарні відношення вартостей різних
енергоресурсів, які забезпечують рівнозатратність виробництва теплоти для
опалення, залежать лише від теплотворних здатностей відповідних
енергоресурсів та від показників ефективності відповідних теплогенераторів.
Тому зазначені відношення будуть виражатися однаковими числами в будь-якій
валюті в будь-якій країні світу, тобто є в цьому сенсі універсальними.
Розрахунок числових значень попарних відношень вартостей різних
енергоресурсів:
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Таблиця попарних рівнозатратних відношень вартостей енергоресурсів
Електроенергія,
Природний газ,
Пелети,
3
коп/(кВт*год)
коп/м
коп/кг
Електроенергія,
1
коп/(кВт*год)
Природний газ, коп/м3
0,123
1
Пелети, коп/кг
0,233
1,893
1
Приклад 1. При вартості електроенергії для промислових споживачів
264,2568 коп/(кВт*год) і при вартості природного газу для цієї ж категорії
споживачів 770 коп/м3, фактичне відношення вартостей обраних для порівняння
енергоресурсів дорівнює 264,2568/770 = 0,343, що перевищує табличне
рівнозатратне значення 0,123 у 2,79 рази. Це означає, що використання газового
котла для опалення вигідніше, відповідно в 2,79 рази, в порівнянні з
використанням електрокотла. В минулі роки для промислових та інших
споживачів застосовувався нічний пільговий тариф з коефіцієнтом 0,25 при
трьохзоному обліку спожитої електроенергії. Він дозволяв ефективно
використовувати електроопалення з нічним акумулюванням теплоти. В цьому
випадку вартість нічної електроенергії, яка використовується для опалення та
«зарядки»
теплового
акумулятора,
складала
б
0,25*264,2568 =
66,1 коп/(кВт*год). Тоді фактичне відношення вартостей дорівнювало б
66,1/770 = 0,0858, що в 0,123/0,0858 = 1,43 рази менше, ніж рівнозатратне
відношення, отже в стільки ж разів було б вигідніше електроопалення в
порівнянні з газовим.
Також при заданій вартості електроенергії 264,2568 коп/(кВт*год), можливо
за допомогою табличного рівнозатратного відношення, визначити вартість
природного газу 264,2568/0,123 = 2148,4 коп/м3, яка забезпечує однаковість
затрат на опалення як при використанні електрокотлів, так і при використанні
газових котлів.
Приклад 2. При вартості природного газа 770 коп/м3 з нижчою робочою
теплотою згоряння 31800 кДж/м3 та при ефективності газового котла 0,92,
рівнозатратна вартість пелет з нижчою робочою теплотою згоряння
17170 кДж/кг при ефективності пелетного котла 0,90, дорівнює 770/1,893 =
406,8 коп/кг.
Запропонована методика враховує лише паливну складову порівняння
варіантів опалення та базується на принципі рівнозатратності, який може бути
сформульований наступним чином: відношення вартостей двох обраних для
порівняння енергоресурсів, при якому забезпечуються рівні затрати на
опалення, визначається виключно теплотворними здатностями палив та
енергетичними ефективностями відповідних теплогенераторів.
Наведена у якості приклада таблиця попарних рівнозатратних відношень
вартостей енергоресурсів, може бути значно розширена за рахунок включення
до її складу всіх поширених в Україні палив та інших енергетичних ресурсів.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИССОЦИИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
КАЧЕСТВЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ АГЕНТОВ
БАРЫШЕВ В.П., ОЛЕЙНИК А.В.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
В работе исследовалось изменение основных показателей холодильных
машин при использовании в качестве холодильных агентов химически
реагирующих веществ. В этом случае отвод теплоты от холодного источника в
испарителе происходит не только за счет кипения холодильного агента, но и в
процессе термической диссоциации части его молекул. У рабочего тела
происходит обратимая химическая реакция
(1)
сопровождающаяся соответствующим тепловым эффектом. На рис.1
представлен цикл такой холодильной машины в Т-s – диаграмме. Здесь
процессы 5-1, 1-1’, 1’-2 сопровождаются увеличением числа молей рабочего
тела и газовой постоянной (реакция сдвигается вправо). В процессах 2-3, 3-4 и
4-5 преобладает рекомбинация молекул.
Энергетические
характеристики
такого цикла изменятся следующим
образом.
Во-первых,
диссоциация
вызовет увеличение отвода теплоты от
холодного источника за счет смещения
равновесия
реакции
(1)
вправо.
Удельная холодопроизводительность в
таком цикле равна:
(2)
Рис. 1. Цикл холодильной машины

где - отвод теплоты, обусловленный кипением агента и частичным полезным
перегревом пара в испарителе;
- увеличение холодопроизводительности за счет протекания
химической реакции
(3)
где Н – энергия диссоциации молекулы;
- молекулярнаямасса;
- увеличение степени диссоциации в процессах 5-1, 1-1’.
Во-вторых, диссоциация приведет к увеличению объема пара при
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всасывании в компрессор (точка 1’) в (1+α) раз, что приведет к увеличению
работы сжатия. Так, в идеально газовом приближении при сжатии химически
инертного недиссоциирующего газа от давления р0 до рк затрачивается работа
(4)
где р0, рк – давление кипения и конденсации холодильного агента
соответственно;
– удельный объем пара в начале сжатия;
k – показатель адиабаты.
На сжатие в том же интервале давлений диссоциирующего газа необходимо
затратить б льшую работу l1= l + :
(5)
Полагая, что молекулы А и В в уравнении (1) – многоатомные (k=const) и
состав смеси в процессе сжатия остается неизменным запишем уравнение для
холодильного коэффициента цикла с диссоциирующим рабочим телом:
(6)
или

(7)
Из уравнения (7) следует, что диссоциация рабочего тела в холодильном
цикле тем выгоднее, чем лучше удовлетворяется неравенство

Полагая, что
окончательно:

, а

(8)
, после ряда преобразований получим

(9)
или
где

– удельная теплота парообразования;

– удельный тепловой эффект реакции.
Таким образом, при осуществлении холодильного цикла диссоциация тем
выгодней, чем
. Представляет интерес проанализировать с этой точки
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зрения целесообразность применения известных холодильных агентов в
условиях, если бы удалось вызвать искусственную диссоциацию.
Соответствующие данные приведены в табл. 1. Анализ приведенных данных
показывает, что у всех рассматриваемых хладоагентов, за исключением
,
отношение
. Что свидетельствует о перспективности применения
диссоциирующих холодильных агентов.
Следует отметить, что чем больше значение энергии диссоциации, тем
сильнее межмолекулярные связи и, следовательно, тем больная энергия
необходима для осуществления реакции диссоциации. Так, заметные следы
термической диссоциации (более 1% молекул) при атмосферном давлении у
обнаруживаются при 1600, а у
– при 450 [1,6]. Даже при давлении
приведенные в таблице хладоагенты диссоциируют при температуре
значительно выше 0 0С, и, следовательно, в обычных условиях не могут быть
использованы как диссоциирующие рабочие тела холодильных машин и
тепловых насосов. В то же время, не у всех этих веществ химическая реакция
диссоциации обратимая, тогда как это условие обязательно при осуществлении
любого цикла на диссоциирующем рабочем теле.
Таблица 1
Веществo

Удельная теплота
парообразования r,
кДж/кг

Энергия
диссоциации H,
кДж/моль

Молекулярная
масса m,
кг/кмоль

192

309

137,8

2260

11,8

158

338

120,9

2640

16,6

204

374

86,5

4220

22,0

195

415

82,0

4360

26,0

234

787

44,0

18100

78,0

1260
392

421
56.3

17,0
92,0

25600
590

20,5
1,5

Весте с тем, существует большое количество диссоциирующих систем, в
которых протекают обратимые химические реакции, сопровождающиеся
тепловыми эффектами и изменением числа молей [3]. Из них для холодильной
техники, учитываю нижнюю температуру начала термической диссоциации,
могут представлять интерес следующие три системы, у которых диссоциация
начинается в районе 0 0С:
(10)
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Отличительная особенность этих веществ – резкий рост значений
соответствующих теплофизических свойств в области интенсивной
диссоциации. Так, удельная теплоемкость диссоциирующего пара такой
системы возрастает в десятки раз и становится существенно больше
теплоемкости жидкости. При реализации холодильного цикла в такой области
параметров целесообразно использовать перегрев пара в испарителе для
увеличения холодопроизводительности агента с параллельной глубокой
(вплоть до предельной) регенерацией тепла.
Изобары перегретого пара диссоциирующей системы весьма пологие, что,
как известно, ведет к определенной изотермичности процессов подвода и
отвода теплоты, снижению необратимых потерь в цикле и существенному
уменьшению температуры конца сжатия в компрессоре. В то же время отвод
теплоты горячему источнику возрастает из-за смещения равновесия реакции (1)
влево, что влечет за собой повышенный расход охлаждающей воды в
конденсаторе.
В литературе отсутствуют сведения по теплофизическим свойствам для
большинства легко диссоциирующих веществ. Поэтому в настоящей работе
использовано, пожалуй, единственное хорошо изученное вещество –
тетраксидазота
, который, вероятно наименее перспективен как
холодильный агент в силу целого ряда неблагоприятных физических свойств
[5].
В табл. 2 приведены значения
, характеризующие степень
термодинамического совершенства цикла на диссоциирующем
и наиболее
широко распространенных холодильных агентов при различных начальных
условиях. Для каждого агента выбирался цикл с максимальным при
фиксированных условиях. Из табл. 2 следует, что при всех рассматриваемых
режимах циклы на
имеют наибольшие значения , несмотря на то, что
степень диссоциации в исследуемой области параметров нигде не превышала
20%. При этом удельная эффективная холодопроизводительность машин Ке с
ростом увеличивалась на 10-40%, что является весьма существенным.
Таблица 2
Начальные
параметры
цикла
5
20
40

35
70
100

Холодильный
коэффициент
цикла Карно
9,2
5,9
5,2

Значение
R-11

R-12

0,84
0,81
0,79

0,78
0,7
0,5
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для холодильных
агентов
R-142
0,87
0,76
0,7

0,83
0,75
0,71

0,95
0,93
0,92

Еще одним важным преимуществом диссоциирующих рабочих тел является
диссоциация в химически реагирующем неизотермическом потоке, что
существенно увеличивает коэффициент теплоотдачи по сравнению с
тепообменом химически инертных газов. В диссоциирующем газовом потоке к
переносу
теплоты
турбулентной
пульсацией
и
молекулярной
теплопроводностью добавляется перенос теплоты за счет молекулярной
диффузии, что ведет к интесификации теплобмена. Перенос теплоты за счет
молекулярной диффузии определяется скоростью диссоциации, тепловым
эффектом реакции и степенью диссоцииации.
В экспериментальных исследованиях [5] на азоте и тетраксиде азота при
турбулентном течении газа при и числах Рейнольдса
получено
для
увеличение коэффициента теплоотдачи по сравнению с азотом в 3-9
раз. При этом он достигал значений 12000-14000 Вт/(м2*К). Такие показатели
холодильного агента обеспечивают более эффективный теплосъем и, как
следствие, приводит к существенному уменьшению размеров теплообменных
аппаратов.
Среди возможных путей повышения эффективности современных
холодильных установок и тепловых насосов весьма перспективными могут
оказаться разработки специальных циклов и конкретных схем установок,
работающих на диссоциирующих холодильных агентах.
Литература:
1. Варгафтик Н. Б. Теплофизические свойства газов и жидкостей. М.
Физматгиз. 1963.
2. Красин А.К. Перспективы применения диссоциирующих газов в большой
энергетике. – Сб. «Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие
тела энергетических установок». Минск, «Наука и техника», 1969.
3. Мищенко К.П., Равдель А.А. Краткий справочник физико-химических
величин. М., «Химия», 1967.
4. Нестеренко В. Б. и др. Теплообмен в химически реагирующей равновесной
системе
. Сер. физ. техн. наук, 1967, №2, Минск, Изд-во АН
БССР.
5. Табачников А. Г. Термодинамические свойства химически реагирующих
систем. Автореферат докторской диссертации. Одесса, «Маяк»,1970.
6. Томановская В.Ф., Колотов Б.Е. «Фреоны. Свойства и применение». М.,
«Химия», 1970.
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЕННЯ В АСПІРАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
ДАНІЧЕНКО М.В., ХОМЕНКО О.І., ГЕРАСКІНА Е.А., ХОМЕНКО А.А.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
Основний спосіб боротьби з пилом – запровадження локалізуючої
вентиляції. Відбір запиленого повітря від джерела його виділення прийнято
називати аспірацією. Аспірація тісно пов'язана з технологією виробництва.
Переміщення сипучих матеріалів повітряному середовищі викликає його
протидію. В результаті дії сил аеродинамічного опору, наприклад в
пневмотранспортних матеріалопроводах відбувається переміщення сипучих
матеріалів, а при гравітаційному падінні твердих частинок проявляється їх
ежекційна дія, тобто захоплення повітря рухомими частками.
Статичний тиск всередині самопливних трубопроводів розподіляється
наступним чином: вгорі – розрідження, внизу – надлишок тиску. Для зниження
обсягів ежектованого повітря необхідно зменшити швидкість руху матеріалу,
збільшити його питому масову витрату і максимально герметизувати
самопливний трубопровід.
Аналіз отриманих характеристик процесу ежекції повітря підтверджує
правильність прийнятого допущення про обумовленість руху повітря уздовж
поверхні матеріального струменя дією сил в'язкості в оточуючому падаючий
матеріал повітряному просторі.
Витрата повітря, що переміщується в приймальний бункер матеріальним
струменем осьовим потоком, а так само спільно з бічним потоком визначали як
і для вертикальних матеріальних струменів. Відмінність мала місце в розмірах і
формі отворів кришки приймального бункера, так як поперечний переріз
криволінійного матеріального струменя мало форму еліпса.
Аналіз впливу висоти падіння h криволінійного струменя на величини L е і
Lеб вказує на їх збільшення з ростом h. Це обумовлено зростанням вертикальної
складової швидкості матеріалу і відповідно зростанням швидкості Vδ
ежектованого їм повітряного потоку.
Вивчення процесів ежекції дозволило встановити залежність витрати
повітря Lеб переміщуваного спільно з криволінійним матеріальним струменем
осьовим і бічним потоками від величини тиску Нс в приймальному бункері.
З досліджень з вивчення формування і руху пилоповітряних потоків при
завантаженні сипучим матеріалом ємностей відома аеродинамічна схема руху
струменю, при якому ежектовані і витиснуті обсяги повітря утворюють
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пилоповітряні потоки, які проникають
навколишній простір приміщення.

через

нещільності

укриття

в

Рис. 1. Принципова схема прийму матеріалу з аспірацією
1 – розвантажувальна ємність; 2 – потік матеріалу; 3 – приймальна ємність;
4 – аспіраційний патрубок

Як відомо, пиловидалення можливе з укриттів обладнання в місцях
надлишкового тиску повітря. Встановлено, що статичний тиск повітря
змінюється по всьому самопливному трубопроводу і протяжному укриттю
(ланцюговому і стрічковому конвеєрам, норіям) при відсмоктуванні з них
повітря. Тому шляхом відсмоктування повітря навіть в одній точці можна
створити розрідження в обладнанні практично в будь-якій точці герметизованої
транспортно-технологічної лінії.
Обсяг повітря, що підлягає відсмоктуванню в аспіраційну мережу (Lа),
розраховують за умовами балансу надходжень і витрат повітря:

Lе + Lн = Lа + Lун + Lвит,
13

де: Lе – обсяг ежекційного повітря, що надходить в машину разом з матеріалом;
Lн – обсяг повітря, що надходить через нещільності за рахунок розрідження в
машині; Lун – обсяг повітря, що захоплюється матеріалом з машини по
самопливних трубопроводах; Lвит – обсяг повітря, що витісняється матеріалом,
що надходить в машину (бункер).
Аналіз формули для розрахунку обсягів аспіраційного повітря показує, що
складові обсягів повітря залежать від площі поперечного перерізу,
герметичності і протяжності підвідних і відвідних самопливних трубопроводів,
величини розрідження в укритті обладнання та ступеня його герметичності,
фізико-механічних властивостей перевантажуваних матеріалів і їх масової
витрати.
Розрахунки показують, що середні швидкості руху ежекційного повітря в
соматичних трубопроводах не перевищують 4...5 м/с, а в укриттях норій і
ланцюгових конвеєрів 2...3 м/с. При таких незначних швидкостях
аеродинамічний тиск в коробі ланцюгового конвеєра типу ТСЦ-100 (довжиною
50 м) або трубі норії (висотою 40 м) становить 20...50 Па. Для практичних
розрахунків можна прийняти питомі втрати тиску на переміщення повітря в
ланцюгових конвеєрах і норійних трубах рівними 1 Па на 1 м.
Дані, отримані по ежекційному тиску повітря в соматичних трубопроводах,
дозволяють рекомендувати для інженерних розрахунків їх аеродинамічного
опору при протитоці повітря і сипучого матеріалу втрати тиску, рівними 50 Па
в вертикальних самопливних трубопроводах висотою до 1 м і похилих – до 2 м.
З урахуванням прийнятих положень можна принципово змінити і істотно
спростити компоновку аспіраційних мереж підприємств будіндустрії.
Розглянемо принципові аспіраційні транспортно-технологічні системи
підприємств будіндустрії. Склад обладнання лінії приймання сипучого
матеріалу включає бункер, конвеєр, норію. Пилоповітряні потоки утворюються
в основному на таких ділянках: бункер-конвеєр, конвеєр-норія, норіясамопливний трубопровід, самопливний трубопровід-ланцюговий конвеєр.
Відповідно до цього в укриттях утворюються зони підвищеного і зниженого
тиску повітря.
Відсмоктування повітря можливо здійснювати двома способами: перший –
підключити до аспіраційної мережі всі зони підвищеного тиску: бункер,
конвеєр, норію, ланцюговий конвеєр; другий – підключити до аспіраційної
мережі бункер, черевик і головку норії, конвеєр. При другому способі
протяжність повітропроводів істотно зменшується, а кількість пилу, що
захоплюється аспіраційними повітропроводами, знижується, що обумовлює
перевагу другого способу.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДОРОШЕНКО Ж.Ф.
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина
ПОТАПОВ М.Д.
Одесская национальная академия пищевых технологий, г. Одесса, Украина
Для отечественной теплоэнергетики характерным является тот факт, что
покрытие тепловых нагрузок муниципальных потребителей обеспечивается
централизованными системами теплоснабжения на базе ТЭЦ или районных
отопительных котельных. Одной из основных проблем этих систем, имеющих
традиционную структуру (генерирование, транспортировка, использование
сетевого теплоносителя), являются показатели энергетической эффективности,
которые не соответствуют современным ориентирам. Причиной такой ситуации
является комплекс объективных причин, устранение или снижение их влияния
позволяют повысить энергетическую эффективность систем теплоснабжения,
которая основывается на снижении топливной составляющей – уменьшении
затрат топлива на решение целевой задачи.
Перспективное развитие муниципального теплоснабжения, в первую
очередь, связано с использованием энергосберегающих технологий. Грамотный
выбор таких технологий обеспечивается использованием инструментарием
энергетического менеджмента, который позволяет выстроить обоснованный
алгоритм создания новых или модернизацию существующих систем
теплоснабжения. Такой подход, основанный на системном анализе, учитывает
существующие проблемы в каждом элементе системы и определяет реальную
последовательность их устранения на основе существующей ресурсной
(технической, финансовой, кадровой) базы. Системное решение целевой задачи
создания энергоэффективных систем теплоснабжения охватывает проблемы
генерирования сетевого теплоносителя, его транспортировки и использования
потребителем.
Практическая реализация приемов энергоменеджмента для существующих
систем, как правило, показывает, что теплопотери у потребителя лидируют.
Снижение этих потерь до уровня современных требований, обеспечивается
мероприятиями, которые обеспечивают улучшение теплотехнических
характеристик зданий (тепловая изоляция строительных конструкций,
стеклопакеты),
использованием
эффективного
теплоиспользующего
оборудования и современных тепловых пунктов. Что касается повышения
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эффективности генерирования и транспортировки сетевого теплоносителя, то
здесь накоплен позитивный опыт практических действий. Основные проблемы
недостачно широкого использования энергосберегающих технологий в
указанных звеньях систем теплоснабжения связаны с дефицитом ресурсной
базы и издержками организационной составляющей реализации энергетической
программы по энергосбережению муниципального теплоснабжения.
Системы теплоснабжения с использованием традиционной структуры имеют
объективный предел совершенствования. Определенный качественный прорыв
в решении проблемы создания энергоэффективного муниципального
теплоснабжения возможен при использовании таких структур системы,
которые создаются на базе теоретических и практических разработок в области
энергосберегающих технологий. Структура таких систем предполагает
использование нескольких энергоэффективных технологий, что требует
использования современных систем автоматического регулирования, которые
обеспечивают максимальное использование преимуществ каждой из
технологий.
Достаточно
перспективные
варианты
комбинированных
систем
теплоснабжения разработаны учеными признанных центров в этой области –
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Центр
энергоэффективных технологий на базе Одесского национального
политехнического университета и др.
Авторами [1] обоснована эффективность комбинированной системы
теплоснабжения, которая предполагает использование самых разных
технологий (традиционных и нетрадиционных) получения теплоты,
работающих на общую теплоиспользующую установку (бойлер-утилизатор),
которая
генерирует
сетевой
теплоноситель
для
теплоснабжения
муниципального потребителя. Такие системы позволяют практически
использовать все энергетические ресурсы конкретного района – привозные и
местные, что позволяет сократить расходы привозного органического топлива
за счет использования возобновляемых источников энергии и вторичных
энергоресурсов (ВЭР). Такие системы теплоснабжения перспективны для
крупных городов и небольших поселков.
Специфическую группу потребителей в муниципальных системах
теплоснабжения представляют здания общественно-административного
назначения с развитыми системами вентиляции со значительными затратами
теплоты на подогрев приточного воздуха. Для таких объектов существенное
снижение топливной составляющей покрытия вентиляционной нагрузки
возможно за счет утилизации низкопотенциальных тепловых ВЭР вытяжного
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воздуха. Такая энергосберегающая технология основана на использовании
современных систем рекуперации теплоты в различных технических вариантах
- с промежуточным теплоносителем, с вращающимися теплообменниками, с
пластинчатыми теплообменниками перекрестного хода. По данным [2] за счет
современной системы рекуперации возможно покрытие около 85%
вентиляционной тепловой нагрузки за счет указанной энергосберегающей
технологии.
Использование высокотемпературных тепловых ВЭР в системах
теплоснабжения обеспечивают существенную экономию органического
топлива по сравнению с традиционной технологией генерирования сетевого
теплоносителя [3]. Однако применение таких энергосберегающих подходов
возможно только при наличии соответствующих производств, которые
обеспечивают
наличие
высокотемпературных
ВЭР
(например,
высокотемпературные теплотехнологические процессы металлургических
предприятий). Изменение структуры промышленного производства сократило
практическое использование высокотемпературных тепловых ВЭР в системах
теплоснабжения, но повысило актуальность утилизации низкопотенциальных
тепловых
ВЭР,
что
подтверждается
расширением
круга
новых
энергосберегающих технологий и их практического использования в системах
теплоснабжения.
Литература:
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Комбинированные системы теплоснабжения с возобновляемыми
источниками тепла. «Энергосбережение, энергетика, энергоаудит», №10
(129), 2014. с.42-45.
2. Губина И.А., Горшков А.С. Энергосбережение в зданиях при утилизации
тепла вытяжного воздуха. «Строительство уникальных зданий и
сооружений», №4 (31). 2015. с.208-219.
3. Колобков П.С. Использование тепловых вторичных энергоресурсов в
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МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНИХ УСТАНОВОК С РЕКУПЕРАЦІЄЮ ТЕПЛА
ІСАЄВ В.Ф., ГРІДАСОВ А.Ю., ГОЛУБОВА Д.О.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
ПАНОВ В.Г.
УкрОборонпром ДП «НДІ ШТОРМ»
Вміст діоксиду вуглецю (СО2) в повітряному середовищі є одним з перших
гігієнічних показників, що характеризують якість повітряного середовища
усередині приміщень.
В даний час у зв'язку з підвищеною герметизацією приміщень житлових і
громадських будівель (установка склопакетів на вікна, подвійні двері, погана
робота або відсутність вентиляції) вміст CO2 і кисню в повітряному середовищі
приміщень є досить актуальним показником якості та безпеки внутрішнього
середовища [1, c. 37].
Актуальність проблеми забезпечення необхідного повітрообміну в
приміщеннях дитячих садків і навчальних закладах не викликає сумнівів. Так
як існуючі громадські будівлі, в тому числі дитячі навчальні та дошкільні
заклади, характеризуються незадовільним технічним станом вентиляційних
систем або їх відсутністю, що є причиною недостатнього повітрообміну в
будівлях. Через забруднення внутрішнього повітря вуглекислим газом
мікрокліматичні умови в приміщеннях не можна вважати задовільними. Стан
мікрокліматичних умов тісно пов'язане з енергетичною ефективністю будівлі.
Рішення глобальної проблеми пов’язаної з відсутністю чинного
повітрообміну, та підвищення концентрації СО2 в повітрі до рискованого рівня.
Поганий повітрообмін може привести до серйозних захворювань і знижує
концентрацію уваги у дітей.
До основних параметрів повітряного середовища приміщення відносяться:
концентрація вуглекислого газу і кисню, температура і вологість повітря, а
також пахучі речовини і аерофони активованого кисню. В ряду цих чинників вуглекислий газ, як токсичний у великих концентраціях продукт, займає перше
місце. Система локальної припливно-витяжної вентиляції повинна мінімізувати
витрати енергії на опалення і вентиляцію повітря, тобто включати в себе
рекуператор тепла. Рекуперація тепла здійснюється за рахунок теплообміну між
холодним зовнішнім і теплим повітрям приміщення. Потоки теплого і
холодного повітря повинні проходити через теплообмінник спеціальної
конструкції. Економія тепла може бути забезпечена режимом «вентиляції за
потребою», тобто - включенням системи тільки, коли це необхідно і
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вимиканням її при досягненні в приміщенні заданої концентрації діоксиду
вуглецю. Це дозволить скоротити на порядок роботу вентиляційного
обладнання за часом. Що в свою чергу знизить споживання електроенергії на
обслуговування вентиляційного агрегату та підігрів припливного повітря в
зимовий період року. Завдання економії тепла з одночасним підтримання
необхідного для дихання якості повітря може бути вирішена застосуванням
локальних припливно-витяжних систем вентиляції з рекуперацією тепла і
контролем змісту в повітрі приміщення діоксиду вуглецю. В даний момент в
ОДАБА проводитися монтаж і випробування припливно-витяжних систем в
різної конфігурації. Пристрій контролю параметрів повітряного середовища
доповниться датчиками температури і вологості зовнішнього повітря та
діоксиду вуглецю, що дозволить підвищити економічність системи за рахунок
вибору режимів її роботи з урахуванням зміни погоди. Наступним кроком стане
оснащення системи іонізатором повітря.
Стандартна сучасна високоефективна припливно-витяжна система
вентиляції з рекуператором (рис.1) складається з:
- припливного вентилятора з продуктивністю по повітрю L=300 м 3/год. і
потужністю електродвигуна – N=0,106 кВт;
- витяжного вентилятора з продуктивністю по повітрю L=300 м3/год. і
потужністю електродвигуна – N=0,106 кВт;
- рекуператора;
- електричного обігрівача повітря на припливної частини системи до
рекуператора - потужністю 2 кВт;
- електричного обігрівача повітря на витяжної частини системи при вході в
рекуператор - потужністю 2 кВт;
- двох фільтрів - один на припливної частини, другий на витяжної частини
системи.

Рис. 1 Припливно-витяжної агрегат з рекуператором
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Модернізована система за елементами відповідає стандартній, але має
додатково датчики відносної вологості, температури і вмісту вуглекислого газу
та інтелектуальну систему управління.
Для навчальної аудиторії на 25 студентів необхідно дві стандартні установки
загальною продуктивністю по повітрю 600 м3/год (варіант 1), або як
пропонований альтернативний варіант з однієї стандартної і однієї
модернізованої системами (варіант 2).
За варіантом 1 дві стандартні системи вентиляції працюють безперервно.
При цьому особливо невигідним з енергетичної точки зору стає період року
коли температура зовнішнього повітря знижується нижче 0 0С. В цей період
року починають працювати два електричних нагрівача повітря в кожній
установці.
При роботі за варіантом 2 інтелектуальна система управління періодично
включає модернізовану систему припливно-витяжної вентиляції для підтримки
заданого змісту діоксиду вуглецю і тільки в пікової ситуації на короткий термін
підключає до обслуговування приміщення і другу стандартну систему
припливно-витяжної вентиляції.
Можливі варіанти коли друга стандартна система варіанту 2 може бути з
меншою продуктивністю по витраті повітря, а це призводить до зниження
капітальних вкладень і терміну окупності обладнання.
У будь-якому випадку необхідно ретельне моделювання процесів, що
відбуваються в приміщенні які обслуговується.
На рис. 2-5 представлені математичне моделювання процесів
тепломасообміну в приміщенні, при наявності студентів і роботи припливновитяжної системи які використовуються при підборі обладнання.

Рис. 2 Геометрія приміщення з
розміщенням припливно-витяжної
системи і студентів

Рис. 3 Розподіл тисків в поздовжньому
перетині приміщення
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Рис. 4 Поле швидкостей повітря
витяжної частини системи

Рис. 5 Концентрація СО2 в
поздовжньому перетині приміщення

Потреба в даному обладнанні припливно-витяжної вентиляції обчислюється
по Одеській області десятками тисяч штук. Діючі будівельні норми
регламентують обов'язкову установку та експлуатацію систем загальнообмінної
вентиляції в вище перерахованих приміщеннях.
На рис. 6-9 представлена модернізована експериментальна установка з
інтелектуальної системою управління.

Рис. 6, 7 Модернізована припливна-витяжна система вентиляції з рекуператором
і інтелектуальною системою управління

Рис. 8 Блок з вентагрегатами та
Рис. 9 Датчик концентрації СО2
рекуператором
інтелектуальної системи управління
1. Обоснование допустимого уровня содержания диоксида углерода в воздухе помещений
жилых и общественных зданий./ Губернский Ю.Д., Калинина Н.В., Галонова Е.Б.,
Банин И.М.//Научно-практический журнал Гигиена и Санитария.-2014.-Том 93, №6.-с.
37-41

21

ATMOSPHERIC AIR PROTECTION DURING FIRE
ON THE MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL
KOLOSKOV V.Yu., OSETROVA H.O., SNISAR O.O.
National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
With the development of production in the world, the volume of waste of various
levels of danger, which in most cases is removed to the places of their accumulation
and subsequent storage - sanctioned landfills or unauthorized landfills, is constantly
increasing. Unfortunately, the current waste management situation in Ukraine is very
difficult, as evidenced, in particular, by the fact that about 97 percent of municipal
solid waste today is being disposed of. On the other hand, numerous violations
significantly increase the level of hazard posed by waste storage sites.
In the process of storage of waste of organic origin their chemical decomposition
takes place, one of the products of which is flammable methane gas. Often, it flares
up, becoming a source of fire that can occur not only on the surface but also in the
depths of the debris accumulated. As a result of burning, toxic and poisonous
substances are emitted in air to pollute nearby locations. Additionally, the
unrestricted distribution of garbage to adjacent landfill sites causes pollution and
increases the level of negative impact on the ecosystem of the region. As you can see,
the impacts of anthropogenic and environmental character on the objects under
consideration are enhanced by mutual reinforcement. Thus, the problem of increasing
the number of emergencies in waste storage sites is critical in today's Ukraine and the
world. Environmental protection methods and techniques therefore depend on fire
safety provision for municipal solid waste landfills.
Today, landfills for the disposal of solid household waste should be created and
operated in accordance with the requirements of ДБН В.2.4-2-2005 «Landfills for
solid household waste. Basic design principles »[1]. However, the placement rules
are detailed for briquettes only. Almost nothing has been said about the disposal of
ordinary garbage. It is necessary to develop a scheme for storage of waste at the
landfill, depending on their condition, chemical composition and ignition
temperature. At the same time, flammable substances should be stored near debris,
which has a higher relative humidity, in a place with a certain temperature range and
with the exception of direct UV rays. It is also necessary to arrange for air
composition control and to develop a garbage storage map, indicating the location of
flammable substances and the shortest path to it. To determine the conditions of fire,
it is necessary to introduce a system of planned bypasses and inspections of fire
hazardous areas of the landfill.
An important factor in the fire prevention system is also the location of the
landfill. Landfills are located outside the cities and away from the mass population.
This reduces the risk of any anthropogenic or natural sources of ignition entering the
landfill.
References: 1. ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні
положення проектування. – К., Держбуд України, 2005. – 31 с.
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ПЛАВУЧІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
ЯК НОВИЙ ВИД ГЕНЕРАТОРА ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
В. А. МІЛАНКО
Харківський національний університет міського господарства
імені.О. М. Бекетова, м. Харків, Україна
Для встановлення сонячних батарей на дахах будівель необхідно
враховувати певні чинники, такі як затінення, різного роду перешкоди, вік
будівель і малий доступний простір часто змушують власників шукати інші
місця для встановлення сонячних електростанцій.
Найбільш поширеними альтернативами сонячними електростанціями на
даху є наземні установки або сонячні навіси. Але є ще одна нова альтернатива,
яка робить деякий сплеск в сонячній промисловості - це плаваючі сонячні
електростанції.
Плаваюча сонячна електростанція, також відома як FPV, являє собою будьяку сонячну установку, яка розташована на конструкціях, що плавають на
поверхні води. Сонячні батареї повинні бути прикріплені до плавучої
конструкції, яка утримує їх над поверхнею.
Плавучу сонячну установку, раціональніше розташовувати на озері або
закритому штучному водоймі.
Плаваючі сонячні установки - відносно нова концепція. Перші патенти на
цей тип технологій були зареєстровані в 2008 році. З тих пір плаваючі сонячні
електростанції були вперше встановлені в таких країнах, як Китай, Японія і
США.
Одним з найбільших переваг плаваючих сонячних установок є те, що
установки не вимагають досить дорогої земельної площі. Багато з цих
установок можуть займати простір, який на водоймах, таких як водосховища
поруч з гідроелектростанціями, водоочисні споруди або водосховища для
питної води. Це дозволяє власникам використовувати площі, які в іншому разі
не використовувались, замість того, щоб встановлювати сонячні електростанції
на земельні ділянки, які потенційно могли б служити для інших цілей. Крім
того, установка сонячних панелей на поверхні води зменшує потребу у
видаленні дерев та очищення лісу, що практикується в разі деяких більших
сонячних проектів.
Поверхня води на якій розміщуються плаваючі сонячні батареї, допомагає
охолоджувати обладнання сонячної електростанції, а це означає, що панелі
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можуть виробляти електрику з більш високою ефективністю.
Плаваючі сонячні панелі, безумовно, відіграють позитивну роль у створенні
більш здорового навколишнього середовища. Завдяки плаваючим сонячним
установкам не тільки вода надає охолоджувальне вплив на сонячне обладнання,
воно працює і навпаки. Плаваюча сонячна електростанція створює затінення
лежить на поверхні води, зменшуючи випаровування з цих водойомів,
резервуарів і озер. Це особливо корисно в районах, схильних до посухи.
Тінь, що забезпечується плаваючими сонячними батареями, також
допомагає зменшити цвітіння водорослей у водойомах з прісною водою. Всім
відомо, що цвітіння водорослей можуть бути небезпечні для здоров'я людини,
якщо вони відбуваються в джерелі питної води, а також можуть призвести до
загибелі рослин і тварин, що мешкають у воді.
Нарешті, плаваючі сонячні батареї є джерелом чистої, відновлюваної
електроенергії. Використання технологій поновлюваних джерел допомагає
знизити викиди парникових газів та інших забруднюючих речовин в атмосферу,
що позитивно позначиться на природному середовищу, а також на здоров'я
людини.
Популярність сонячних електростанцій зростає з кожним роком через
здешевлення технології виробництва сонячних панелей. В Україні
використання альтернативних джерел енергії розвивається швидкими темпами.
Треба відзначити, що у нашої країни високий потенціал для установки саме
плавучих сонячних електростанцій. В Україні значна площа водної гладі
штучних водойм - приблизно 12 тисяч квадратних кілометрів.

24

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ОХЛАЖДЕНИЯ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ БИНАРНОГО
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИСТОЧНИКА
ПЕТРАШ В.Д., ПОЛУНИН Ю.Н., ШЕВЧЕНКО Л.Ф.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
В условиях непрывного возрастания стоимости и дефицита традиционных
топливно-энергетических ресурсов особое внимание приобретает актуальность
комплексная
проблема
повышения
эффективности
систем
теплохладоснабжения зданий с одновременным улучшением окружающей
среды, которую логично решать на основе использования энергии
возобновляемых
и
вторичных
низкотемпературных
источников.
Перспективным представляется дальнейшее совершенствование систем теплохладоснабжения зданий, расположенных в южных регионах с использованием
интегрированной энергии холодной воды и удаляемого вентиляционного
воздуха. В условиях повышенного теплоэнергетического потенциала холодной
воды и наружного воздуха в южном регионе Украины с соответствующим
изменением параметров окружающей среды, представляется целесообразным
дальнейшее развитие термотрансформаторных систем теплохладоснабжения на
основе энергии холодной воды, а так же наружного и удаляемого
вентиляционного воздуха, как интегрированного низкотемпературного
источника энергии.
Целью работы явилось дальнейшее развитие энергосберегающей технологии
систем теплохладоснабжения зданий путем совершенствования структурнофункционального устройства систем и последующих исследований влияния
исходных параметров и режимов их работы с определением рациональной
взаимосвязи структурных подсистем и условий отбора, трансформации и
потребления теплоты абонентскими системами.
С вышеуказанных позиций обоснованным представляется использование
теплоты исходной холодной воды на вводе в здание как индивидуально, так и в
сочетании с другими источниками возобновляемой энергии [1]. Ранее
экспериментально
установлена
закономерность
годового
изменения
температуры холодной воды на вводе в здания Одесского региона, предложен
рациональный подход совершенствования соответствующих систем.
Результатами натурных измерений [2] установлен достаточно высокий
температурный уровень воды, как низкотемпературного источника, в годовом
интервале с изменением амплитуды сезонного отклонения 9 оС относительно
среднегодовой температуры 16 оС.
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Работа системы обладает возможностью отбора низкопотенциальной
энергии потоков холодной воды и вентиляционного воздуха в режиме
пневмогидравлической стабилизацией теплообменных процессов в работе
теплового насоса [3].
На основе концептуального подхода дальнейшего развития устройства
системы и результатов анализа известных решений, авторами разработан
усовершенствованный вариант системы, в котором низкотемпературным
источником является исходная вода, удаляемый и приточный вентиляционный
воздух для подсистемы двухуровнего горячего водоснабжения и воздушного
охлаждения помещений в теплый период года гражданских зданий,
расположенных в Южном регионе Украине.
В
результате
аналитического
исследования
теплоэнергетической
эффективности усовершенствованной теплонасосной системы горячего
водоснабжения и охлаждения зданий на основе интегрированной энергии
низкотемпературного источника установлена модифицированная зависимость
действительного
коэффициента
преобразования.
Она
представляет
многофакторную взаимосвязь исходных параметров и режимных условий
работы структурных подсистем отбора, преобразования и абонентского
теплопотребления.
Анализом результатов аналитического исследования с графической
интерпретацией
обоснована
высокая
энергетическая
эффективность
использования
интегрированного
низкотемпературного
источника
и
целесообразность применения усовершенствованной системы. Энергетическая
эффективность
усовершенствованной
системы
по
действительному
коэффициенту преобразования существенно превышает аналогичные значения
широко применяемых систем с грунтовым низкотемпературным источником.
Технико–экономическая и экологическая эффективность практического
применения усовершенствованной системы обеспечивает увеличение экономии
традиционно сжигаемого топлива при выработке теплоты для систем горячего
водоснабжения и охлаждения гражданских зданий, отличающихся прежде
всего значительными расходами холодной и горячей воды с устройством
механической приточно–вытяжной вентиляции.
1. Петраш В. Д. Теплонасосные системы теплоснабжения / Віталій Дем`янович Петраш. –
Одеса: ВМВ, 2016. – 556 с.
2. Высоцкая М.В. Холодная вода как низкотемпературный источник для теплонасосных
систем
теплохладоснабжения
зданий.
Научно
–
технический
сборник
«Энергоэфективность в строительстве и архитектуре». Выпуск № 7. – К.: КНУБА,
2015г. – 41- 46 с.
3. Петраш В.Д., Висоцька М.В., Поломанний А.А., Система теплохолодопостачання на
базі інтегрованої енергії холодної води та повітряних потоків з пневмогідравлічною
стабілізацією термотрансформаторних процесів. Патент України на винахід № 108184,
Бюл. № 6, 2015р. «Український інститут промислової власності».
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ГУСТИНА СИНТЕТИЧНОГО КОМПРЕСОРНОГО МАСЛА ISO 10
ПОТАКІ Д.В.
Одеська державна академія будівництва і архітектури, м. Одеса, Україна
ЛАПАРДІН М.І.
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна
При проведенні операції ретрофіта - заміні старих робочих тіл
альтернативними холодоагентами, а також проектуванні і створенні нового
холодильного обладнання велика увага приділяється системам холодоагенткомпресорне масло, які утворюються. Це пов'язано з їх впливом на енергетичні
та експлуатаційні характеристики холодильної системи в цілому. Підбір масел,
тому, повинен задовольняти ряду вимог і стає важливим завданням. До
основних властивостей масла відносяться густина, в’язкість, теплопровідність,
розчинність, діелектричний опір, взаємодія з матеріалами, стабільність і
гігроскопічність. Важливими питаннями є синтез, екологія, а також вартість
масел. Раніше в холодильних машинах з холодоагентом R12 використовувалися
дешеві мінеральні масла сімейства парафінів, нафтенів, ароматичних
вуглеводнів. В даний час заміна холодоагентів R12, R502 і R22
альтернативними гідрофторвуглецями такими як, R134а, а також
багатокомпонентними сумішами R404А, R407A, R 407B, R 407C, R 410A
пов'язана з проведенням одночасно заміни як холодоагенту, так і
компресорного масла. Серед нових масел знайшли застосування більш дорогі
синтетичні компресорні масла: поліальфаолефін, поліалкіленгліколь,
алкілбензен, поліолефір. Метою цієї роботи, з урахуванням важливості
інформації про теплофізичні властивості компресорних масел типу поліолефір,
стало експериментальне дослідження густини компресорного масла ISO 10, що
має при температурі 40°С середню кінематичну в’язкість 10∙мм2 / с.
Для вимірювання густини був обраний метод пікнометра. Досліджуване
масло має велику гігроскопічність, а малий діаметр горловини практично
виключає поглинання вологи з повітря. Крім того, розміри пікнометра не
вимагають великих кількостей речовини для проведення досліду, а сама
методика проведення вимірювань передбачає поділ у часі операцій
термостатування і корекції об'єму з наступним зважуванням. Основним
елементом експериментальної установки для вимірювання густини при
атмосферному тиску був скляний пікнометр типу ПЖ2 номінальною місткістю
50 мл з горловиною діаметром 6 мм і конусом КШ 7/16. Він розміщувався в
рідинному термостаті, якій представляє собою прозору скляну посудину
Дьюара, в якій за допомогою системи термостатування, що включає в себе
електричний нагрівач, змієвиковий випарник холодильної машини, датчик і
блок термостатувания, можна було проводити вимірювання в діапазоні
температур від 235 К до 370 К.
Проведення дослідів проходило за наступною методикою. Спочатку
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пікнометр мили сумішшю двухромовокислого калію і сірчаної кислоти, потім
водою, ополіскували дистильованою водою, потім ацетоном. Порожній
пікнометр зважували на аналітичних вагах АДВ-200 і наповнювали
досліджуваним маслом, контролюючи, щоб не потрапили повітряні бульбашки.
Потім його занурювали до горловини в термостат. Після стабілізації
температури коректували рівень масла в шийці пікнометра на мітці по
верхньому краю меніска, додаючи або відбираючи невелику кількість
речовини. Потім пікнометр з маслом виймали з термостата, ретельно витирали
зовні і зважували. Температура вимірювалася ртутними скляними
лабораторними термометрами. Розрахунок густини проводили за формулою

де

– маса пікнометра з повітрям;
– маса пікнометра з водою;
– маса пікнометра з досліджуваним маслом;
– густина води;
– густина повітря.
Величини щільності води і повітря визначалися по таблицям
термодинамічних властивостей, представленим в літературі [1,2]. Температура
досліду підтримувалася постійною з відхиленнями не більше ± 0.3 К в діапазоні
температур 273 ... 293 К і не більше ± 0.2 К в області температур вище
температури навколишнього середовища. В якості термостатуючей рідини
використовувалися вода і водно-спиртовий розчин з масовою часткою 0,5.
Похибка вимірювання густини не перевищувала ± 0,4 кг/м3. Результати
вимірювань наведені в табл. 1. Там же зазначені відхилення розрахованих за
рівнянням (1) значень густини від експериментальних даних.
Температура t, °C
Густина ρ, кг/м3
Відхилення δρ, %

-0,1
978,5
0,05

20,1
968,0
-0,04

39,9
956,8
-0,03

60,1
945,1
0,00

80,0
933,6
0,04

90,3
928,3
-0,01

Залежність густини (ρ, кг/м3) від температури (Т, К) була апроксимована
рівнянням ρ = 1132,3 - 56,16 (Т/100).(1)
Опис температурної залежності густини компресорного масла ISO 10
рівнянням (1) виконано з середньоквадратичним відхиленням 0,04% і
максимальною похибкою 0,05% при найменшій температурі.
Література:
1. Термодинамические свойства воздуха/ Сычев В.В., Вассерман А.А.,
Козлов А.Д. и др. – М.: Изд-во стандартов, 1978, – 276 с..
2. Александров А., Григорьев Б. Таблицы теплофизических свойств воды и
водяного пара. – М.: Издательство МЭИ, 1999. - 168 с.
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ
СИСТЕМ ВЕНИЛЯЦІЇ
СЕМЕНОВ С.В. , СЕРБОВА Ю.М.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
При розробці проектів з опалення та вентиляції відповідно до вимог
нормативної літератури необхідно передбачати енергозберігаючі заходи. Від
правильного вибору розрахункових температур внутрішнього і зовнішнього
повітря залежать розрахункові втрати і надходження тепла, а значить і витрати
на нагрів або охолодження повітря, потужність обладнання, електроспоживання
і т.д.
З огляду на зміни, які відбулися останнім часом в нормативній літературі
при визначенні розрахункових температур і зокрема температури внутрішнього
повітря громадських приміщень для усіх періодів року та перехідних умов, які
нормуються в визначених діапазонах в залежності від призначення
приміщення, при розрахунку тепловтрат через зовнішні обгороджування Qпт.п
та теплонадходжень ∑Qпнадх., температура зовнішнього повітря для холодного
та теплого періоду року приймається згідно [2, с. 7]. Для перехідних умов
зовнішню температуру повітря tзп яка регламентується [1, с. 15] слід приймати
не менше +8оС, але не вище 14оС, або таку температуру зовнішнього повітря,
при якій для підтримки нормованої температури повітря в приміщеннях будівлі
не потрібно використання устаткування, яке споживає теплоту або холод, тобто
розрахунок тепловтрат через зовнішні обгороджування для перехідних умов
Qпт.п треба виконувати в інтервалі розрахункових температур внутрішнього
повітря у перехідних умовах tв п, холодного періоду tв х та зовнішнього повітря
tзп.
На даний момент не має чіткої рекомендації щодо виконання даної вимоги
ДБН. Однак велика кількість можливих комбінацій з розрахункових температур
при проведенні розрахунків по визначенню тепловтрат приміщеннями,
вимагають формалізації. Це буде сприяти усуненню помилок при прийнятті
конкретних розрахункових температур повітря, що дуже важливо, тому що їх
значення значно впливають на величину тепловтрат приміщенням.
Допущена помилка може призвести до необґрунтованого збільшення чи
заниження цих тепловтрат, що однаково неприпустимо тому що тягне за собою
збільшення вартості проекту та перевитрати коштів і енергоресурсів або
невідповідності можливостей вентиляції для забезпечення необхідного
повітрообміну, тобто забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних вимог.
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Розглянемо методику вибору розрахункової температури, наприклад для
аудиторії чи конференц – зали. Діапазон розрахункової результуючої
температури приміщення tвп згідно [1, с. 104] визначаємо в інтервалі 22±2 т.е.
від 20 до 24 оС, температура зовнішнього повітря для перехідних умов tзп
приймається від +8 до 14оС.
За формулою (1) розраховуємо:
-максимальні тепловтрати max Qп(8)т.в., Вт, при температурі зовнішнього
повітря tзп =+8оС і температурі внутрішнього повітря tвп =+24оС;
-мінімальні тепловтрати min Qп(14)т.в., Вт, при температурі зовнішнього
повітря tзп =+14оС і температурі внутрішнього повітря tвп =+20оС.
х

Q
де

п

т .в .

Q

х

т .в .

п

(t в  t з )
х
х
(t в  t з )

(1)

Qхт.в. - тепловтрати через зовнішні обгороджування в холодний період,
tвх - температура повітря робочої зони приміщення, С;
tзп - температура зовнішнього повітря для перехідних умов, С;
tзх - температура зовнішнього повітря для холодного періоду,С.

Вт;

Аналізуємо отримані результати таким чином:
1. Якщо ∑Qпнадх. > maxQп(8)т.в. температуру зовнішнього повітря для
перехідних умов залишаємо tзп =+8 оС і тепловтрати що відповідають цій
температурі і tвп =+24оС;
2. Якщо ∑Qпнадх. < minQп(14)т.в. температуру зовнішнього повітря для
перехідних умов залишаємо tзп = 14 оС і тепловтрати що відповідають цій
температурі і tвп =+20оС;
3.У випадку якщо виконується нерівність minQп(14)т.в. ≤ ∑Qпнадх ≤ maxQп(8)т.в.
розраховуємо температуру зовнішнього повітря для перехідних умов по
формулі ( 2 ),при цьому приймаємо Qт.вп = ∑Qпнадх.

tз

п

п

х

Q п т.в. (t в  t з )
 tв 
Q х т .в .
п

(2)

Література:
1. ДБН В.2.5.-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування/ Київ
Мінрегіонбуд, 2013р.
2. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія/ Мінрегіонбуд, Київ,
2011р.
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ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНИ КОЛЕКТОРІВ ГВП
У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ
СЕРБОВА Ю.М., СЕМЕНОВ С.В.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
На сьогоднішній день енергозбереження є пріоритетним напрямом у всіх
сферах діяльності. Використання енергозберігаючих технологій поширюється
не тільки на державних підприємствах, а також в приватних
домогосподарствах. Розглянемо використання плоского сонячного колектора
auroTHERM classic VFK 135/2 D/VD який використовується тільки з не
закипаючими системами.
Технічні характеристики:
Площа (брутто / нетто) м2 2,51 / 2,35. Кількість теплоносія 1,35 л. Товщина
теплоізоляції 40мм. Макс. робочий тиск 10бар.
Коефіцієнт прозорості скла η = 91% . Коефіцієнт поглинання абсорбера α =
95% . Коефіцієнт випромінювання абсорбера ε = 5% . Температура стагнації
(згідно EN 12975) 195° С . Нормативний ККД ƞ0 (згідно EN 12975) 78,2% .
Коефіцієнт втрат тепла k1 3,93 Вт / м2 . Коефіцієнт втрат тепла k2, 0,010 Вт / м2 .
Гідравлічні з'єднання до трубопроводів, 16мм.
Особливості:
Плоский сонячний колектор з гомогенною поверхнею скла, площа брутто
2,51 м2, високоміцне скло товщиною 3,2 мм.
Використовується для приготування гарячої води, нагрівання води в басейні
і підтримка опалення. Встановлений на фасаді будинку з орієнтацією на південь
під кутом 450.
Мета використання сонячного колектору приготування гарячої води на
господарчі нужди для родини з 5 чолові. До встановлення сонячного колектору
для приготування гарячої води використовувався електричний бойлер V = 100л,
витрати електричної енергії на приготування гарячої води в середньому
складали 200-250 кВт на місяць.
Приготування гарячої води сонячним колектором відбувається з
використанням бака накопичувача V = 250л, до якого надходить підігрітий
робочий потік з сонячного колектору, який проходить скрізь бак по спіралі
віддаючи тепло та повертається до сонячного колектору. Рух робочого потоку
забезпечується насосом циркуляційним насосом Wilo Star-RS 30/7. Бак
накопичувач включений до системі ГВП послідовно: бак накопичувач →
електричний бойлер «Baxi» → двох контурний котел «Vaillant». Керування
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системою виконується приладом керування, який вмикає та вимикає
циркуляційний насос за параметрами заданої температури, які узгоджені з
термо-датчиком бака накопичувача.
Дослідження з використання сонячних колекторів в системі гарячого
водопостачання виконувались в період з серпня по грудень. Мета досліджень:
зменшення витрат електричної енергії на гаряче водопостачання.
Результати досліджень:
Витрати
Витрати
електричної
Економія
електричної енергії
Місяць
енергії з
електричної
без сонячних
сонячними
енергії, кВт
колекторів, кВт
колекторами, кВт
Серпень
180
1
179
Вересень
195
5
190
Жовтень
200
170
30
Листопад
210
190
20
Грудень
220
210
10
Σ середнє
201
115
86
Висновки:
За результатами досліджень економія електричної енергії в середньому
склала 86 кВт на протязі п’яти місяців, що приблизно складає 86*1,68 = 144
грн. Дослідження проводились в осінній період та будуть подовжені на протязі
року для встановлення значень економії електричної енергії на протязі року.
Однак слід зазначити, що використання сонячних колекторів більш ефективне в
теплий та сонячний період року і менш ефективний в осінньо-зимовий період
року. Припустимо що середня економія електричної енергії на протязі року
складатиме 110 кВт що дорівнює приблизно 185 грн/місяць. Тоді за рік
можливо заощадити 24*185 = 4435 грн. Однак витрати на систему
приготування гарячої води з використанням сонячних колекторів приблизно
складає 45-50 тис. грн.[1, 2, 3], за попередніми розрахунками строк окупності
складатиме більш 11 років, що вказує на нерентабельність інвестиції так як
перевищує 5 років.
Література:
1.https://teplotrade.net/avtomatika-dlya-solnechnogo-kollektora .
2.https://www.vaillant.ua/dlia-klientov/products .
3.https://drazice.org.ua/produktsiya .
4.https://german-pumps.com.ua
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ЭКОНОМИЯ ГАЗОВОГО ТОПЛИВА В КУЗНЕЧНЫХ И
ТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧАХ В МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И
МАШИНОТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СКРЕБНЕВ А.Ф., КРЮКОВСКАЯ-ТЕЛЕЖЕНКО С.А., ХМЫЗНИКОВА Н.Н.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
В
кузнечных
и
термических
печах
металообразующей
и
машиностроительной промышленности широко используется природный газ
для нагрева и термообработки большого спектра металлических изделий
разных габаритных размеров. Металлические изделия нагреваются в кузнечных
печах для подготовки под ковку и штамповку и в термических печах для
упрочнения и придания специфических свойств при их использовании.
Коэффициент использования топлива в этих газоиспользующих установках
не превышает 40-50%, при этом значительны потери тепловой энергии с
уходящими газами продуктов сгорания. Их температура на выходе из
кузнечных печей составляет 1100-1200, а на выходе из термических печей и из
установок для получения тепловой энергии 700-900. Этот высокий потенциал
тепловой энергии может быть реализован последовательным сочетанием
нескольких установок теплоутилизационного оборудования. Каждый элемент
системы
теплоутилизации
располагается
в
последовательности
соответствующей убыванию необходимой для его работы температуры.
Энерготехнологические схемы, рассмотренные для использования
теплоутилизации продуктов сгорания природного газа, дают предварительные
оценочные результаты повышения коэффициента использования топлива на 3050%. При это значительно снижается уровень тепловых выбросов в атмосферу
и, при рекуперативном нагреве воздуха для отопления печей отходящими
продуктами сгорания, расход первичного топлива уменьшается на 20-25% при
нагреве до 300. Более высокий подогрев воздуха увеличивает образование в
камерах печах оксидов азота, ухудшая тем самым экологическую обстановку. В
промышленности широко применяется нагрев под ковку, штамповку и
термообработку мелкоштучных заготовок в контейнерах. Теоретический анализ
предварительного нагрева насыпных заготовок с размещением в дымовых
газоотводящих каналах, показывает повышение коэффициента полезного
действия пламенных кузнечных и термических печей и уменьшение расхода
первичного топлива на 20-30%.
Расчет энерготехнологической схемы работы всего комплекса с различным
сочетанием теплоутилизационного оборудования производился по упрощенной
методике теплотехнических расчетов и с применением методов планирования
эксперимента. Для более точного и широкого исследования элементов системы
утилизации требуются экспериментальные данные работы опытнопромышленных установок.
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ У СИСТЕМАХ
ПОДАЧІ І РОЗПОДІЛУ ТЕПЛОНОСІЯ СПОЖИВАЧАМ
ХРЕНОВ О.М., ГРАНКІНА В.В.
Харківський національний університет міського господарства , Україна
Однією з основних складових, що характеризують життєвий рівень
населення України, є житлово-комунальні комплекси. Ефективне використання
енергетичних ресурсів у цих комплексах є вирішальним чинником їх
функціонування в ринкових умовах для надання споживачам відповідного рівня
і якості житлово-комунальних послуг. Слід зазначити, що сьогодні в житловокомунальному комплексі України питомі витрати енергетичних ресурсів під час
виробництва й надання житлово-комунальних послуг в 2-3 рази більші, ніж у
розвинених країнах Європейського Союзу.
Разом з тим, житлово-комунальне господарство України має величезний
потенціал енергозбереження. Тільки з втратами води і теплової енергії
втрачається більше 30% спожитих енергоресурсів.
У структурі паливно-енергетичних систем житлово-комунального
господарства значне місце займають системи теплопостачання.
Значна енергоємність таких систем, дефіцит і висока вартість паливноенергетичних ресурсів призводить до необхідності розробки проектів і програм,
спрямованих на якісне й ефективне управління впровадженням інноваційних
енергозберігаючих технологій у паливно-енергетичних системах житловокомунального господарства. Враховуючи те, що на теплопостачання
витрачається біля половини всього споживаного в Україні газу, найбільш
актуальною є розробка і впровадження енергозберігаючих технологій у
системах теплопостачання.
Проекти енергозберігаючих технологій у системах теплопостачання можна
розбити на дві групи: 1) проекти, що пов’язані з модернізацією і заміною
окремих елементів системи: теплова ізоляція, захист від корозії, заміна
теплообмінників, встановлення устаткування частотного регулювання насосних
агрегатів, застосування систем погодозалежного регулювання (зокрема
встановлення автоматизованих індивідуальних теплових пунктів); 2) проекти,
що спрямовані на використання внутрішніх резервів систем теплопостачання за
рахунок оптимізації режимів подачі і розподілу тепла споживачам.
Проекти другого рівня можливо сформулювати у вигляді задачі оптимізації
режимів подачі і розподілу тепла споживачам як задачу нелінійного
математичного програмування


iL

Ω:

qihi/(102*ηi) →min
η1, η2, qi, hi  Ω
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(1)





fr = sign qrcrqr + iM 1 b1ri sign qiciqi2 + iL1 b1ri (d1i+d2iqi+d3iqi2) =0, r M2 (2)
2





fr =

(d1r+d2rqr+d3rqr2)



+ iM 1 b1ri sign qiciqi + iL1 b1ri (d1i+d2iqi+d3iqi2) =0, r  L2 (3)
2



fr = hr – h1 + iM 1 b1ri (sign qiciqi2 + hir )+ iL1 b1ri (d1i+d2iqi+d3iqi2) =0, r N2 (4)



qi= jM b1ri qj , i N1
qj*<=qj<= qj**, j  L



(5)
(6)

G1 <= iN κρ qi g(η1 – η2)<=G2
(7)
де M – множина індексів, що відповідають дійсним ділянкам мережі, N –
множина індексів, що відповідають виходам із мережі, L – множина індексів,
що відповідають активним елементам мережі (індекси 1 і 2 для цих множин
відповідають гілкам і хордам відповідно), qi – витрата по ділянці мережі, b1ri –
елемент цикломатичної матриці, ci – гідравлічний опір ділянки мережі, hir –
значення геодезичних оцінок для ділянок мережі, hr , h1 – задані значення
напору, ρ – щільність теплоносія, g – теплоємність, η1 , η2 – значення температур
у прямій і зворотній мережі, η- к.к.д. активних елементів теплової мережі ,qj*,
qj** – нижня і верхня границя пропускної можливості входів системи
теплопостачання.
Запропонований алгоритм вирішення системи рівнянь (1) – (6) дозволяє
визначити оптимальний гідравлічний режим системи теплопостачання з
урахуванням мінімізації витрат електроенергії на подачу теплоносія
споживачам, тобто забезпечується ефективність функціонування системи
теплопостачання, облік співвідношення (7) дозволяє визначити температурний
графік, що забезпечує необхідну якість функціонування системи
теплопостачання.
Вирішення цієї задачі дозволить реалізувати планування режимів
функціонування систем теплопостачання і їх оперативного управління, а також
контроль вироблення, збуту, транспорту, і раціонального розподілу теплової
енергії.
Реалізація даних проектів забезпечить підвищення ефективності і якості
функціонування системи теплопостачання за рахунок: підтримки економічних
режимів роботи теплових мереж на основі раціональних гідравлічних режимів;
зниження аварійності теплових мереж за рахунок зниження надлишкового
тиску в мережі; підвищення оперативності і керованості режимів
функціонування систем теплопостачання.
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ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ,
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА
ВОДНИХ РЕСУРСІВ
ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА
ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІІ
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СТОСОВНО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ
СТІЧНИХ ВОД В АЕРОТЕНКАХ
АЙРАПЕТЯН Т.С.
Харківський національний університет міського господарства, Україна
КАРАГЯУР А.С.
Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна
В сучасних умовах досить актуальним є поліпшення екологічного стану
водних об’єктів. Це пов’язано не тільки із чистотою довкілля, але і зі
збереженням належної якості води у водоймах, які є джерелами питного
водопостачання населених пунктів. Скидання неочищених і недостатньо
очищених стічних вод у поверхневі водойми постійно погіршують їхній стан.
Тому інтенсифікація процесів очищення стічних вод є однією з найважливіших
проблем на сьогоднішній день. Біологічне очищення є основним методом
вилучення органічних розчинних забруднень, які містяться у стічних водах.
Основними елементами технологічної схеми споруд біологічного очищення є
аеротенки, в яких вилучення органічних забруднень відбувається в аеробних
умовах. Тому на очисних спорудах, де біологічне очищення стічних вод
здійснюється за традиційною схемою важливим практичним завданням є
питання удосконалення існуючих технологій очищення стічних вод на основі
цих споруд, інтенсифікації їх роботи.
На даний час для інтенсифікації роботи аеротенків застосовуються наступні
рішення: створення ділянок з аеробними та анаеробними умовами окислення,
застосування нерівномірного розосередженого випуску стічних вод, подача
технічного кисню, додавання реагентних препаратів і ін.
Останнім часом при біологічному очищенні стічних вод одержали
поширення процеси сумісного одночасного вилучення органічних забруднень
завислим і закріпленим біоценозом. Іммобілізовані біоценози по своїй
активності значно перевищують окисну здатність вільно плаваючого активного
мулу. Значні переваги вилучення органічних забруднень закріпленим
біоценозом показують, що комбіноване біологічне очищення стічних вод в
аеротенках з завислим і закріпленим біоценозом має ряд суттєвих
технологічних переваг і при цьому ефективність їх роботи може бути значно
підвищена. При цьому елементи завантаження (насадки, сітки тощо) можуть
бути розташовані по всьому об’єму аеротенка або більш щільно та компактно
тільки на його окремих ділянках.
Проведені дослідження показали ефективність влаштування в об’ємі
аеротенка поряд із завислим біоценозом додаткового завантаження, з
закріпленим біоценозом у вигляді біоплівки з високою концентрацією
мікроорганізмів. Визначені за допомогою чисельних методів параметри
очищення стічних вод з врахуванням різних факторів очищення дають
можливість одержати надійні та достовірні результати.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЖИДКОСТНОГО
ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА
БОРИСЕНКО К.И.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
Жидкостные теплоаккумуляторы являются наиболее простым и надежными
устройствами аккумулирования тепла, что связано с совмещением функций
теплоаккумулирующего материала теплоносителя. Вследствие этого
аккумуляторы такого типа особенно широко применяются для бытовых целей,
в схемах различных систем горячего водоснабжения и отопления [1,2].
В настоящее время наибольшее распространение получил вытеснительный
жидкостной аккумулятор. Вследствие разности плотностей горячей и холодной
жидкостей может обеспечиваться малое перемешивание жидкости (эффект
«термоклина»)
[3],
эффективность
использования
вытеснительных
аккумуляторов снижается вследствие потерь тепла на перемешивание между
объемами горячего и холодного теплоносителя, нагрев корпусов и т. п. Кроме
этого, использование этих систем в климатических условиях Украины [1-3].
вытеснительного типа аккумулятора связано с комплексом конструктивных и
эксплуатационных мероприятий, обеспечивающих минимальные потери
энергии [3]. Основным препятствием, сдерживающим внедрение таких
аккумуляционных систем, является отсутствие систематизированного
математического, программного и нормативного обеспечения проектирования
и строительства
Цель
работы
повышение
эффективности
работы
систем
децентрализованного горячего водоснабжения и отопления на основе
источника тепла – жидкостного теплоаккумулятора.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Рассмотреть
эффективность
работы
существующих
систем
децентрализованного
теплоснабжения
с
теплогенерирующими
устройствами различных типов для определения наиболее эффективного
взаимодействия их в условиях изменяющегося теплового и
гидравлических режимов.
2. На основе моделирования работы аккумулирующей емкости уточнить
методику расчета требуемой тепловой нагрузки для систем горячего
водоснабжения и отопления с баком-аккумулятором в качестве источника
тепла.
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Для решения поставленных задач был проведен анализ зависимости расхода
теплоносителя от температурного напора в отапливаемом помещении при
использовании бака-аккумулятора в качестве источника тепловой энергии,
зависимости мощности теплового потока от располагаемого температурного
напора, зависимости требуемой тепловой мощности к располагаемой мощности
теплового потока от располагаемого температурного напора и получены
следующие результаты:
1. Анализ зависимости изменения расхода теплоносителя, необходимого для
поддержания заданной температуры, от снижения температурного
перепада [3, стр.98] (с учетом постоянства температуры воздуха в
помещении и периодичности горячего водоснабжения) при использовании
бака-аккумулятора, показал, что расход остается постоянным до
достижения перепада температур теплоносителя 60-40 С, а после
происходит резкое возрастание расхода, вызванное уменьшением
располагаемого
температурного
напора
(минимально-допустимая
температура в баке-аккумуляторе – 40 С). При этом следует отметить, что
даже такое значительное увеличение расхода не позволяет подать в
помещение требуемое количество тепловой энергии (при температурном
перепаде теплоносителя 42-22 С, количество тепла, подаваемого в
помещение в 2,3 раза меньше требуемого), что вызывает снижение
температуры в помещении ниже нормируемой (в данном случае
определение снижения температуры зависит от величины тепловой
инерции ограждающих конструкции помещения и оборудования,
расположенного в нем).
2. Анализ мощности теплового потока от располагаемого температурного
напора [3, стр.99] показал, что уменьшение располагаемого
температурного напора в процессе работы бака-аккумулятора вызывает
практически прямопропорциональное снижение тепловой мощности.
Таким образом, для более эффективного использования бака аккумулятора
и увеличение времени поддержания требуемого теплового потока
необходимо выполнять расчет не на максимальный температурный
перепад, а с учетом остывания – на средний, между максимальным и
минимально-допустимым (для данного случая – это 40 С), в соответствии с
графиком работы котлов с учетом снижения наружной температуры .
3. В отличие от практически прямопропорциональной предыдущей
зависимости, зависимость температурного напора от соотношения
требуемой тепловой мощности к фактической мощности теплового потока
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[3, стр.99] не является прямопрорциональной и отражает характеристику
влияния работы термостатического клапана на пропускную способность и,
соответственно, на тепловую мощность потока. При этом наблюдается
падение мощности в по сравнению с требуемой более чем в 2,5 раза.
Выводы:
1. При работе системы горячего водоснабжения и отопления от источника
тепловой энергии – бака-аккумулятора возможно двукратное снижение
тепловой мощности нагревательного прибора.
2. Для более эффективного использования бака аккумулятора и увеличение
времени поддержания заданной тепловой мощности источника тепла,
необходимо выполнять расчет требуемой площади теплообменников для
систем горячего водоснабжения и отопления не на максимальный
температурный перепад, а с учетом остывания – на средний, между
максимальным и минимально-допустимым.
3. В зависимость по определению требуемого объема бака-аккумулятора
необходимо наряду с учетом температурного перепада теплоносителя ввести
корректирующее соотношения максимального и минимального температурного
напора – тогда увеличение объема аккумулятора позволит использовать его в
качестве теплового источника для систем горячего водоснабжения и отопления
в расчетный период без снижения тепловой нагрузки.
Литература:
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ В СИСТЕМАХ ЗОВНІШНЬОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
ГРАЧОВ І.А.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м Одеса, Україна
Енергозбереження в системах водопостачання і водовідведення дозволяє
знизити споживання енергії для забору і скидання води, її транспортування,
очищення, обробки, розподілу і подачі до споживачів. Проаналізувавши
енергозберігаючі заходи в системах зовнішнього водопостачання і водовідведення
можна виділити дві групи таких заходів: організаційно-технічні та технологічні. 1.
Організаційно-технічні заходи з енергозбереження та підвищення енергетичної
ефективності організацій комунального господарства включають: регулярний
моніторинг (технічний огляд) стану мереж та інших об'єктів водопостачання та
водовідведення; виконання проектних робіт при реконструкції основного
електрообладнання і електричних мереж; аналіз господарських договорів на
предмет виявлення в них положень, що перешкоджають реалізації заходів щодо
підвищення енергетичної ефективності; проведення енергетичного обстеження
відповідно до законодавства України; заходи, спрямовані на зниження
споживання енергетичних ресурсів в будинках, будівлях, спорудах, що
перебувають у власності регулюючих організацій. 2. Технологічні заходи з
енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності організацій
комунального господарства та промисловості: проведення гідромеханічної
очистки мереж водопостачання та водовідведення; установка систем захисту
обладнання мереж водопостачання та водовідведення від корозії та інших
відкладень, в тому числі систем електрохімічного захисту трубопроводів;
установка частотно-регульованих приводів і пристроїв плавного пуску на
електроустановках об'єктів водопостачання та водовідведення; заміна сталевих
трубопроводів на трубопроводи з сучасних полімерних матеріалів в мережах
водопостачання та водовідведення; модернізація обладнання (заміна на
енергоефективне обладнання); оснащення водозабірних вузлів вузлами обліку
витрати води; установка приладів обліку витрати води у споживачів послуг;
усунення течі і втрат води під час її транспортування до споживача; впровадження
автоматизованих систем подачі води; поділ систем водопостачання для роздільної
подачі питної води і води для технічних потреб на промислові підприємства;
оснащення підприємств, організацій, житлово-комунального сектора приладами
обліку витрачання води, використання дво- та трьохставкових лічильників для
різних категорій виробництв в залежності від їх технологічного циклу і організації
виробництва; монтаж систем замкнутого циклу для повторного використання
очищеної води. Реалізація розглянутих заходів дозволить за декілька років
отримати очікувані результати і поетапно вирішити поставлені завдання в сфері
енергозбереження в системах водопостачання і водовідведення, та призведе до
істотного зниження витрат на комунальні послуги та поліпшення їх якості.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ
КВАРЦЕВОЙ ЗАГРУЗКИ СКОРЫХ ФИЛЬТРОВ
ДУШКИН С.С.
Национальный университет гражданской защиты Украины, Украина
Для очистки воды от коллоидных и других загрязнений наибольшее
распространение получила физико-химическая технология, в которой процесс
фильтрования является последней и основной стадией осветления воды и
выполняется на фильтрах с кварцевой загрузкой.
В данном докладе рассмотрена технология очистки воды с помощью
модификации кварцевой загрузки, которая позволяет интенсифицировать
процесс осветления воды, уменьшить расход реагентов на 25-30% с получением
очищенной
воды
необходимого
качества,
сократить
количество
производственных площадей, необходимых для реагентного хозяйства
очистных сооружений, при этом себестоимость воды снижается на 20-25%.
Основным показателем, характеризующим электрические свойства загрузок,
золей, взвесей, был принят электрокинетический потенциал. Определение ξ потенциала фильтрующей загрузки определяли методом протекания
потенциала, который согласно исследований, выполненных Вейцером Ю.И.,
Душкиным С.С. и др. зависит от дозы реагентов при модификации
фильтрующей загрузки.
Значение ξ - потенциала фильтрующей загрузки при различных дозах
флокулянта ПАА и коагулянта сульфата алюминия в процессе модификации
приведены в табл. 1. Опытные данные показывают, что ξ - потенциал кварцевой
загрузки при модификации раствором полиакриламида ПАА более высокий,
чем при использовании коагулянта сульфата алюминия.
Таблица 1 Значение ξ - потенциала кварцевой загрузки при модификации ее реагентами
Вид
Доза
Изменение
ξ - потенциал
реагента
реагента,
ξ - потенциала
3
мг/дм
при модификации,
Обычная
Модифицированная
%
загрузка
загрузка
Полиакрилами
0,01
26,15
30,23
15,6
д ПАА
0,02
26,43
33,61
27,1
0,03
26,31
35,42
34,6
0,04
24,28
30,55
26,4
0,05
26,17
31,54
30,4
Коагулянт
25
23,88
27,22
11,2
сульфата
40
23,22
29,61
21,6
алюминия
50
25,91
34,66
25,1
60
22,91
30,54
24,3
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75

22,57

29,27

22,7

Время
модификации,
tм, мин

Изменение
продолжительности
фильтроцикла, %

Коагулянт
сульфата
алюминия

Фильтрование
при
модифицирова
нной
загрузке

Полиакриламид
ПАА

Продолжительность
фильтроцикла, tф, мин
Обычное
фильтрование

Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
К1
К2
К3
К4

Вид реагента

Номер
фильтроцикла

Изучены следующие основные вопросы: влияние времени обработки
кварцевой загрузки растворами флокулянта ПАА и коагулянта сульфата
алюминия на продолжительность фильтроцикла и качество очистки воды;
кратность использования модифицированной загрузки фильтра.
Влияние времени модификации кварцевой загрузки фильтров с
использованием растворов флокулянта ПАА и коагулянта сульфата алюминия
на продолжительность фильтроцикла показано в табл. 2.
Таблица 2 – Влияние времени модификации кварцевой загрузки фильтра
растворами флокулянта ПАА и коагулянта сульфата алюминия на
продолжительность фильтроцикла

175
232
310
366
170
180
170
170

243
315
424
489
210
220
220
220

27,9
26,3
36,9
28,2
23,5
22,2
29,4
29,4

1,0
3,0
5,0
6,0
1
3
5
6

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1.
Для улучшения флокулирующих и коагулирующих свойств реагентов
разработан и защищен патентами способ очистки воды от дисперсных
примесей при помощи фильтрации исходной воды через модифицированную
кварцевую загрузку, позволяющую интенсифировать процесс осветления воды,
снизить расходы реагентов в среднем на 40-50% с получением воды
необходимого качества, при этом себестоимость осветленной воды
уменьшается на 25-30%.
2.
Необходимо продолжить исследования модифицированной кварцевой
загрузки раствором флокулянта для очистки питьевой воды в зависимости от
качественных показателей исходной воды.
1.

Литература:
Пат. 118596 Україна, МПК (2017.01) С02F 1/48. Спосіб очистки природних і стічних
вод. / Душкін С.С., Благодарна Г.І., Коваленко О.М., Євдошенко В.В., Гресь О.В.;
заявник та власник ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – № а 2017 02868; заявл. 27.03.2017;
опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОСВЕТЛИТЕЛЕЙ
СО ВЗВЕШЕННЫМ ОСАДКОМ
ДУШКИН С.С.
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова, г. Харьков, Украина
Задача улучшения технологического процесса осветления воды в
осветлителях со взвешенным осадком сводится, в основном, к созданию
оптимальных условий для получения крупных хлопьев с сильно развитой
поверхностью и к сокращению времени их формирования.
В осветлителях достигается высокий эффект осветления воды; вместе с тем
они не лишены и недостатков, к числу которых относится чувствительность к
изменению скоростей протекания воды через зону взвешенного осадка, к
температуре воды и другим параметрам. Во избежание разрушения
взвешенного слоя конвекционными потоками и выноса осадка из осветлителя,
температура воды не должна изменяться более чем на 1 0С в час, а постепенное
изменение расхода воды не должно превышать ± 15 % в час.
Эффект работы осветлителя в основном зависит от состояния взвешенного
слоя в рабочей камере. Основными факторами, определяющими интенсивность
формирования взвешенного слоя и содержание в нем взвеси, является качество
исходной воды (наличие взвешенных веществ, ее химический состав,
температура), гидравлические условия (скорость восходящего потока воды,
распределение ее между зоной осветления и зоной отделения осадка), а также
химический состав и структура осадка в самом взвешенном слое (величина
хлопьев, их прочность и объемный вес).
Повысить эффективность работы осветлителей со взвешенным осадком
целесообразно оптимизацией свойств контактной среды, чего можно достичь
внедрением разработок в следующих направлениях: –увеличение концентрации
взвешенного осадка; –улучшение физико-химических свойств контактной
среды (гидравлическая крупность, удельный вес, объемная концентрация, силы
сцепления частиц); –повышение коагулирующей способности взвешенного
осадка (изменение ξ–потенциала и адсорбционной емкости); –оптимизация
условий уплотнения избыточного осадка в осадкоуплотнителе; –поиск
возможности уменьшения доз вводимых коагулянтов.
Наибольшие трудности в эксплуатации осветлителей со взвешенным
осадком возникают при обработке маломутных цветных вод, когда
формирование взвешенного осадка и укрупнение хлопьев с плотной структурой
происходит весьма вяло; концентрация взвешенного слоя недостаточна и
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сорбционная способность его тоже мала для достижения необходимой степени
осветления воды при высоких скоростях восходящего потока в осветлителях.
Положение еще более усложняется зимой, т.е. при низкой температуре
исходной воды, когда процессы коагулирования и осветления воды
значительно замедляются.
Одним из путей интенсификации работы осветлителей при очистке
маломутных вод является искусственное повышение концентрации твердой
фазы в исходной воде – введение контактной загрузки. Для этого можно
применить добавку к воде механических примесей или рециркуляцию осадка
осветлителя. Первый из указанных методов, несмотря на его кажущуюся
простоту, трудно осуществим, т.к. требует заготовки и дозирования взвеси с
определенными размерами частиц – такими же, как у естественных примесей
воды. Второй метод более легкореализуем, однако требует капитальных и
эксплуатационных затрат для внедрения.
Результаты исследований, проведенных Шаховым А. И. и Душкиным С.С.
показывают, что введение контактной загрузки в виде кварцевого песка в зону
реакции осветлителей со взвешенным осадком позволяет улучшить ряд
технологических работы осветлителей, а именно: увеличиваются весовая
концентрация взвешенного осадка, гидравлическая крупность и объемный вес
хлопьев взвешенного осадка. Улучшение технологических параметров
осветления воды в осветлителях с контактной загрузкой позволяет увеличить в
них скорость восходящего потока воды и, следовательно, увеличить их
производительность. Авторами экспериментально установлено, что в случае
применения контактной загрузки при работе на воде мутностью менее 125
мг/дм3 производительность осветлителя увеличивается примерно на 15–20%
без ухудшения качественных показателей осветленной воды.
Эффективность работы осветлителей может быть повышена за счет
оптимизации гидравлических условий работы сооружений: загрузка
распределительных труб мелким гравием для достижения более равномерного
распределения воды по площади осветлителя; уменьшение площади
шламоотводящих окон позволяет увеличить скорость прохода воды со шламом;
увеличить высоту слоя взвешенного осадка возможно при повышении уровня
шламоотводящих окон; дублирование трубы для сброса осветленной воды в
осадкоуплотнителе дает возможность увеличения относа.
По нашему мнению, перспективным способом повышения эффективности
работы осветлителей со взвешенным осадком является применение
концентрированного раствора коагулянта сульфата алюминия, что позволяет
повысить как производительность очистных сооружений в целом, так и
качество очищенной воды.
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ЗМІНИ В СХЕМАХ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ТА ОБРОБКИ ОСАДІВ У
ЗВ'ЯЗКУ З ВИДАЛЕННЯМ АЗОТУ ТА ФОСФОРУ
ЕПОЯН С.М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури,, Україна
ФЕСІК Л.О., СОРОКІНА Н.В., НЕДАШКОВСЬКИЙ І.П., КОВАЛЬЧУК В.В.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
Видалення азоту і фосфору висуває нові вимоги до вузла механічного
очищення стічних вод і вузла обробки осадів. Відстоювання стічних вод трохи
знижує вміст азоту і фосфору, оскільки основна частина біогенних елементів
знаходиться в розчиненому стані  до 70 % складають амонійні з'єднання в
загальному азоті і фосфати в загальному фосфорі. Очевидно, що освітлення
води понизить вміст азоту і фосфору не більше ніж на 15−20 % за рахунок
видалення частини органічних речовин у вигляді суспензії. Винесення з
відстійників тонкої суспензії може зробити позитивний вплив на процеси
денітрифікації і дефосфатування. У технології обробки осадів бажано
виключити зброджування і аеробну стабілізацію зважаючи на утворення
рухливих форм азоту і фосфору при розпаді органічних речовин. Повернення
мулової води в голову очисної станції призводить в цьому випадку до значних
кількостей зворотного азоту і фосфору, незабезпечених органічним субстратом
для денітрифікації і дефосфатування.
Підвищення вмісту рухливого фосфору в тілі клітин бактерій активного
мулу створює певні складнощі в ущільненні і зневодненні осадів. При
тривалому зберіганні мулу в аноксидних і анаеробних умовах відбувається
вивільнення фосфору з клітин у воду і з'являється необхідність в додаткових
заходах по очищенню зливної води від фосфору. Спільне ущільнення мулу і
осаду первинних відстійників також спричиняє за собою швидке вивільнення
фосфору з клітин бактерій і необхідність фіксації його реагентними методами.
Стає неприйнятним повернення надмірного мулу в первинні відстійники.
У вузлі зневоднення осадів має бути організоване нетривале зберігання
суміші ущільненого мулу і осаду первинних відстійників щоб уникнути
винесення фосфору фугатом (чи фільтратом). Можливо також застосувати
реагентну обробку фугата і освітлення його в цілях стабілізації технології
очищення стічних вод. Таким чином, видалення фосфору вимагає вжиття
спеціальних заходів по його фіксації в активному мулі на стадії ущільнення або
реагентній обробці мулових вод і фугата. Технологія утримання фосфору в
мулі вимагає вивчення і доопрацювання стосовно умов експлуатації станцій
аерації. Біологічне очищення в процесах нітри-денітрифікації здійснюється при
меншому, ніж зазвичай, навантаженню на активний мул. Основними стають
умови функціонування аеротенка-нітрифікатора для успішного розвитку
нітрифікуючих бактерій.
46

ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗНЕВОДНЕННЯ
ОСАДІВ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД НА МУЛОВИХ МАЙДАНЧИКАХ
ЕПОЯН С.М., ЄРМІЛІНА Х.Е., СІРЕНКО М.М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна
При механічному та біологічному очищенні стічних вод на міських
каналізаційних очисних спорудах утворюються різні категорії осадів, обробка
яких є вельми складною задачею. Ці осади відносяться до суспензії колоїдного
типу, які важко фільтруються. Осади мають великі об’єми, швидко загнивають
з виділенням неприємного запаху,
В наш час, незважаючи на інтенсивний розвиток і впровадження споруд
механічного зневоднення осаду, мулові майданчики є основними спорудами,
що використовуються для зневоднення осадів. Крім того, згідно діючим
нормам, навіть на станціях зі спорудами механічного зневоднення осадів,
мулові майданчики застосовують як аварійні споруди для сушки 20% річної
кількості осадів. Привабливість цих споруд пояснюється простотою
інженерного забезпечення і легкістю експлуатації порівняно з вакуумфільтрами, фільтр-пресами та центрифугами. Однак мулові майданчики в
більшому ступені, ніж інші споруди очищення стічних вод і обробки осаду,
залежать від кліматичних і природних факторів.
Виконаний аналіз існуючого положення зневоднення осадів міських стічних
вод показав, що ефективним методом водовідбору з мулових майданчиків,
обладнаних горизонтальною дренажною системою є технологія, що включає
попередню обробку осаду флокулянтами перед подачею на зневоднення та
наступне вакуумування. Були проведені дослідження з обробки суміші осадів
міських стічних вод флокулянтами. В якості реагентів були відібрані
флокулянти фірми Ashland торгової марки Praestol.
Дослідження показали, що обробка осадів навіть невеликою дозою
флокулянта (1,5-2 кг на 1 т а.с.р.) приводить до прискорення процесу
зневоднення. При створенні в горизонтальних дренах вакууметричного тиску
процес зневоднення осадів інтенсифікується ще більше. Таким чином, у
результаті такої обробки підвищується продуктивність мулових майданчиків і
скорочується їх необхідна площа більш ніж у 5 разів.
Осади, що зневоднені на мулових майданчиках згідно розробленої
технології мають вологість в середньому 80% та можуть направлятися на
компостування. За результатами такої обробки одержується стабілізований,
знезаражений продукт, який може використовуватися для відновлення та
планування території, благоустрою звалищ, зеленому будівництві.
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ВДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ
НАПІРНОГО ФЛОТАТОРА ПРИ ОЧИЩЕННІ
МАЛОКАЛАМУТНИХ ВОД
ЕПОЯН С.М., КАРАГЯУР А.С., СИРОВАТСЬКИЙ О.А., ГАЙДУЧОК О.Г.
Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна
Для очистки малокаламутних вод від дрібнодисперсних речовин, було
запропоновано використовувати напірний флотатор вдосконаленої конструкції,
в якому флотаційна камера має змінний по ходу руху води перетин, перед
швидкими фільтрами (рис 1). Концентрація завислих речовин у вихідній воді
складає 20 – 50 мг/л, а в очищеній – 3 – 5 мг/л. При чому дисперсність твердих
часток забруднень знаходиться в межах 1 – 5 мкм.

Рис. 1 – Вдосконалена технологічна схема очищення малокаламутних вод для
господарсько-питного водопостачання

Потік вихідної води, який надходить на очищення по трубопроводу (4), з
витратою Q, перед флотатором вдосконаленої конструкції (1) розділяється на 2
частини, відповідно 80 та 20%. Потік, по трубопроводу (5) витратою 0,8Q
направляється на флотатор, а потік, витратою 0,2Q, насосом (2) подається в
сатуратор (3), де проходить насичення води повітрям протягом 5 – 7 хв під
тиском Р = 0,5 – 0,8 МПа. Таке розділення потоків обумовлено забезпеченням
потрібного об’єму повітря (3 – 5% від загальної Q), та, як наслідок, необхідної
концентрації бульбашок в потоці, для проведення флотації. Насичена повітрям
вода направляється у нижню частину флотатора по трубопроводу (6). Після
очищення води у флотаторі вода з концентрацією завислих речовин 3 – 5 мг/л
направляється на доочищення. Утворена флотопіна, яка має вологість 97 –
97,5% направляється на зневоднення та утилізацію. Таким чином, у порівнянні
з існуючими конструкціями флотаторів для очистки природних вод
рекомендована вдосконалена технологічна схема забезпечує більш високу
ефективність вилучення дрібнодисперсних механічних домішок. Це значно
підвищить ефективність роботи фільтрувальних споруд за рахунок збільшення
фільтроциклу і, як наслідок, зменшить кількість промивних вод.
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ЗАСТОСУВАННЯ СПРЯМОВАНОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ
СТАБІЛІЗАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД ПРОМПІДПРИЄМСТВ
ЕПОЯН С.М., ПАШКОВА С.П., ЛУКАШЕНКО С.В., ГАЙДУЧОК О.Г.
Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна
Експлуатація оборотних систем водопостачання супроводжується
підвищенням концентрації солей у циркуляційній воді. Для досягнення кращих
техніко-економічних показників роботи таких систем необхідно впровадження
стабілізаційної обробки води для попередження щільних мінеральних
відкладень.
Розглядалося питання попередження сульфатних відкладень кальцію. Вміст
CaSO4 може досягати межі розчинності навіть при використанні прісних
природних вод в якості додаткових, що мають значну жорсткість і лужність.
Цей процес прискорюється, якщо оборотні системи переводять на режим
роботи з мінімальним додаванням свіжої води та високим коефіцієнтом
упарювання. Відкладення CaSO4 спостерігається в теплообмінній апаратурі і
меншою мірою в трубопроводах і градирнях. Це призводить до погіршення
теплопередачі та підвищенню гідравлічного опору.
Більш інтенсивна інкрустація трубопроводів спостерігається при
транспортуванні нейтралізованих стічних вод, які містять сірчану кислоту.
Процес нейтралізації супроводжується утворенням пересичених розчинів гіпсу,
які і викликають щільні гіпсові відкладення. Час початку кристалізації залежить
від величини пересичення. Підвищення пересичення розчинів призводить до
зменшення часу латентного періоду. Сульфат кальцію відноситься до солей, які
досить повільно виділяється із пересичених розчинів.
Попередити інкрустацію трубопроводів і арматури можливо за рахунок
збільшення стійкості пересичених розчинів або інтенсифікації процесу
кристалізації. Інтенсифікація процесу дозволяє зняти пересичення стічних вод в
апаратах для їх освітлення, з утворенням гіпсу, який затримується у
відстійниках. Освітлені стічні води мають при цьому вміст в межах розчинності
і не викликають щільних відкладень. Вміст іону Са2+ буде дорівнювати при
цьому 0,6 г/л. Розчини гіпсу в таких умовах стійкі та інкрустації трубопроводів
не викликають. Випадіння гіпсу починається якщо концентрація іона Са 2+
перевищує 0,7-0,8 г/л. Одержання стабільних розчинів гіпсу можливо при
застосуванні методу спрямованої кристалізації, тобто введення в об’єм стічних
вод додаткової кількості центрів кристалізації. Найкращі результати були
одержані, якщо в якості затравних кристалів застосовувалися кристали
сульфату кальцію. При цьому утворювався шламовий осад в усьому об’ємі.
Внесення затравних кристалів виключає латентний період, а швидкість
кристалізації відбувається пропорційно квадрату пересичення.
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СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
КОВАЛЬЧУК В.А.
Національний університет водного господарства та природокористування,
м. Рівне, Україна
Молокопереробна промисловість є однією із ведучих галузей харчової
промисловості
України.
Однак
виробництво
молочної
продукції
супроводжується утворенням великої кількості висококонцентрованих стічних
вод, що створює значну загрозу навколишньому середовищу.
У наш час на багатьох молокопереробних підприємствах здійснюється
реконструкція або будівництво нових очисних споруд, зазвичай, із
використанням іноземного обладнання або технологій. Їх адаптація до
вітчизняних умов потребує врахування багатьох особливостей. Зокрема,
необхідно враховувати, що стічні води молокопереробних підприємств містять
велику кількість молочнокислих бактерій. Це є причиною швидкого закисання
стічних вод, що негативно впливає на аеробну біологічну очистку стічних вод.
Зменшення питомої кількості води, що використовується на молокопереробних
підприємствах у розрахунку на 1 т переробленого молока, призводить до
різкого зростання концентрацій забруднень стічних вод. Так, за результатами
досліджень стічних вод маслозаводу у 2004 році середньодобові значення ХПК
і концентрацій завислих речовин становили, відповідно, 2786 і 1522 мг/дм3. У
2017 році значення ХПК ще більше зросло і склало в середньому 3650 мг/дм3, а
концентрація завислих речовин – 1480 мг/дм3 практично не змінилась.
У 1981 за наказом Мінм’ясомолпрому України при НУВГП була
організована галузева лабораторія очистки стічних вод, яка у 1986 році була
перейменована в галузеву науково-дослідну лабораторію очистки стічних вод
підприємств агропромислового комплексу ГНДЛ ОСВ. Однією із задач
лабораторії була розробка ефективних технологій очистки стічних вод, зокрема,
і підприємств молокопереробної промисловості.
Слід підкреслити, що виходячи із чисельних досліджень складу і
властивостей стічних вод молокопереробної промисловості, в основу їх очистки
були покладені виключно біологічні методи.
Так, зокрема, для очистки висококонцентрованих стічних вод
молокопереробної промисловості були розроблені шахтні аеротенки.
Застосування шахтного аеротенка у схемі очистки стічних вод Заставнівського
маслозаводу Чернівецької області дозволило збільшити дозу активного мулу до
10,5 г/дм3, а окислювальну потужність – до 4,9 кг БПКповн/(м3.добу). Ступінь
використання кисню повітря при цьому складав близько 60%, а концентрації
забруднень очищених стічних вод становили: завислі речовини – 20,5 мг/дм3,
БПКповн – 19,7 мг/дм3, ХПК – 113 мг/дм3, амонійний азот – 1,6 мг/дм3.
Ефективна очистка стічних вод підприємств молокопереробної
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промисловості забезпечується також і при застосуванні розроблених в ГНДЛ
ОСВ біофільтрів із рухомим завантаженням з пінополістиролу. Досліднопромислові випробування такого біофільтра були проведені на очисних
спорудах Мізочського молокозаводу і Рожищанского сирзаводу. При очистці
стічних вод молокозаводу було встановлено наступні оптимальні параметри
роботи біофільтра із рухомим завантаженням: висота завантаження 6-10 м,
гідравлічне навантаження 100-150 м3/(м2.добу); коефіцієнт рециркуляції 0,5-1,5;
питома витрата повітря 8-10 м3/м3; ступінь використання кисню повітря 12,525,0%; окислювальна потужність біофільтра за БПК5 - 1,8-3,6 кг/(м3.добу), за
ХПК - 2,8-7,0 кг/(м3.добу). БПК5 очищених стічних вод складала - 6,0-19,0
мг/дм3.
Анаеробний реактор-освітлювач (АРО) являє собою комбіновану споруду, у
якій одночасно відбувається розклад органічних забруднень шляхом
метанового зброджування і відділення від очищених стічних вод анаеробного
активного мулу. Ємність реактора розділена перегородками на зони
зброджування, газовідділення і освітлення стічних вод. Технологія пройшла
дослідно-промислову перевірку на Острозькому маслосирзаводі і була
впроваджена на очисних спорудах Бучачського маслосирзаводу (рис. 1).
Середня концентрація анаеробного активного мулу за сухою речовиною у зоні
зброджування становила 27 кг/м3 (зольність мулу – 50 %), приріст мулу – 10 %
від ХПК очищищуваних стічних вод, вологість надлишкового мулу – 96 %, а
кількість біогазу, що виділяється, – 0,35 м3 на 1 кг знятих забруднень за ХПК.

Рис. 1. Анаеробний реактор-освітлювач на
очисних спорудах Бучачського
маслосирзаводу

Рис. 2. Реконструкція очисних споруд
Бахмацького молочно-консервного
комбінату

Для попереднього очищення стічних вод молокопереробних підприємств
запропонована технологія, яка передбачає видалення відходів на решітках,
піску та інших великих мінеральних домішок в піскоуловлювачах. Біологічну
очистки стічних вод молокопереробних підприємств доцільно здійснювати в
аеротенках-змішувачах, які при великій тривалості аерації стічних вод будуть
виконувати також і функції усереднювачів (рис. 2). Для глибокого очищення
стічних вод за основу може бути взята технологічна схема, розрахована на
скидання стічних вод в міські каналізації. Однак в ній повинна бути
застосована двоступенева повна біологічна очистка та глибоке доочищення
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стічних вод на фільтрах з плаваючим пінополістирольним завантаженням. При
підвищеному вмісті в стічних водах завислих речовин в технологічну схему
може бути включена напірна флотація.
Виробничі дослідження запропонованої технологіії виконували на
збудованих за рекомендованою технологією очисних спорудах Шосткінського
міськмолкомбінату (рис. 3) і Золотоніського маслозаводу, де до складу споруд
був включений відстійник-флотатор (рис. 4).

Рис. 3. Очисні споруди Шосткінського
міськмолзаводу

Рис. 4. Очисні споруди Золотоніського
маслозаводу

У виробничих умовах на відстійнику-флотаторі діаметром 7,2 м досліджена
ефективність безреагентної флотаційної очистки стічних вод Золотоніського
маслозаводу. Ефективність флотаційного очищення стічних вод за ХПК при
цьому становила в середньому 30,8% і була незначно меншою від ефективності
реагентної флотації. Середні концентрації завислих речовин в очищених
стічних водах при цьому становили 213 мг/дм3.
Застосування аеротенків-відстійників підвищеної гідравлічної висоти із
поверхневою струминною аерацією дозволяє вирівняти коливання
концентрацій забруднень, температури і рН очищуваних стічних вод, збільшити
дозу мулу до 7,4 г/дм3 в тим самим збільшити окислювальну потужність
аеротенків до 2276 мг БПКповн/(м3.добу). Досліджений характер впливу
навантаження на активний мул на ефективність біологічної очистки: у діапазоні
навантажень від 80 до 1450 мг ХПК/(г.добу) ефективність біологічної очистки
за ХПК знаходиться в межах 90-98%. Встановлена залежність константи
швидкості біохімічного окислення забруднень від ефективності очистки і
отримана формула для її визначення. Дослідження із застосуванням
гідрометричної вертушки дозволило встановити розподіл швидкості руху
мулової суміші по висоті аеротенка-відстійника, яка становить 0,2-1,2 м/с, що
гарантує підтримання мулу у зваженому стані.
Виробничі дослідження розробленої технології підтвердили її високу
ефективність при очистці стічних вод молокопереробних підприємств.
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ВИЗНАЧЕННЯ ККД НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
КОЛОГРИВОВ М. М., БУЗОВСЬКИЙ В. П.
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна
До 30% експлуатаційних витрат припадає на перекачку нафти і
нафтопродуктів трубопроводами [1]. На нафтоперекачувальних станціях (НПС)
використовується різнотипова насосне обладнання. На рис.1 приведена схема
підключення насосів на НПС Фактична трубопровідна обв'язка насосів
дозволяє в процесі експлуатації змінювати схему їх сполуки.

Рис.1 Принципова схема типової обв'язки насосів на НПС:
1 - резервуарний парк; 2 - підпірні насоси; 3 - магістральні насоси

ККД станції з групою насосів істотно відрізняється від ККД роботи
одиночного насоса. Оптимальний режим з максимальним значенням ККД
одного типу насоса не збігається з оптимальним режимом роботи іншого типу
насосів. Завдання полягає у визначенні оптимального режиму роботи НПС з
точки зору ККД і оцінки питомих енерговитрат на перекачку однієї тонни
нафти (нафтопродукту).
Відомо [2], що роботу насоса можна описати виразами:
Н = Н0 + а·Q - b·Q2 (1)
η = c0 + c1·Q + c2·Q2 (2)
де Н – натиск, який розвиває насос, м.ст. р.;
Н0 – натиск при витраті рідини дорівнює нулю, м.ст. р., довідкове значення;
Q – витрата рідини, м3/година;
η - ККД насоса в частках.
а [година/м2], b [година2/м5], с0, c1 [година/м3], c2 [година2/м6], - довідкові
значення для кожного з насосів
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Корисна потужність НПС (схема на рис.1) складе, Вт;
Nпол = Нп ·ρ·g·(ΣQпі) + Q·ρ· g·(ΣНмі)

(3)

Споживана потужність НПС (схема на рис.1) складе, Вт;
Nпотр = Нп ·ρ·g·(ΣQпі / ηпі) + Q·ρ· g·(ΣНмі / ηмі) (4)
де Нп – написк підпірних насосів, м.ст.р.;
ρ – щільність рідини, кг/м3;
g – прискорення вільного падіння, м/с2;
Qпі - витрата рідини через і - ий підпірний насос (Загальне число підпірних
насосів є к), м3 / с;
Q = ΣQпі , м3 / с;
Нмі – натиск і - го магістрального насоса (Загальне число магістральних
насосів є m), м.ст.р.;
ηпі – ККД і – го підпірного насоса в частках;
ηмі – ККД і – го магістрального насоса в частках.
ККД НПС визначається виразом
ηнпс = Nпол / Nпотр = c0 + c1·Q + c2·Q2

(5)

Значення с0, c1 [година/м3], c2 [година2/м6] в натуральному вираженні (5)
отримують шляхом апроксимації даних, отриманих при різних витратах в
прийнятій схемі з'єднання насосів.
Криві залежностей η = f(Q) для індивідуальних насосів і для НПС мають
максимуми при своїх витратах, які відповідають похідною прирівняної до нуля
η’ = c1 + 2· c2·Q (6)
З іншого боку вважається, що нафта транспортується ефективно при
мінімальних енергетичних витратах на перекачку однієї тонни, кДж /т.
Еуд = Nпотр / (Q·ρ) (7)
З формули (5) слід
1 / ηнпс = Nпотр / Nпол (8)
Слід визначити наскільки різняться витрати, які відповідають
максимальному ККД роботи НПС і мінімальним енергетичним витратам на
перекачку однієї тонни нафти.
Розглянемо приклад НПС зі схемою по рис.1. Уякості підпірних насосів
вибрані насоси 8НДв-Нм, а в якості магістральних НМ 1250х260.
Якщо в якості рідини буде вода (заводська характеристика), то кореляційні
вираження паспортних графіків для підпірного насоса [2]
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Н = Н0 + а·Q - b·Q2 = 95 + 0,09523·Q – 0,557·10-4·Q2
(8)
2
-3
-6
2
η = c0 + c1·Q + c2·Q = 0 + 2,398·10 ·Q – 1,869·10 ·Q
(9)
Кореляційні вираження для магістрального насоса [2]
Н = Н0 + а·Q - b·Q2 = 289,8 + 0·Q – 0,0348·10-3·Q2
(10)
2
-6
2
η = c0 + c1·Q + c2·Q = 0,206 + 0,00113·Q – 0,5·10 ·Q
(11)
Кореляційні вираження для НПС
Н = Н0 + а·Q - b·Q2 = 968,0 + 4·10-4·Q – 11·10-5·Q2
(12)
2
-6
2
η = c0 + c1·Q + c2·Q = 0,1675 + 0,001158·Q – 0,5029·10 ·Q (13)
Максимальне значення ККД роботи насосів і НПС відповідає значенню
похідних виразів (9, 11, 13) рівних нулю. Звідси знаходимо оптимальні витрати.
Для підпірного насоса
Qопт = - с1 /(2·с2) = -2,398·10-3/ (-1,869·10-6·2) = 1283 м3/годину (14)
Для магістрального насоса
Qопт = - с1 /(2·с2) = -1,130·10-3/ (-0,5·10-6·2) = 1130 м3/годину (15)
Для НПС
Qопт = - с1 /(2·с2) = -1,153·10-3/ (-0,5029·10-6·2) = 1146 м3/годину (16)
Отримані значення оптимальних витрат істотно відрізняються один від
одного. Різниця між оптимальними витратами для НПС і для магістрального
насоса найменше. Це пов'язано з тим, що споживана потужність
магістральними насосами значно більше споживаної потужності підпірних
насосів.

Рис. 2 Залежності значень ККД від витрати:
1 – для насоса 8НДв-Нм; 2 – для насоса НМ 1250х260; 3 – для НПС.
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Відомо, що ефективність роботи трубопровідного транспорту оцінюють за
питомими енерговитратами на перекачку однієї тонни нафти [2].
Еуд = Nпотр НПС / (Q·ρ) , кДж/т (17)
де Nпотр НПС розраховують за формулою (4) в кВт;
Q – витрата рідини, м3/с;
ρ - щільність рідини, т/м3.
В діапазоні зміни витрати 0,5·Qном  Q  1,25·Qном отримана залежність
Еуд = Еуд0 + к1·Q – к2·Q2 = 5,79 - 0,004354·Q + 1,4563·10-6·Q2 (18)
Q – витрата рідини, м3/година;
Мінімальне значення питомих енерговитрат на перекачку відповідає
значенню похідної виразу (18) дорівнює нулю. Звідси знаходимо оптимальний
витрата.
Qопт = - к1 /(2·к2) =0,004354 / (1,4563·10-6·2) = 1495 м3/година (19)
Оптимальна витрата за критерієм максимального ККД НПС на 349 м3 / год
(на 23%) менше оптимального витрати за критерієм мінімальних питомих
енерговитрат. Виявляється, що на практиці робота НПС з найвищим ККД, не є
рекомендованою з точки зору питомих енерговитрат.
Література:
1. Кутуков С.Е. Информационно-аналитические системы магистральных
трубопроводов. -М.:СИП РИА, 2002.-324с.
2. Коршак А.А., Нечваль А.М. Проектирование и эксплуатация
газонефтепроводов. – СПб.: Недра, 2008. – 488 с.

56

ПРОГНОЗ РЕЗЕРВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ВОД ДЛЯ
ПОТРЕБ ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРАВЕЦЬ Н. М., ДУБЧАК О. В.
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
Середньобагаторічний об’єм річного стоку Вінниччини становить 2,0 млрд.
мі. В маловодний рік (Р=75%) він складає біля 1,5 млрд.мі, в дуже маловодний
рік (Р=95%) − 1,05 млрд. м і. Більша частина стоку області, до 70%, формується
в басейні Південного Бугу [1].
Для аналізу резервів поверхневих вод, важливим є водокористування та
водовідведення (рис. 1). Згідно даних 2ТП-водгосп тенденція до зменшення
забору природної води та загальних обсягів водовідведення спостерігалась і у
2015 році. Так, з природних джерел у 2015 році забрано 118 млн. мі, що на
5,1 млн. мі (на 4,1%) менше, ніж у 2014 році, використання води становило
101 млн. мі та зменшилось на 8,3 млн. мі (7,6%).

Рис. 1. Динаміка водокористування та водовідведення

Загальне водовідведення у 2015 році складало 70,2 млн. мі стічних вод, що
на 5,9 млн. мі (7,8%) менше, ніж у попередньому році [2].
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Найбільше свіжої води використовують такі підприємства:
− сільського господарства – 39,9% (40,4 млн. мі);
− комунального господарства – 30,2 (30,6 млн. мі);
− енергетичного сектору – 18,1% (18,3 млн. мі).
Найбільше поверхневих вод Вінницької області (рис. 2) використовують на
такі потреби [2]:
− питні та санітарно-гігієнічні потреби 30,1 млн.мі (29,8%);
− на виробничі потреби – 62 млн.мі (61,3%);
− на зрошення – 4,2 млн.мі (4,1%);
− на інші потреби – 4,9 млн.м і (4,9%).

Рис. 2. Використання поверхневих вод Вінницької області

Загальні обсяги водовідведення у порівнянні з 2014 роком зменшились на
12,29 млн.м3, зменшились обсяги скинутих стічних вод нормативно очищених,
нормативно чистих без очищення та недостатньо очищених зворотних вод,
натомість обсяг забруднених вод, скинутих без очищення, зріс у 2,7 разів. Що
може пояснюватись обмеженням у проведені перевірок суб'єктів
господарювання [3].
У поверхневі водні об'єкти Вінницької області скинуто всього 63,84 млн.м³,
з них скинуто:
− нормативно чистих без очистки 35,17 млн.мі (55,1% від загального обсягу
скиду стічних вод);
−нормативно очищених після очистки – 28,06 млн.мі (44,0%);
−недостатньо очищених – 0,602 млн.мі (0,9%);
−неочищених – 0,016 млн.мі (0,03%).
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Рисунок 3. Динаміка водовідведення

Важливу роль у водному господарстві Вінниччини відіграють підземні води,
як найбільш надійне джерело доброякісної питної води.
Прогнозні запаси підземних вод області становлять 323,2 млн. м³/рік,
затверджені експлуатаційні запаси − 54 млн. м³/рік. Щорічно використовується,
в середньому, від 7 до 10% прогнозних ресурсів, в окремих районах
(Вінницький, Калинівський, Козятинський) цей показник наближується до 20%.
Забір прісної води з підземних джерел у 2014 році склав 19,1 млн. м³ (у 2011
році – 20 млн. м³) [1,2].
В 2012 році в природних та порушених умовах по всій території області
відбулося зниження середньорічних рівнів ґрунтових і міжпластових вод.
Зниження середньорічних рівнів відбувалось і у 2011 році, проте режим
підземних вод в цілому знаходиться в стабільному стані.
В 2014 році в ґрунтових водах на гідрогеологічних постах: Хмільник,
Заливанщина, Липовець, Агрономічне і Нижня Кропивна середньорічні рівні
підвищились від 0,01 до 0,19 м., в порівнянні 2013 роком. А на постах Носівці і
Бершадь, навпаки, середньо річні рівні знизились на 0,34 і 0,40 м.
Література:
1. Демиденко А.С. Принципи Acquis Communautaire як передумова покращення водного
законодавства. / Демиденко А.С., Шутяк С. Н., Дьяков О.Л. – Львів: 2014 − 2014 с.
2. Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2013
рік). – Вінниця : Державне управління охорони навколишнього природного середовища
у Вінницькій області, 201. – 233 с.
3. Васюкова, Г.Т. Екологія: Підручник. / Васюкова, Г.Т., Грошева О.І. – Кондор: 2009. −
524с.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНИХ
ВОД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРАВЕЦЬ Н. М., ТРАЧ І. А.
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
Антропогенне забруднення гідросфери має глобальний характер і суттєво
зменшує доступні експлуатаційні ресурси прісної води на планеті. Загальний
об’єм промислових, сільськогосподарських і комунально-побутових стоків
сягає 1300 км3, для розбавлення яких необхідно приблизно 8,5 тис. км3 води,
тобто 20% повного і 60% стійкого стоку річок світу.
Загальна маса забруднювальних гідросферу речовин складає близько
15 млрд. т на рік. До найбільш небезпечних забруднювачів належать солі
важких металів, феноли, пестициди, нафтопродукти, органічні отрути, насичена
бактеріями біогенна органіка, синтетичні поверхнево активні речовини,
мінеральні добрива та ін.
За вмістом органічної речовини води басейну Південного Бугу можна
вважати забрудненими нижче скидів господарсько-побутових стічних вод. Для
біогенних речовин, особливо мінеральних сполук азоту, сезонна динаміка
відповідає природному стану, але спостерігається значний вплив стічних міста
Вінниця. Вміст міді, цинку і хрому значно менший за встановлені нормативи, в
деяких випадках спостерігається перевищення ГДК для заліза та марганцю. У
створах м.Вінниця, Ладижин та Хмільник якість води також за більшістю
показників відповідає нормативам, хоча в усіх створах виявляється забруднення
органічними сполуками. Спостерігається вплив скиду з очисних споруд КП
"Вінницяоблводоканал" (м.Вінниця) на якість води р.Південний Буг у створі,
розташованому нижче скиду. У цьому створі підвищується вміст органічних
речовин та нітратів, а також значно зростають концентрації сольового амонію.
Основним джерелом забруднених стічних вод в області є комунальне
господарство, на яке припадає 79% від загального обсягу таких скидів (табл. 1).
Таблиця 1 – Скиди в поверхневі води від різних видів діяльності
Назва видів діяльності
Всього по області
Промисловість
Сільське господарство
Комунальна галузь
Інші галузі

Скинуто в поверхневі водні об'єкти, млн.м3
Всього
70,15
6,27
34,48

Без очистки
0,006
-

Недостатньо очищені
1,210
0,058
-

28,78
0,62

0,006
0,000

1,139
0,013

Підприємства комунального господарства скинули забруднених стоків −
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0,84 млн.м3, сільського господарства – 0,23 млн.м3 .
У розрізі підприємств найбільшими забруднювачами водних ресурсів, які
скинули недостатньо-очищені зворотні води є такі: ДП «Жмеринкаводоканал»
– 0,43 млн.м³, Тульчинське ДП КП "Вінницяоблводоканал" – 0,40 млн.м³3, ДП
«Іллінціводоканал» – 0,20 млн.м2.
Останні роки спостерігається тенденція до зменшення обсягів стічної води,
що надходить на комунальні ОСК, проте рівень їх забруднення значно
збільшується, адже воно розбавлене меншою кількістю води. Аналогічна
тенденція зберігається і по кількості промивної води, використаної в технології
очистки питної води. Таким чином, щороку зростає навантаження на очисні
споруди.
Відповідно даних (табл. 2), динаміка скиду по більшості забруднюючих
речовинах в складі стічних вод зменшується. Загалом можна зазначити, що
зменшилось скидання таких небезпечних речовин, як: нафтопродукти, цинк,
нітрити, азот амонійний. Незважаючи на це концентрація більшості
забруднюючих речовин збільшується, що є серйозною проблемою для якості
вод Вінницької області.
Нафтопродукти,
тонни

СПАР,
тонни

Цинк,
тонни

Фосфати,
тонни

Залізо,
тонни

2013

31,80

0,258

0,013

0,226

7,578

0,968

2,457

0,158

0,368

0,047

0,599

0,014

1,181

31,50

3,591

2014

30,89

0,256

0,205

0,174

6,960

0,838

2,270

0,136

0,466

0,038

0,587

0,016

0,586

31,53

2,433

2015

30,58

0,216

0,153

0,185

6,941

0,960

2,321

0,105

0,494

0,035

0,599

0,778

0,650

31,93

3,042

2016

30,51

0,227

0,230

0,216

6,578

0,956

2,372

0,095

0,493

0,039

0,636

0,787

3,998

36,96

3,998

2017

29,56

0,245

0,458

0,205

7,373

1,149

2,826

0,087

0,538

0,033

0,475

0,700

0,280

51,79

4,100

Рік

Нітрити,

Обсяг скидів,
млн.м3
БСК повне,
тис.т
ХСК,
тис.т
Завислі речовини,
тис.т
Сухий залишок,
тис.т
Сульфати,
тис.т
Хлориди,
тис.т
Азот амонійний,
тис.т
Нітрати,
тис.т

Таблиця 2 − Динаміка скиду забруднюючих речовин в складі стічних вод

Відповідно даних динаміка скиду забруднюючих речовин в складі стічних
вод, можна спостерігати збільшення концентрації забруднюючих речовин (табл
2). Найбільші значення по всім показникам спостерігалися у 2013 році.
Одним з факторів забруднення водойм залишається робота очисних споруд
каналізації (ОСК). Основною загальною проблемою майже всіх ОСК області
залишається наднормативне забруднення стічних вод, що скидаються у
поверхневі водойми, азотом амонійним та органічними речовинами. Так,
реконструкція ОСК є вкрай необхідна для 6 районних центрів м.Тульчин,
м.Ямпіль, м.Могилів-Подільський, м.Липовець, м.Гайсин та м.Калинівка.
Крім того, ряд міст та селищ взагалі не мають очисних споруд, скидаючи
нечистоти на поля фільтрації чи відстійники, які не забезпечують необхідної
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якісної очистки – м.Липовець, смт.Томашпіль, смт.Літин, смт.Теплик,
смт.Чечельник. У Чечельнику очисні споруди в експлуатацію не введені. У всіх
вказаних населених пунктах необхідне будівництво очисних споруд каналізації
Однією з найважливіших екологічних проблем є погіршення якості
підземних вод внаслідок локального забруднення, пов’язаного як з техногенним
навантаженням на водоносні горизонти (формування депресій, інтрузії
забруднених вод), так і з майже цілковитим забрудненням ландшафтів і
поверхневих вод (надходження хімічних сполук на орні землі, радіонуклідів
ЧАЕС та ін.). Спостереження за показниками якості води на діючих
водозаборах дають підставу констатувати наявну тенденцію до погіршення
якості води: зростають концентрації нормованих компонентів та збільшується
число показників, за якими води можуть стати некондиційними. Причини
погіршення якості підземних вод − різні і можуть бути наслідком порушення
природної гідрогеохімічної зональності, присутності в водовміщувальних
породах мінералів, що стають джерелом додаткового надходження нормованих
елементів, складної взаємодії природних процесів та різноманітного
техногенного впливу на підземні води.
Великою загрозою у зв’язку з його високою токсичністю є хімічне
забруднення, пов’язане зі стічними водами промислових підприємств.
Найбільшої шкоди здоров’ю людини завдають іонні форми таких
мікроелементів як ртуть, марганець, мідь, свинець, цинк, хром та інші.
Спостереження за показниками якості води на діючих водозаборах дають
підставу констатувати наявну тенденцію до погіршення якості води: зростають
концентрації нормованих компонентів та збільшується число показників, за
якими води можуть стати некондиційними. Причини погіршення якості
підземних вод − різні і можуть бути наслідком порушення природної
гідрогеохімічної зональності, присутності в водовміщувальних породах
мінералів, що стають джерелом додаткового надходження нормованих
елементів, складної взаємодії природних процесів та різноманітного
техногенного впливу на підземні води.
Великою загрозою у зв’язку з його високою токсичністю є хімічне
забруднення, пов’язане зі стічними водами промислових підприємств.
Найбільшої шкоди здоров’ю людини завдають іонні форми таких
мікроелементів як ртуть, марганець, мідь, свинець, цинк, хром та інші.
Таким чином, забруднення природних вод – це процес зміни їх фізичних,
хімічних і біологічних властивостей, що може шкідливо впливати на людину та
інші живі організми, а також обмежувати можливість цільового використання
води.
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ПРИМИНЕНИЕ ИЗОЛИНИЙ В ИССЛЕДОВАНИИ КАЧЕСТВА
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
МАКОВЕЦКАЯ Е.А., ДМИТРЕНКО М.П.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
Артезианские воды — напорные подземные воды, заключенные в
водоносных пластах горных пород между водоупорными слоями. Они залегают
на глубине более 50 м и образуют артезианские бассейны. Каждый из них
содержит воды различного химического состава в зависимости от условий их
формирования. Альтернативным источником водоснабжения г. Одессы
являются межпластовые подземные воды верхнесарматского водоносного
горизонта,
которые
эксплуатируются
артезианскими
скважинами,
пробуренными в разных частях города.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Таблица 1 – Основные характеристики бюветов г. Одессы
Дата
Глубина
Нахождение бювета
открытия
скважины, м
Район: Приморский, пр. Гагарина, 33
10.03.2002
115
Район: Приморский, ул. Академическая, 1
02.09.2001
128
Район: Приморский, Фонтанская дорога, 16
02.09.2001
138
Район: Киевский, пр. акад. Глушко, 1
29.08.2001
137
Район: Киевский, пр. Небесной Сотни, 14
10.03.2002
107.2
Район: Малиновский, ул. Инглези, 1
09.08.2001
112
Район: Малиновский, ул. Ицхака Рабина, 1
23.00.2002
139
Район: Малиновский, ул. Дальницкая, 25
23.03.2002
112.5
Район: Приморский, Старобазарный сквер,3
24.08.2001
135
Район: Приморский, ул. Ольгиевская, 37\ (сквер
13.03.2002
104.3
Мечникова)
Район: Суворовский, ул. Крымская, 71
21.06.2002
117
Район: Малиновский, Михайловская площадь, 19
16.04.2002
117
Район: Киевский, пр. Адмиральский, 31
10.03.2002
106
Район: Малиновский, ул. Космонавтов, 15
01.09.2003
134
Район: Малиновский, ул. Старопортофранковская, 105 11.03.2002
108

Был проведен анализ химического состава воды бюветных комплексов
г. Одессы в разных районах. А именно: общая жесткость, общая щелочность,
сухой остаток. Подземные воды имеют минерализацию в пределах 0,8-1,2 г/дм3,
но в северо-восточной части города их минерализация достигает 3-5 г/дм3.
Кроме повышенной минерализации для такого типа подземных вод характерны
повышенные значения жесткости, щелочности, калия и натрия, поэтому их
использование в питьевых целях возможно лишь после дополнительной
очистки.
Средние значения общей щелочности в подземной воде всех бюветных
комплексов до очистки находятся в пределах нормативного диапазона.
63

Незначительное превышение общей щелочности отмечено лишь в подземной
воде бювета № 11.
Анализируя данные, можно отметить, что подземные воды г. Одесса
являются пресными или слабосолоноватыми и характеризуются высоким
содержанием отдельных ионов (хлориды, сульфаты, минерализация). Часто
подземные воды не удовлетворяют нормативам по величине цветности,
мутности, жесткости. Это соответствует геологическим особенностям
Причерноморского артезианского бассейна. По классификации О.А. Алекина
воды относятся к гидрокарбонатнохлоридным-натриево-кальциевым ІІ типа
(т.е. водам, формирующимся при взаимодействии с различными осадочными
породами). Качество вод в каждом конкретном случае определяется условиями
их формирования и глубиной залегания.
В результате анализа по полученным данным были построены изолинии.
Они являются полезным представлением распространения или содержания
концентраций веществ в окружающей среде. На рис.1 и 2 представлены карты
изолиний двух важных показателей качества подземных вод.

А
Б
Рис. 1. Характеристики подземных вод г. Одесса: А- содержание общей жесткости, Бсухой остаток

На основании проведенных исследований можно отметить, что существуют
отклонения от нормативных значений практически для всех определяемых
показателей минерального состава подземных вод верхнесарматского
водоносного горизонта, эксплуатируемого бюветными комплексами в разных
частях города.
Отображение изменения минерального состава природной воды в форме
изолиний позволяет указать тенденцию увеличения солесодержания и
жесткости в подземной воде в северо-восточном направлении.
Изолинии изменения концентраций минеральных веществ в воде позволяют
спрогнозировать соответствующие технологии водообработки в бюветных
комплексах в зависимости от их расположения.
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УРАХУВАННЯ ГЕОТЕХНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЯК ШЛЯХ
ДО ОПТИМІЗАЦІЇ РЕСУРСІВ І ЕКОЛОГІЧНИХ ДІЯНЬ
ПРИ БУДІВНИЦТВІ В ОДЕСІ
МАРЧЕНКО М.В., МОСІЧЕВА І.І.
ЧАЛАК Я.І., КАЛЬЧЕВ І.К., ЛИХВА М.В., САСІ О.В.
Одеська державна академія будівництва та архітектури,
м. Одеса, Україна
Регіональні та міські геотехнічні особливості можна згрупувати за такими
основними позиціями:
1. Ґрунтові умови: а) наявність ділянок з нереалізованими просадними
процесами; б) нерівномірні в плані рівні залягання позначок підземних вод і, як
наслідок, формування локальних територій, що включають замочені просадні
грунти, які можуть бути віднесені до слабких основ, що включають шар лесу
першого горизонту з модулем деформації менше за 5 МПа; в) стохастичне
поширення майданчиків з наявністю підземних виробок-катакомб, місцями
чітко не виявлених і строго не зафіксованих ні в плані, ні за глибиною та
обсягом.
2. Геоморфологічні відмінності: а) істотний перепад позначок рельєфу міської
забудови і морського узбережжя, потенційно небезпечних, з точки зору
можливої реалізації зсувних процесів, що посилюються зведенням уздовж
узбережжя у бровок схилів "елітних" багатоповерхівок; б) порізаність міської
території в центральній її частині як наслідок генезису яружно-балкових
процесів (Водяна балка / вул. Балківська, Карантинна балка / узвози до порту ‒
Польський і Карантинний, дно Карантинної балки / вул. Деволановський узвіз,
Аркадійська балка / вул. Генуезька; Військова балка / Військовий узвіз).
3. Архітектурні традиції і сучасні тренди: а) щільна суцільна забудова
кварталів центральної історичної частини міста з арковими заїздами в тісні
внутрішні дворики; б) загальна тенденція до суттєвого підвищення
поверховості житлових будинків і, як результат, ‒ в) значне збільшення
інтегральних зовнішніх силових впливів і, як наслідок, підвищення напруженодеформованого стану ґрунтових основ і додаткового навантаження на
конструкції мереж підземних комунікацій; г) практично повна відсутність в
центральній частині міста вільних ділянок для забудови.
4. Потенційна сейсмічна активність різної інтенсивності в залежності від
ґрунтових умов і глибин рівнів підземних вод, що посилює і ускладнює
перераховані вище негативні геотехнічні особливості.
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Таким чином, нове будівництво в центральній частині міста можливо тільки
на вивільнюваних ділянках при повній їх реконструкції зі зносом старих
будинків, що прийшли в повну непридатність, а також з урахуванням
перерахованих вище регіональних і міських геотехнічних особливостей.
На звільненій внаслідок зносу старих будівель ділянці лівого схилу
Карантинної балки, обмеженою Польським і Деволановським узвозами
(перепад позначок близько 10 м) в одному напрямку, і Строгановським мостом /
вул. Грецька, в іншому, запроектовано и виконано будівництво багатоповерхової
офісно-ділової будівлі. З огляду на суттєвий перепад позначок, захист котловану
біля Польського узвозу був влаштований з бурових паль діаметром 600 мм і
довжиною 24 м із заглибленням в підошву котловану до 15 м, а його глибина у
Деволановського узвозу мінімізована. У Строганівського моста з урахуванням
існуючого колектора захисна стінка виконана з задавлених по лідерних
свердловинах призматичних паль перетином 0,35×0,35 м змінної довжини, що
диктується кутом схилу. З боку виробничої будівлі колишнього заводу Опорів і
"боулінгу" влаштування основної стінки з бурових паль змінної довжини з
урахуванням складного рельєфу, вимагало виконання додаткового захисного
ряду з паль діаметром 250 мм. Неоднозначність і нерівномірність геологічної
побудови майданчика вимагали виконання трьох коригувальних динамічних (за
результатами яких до виробництва робіт прийняті палі перерізом 0,35×0,35 м
довжиною 10 м замість 11 м) і семи контрольних статичних випробувань
призматичних паль, результати яких повністю підтвердили надійність
прийнятих рішень по пальовим фундаментам.
Перераховані основні проектно-технологічні та конструкторські рішення
нульового циклу, з урахуванням, в тому числі, складного рельєфу, дозволили
органічно вбудувати в схил балки 10-поверхову будівлю з 3-ярусним
напівпідземним паркінгом, дали можливість наблизити коефіцієнт забудови
плями ділянки до одиниці, а також знизити "стояночне" автомобільне
навантаження у центрі міста. Забудова такого обмеженого існуючими
будівлями, транспортними розв'язками і каналізаційними артеріями виконана
без будь-якого обмеження або призупинки руху транспорту з мінімізацією
екологічних впливів на міське середовище (підрядник "Главстрой") [1].
Практично аналогічні проектно-технологічні та конструкторські рішення
обґрунтували будівництво 10-поверхового житлового будинку з 3-ярусним
напівпідземним паркінгом на перетині вулиць Польської і Жуковського. Різниця
полягала у виконанні основної захисної стінки з боку вул. Польської у вигляді
попарно-паралельного ряду бурових паль, об'єднаних поверху ростверком і
інтегрованих в загальну конструктивну схему фасадної несучої стіни виходить
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на вул. Польська. При цьому будівлю також було вбудовано в лівий схил
Карантинної балки (підрядник СУ-463 тресту "Чорноморгідробуд") [2].
Детальне обстеження житлового будинку по вул. Преображенській, по мірі
виконання першого етапу ремонтних робіт, виявило вищій за 60% знос
матеріалів перекриттів і основної частини несучих стін. Внаслідок чого, було
прийнято рішення про корінну реконструкцію, а, по суті, зведення "впритул" до
існуючої будівлі, нового 6-поверхового житлового будинку на 16 квартир, з
офісними приміщеннями, в межах плану розібраного будинку. Малий двір та
обмеженість площі котловану, інженерно-геологічні умови, розрахункові
навантаження від несучих стін, вимога мінімізації осідання споруджуваного
будинку і, головне, розміри арки-в'їзду, передумовили вибір типу фундаментів.
У проекті були прийняті буроін'єкційні палі довжиною 15 та 17 м і діаметром
325 мм. Свердловини під палі виконувалися малим буровим станком, що входив
в габарити дворового проїзду. Статичні випробування двох робочих паль зі
складу пальового поля підтвердили їх проектну розрахункову несучу здатність,
яка дорівнювала 330 кН.
Геодезичний монiторинг будівництва споруди високоточним геометричним
нивелюванням зафіксував осідання величиною 7 мм, що значно менше за
гранично допустиме. Побудований 6-поверховий з офісними приміщеннями
будинок нормально експлуатується понад 10 років, що підтверджує основні
розрахункові передумови, прийняті проектно-конструкторські та технологічні
рішення по його фундаментно-цокольній частині [3].
Інженерно-геологічні вишукування на майданчику будівництва 10поверхового житлового будинку з напівпідземним паркінгом по вул. Сонячна,
розташованої на правому пологому схилі Аркадійської балки, виявили
наявність підземних виробок-катакомб, які перебували на глибині 17 м і
сумарно займали близько 17% проекції проектного плями забудови. Закладення
виробок за спеціальним проектом виконало спеціалізоване підприємство
"Проходчик". Випробування трьох бурових паль діаметром 600 мм довжиною
13 м до граничного навантаження 1800 Кн зафіксували максимальне осідання,
що не перевищує 7 мм, що значно менше за гранично допустиме. Рекомендації
та висновки по НДР (ВИКОНАВЕЦЬ ‒ кафедра основ і фундаментів ОДАБА)
[4] про можливість збільшення проектної поверховості до 12-ти на тому ж
пальовому полі ЗАБУДОВНИК не прийняв до виконання. Геотехнічний
моніторинг протягом 17 місяців в процесі зведення житлового будинку показав,
що середнє, близьке до стабілізації, осідання будівлі склало 12 мм.
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Загальний висновок:
всебічне врахування та ретельний аналіз регіональних і міських геотехнічних
особливостей і відповідний їм комплекс проектно-технологічних та
конструкторських заходів дозволяє облаштовувати міські невгіддя, максимально
оптимізувати загальні витрати при будівництві та експлуатації будівель і споруд,
отримувати значну "віддачу" від ділянки забудови і при всьому при цьому
зводити к мінімуму екологічне навантаження на міське середовище.
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ КОНСОЛІДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ПРИ БУДІВЕЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ НАМИВНИХ ТЕРИТОРІЙ
МОСІЧЕВА І.І., МАРЧЕНКО М.В. ,ЧАЛАК Я.І., КАЛЬЧЕВ І.К.,
ЛИХВА М.В., САСІ О.В.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
У практиці виробництва днопоглиблювальних робіт на акваторіях морських
портів і підхідних каналах однією з ресурсозберігаючих технологій з
екологічною складовою визнане гідротранспортування розроблюваних ґрунтів
та утворення берегових гідровідвалів з подальшим використанням їх у якості
основ штучних територій.
З огляду на вкрай низьку несучу здатність і надмірну стисливість намивних
мулистих ґрунтів, що складають від 70 до 90% в загальному обсязі ґрунтів
морського днопоглиблення, для можливості використання їх в цій якості
необхідно передбачати проведення спеціальних інженерних заходів з метою
поліпшення їх будівельних властивостей.
В якості таких заходів розглянуто передбудівельне ущільнення ґрунтів з
влаштуванням вертикальних дренажних прорізів (ВДП), що представляють
собою траншеї, засипані дренажним матеріалом (піском) [1, стор. 167].
З метою оцінки ефективності застосування ВДП при передбудівельному
ущільненні намивних мулистих ґрунтів морського днопоглиблення при
утворенні з них основ штучних територій в ґрунтовій лабораторії кафедри
механіки ґрунтів та надійності споруд ОДАБА були виконані модельні
експериментальні дослідження процесу консолідації шару пасти, приготовленої
з мулу суглинистого, відібраного з проміжної зони дослідного гідровідвалу в
лимані Малий Аджалик. Експериментальні дослідження передбачали
проведення наступних чотирьох серій дослідів:
серія І ‒ консолідація досліджуваного шару ґрунту товщиною Н0 = 8,0 cм під
дією рівномірно розподіленого ущільнюючого навантаження Р0 = 0,01 МПа при
двосторонній (вгору і вниз) вертикальній фільтрації порової води;
серіі II, III і IV – те ж, при влаштуванні ВДП глибиною h = 5 см і шириною 2b
= 3см з відстанню між ними 2L, дорівнюючою 40, 20 і 10 см, відповідно.
Результати виконаних дослідів надали можливість представити залежність
осідання (S) зазначеного шару мулової пасти від часу (t) його консолідації.
Встановлено, що такі величини як фільтраційне ( S ф ) та кінцеве (S) осідання
при влаштуванні ВДП істотно відрізняються в меншу сторону. Причому, ця
різниця тим більше, чим менше відстань 2L між ВДП. У виконаних дослідах
максимальна різниця у величинах фільтраційних і кінцевих осідань становила
60 і 37,5%, відповідно, при 2L = 10 см [2].
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Для пояснення зазначеної в дослідах різниці у величинах осідань
випробуваного шару мулової пасти була прийнята гіпотеза про наявність так
званого «пальового ефекту» [3, стор. 94] при влаштуванні ВДП, вираженому, в
даному випадку, в нерівномірному розподілі додаткового зовнішнього
ущільнюючого навантаження ( Р0 ) між ВДП ( Рпр ) і оточуючим її слабким
ґрунтом ( Ргр ).

Рис. 1. Графіки залежностей:
а) зниження величин фільтраційних і кінцевих осідань від відстані між ВДП:
1 ‒ фільтраційні осідання ( S ф ), 2 – кінцеві осідання (S); б) m  f (2L) .

Такий характер розподілу навантаження ( Р0 ) обумовлений двома
причинами: різною стисливістю ущільненого ґрунту (мулу) і матеріалу ВДП
(піску) з одного боку, і однаковою деформацією їх стиснення при рівномірному
осіданні поверхні шару пасти під жорстким штампом ‒ з іншого.
За результатами виконаних дослідів були визначені дослідні значення
досл
інтенсивності навантаження ( Ргр
), що сприймається слабким ґрунтом при
кожній відстані (2L) між ВДП, виходячи з виразу для визначення кінцевого
осідання ( S2досл
L ) в умовах одномірної задачі за формулою згідно [1, стор. 245]:
досл
Ргр
 S2досл
L  Е0 H 0

(1)

де S2досл
L ‒ дослідне значення кінцевого осідання при відстані (2L) між ВДП;
Е0 ‒ модуль деформації ущільненого ґрунту при початковій його вологості
w0  2wL ;
Н 0 ‒ початкова товщина шару ущільнюваного ґрунту.
досл
За отриманими таким чином значеннями навантаження ( Ргр
) був

побудований дослідний графік залежності відношення ( m  Pгрдосл Р0 ) від
відстані (2L) між ВДП, наведений на рис. 1,б.
З використанням зазначеного графіка визначення величини кінцевого
осідання (S) шару намивного мулистого ґрунту товщиною ( Н 0 ), при відомих
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значеннях модуля його деформації ( Е0 ), прикладеного зовнішнього
ущільнюючого навантаження ( Р0 ) і відстані (2L) між ВДП, за пропонованою
методикою проводиться в наступному порядку:
а) за допомогою графіку за отриманим значенням коефіцієнта визначається
величина коефіцієнта ( m );
б) за отриманим значенням коефіцієнта ( m ) і навантаження ( Р0 )
визначається величина навантаження
Pгр  m  P0 ;
(2)
в) за отриманою величиною навантаження ( Ргр ), значенням модуля
деформації ( Е0 ) і потужності шару ущільнюваного ґрунту ( Н 0 ) визначається
величина кінцевого його осідання при влаштуванні ВДП з відстанню (2L) між
S 2 L  Pгр  H 0 E0 .
ними
(3)
Для розрахунку кінцевих осідань натурних товщ намивних мулистих грунтів,
що ущільнюються з влаштуванням ВДП, слід користуватися шкалою значень
2 Lнат , наведеною на рис. 1,б, яка отримана шляхом перерахунку дослідних
значень 2 Lдосл з урахуванням прийнятого масштабу моделювання. При цьому
ширина натурних ВДП приймається дорівнюючою 2b нат  0,6 м, що відповідає
середньому її значенню при влаштуванні ВДП існуючими для цього
механізмами.
При прийнятому в дослідах відношенні   h H0  0,625 і максимальних
нат
значеннях глибини hmax
натурних ВДП, дорівнюючих 3,5 і 5,5 м, графіком

залежності m  f ( 2 Lнат ) , наведеному на рис. 1,б, можна користуватися при
визначенні величин кінцевих осідань реальних шарів намивних мулистих
ґрунтів максимальною потужністю H 0нат
від 5,6 м до 8,8 м.
max
Висновок:
ефективність
застосування
ВДП
при
проведенні
передбудівельного ущільнення намивних мулистих ґрунтів виражена в
скороченні часу досягнення їх кінцевого осідання від чотирьох (при
2Lдосл  40 см) до восьми (при 2Lдосл  10 см) разів у порівнянні з часом
досягнення зазначеного осідання при відсутності ВДП.
Література:
1. Абелев М.Ю. Слабые водонасыщенные глинистые грунты как основания сооружений. –
М.: Стройиздат, 1973. – 288 с.
2. Посуховский А.К., Мосичева И.И. Прогноз осадок оснований искусственных
территорий из намывных илистых грунтов при устройстве вертикальных дренажных
прорезей / А.К. Посуховский, И.И. Мосичева // Вісник ОДАБА. – Одеса: ОДАБА, 2008. –
Вип. 30. – С. 278-283. 3. Марченко А.С. Морские портовые сооружения на слабых грунтах. –
М.: Транспорт, 1976. – 192 с.
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УЛЬТРАФЛОКУЛЯЦИЯ СТОКОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ
НЕБЕСНОВА Т. В.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
Переработка угля с выделением ценных компонентов сопровождается
образованием жидких промышленных отходов в виде хвостов флотационного
углеобогащения, представляющихся собой устойчивую гетерогенную
минеральную суспензию, не поддающуюся разделению стандартными
приемами.
Флокуляция представляет собой один из наиболее эффективных методов
интенсификации процесса сепарации тонкодисперсных суспензий.
Несмотря на продолжительное промышленное применение флокулянтов, их
возможности используются не более, чем на 50%. Поэтому практическую
ценность представляет собой определение оптимальных условий флокулярной
обработки хвостов флотационного углеобогащения при его сепарации и поиск
новых эффективных флокулянтов.
В работе [1] было показано, что эффективность флокуляции может быть
увеличена в несколько раз путем использования соответствующей
гидродинамической обработки (ГО) суспензии сразу после введения в нее
флокулянта, что послужило развитию новой технологии, получившей название
«ультрафлокуляция» (УФ).
В последнее время УФ успешно применяется для сепарации разбавленных
(концентрация менее 1-3 г/л) суспензий и эмульсий при очистке
промышленных стоков и техногенных растворов [2;3].
Из развитой в работах [1-3] теории следует, что УФ позволяет как минимум
в 1,5-2 раза повысить эффективность сепарации не только разбавленных, но и
концентрированных суспензий, образующихся в рудно-обогатительной
промышленности.
Традиционным методом сепарации хвостов флотационного углеобогащения
является сгущение и фильтрпрессование. Использование флокуляции в данном
процессе
позволяет
существенно
увеличить
производительность
сгустительного и обезвоживающего оборудования при одновременном
снижении влажности шлама и остаточной концентрации взвешенных частиц в
фильтрате.
Проведены исследования, направленные на повышение эффективности
процесса
пресс-фильтрационного
разделения
фаз
устойчивых
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концентрированных
угольно-минеральных
суспензий
предварительной
ультрафлокуляцией путем исследования основных закономерностей данного
процесса и определения рациональных условий его ведения.
Ультрафлокулярная обработка суспензии осуществлялась на лабораторной
установке производительностью 3,5 л/ч. В процессе обработки исследуемая
суспензия и 0,1% раствор флокулянта с помощью соответствующих
дозирующих
перистальтических
насосов
непрерывно
подавались
непосредственно на вход проточного цилиндрического ультрафлокулятора,
диаметр и высота ротора которого составляли 30 мм, а зазор между
поверхностью цилиндра и стенками корпуса – 2 мм. Изменяя скорость
вращения ротора, изменяли среднее значение градиента скорости среды G, в
диапазоне от 0 до10000 с-1. Концентрацию флокулянта в суспензии изменяли
путем изменения подачи соответствующего насоса. Общее время обработки
суспензии в УФ составляло, примерно, 6 секунд. В экспериментах без УФгидродинамической обработки смесь суспензии и флокулянта по смесительной
трубке подавалась непосредственно в приемную емкость.
Суспензию, обработанную на ультрафлокуляторе подавали на лабораторную
установку для сгущения и фильтрпрессования. В качестве лабораторного
сгустителя непрерывного действия использовали установку, представляющую
собой вертикально расположенную стеклянную трубку высотой 40 см и
внутренним диаметром 3,5 см, закрытую с обоих концов резиновыми пробками.
В нижней пробке было установлено две трубки, по одной из которых
непосредственно от ультрафлокулятора обрабатываемая суспензия поступала
на высоту 10 см от дна сгустителя, а через вторую трубку с помощью
перистальтического насоса откачивался осадок. В верхней пробке также была
установлена трубка, по которой из сгустителя выходила осветленная вода.
С целью определения влияния УФ-гидродинамической обработки на
качество осветления воды, образцы хвостов углеобогащения с концентрацией
твердого 50 г/л сразу же после обработки в ультрафлокуляторе пропускали
через лабораторный сгуститель и затем – фильтрпресс, после чего осветленную
воду анализировали на светопропускание и оптическую плотность с помощью
оптического анализатора ФЭК – 3.
Проведенные исследования показали, что наличие в хвостах флотационного
углеобогащения большого количества субмикронных частиц является
причиной низкого качества осветления воды, высокого гидравлического
сопротивления осадка и быстрой засоряемости фильтрующей ткани.
Использованиеультрафлокулярнойгидродинамическойобработкипозволяет:
в 2 раза увеличилась степень осветления воды; в 1,25 раза повысить
73

уплотняемость осадка и производительность вертикального сгустителя; в 1,5-2
раза увеличить скорость фильтрации; в 3-4 раза увеличить срок службы
фильтрующих салфеток.
Рациональные условия ведения процесса ультрафлокуляции:
расход флокулянта 60 г/т,
длительность обработки 6 с,
градиент скорости среды 2500 с-1.
Применение технологи предварительной ультрафлокуляции хвостов
флотационного обогащения угля в процессе его сепарации позволяет достичь
эффекта выделения по взвешенным и коллоидным веществам до 97%.
Концентрация минеральных частиц в очищенной водной фазе не превышает
3 г/л, что позволяет повторно ее использовать в качестве рабочей среды в
технологическом процессе обогащения угля.
Выводы:
На основании результатов лабораторных исследований и производственных
испытаний пилотной УФ-установки показано, что ультрафлокуляция обладает
целым рядом преимуществ по сравнению с традиционной флокуляцией, в том
числе: повышает производительность сгустительного оборудования в 1,5 – 2
раза; улучшает степень очистки водной фазы и надежность работы
сепарационного оборудования; снижает расход флокулянтов в 1,5 – 3 раза;
стабилизирует работусгустительного оборудования, т.е. делает процесс мало
чувствительным к колебаниям концентрации суспензии, а также ее
вещественного и дисперсного состава; позволяет работать с более высокими
исходными концентрациями (в 2 – 3 раза) растворов флокулянта, увеличивая
тем самым производительность оборудования для их приготовления.
Литература:
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НАПРЯМИ ЕНЕРГО-РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
НЕДАШКОВСЬКИЙ І.П.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
Ресурсозбереження є одним з головних чинників сталого і ефективного
розвитку суб’єктів господарювання, а в системах водопостачання та
водовідведення тісно пов’язане практично з усіма сферами господарської
діяльності, тому напрями удосконалення та підвищення ефективності
ресурсовикористання охоплюють широке коло різноманітних аспектів
економічного середовища. Але проблема полягає у поточних фінансових та
ресурсних обмеженнях, які потрібні для реалізації масштабних програм і проектів.
Тому для вітчизняних реалій необхідно визначити найбільш оптимальний
комплекс дій і заходів, що дозволить досягти позитивного результату
ресурсозбереження залежно від часової перспективи, створити базис для
подальшого розвитку. Таким чином, процедура визначення перспективних
напрямів ресурсозбереження повинна здійснюватися із дотриманням принципів
управління, серед яких слід виділити найбільш актуальні.
1. Принцип системності, що потребує розгляду ресурсозбереження як системи
взаємозалежних структурних елементів, які мають єдиний напрямок розвитку.
Дотримання даного принципу обумовлює координацію та інтеграцію процесів
ресурсозбереження. Координація означає, що управління повинно здійснюватися
за всіма видами господарської діяльності, інтеграція означає втілення
ресурсозбереження за всіма функціональними складовими діяльності.
2. Принцип оптимальності, який означає, що весь комплекс заходів з
ресурсозбереження має бути найбільш ефективним порівняно із встановленими
критеріями: прибуток, рентабельність, питома ресурсо- і енергомісткість,
конкурентоздатність, рівень соціально-економічного розвитку, питома
ефективність очищення 1 м3 питної або стічної води, тощо. При цьому поставлена
мета повинна досягатися з мінімальними витратами, або при наявних ресурсних
можливостях забезпечуватись одержання найбільшого результату.
3. Принцип безперервності, якій передбачає дотримання майбутньої часової
перспективи ресурсозбереження, узгодженість заходів ресурсозбереження у
часовому інтервалі, а також першочергову реалізацію заходів у відповідності з
реально існуючими недоліками та проблемами ресурсоефективності. При цьому
має бути забезпечена гнучкість заходів, у разі необхідності зміни умов або
коригування процесів ресурсозбереження.
Виходячи з даних принципів, ефективне ресурсовикористання і
ресурсозбереження мають реалізовуватись
при експлуатації систем
водопостачання та водовідведення. Проте упорядкування усіх можливих кроків
щодо досягнення мети ресурсозбереження потребує створення аналітичноінформаційної бази для обґрунтування і прийняття відповідних рішень.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ПРИЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА
ОЛЕЙНИК Т.П., МАКОВЕЦКАЯ Е.А.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры,
г.Одесса, Украина
Вода большинства водных объектов Украины классифицируется как
«загрязненная» и «грязная» (IV-V класс качества). Ввиду высокого уровня
загрязненности поверхностных вод в качестве ресурсной базы необходимо
рассмотреть и реализовать стратегию использования подземных вод Украины,
которые в той или иной степени пригодны для питьевого водоснабжения,
Из общего объема питьевых вод, используемых на хозяйственно-питьевые
нужды, 35% - подземные воды и 65% -поверхностные. Загрязнение
поверхностных вод в значительной степени влияет на качество подземных вод,
которые используются для питья. Наиболее неудовлетворительное качество
подземных вод на юге Украины в Одесской области, загрязненных
пестицидами и нитратами [1].
В Украине наибольшее значение имеют три гидрогеологических бассейна:
Днепровско-Донецкий (на него приходится почти половина всех запасов
подземных вод), Волыно-Подольский, Причерноморский. Распределение
прогнозных подземных вод по регионам неравномерно, что обусловлено
различием геолого-структурных и физико-географических условий различных
регионов Украины. Лучше всего обеспечены подземными водами северные и
западные области страны, на которые приходится 67% ресурсов, а наибольший
дефицит их - в южных областях, где сосредоточено лишь 15% ресурсов [2].
Природные воды Одесской области относятся к Причерноморскому
бассейну и состоят из запасов подземных и поверхностных вод. Запасы
поверхностных вод на территории области распределяются неравномерно.
Северная и центральная части территории характеризуются ограниченными
запасами воды, а юг и запад, которые тяготеют к рекам Днестр и Дунай, имеют
большой запас воды.
Объем добычи подземных вод для данного бассейна составляет 426,625
тыс.м3. Общее использование вод 356,534 тыс. м3 из них на хозяйственнобытовые нужды - 295,657 тыс. м3 [3, с.108]. Территории Одесского региона по
особенностям водопользования и условиями водообеспеченности в пределах
существующих речных бассейнов делят на пять водохозяйственных районов:
Северный,
Центральный,
Пригородный
(Одесса),
Юго-западный,
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Придунайский. Здесь расположено 5732 артезианских скважин, но 44 – 67%
скважин находится в неудовлетворительном состоянии [2, с.145].
Обеспеченность качественной подземной питьевой водой в целом по
области составляет около 30%. Малые населенные пункты в основном
пользуются водой из подземных источников. Главным преимуществом
подземных вод как источников питьевого водоснабжения является
экологическая чистота и постоянство состава, обусловленные значительной
глубиной залегания. Наблюдения за состоянием подземных вод проводится в
соответствии с системой государственного мониторинга Украины (2006 г.).
Причерноморский артезианский бассейн имеет водоносные горизонты пресных
вод в меловых, палеогеновых и антропогеновых отложениях [3, с.105]. Здесь
сосредоточено около 10% подземных пресных вод Украины.
Гидрогеологические условия в регионе сложные, вследствие разнообразия и
невыдержанности
распространения
водоносных
горизонтов
и
слабопроницаемых
пород,
фациальной
изменчивости
литологии
водовмещающих отложений, пестроты качественного состава подземных вод.
Водоносный неогеновый водоносный комплекс распространен практически
повсеместно в Причерноморском бассейне.
Цель работы. Анализ состояния и оценка качества подземных вод Южного
региона Украины на примере Одесской области. Химический состав воды
определяли с использованием арбитражных методов.
Объекты исследования. Подземные воды четырех водохозяйственных
районов Одесской области из скважин: № 1 – Ширяевский район (17 м); № 2, 3
– Раздельнянский (75 м, 14 м) и № 4 – Ивановский район (120 м); № 5 –
Татарбунарский район (170 м); № 6, 7 – Измаильский район (40 м).
Подземные воды Одесской области относятся к зоне неустойчивого и
недостаточного увлажнения, характеризуются изменчивым химическим
составом, который определялся условиями питания, литологическим составом
водовмещающих пород и глубиной залегания. Результаты исследования состава
подземной воды определяют ее как пресная только для проб № 2,4,7, а
остальные относятся к солоноватым с минерализацией 1,3…1,9 г/дм3,
щелочностью (5,5…16,2 мг - экв/дм3) и высоким значением показателя
жесткость общая (9,7…15,5 мг- экв/дм3).
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Рис. 1.Номограмма минерализации подземных вод

Минерализация подземных вод (рис.1) колеблется в пределах от 700 до 1800
мг/дм3, за счет гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов. Значение показателя
перманганатная окисляемость - 15,6 мгО/дм3 в воде Татарбунарского района
указывает на присутствие органических загрязнений, но при этом цветность
воды была невысокой (20 град). В остальных пробах перманганатная
окисляемость не превышала 4 мгО/дм3.
Анализ результатов исследования гидрохимического состава исследуемых
проб характеризуют подземные воды Одесской области как гидрокарбонатные
– хлоридные - натриевые (табл.2).
Таблица 2. Гидрохимическая характеристика подземных вод
Проба Формула Алекина
№1
1.4 –гидрокарбонатный класс, группа кальция, тип третий.
Общая жесткость воды – 15.2 мг-экв/дм³, минерализация – 1,4 г/дм³/
№2
0,8 –гидрокарбонатный класс, группа натрия, тип первый.
Общая жесткость воды – 6,2 мг-экв/дм³, минерализация –0,8г/дм³/
№3
1.1 - хлоридный класс, группа натрий, тип первый, общая
жесткость воды - 6,0 мг -экв/дм3 , минерализация - 1,1 г/дм3.
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№4
№5
№6
№7

0,8 – гидрокарбонатный класс, группа натрия, тип первый,
общая жесткость воды – 4,0 мг -экв/дм3 , минерализация – 0.8 г/дм3.
1,8–гидрокарбонатный класс, группа магния, тип первый,
общая жесткость воды – 15,5 мг -экв/дм3 , минерализация – 1.8 г/дм3.
1,3 - хлоридный класс, группа натрия, тип третий, общая
жесткость воды – 9.7 мг -экв/дм3 , минерализация – 1,3 г/дм3.
0,6 – гидрокарбонатный класс, группа натрия, тип второй,
общая жесткость воды – 4,8 мг -экв/дм3 , минерализация – 0,6 г/дм3.

Вывод
Отличие гидрохимического состава в пробах воды можно связать с
различной глубиной залегания (17…170 м.), условиями формирования или
подпитки водоносного пласта, его литологического состава.
Минеральный состав подземных вод для проб № 2,4,7 позволяет
рассматривать их как питьевые. Остальные подземные воды непригодны для
питьевого водоснабжения без дополнительной обработки.
Литература:
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надр України, Державне науково-виробниче підприємство «Державний
інформаційний геологічний фонд України», 2018. 121 с.
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ДИСПЕРСНИЙ СКЛАД МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД ТА ЙОГО ЗМІНА У
ПРОЦЕСІ ВІДСТОЮВАННЯ В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
ОНИСІМЧУК В.С.
Національний університет водного господарства та природокористування,
м.Рівне, Україна
Дисперсний склад стічних вод визначався за допомогою цифрового USBмікроскопу з подальшою обробкою оптичних зображень на комп’ютері.
Досліджувалася стічна вода, що надходить на очисні споруди м. Рівне, а також
стічна вода на вході та на виході з первинних відстійників. У результаті
досліджень було отримано такі характеристики дисперсного складу стічних
вод:
1. Стічна вода, яка надходить на очисні споруди: - концентрація завислих
речовин знаходиться в межах 180 – 250 мг/дм3; - еквівалентні діаметри
частинок знаходяться в діапазоні 0,01 – 74 мкм; - медіанний діаметр частинок в
середньому становить 28 мкм та коливається в межах від 18 до 35 мкм в
залежності від концентрації завислих речовин та часу відбору проб; - середнє
значення логарифму середньоквадратичного відхилення – 0,52.
2. Стічна вода на вході у первинні відстійники: - концентрація завислих
речовин знаходиться в межах 150 – 250 мг/дм3; - еквівалентні діаметри
частинок знаходяться в діапазоні 0,01 – 58 мкм; - медіанний діаметр частинок в
середньому становить 22 мкм та коливається в межах від 10 до 37 мкм в
залежності від концентрації завислих речовин та часу відбору проб; - середнє
значення логарифму середньоквадратичного відхилення – 0,51.
3. Стічна вода, на виході з первинного відстійника: - концентрація завислих
речовин знаходиться в межах 87 – 173 мг/дм3; - еквівалентні діаметри частинок
знаходяться в діапазоні 0,01 – 47 мкм; - медіанний діаметр частинок в
середньому становить 9 мкм та коливається в межах від 7 до 13 мкм в
залежності від концентрації завислих речовин та часу відбору проб; - Середнє
значення логарифму середньоквадратичного відхилення – 0,4.
Також було проведено дослідження зміни дисперсного складу стічних вод в
процесі відстоювання. Дослідження проводилися на стічній воді, що надходить
на очистку в первинні відстійники та проводилося в лабораторних умовах.
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Визначався вихідний дисперсний склад стічних вод, а також при відстоюванні
протягом 15, 30, 60 та 120 хвилин в лабораторному циліндрі об’ємом 500 дм3.
Вихідна концентрація завислих речовин знаходилася в діапазоні 190 – 250
мг/дм3. Дисперсний склад вихідних стічних вод та після відстоювання протягом
15, 30, 60 та 120 хв наведений на рисунку 1.
Як видно з рисунку 1 у процесі відстоювання протягом перших 15 хвилин
спостерігається осадження частинок еквівалентним діаметром більше 19 мкм та
суттєве зменшення діаметрів частинок, які містяться в стічних водах. При
збільшенні тривалості до 30 хв спостерігається незначне збільшення загальних
еквівалентних діаметрів частинок, що пов’язане з процесом взаємодії частинок
в процесі відстоювання. Подальше збільшення тривалості відстоювання до 60
хв характеризується максимальним еквівалентним діаметром 16 мкм та
зменшенням еквівалениних діаметрів частинок. При тривалості відстоювання
120 хв відбувається повне осадження частинок з еквівалентним діаметром
більше 11 мкм.
4

5

3

2

1

Рис. 1. Зміна дисперсного складу стічних вод у процесі відстоювання:
1– вихідна стічна вода; 2 – тривалість відстоювання 15 хв;
2– тривалість відстоювання 30 хв; 4 – тривалість відстоювання 60 хв; 5 – тривалість
відстоювання 120 хв.
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Така ж ситуація складається і з медіанним діаметром частинок: протягом
перших 15 хв відбувається зменшення медіанного діаметра, який при
відстоюванні протягом наступних 15 хв незначно зростає та знову зменшується
при подальшому збільшенні тривалості відстоювання.
Отже, у процесі очистки міських стічних вод шляхом відстоювання
відбувається зменшення медіанного та еквівалентних діаметрів частинок.
Однак, у дослідженнях спостерігалися також і випадки незначного збільшення
медіанного та еквівалентних діаметрів частинок у процесі очистки в первинних
відстійниках. Це пов’язане з тим, що в процесі осадження частинки можуть
агломеруватися і таким чином збільшувати свій еквівалентний, а відповідно, і
медіанний діаметри. Також це може бути пов’язане з виносом частинок
більшого еквівалентного діаметра, які не встигли осісти у відстійнику, чи з
недостатнім часом перебування стічних вод у відстійниках.
Дослідження зміни дисперсного складу стічних вод в процесі відстоювання
показало, що протягом перших 15 хв відбувається зменшення еквівалентних та
медіанних діаметрів. При подальшому відстоюванні вони незначно
збільшуються, що пов’язане із агломерацією частинок. При подальшому
відстоюванні спостерігається зменшення еквівалентних та медіанних діаметрів
частинок.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В УКРАИНЕ.
ПОЛИЩУК А.А., ГОЛЬЦОВ В.И.
ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал», г. Одесса, Украина
Вода питьевая – это вода, состав которой по органолептическим,
микробиологическим,
паразитологическим,
физико-химическим,
и
радиационным показателям отвечает требованиям государственных стандартов
и санитарного законодательства. Такое определение дают Закон України «Про
питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. N 2918III, ДСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой,
пригодной для потребления человеком» и другие нормативно-правовые
документы. Во главу определения качества питьевой воды обоснованно
ставится ее микробиологическая безопасность. Она достигается на
предприятиях водоснабжения, прежде всего водоподготовкой, включающей
стадию обеззараживания воды.
При выборе технологии обеззараживания (дезинфектанта) обычно
учитывают:
1. Состав исходной воды,
2. Его биологическую активность, надежность обеззараживания,
3. Токсичность его и возможных побочных продуктов (безопасность для
человека и экологии),
4. Доступность сырья и материалов,
5. Простоту технологического решения,
6. Производительность и непрерывность процесса,
7. Его трудоемкость, возможность автоматизации,
8. Эффективность, экономичность технологии, включая устройства,
материалы, реактивы, энергетику, и т.д.,
9. Удобства и предпочтения потребителей.
В целом эффективность процесса обеззараживания зависит от:
 общего содержания микроорганизмов,
 биологических особенностей микроорганизмов, их резистентности,
 бактерицидности дезинфектантов, дозы дезинфектанта,
 устойчивости (пролонгированности) действия дезинфектанта во времени,
 состояния водной среды (хлоропоглощаемость, содержание ООУ,
мутность, буферная емкость воды, рН, температура напр.),
 конструкции и состояния РЧВ (эффективность перемешивания,
хлороемкость),условий проведения процесса (время контакта, условия
смешивания и т.д.), материала и состояния трубопроводов (хлороемкость,
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вторичное заражение).
В настоящее время основными способами обеззараживания воды являются:
-физические – термическая обработка (проще говоря, кипячение), энергоактивационные
методы
(УФ-облучение,
воздействие
ультразвуком),
мембранные технологии;
-химические – введение в воду сильных окислителей (хлора и его
производных (гипохлорита натрия или кальция, хлорамина Б или Т, солей
хлорциануровой кислоты, диоксида хлора), йода, марганцевокислого калия,
перекиси водорода, озона), серебра или других металлов, обладающих
олигодинамическим действием на микроорганизмы, биоцидных органических
веществ (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - ―АКВАТОН- 10‖);
-вообще существует более 200 средств для дезинфекции, но по тем или иным
причинам большая часть из них не может применяться для целей
централизованного водоснабжения.
Сегодня нет универсального, преобладающего по всем характеристикам
метода обеззараживания воды. Однако, по аналогии с известным
общепринятым соотношением цена/качество, по критерию соотношения
цена/эффективность обеззараживания хлор является лидером применения в
процессах обеззараживания питьевой воды.
В случае дополнения или изменения существующей технологии другими
реагентами или материалами, происходит плавный рост стоимости обработки
воды вследствие увеличения эксплуатационных затрат. Для существенного
улучшения эффективности водоподготовки необходимо привлекать новые
технологические процессы – озонирование, УФ-облучение, мембранную
фильтрацию. Тогда необходимо быть готовыми к резкому росту стоимости
обработки воды за счет увеличения, прежде всего капитальных, а также
эксплуатационных затрат.
Основными проблемами для обеспечения микробиологической безопасности
питьевой воды в Украине сегодня являются:
- сбои в поставках и резкое повышение цены хлора и гипохлорита натрия;
- несоответствие
применяемых
технологий
обеззараживания
ухудшающемуся качеству воды источников водоснабжения;
- экологическое состояние природных источников воды, особенно
поверхностных;
- отсутствие у многих водоканалов 2-ой и 3-ей санитарных зон охраны
водозабора и не выполнение требований по ним;
- слабая эффективность работы бассейновых управлений рек;
- увеличение загрязненности общегородских сточных вод и ухудшение
эффективности их очистки на существующих СБО;
- текущее техническое и санитарное состояние распределительных сетей
водоканалов и внутридомовых сетей;
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- проблема оперативности и необходимой достаточности и непрерывности
контроля микробиологической безопасности воды;
- в проекте нового ДСанПіН 2.2.4 – 171 – 10 предлагается замена: ОМЧ при
температуре 36±1оС на ОМЧ при температуре 22±1оС. 1-й показатель
определяется в течение 24±2 часов, 2-й – 48 часов, согласно МУ Санбаканализ
питьевой воды №60 от 03.02.05 г.
Исходя из статистических данных и результатов проведенного анализа,
можно сделать следующие выводы:
1. Есть смысл рассмотреть вопрос о создании региональных резервов
дезинфицирующих средств на случай аварийных и непредвиденных ситуаций.
2. Следует добиваться полного прекращения сброса неочищенных сточных
вод, постепенного уменьшения сброса недостаточно очищенных сточных вод,
обеспечения охраны водоемов от микробного загрязнения путем
обеззараживания сточных вод.
3. В целом контроль и очистка сточных вод (реконструкция очистных
сооружений, внедрение новых технологий) является архиважной проблемой в
свете обеспечения качественной (микробиологически безопасной) питьевой
водой.
4. Замена инфраструктуры подачи воды позволит устранить риски по
микробиологическим параметрам качества питьевой воды в точке соответствия
у потребителя.
5. Возможно, для контроля водопроводных сетей в проекте нового ДСанПіН
2.2.4 – 171 – 10 более целесообразно оставить ОМЧ при температуре 37оС.
Ввиду отсутствия возможности быстрого проведения микробиологического
анализа
необходимы:
высокая
культура
применения
технологий
обеззараживания, выполнение необходимых регламентных работ, анализ
получаемых результатов и выявление возможных негативных трендов.
6. В целом очень важен системный подход при решении вопросов качества
водоснабжения.
7. Состояние,
чистота
источника
водоснабжения,
технология
водоподготовки (в т.ч. обеззараживания), надежность систем подачи воды
(логистика) - три главных составляющих успеха обеспечения качества питьевой
воды в точке соответствия у потребителя.
8. Любое вмешательство, добавление активного агента в природную воду
всегда является риском со всевозможными побочными эффектами. При
хорошем качестве исходной воды и надлежащей логистике это просто не
нужно.
9. В настоящее время главным трендом в ЕС является постепенный уход от
обеззараживания воды. По крайней мере, минимизация процессов дезинфекции
с преимуществом за УФ облучением.
ОБ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ БЕЗОТРЫВНОГО
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ФИЛЬТРОВАНИЯ ВОДНОЙ СУСПЕНЗИИ НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОЛЯКОВ В.Л.
Институт гидромеханики НАН Украины, г.Киев, Украина
На основе математической модели безотрывного фильтрования водной
суспензии исследованы аналитическими методами последствия наращивания
гидравлической нагрузки для эффективности скорых фильтров. Кинетика
осветления описывается безразмерным нелинейным уравнением
S
  S   C  0 V   f  S   C
t
,
(1)
где C , S – объемные концентрации взвешенных, осажденных частиц;  ,

0 – текущий и приведенный коэффициенты фильтрования.
Для 0 V  принято

0 V   0  V l 1 ,
~

(2)
где показатель l может изменяться от 0 до 1. Масштабом для V служит
наименьшее значение из рассматриваемого для него диапазона. На базе
полученного строгого решения математической задачи безотрывного
фильтрования
с
постоянной
скоростью
выполнен
обстоятельный
технологический анализ, включающий определение ключевых технологических
t
параметров – времени защитного действия загрузки p , времени достижения
предельно допустимых потерь напора в ней t h и длительности фильтроцикла
tf

. Вытекающие из него расчетные зависимости преобразованы с целью
выделения в явном виде величины V , которая варьировалась непрерывно или
дискретно в широких пределах. Указанные времена находились с
использованием предельно допустимых выходной концентрации взвеси C* и
t
потерь напора h* . Время p , как функция от V , находилось в два этапа.
S
Сначала подбором вычислялся параметр 0 p из уравнения
S0 p

d



0
   S    



S 0  C* S 0 p  S 0





~

 V l 1
,

а затем искомое время непосредственно по формуле
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(3)

t p V  

S0 p



S0

d
~

   ,

(4)

0

где S – начальная концентрация осажденных частиц суспензии в загрузке.
Вычисление второго технологического времени требовало на первом этапе
решения относительно параметров S 0 h , S eh системы уравнений
d
~

S0 h



S eh

  S       f  
0

 V l  2  h*

,

k

d

S0 h



S eh

  S     
0

~

(5)

 V l 1

,

(6)

где f k S  – коэффициент фильтрации кольматируемого фильтрующего
материала. Время t h устанавливалось при известном значении S 0 h по формуле
th  V

l

S0 h



S0

d
~

   .

(7)
Как правило, ограничение по скорости фильтрования обусловлено
чрезмерным снижением защитной способности загрузки в связи с его
интенсификацией. Существует критическая скорость Vm , при которой фильтр
не в состоянии обеспечить надлежащую степень осветления уже первой порции
суспензии. Надежно рассчитать Vm позволяет формула
1

 ~ 0  1l
Vm  

 ln C*  .

(8)

t
Проведен количественный анализ влияния V на p , t h и в конечном итоге на
fk
tf

. При этом для ,
выбраны известные выражения
~
 S ,V   0 V S m  S 1  S ,
(9)
f k S   1   S   S  3 ,
(10)
где S m – грязеемкость загрузки по отношению к частицам суспензии;  –

коэффициент состава осадка.
При проведении количественного анализа в качестве аргумента для
расчетных функций служила прежде всего скорость V , которая изменялась
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~

непрерывно в 3...5 раз. При этом принимались характерные значения 0  0.02
и 0.03, l  0 и 1. Очевидно, что увеличение гидравлической нагрузки
обусловливает с одной стороны наращивание объемов осветленной суспензии,
а с другой стороны серьезные негативные последствия для технологического
процесса. Таким образом быстрее растут, во-первых, содержание взвеси в
фильтрате, во-вторых, потери напора в загрузке.
t
На рис.1 приведены данные вычислений времен p , h , f при l  0 . Если
~
0  0.02 , то работа фильтра целиком лимитируется качеством фильтрата и
t
t
поэтому кривая 4 здесь одновременно описывает зависимость от V и p , и f . В
случае же хорошосорбирующей загрузки осветлительный технологический
процесс приходится прерывать из-за чрезмерных затрат механической энергии
при 1  V  2.45 . В диапазоне же 2.45  V  2.61 работу фильтра следует
ограничивать во времени вследствие высокого выходного содержания
взвешенного вещества. Особого внимания заслуживает факт падения до нуля
эффективности действия фильтра при приближении V к критическим
~
~
значениям Vm  1.7405 при 0  0.02 и 2.61 при 0  0.03, которые вычислялись
по формуле (8). Таким образом, увеличение V , например, в два раза повлечет
t
обязательное сокращение длительности f примерно в 2.6 раза. В случае же
~
0  0.02 фильтр вообще оказывается неработоспособным.

     

~
~
t p 0 t h ~0 t f 0
t p V  t h V  t f V 
Рис.2. Зависимости
,
,
:
Рис.1. Зависимости
,
,
:
~
~
t
t


0
.
03

1, 3 – p ; 2, 4 – h ;
0
1, 3 –
; 2, 4 – 0  0.02 ; 1, 4
1, 2 – V  2 ; 3, 4 – V  3
t t
t
2, 3 – – p ; h ; сплошные линии – f
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t p, h

~

как функций от параметров 0 (рис.2) и l

Результаты расчетов времен
показали, что существуют интервалы их значений, для которых фактически
tp  0
, то есть реализовать технологический процесс при накладываемых на
него ограничениях в принципе невозможно.
Действительно, на фильтр настолько увеличивается подача дисперсного
загрязнения, что даже усиленная благодаря увеличению  сорбция не в
состоянии справиться с ним. Чтобы добиться все-таки от фильтра требуемой
эффективности в таких случаях необходимо или снижать гидравлическую
~
нагрузку, или принимать специальные меры, способствующие повышению 0 ,
l.
~
Увеличение 0 в пять раз приводит к уменьшению t h примерно в 2.5 раза.
Вместе с тем изменение l от 0 до 1 обусловливает в рассматриваемых условиях
сокращение t h в 1.43 при V  2 и 1.85 раз при V  3 . Намного сложнее
tp

~

на варьирование 0 , l . Формально описывающие

выглядит реакция времени
~
~
t p 0 t p l 

ее функции
,
определены только на части принятых для 0 , l
~ ~

расчетных интервалов. Так, при 0  0 m выделяются два характерных участка.
~
t p 0
На малом первом
быстро растет от 0 до сравнительно большого
значения, отклонение от которого при дальнейшем увеличении V будет

 

 

незначительным. Длительность фильтроцикла может обсуждаться только на
указанных двух участках, причем на первом работа фильтра лимитируется
отчасти качеством фильтрата, отчасти потерями напора, а на втором участке
только потерями. Необходимы углубленные исследования высокоскоростных
режимов фильтрования.
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ПОВЫШЕНИЕ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ПРОГУЛЬНЫЙ В.Й.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры,
г. Одесса, Украина
Значительное количество природных водоемов на территории Украины,
используемых в качестве источников водоснабжения, характеризуется высокой
цветностью воды, малой мутностью и низкими среднегодовыми
температурами.
Высокая цветность воды обуславливается наличием растворенных и
коллоидальных органических веществ, главным образом гуминовых,
выщелачиваемых водой из торфа и почвы, чем выше их концентрация, тем
выше цветность.
Цветение воды связано с развитием фитопланктона, в частности
диатомовых, динофитовых и сине-зеленых водорослей, что приводит к
появлению неприятного запаха и зеленоватого цвета воды, ухудшения
кислородного баланса водоема.
Среди основных причин интенсивного развития сине-зеленых водорослей зарегулированность водоемов и эвтрофикация.
Создание водохранилищ приводит к замедлению течения, фактически к
застою воды. Кроме того, увеличивается поверхность водного зеркала, которая
в свою очередь способствует значительному увеличению поступления световых
лучей и повышению температуры воды.
Однако, основной причиной ―цветения‖ является эвтрофикация. Ведь для
того, чтобы любой живой организм размножался необходимая еда —
питательные вещества. Суть этого явления заложена в самом названии
процесса: ―эвтрофикация‖ происходит от греческого eutrophia, что означает
―хорошее питание‖. Питательными веществами для водорослей являются такие
биогены, как азот и фосфор.
В составе моющих средств, которые есть на рынке Украины, может быть до
40% фосфатов, точнее — триполифосфата натрия. Один грамм триполифосфата
натрия стимулирует образование 5-10 кг водорослей. По подсчетам разных
специалистов в реки, озера и моря Украины ежегодно попадает от 115 до 400
тысяч тонн триполифосфата натрия.
Первым шагом до решения данной проблемы — является отказ от
фосфатных моющих средств. На Западе уже больше 10 лет как отказались от
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применения в быту порошков, которые содержат фосфатные добавки. На
рынках Германии, Италии, Австрии, Голландии и Норвегии продаются лишь
бесфосфатные моющие средства. Производители нашли, как приспособиться к
новым жестким требованиям – вместо фосфатов в стиральные порошки вводят
биологически инертные, экологически безопасные вещества — цеолит.
Используют их уже около четверти века. Опыт показал их преимущества и
подтвердил безвредность. Эта практика принята во всем цивилизованном мире.
Возвращаясь к технологии очистки природной воды, необходимо заметить,
что ―цветение воды‖ и связанные с ним показатели цветности и мутности, это
лишь часть проблем для водопроводных станций. Разбалансированная
эвтрофикация запускает механизм изменения газового режима (снижение
концентрации кислорода), изменения уровня рН, изменения миграции тяжелых
металлов между донными отложениями и водой, отравления и замора рыбы,
образования фенола и сероводорода в донной почве.
Кроме того, используемая технология обеззараживания воды на
водопроводах Украины с применением хлорсодержащих реагентов, приводит к
образованию хлорорганических веществ, которые являются канцерогенами.
Традиционная технология очистки воды таких источников включает
реагентную обработку, отстаивание, осветление, фильтрование и т.д.
Строительство действующих водоочистных сооружения осуществлено во
второй половине прошлого века и к настоящему времени при возросших
требованиях к качеству питьевой воды нуждаются в совершенствовании.
Над совершенствованием технологии очистки высокоцветных вод в пошлом
столетии работали лучшие в этой области отечественные и зарубежные ученые,
исследователи, технологи, конструкторы, выполнено значительное количество
исследований.
До конца 70-х годов осуществлялось интенсивное совершенствование ранее
разработанной технологии, уточнялись технологические приемы и нормы
проектирования.
Однако, в течение последних 30-ти лет из-за экономических трудностей и по
ряду других причин, совершенствованию рассматриваемой технологии
уделялось недостаточно внимания. Поэтому технология, разработанная полвека
назад, стала отставать от современных требований, несмотря на это
строительство водоочистных сооружений с применением устаревшей
технологии осуществляется практически до настоящего времени. Имеются
разработки и внедрения индивидуальных проектов реконструкции
существующей технологии, однако, на общем фоне старения технологии они не
решают общей картины. Несмотря на то, что многие устаревшие типовые
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проекты аннулированы, в виде исключения их строительство продолжает
осуществляться.
Поэтому
вопросы
совершенствования
технологии
действующих
водоочистных сооружений являются весьма актуальными. Ниже рассмотрены
наиболее распространенные технологии, применяемые для решения данной
проблемы.
1. Одним из методов удаления микроводорослей является механическая
ситовая фильтрация. Микрофильтры, как правило, устанавливаются в самом
начале технологического процесса и предназначены для удаления крупных
взвешенных частиц, фито- и зоопланктона. Фильтрация воды происходит под
действием гравитационных сил и не прекращается во время промывки
фильтров. В мировой практике используется оборудование различных типов:
барабанные сита; вращающиеся ленточные сита; дискове сита.
2. Использование для первичного окисления реагентов, не образующих
канцерогенные побочные продукты – двуокись хлора, который, кроме того,
разрушает фенолы (источник неприятного вкуса и запаха); является
эффективным окислителем и дезинфектантом для всех видов микроорганизмов,
включая цисты (Giardia, Cryptosporidium) и вирусов, а также способствует
удалению из воды биопленки, слизи, железа и магния.
3. Сорбция, основанная на применении активированных углей. В технологии
водоподготовки активированный уголь может применяться в виде порошка при
углевании воды или в виде гранул при фильтровании через угольные фильтры.
Первый способ не требует больших капитальных затрат, но характеризуется
избыточным расходом угля.
Применение угольных фильтров сопровождается понижением доз
расходуемого угля, саморегулированием процесса и лучшими условиями труда,
однако требует высоких капитальных затрат, тщательного осветления воды,
большого расхода воды на промывку и громоздкого реагентного хозяйства для
регенерации угля.
Фильтрование воды через слой гранулированного угля или введение в воду
активного порошкообразного угля являются наиболее универсальными
методами удаления из воды растворенных органических веществ природного и
неприродного происхождения.
Поскольку содержание в питьевой воде органических веществ природного
происхождения нормировано только косвенно (по цветности, запахам и
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привкусам воды), а цветность воды обычно достаточно хорошо снижается
коагулированием и хлорированием, активный уголь, являющийся дорогим
материалом, применяется на коммунальных водопроводах главным образом
для удаления веществ, обуславливающих запахи и привкусы воды, а также для
удаления из воды органических загрязнений неприродного происхождения различных детергентов, пестицидов, нефтепродуктов и других токсичных
веществ, попадающих в открытые водоемы со сточными водами городов и
промышленных предприятий.
4. Ультрафильтрация. Мембранное фильтрование основано на принципе
физического барьера, через который подлежащая обработке вода проходит под
определенным давлением. Этот физический барьер – мембрана - может быть
представлен как перфорированная перегородка, отверстия которой
оказываются достаточно малыми для селективного прохода через них
определенных веществ (молекул). Происхождение этих веществ, главным
образом размер их частиц и молекул, размер отверстий в мембранах, а в
некоторых случаях и возможный их заряд находятся в прямой зависимости
друг от друга.
Применение технологии с полыми волоконными мембранами позволяет
обеспечить возможность задержания большинства присутствующих в воде
органических соединений, а в сочетании с активированным углем –
практически всех органических соединений; извлечения из воды практически
всех патогенных микроорганизмов, причем не только выделенных в настоящий
момент, но и потенциально возможных бактерий и вирусов.
5.
Применение
более
эффективных
коагулянтов,
например,
полигексаметиленгуанидин-гидрохлорид (ПГМГ) или «Акватон» в сочетании с
традиционными технологиями очистки.
Следует отметить, что при выборе того или иного метода необходимо
учитывать ряд факторов такие как: качественные характеристики природной
воды, стоимостные показатели при реконструкции и эксплуатации сооружений,
производительность водоочистной станции и др.
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ТЕПЛОВТРАТИ ПРИ ЗБРОДЖУВАННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД
В МЕТАНТЕНКАХ ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ ОБ'ЄМІВ
РУТКОВСЬКА І.З.,ФАБРИКА Ю.М.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
ЖУК В.М.
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Отримання біогазу за рахунок анаеробного зброджування осадів стічних вод
є сьогодні перспективним шляхом розвитку відновлювальних джерел енергії.
Щодня на каналізаційних очисних спорудах (КОС) країн ЄС утворюється
близько 30 тис. тонн осадів у перерахунку на суху речовину [Jiang, 2014], що
відповідає 600 млн. м3/добу осадів вологістю 95%.
Оптимізація теплових режимів біогазових установок має суттєвий вплив на
ефективність роботи як самої біогазової станції, так і КОС в цілому. Наприклад,
на КОС Словаччини витрати теплової енергії на підігрів осадів для
зброджування їх у метантенках становлять більш як (80−85)% від загального
споживання теплової енергії на КОС [Bodik, 2013].
На Львівських КОС у 2019 році йде підготовка до будівництва сучасної
біогазової станції, розрахованої на зброджування в термофільному режимі за
температури 55±2 оС протягом 10 діб суміші сирого осаду та надлишкового
активного мулу загальною кількістю 30 тис. м3 та вологістю 96 % [Проект
реконструкції, 2014]. У двох метантенках об’ємом по 15 тис. м3 кожен
очікується отримання біогазу у кількості 42 тис. м3/добу, що відповідає
продуктивності за метаном 27 тис. м3/добу за його середнього вмісту 65 %. За
проектної теплової потужності біогазової станції 4,8 МВт кількість
надлишкової теплової енергії в літній період року прогнозується на рівні
2,1 МВт, в зимовий період − лише 1,2 МВт, а різниця більшою частиною
зумовлена зростанням тепловтрат в холодну пору року.
Основним технологічним параметром, що впливає на кількісні показники
теплового балансу метантенка, є режим зброджування біомаси. Найбільшого
поширення у світовій практиці отримали мезофільний та термофільний режими
як зброджування осадів стічних вод окремо, так і їх спільного зброджування з
харчовими відходами, рослинною сировиною тощо [Gebreeyessus, 2016].
Сталість температури біомаси в метантенку протягом усього періоду
зброджування є особливо важливою технологічною умовою, яка визначає
техніко-економічну ефективність роботи біогазової установки. Відхилення
температури осадів більш як на 3 оС від оптимальної температури має помітний
негативний вплив на питомий вихід біогазу. Особливо ця вимога актуальна для
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термофільного процесу.
Актуальність проблеми зумовила активні теоретичні та експериментальні
дослідження теплообмінних моделей для метантенків різних типів, форм та
розмірів за умови їх роботи в різних кліматичних умовах та за різних
технологічних режимів [Nixon, 2016; Teleszewski & Żukowski, 2018; Wu &
Bibeau, 2006; Zhelykh, Furdas & Dzeryn, 2016; Колосова, Чеботарева, Сербин,
2011; Фурдас, Желих, 2012].
На підставі аналітичних досліджень підігріву біомаси у невеликих за
об’ємом метантенків для зброджування тваринницьких відходів, виконаних у
роботі [Фурдас, 2012], зроблено висновок, що необхідний тепловий потік для
підігріву біомаси в процесі ферментації більше залежить від об’єму метантенку
та менше – від внутрішньої та зовнішньої температур.
Особливістю метантенків для зброджування осадів стічних вод на КОС є їх
особливо великі габаритні розміри. З одного боку, збільшення об’єму
метантенка зумовлює обернено пропорційне зменшення його питомої поверхні,
яку визначають як відношення площі контакту з зовнішнім повітрям до об’єму
метантенка. Разом з тим, для великогабаритних та високих метантенків на
перший план виходять тепловтрати на конвективну тепловіддачу, що значно
зростають зі збільшенням швидкості вітру. Іншим фактором, який потрібно
враховувати при визначенні максимальних пікових тепловтрат метантенком, є
дощові умови. На відміну від малогабаритних індивідуальних біогазових
установок метантенки КОС є, як правило, надземними спорудами, без будьяких накриттів, що робить їх повністю відкритими для усіх можливих
атмосферних впливів, включаючи поєднання дощу та сильного вітру.
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comparative review. Bioengineering. 2016; 3(15): 1−14.
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Nixon J.D. Designing and optimising anaerobic digestion systems: A multi-objective non-linear goal
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ПОЛИМЕРБЕТОННЫЕ ДРЕНАЖИ В НАПОРНЫХ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ФИЛЬТРАХ
РЯБКОВ М.В
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
Напорные фильтры широко применяются в коммунальном и промышленном
водоснабжении, а также в технологических схемах водоподготовки. Основным
преимуществом напорных фильтров является то, что они выпускаются
промышленностью и, как правило, изготавливаются из стали или
стеклопластика.
Пенополистирольная плавающая загрузка в напорных фильтрах имеет ряд
преимуществ по сравнению с песчаной загрузкой: более легкий вес и
соответственно меньшая интенсивность промывки фильтра, более длительный
фильтроцикл, меньшая истираемость, большие скорости фильтрования.
Важным этапом работы таких фильтров является регенерация загрузки, где
особая роль принадлежит дренажным систем, которые во многом определяют
эксплуатационные характеристики фильтров.
Поэтому главным недостатком таких фильтров являются дренажнораспределительные системы (ДРС), которые изготавливают в виде
перфорированных труб, к отверстиям которых крепится сетка с размером ячеек
не больше 0,5 мм. Такие системы достаточно быстро кольматируются и в них
происходит проскок пенополистирола, из-за чего необходимо устанавливать
улавливатели пенополистирола. Также в процессе эксплуатации этих фильтров
наблюдается ухудшение качества фильтрата из-за коррозии сетки.
Согласно анализам проведенных в работе [1] наиболее подходящим
материалом для дренажных систем скорых пенополистирольных фильтров
является пористый полимербетон, однако предложенные конструкции
дренажей в этих работах не подходят для напорных пенополистирольных
фильтров. Поэтому в работе [2] для напорных фильтров с плавающей загрузкой
были предложены дренажные системы в виде полимербетонных труб. Такая
дренажная система представляет собой центральный коллектор, к которому
монтируются боковые ответвления из пластмассовых перфорированных труб со
слоем полимербетона.
Применение данной конструкции позволит полностью предотвратить
коррозию и унос фильтрующей загрузки. Это значительно упростит
эксплуатацию и повысит надѐжность этих фильтров, т.к. нет необходимости
устраивать дополнительные уловители пенополистирола.
1. Прогульный В.И. Усовершенствование конструкции дренажей фильтров с плавающей загрузкой /В.И.
Прогульный, М.В. Рябков // Комунальне господарство міст, ХНУМГ. –Харків, 2014 Вип.114. –С. 136-138.
2. Прогульный, В. И. Пористый полимербетон в дренажах напорных пенополистирольных фильтров
[Текст] / В. И. Прогульный, Н. А. Гуринчик, М. В. Рябков // Вісник ОДАБА. – 2019. – №74. – С. 147-153.
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ОХОРОНА ПРИРОДНИХ ВОДНИХ ОБ′ЄКТІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ
САМОХВАЛОВА А.І., ОНИЩЕНКО Н.Г.
Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна
В останні роки в багатьох країнах світу особливу занепокоєність викликають
проблеми водокористування. Дана проблема пов’язана не тільки з кількісним
зменшенням природних вод, а й значним погіршенням їх якості. Саме тому
вона стає загальнодержавною у більшості країн світу, зокрема в Україні.
В більшості випадків на якість води впливають не лише природні, але й
антропогенні фактори: скидання відпрацьованих вод, зрошування та
осушування земель, урбанiзацiя, водоспоживання для промислових i
комунальних потреб, утворення водосховищ, агромелiоративнi заходи тощо.
Але в основному забруднення води здебільшого відбувається внаслідок скиду в
неї промислових, побутових та сільськогосподарських відходів. В деяких
водних об´єктах забруднення води настільки велике, що відбулася повна їх
деградація як джерел водопостачання. Оскільки більшість стічних вод містять в
своєму складі різні забруднення органічного та мінерального походження,
величезну кількість бактерій, в тому числі й хвороботворних, а також шкідливі
та отруйні речовин, збільшення скиду стічних вод може призвести до
погіршення якості води водних об'єктів, яке проявляється в зміні фізичних
властивостей води (поява неприємних запахів, присмаків і т. д.); у зміні
хімічного складу води (поява в ній шкідливих речовин), в наявності плаваючих
речовин на поверхні води та відкладанні їх на дні водойм. Також скид
забруднених стічних вод у водні об’єкти може призвести до порушення
природного режиму водойм, а також до погіршення якості води в них.
Всі перераховані зміни відбуваються в результаті того, що більшість річок i
озер є одночасно джерелами водопостачання й приймачами господарськопобутових, промислових i сільськогосподарських скидів.
Вживання води поганої якості відображається на погіршенні стану здоров'я
населення, оскільки призводить до появи багатьох захворювань, таких як
дизентерія, поліеміліт, гастроентерит, гепатит і багато інших. Хвороби,
пов'язані з поганою якістю води є однією з найбільш поширених причин
смертності населення.
Для запобігання забруднення водойм, стічні води, які спускаються в них,
повинні піддаватися попередній очистці на спеціальних очисних спорудах.
Таким чином, в наш час існує нагальна необхідність правильно управляти
якістю всіх типів вод, а ефективний моніторинг – сутність цього управління.
Особлива увага повинна приділятися питанню правильного визначення
необхідного ступеня очистки стічних вод і складу очисних споруд, оскільки
добре очищені стічні води частково вирішують проблему водопостачання.
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СУЧАСНІ КОЛОДЯЗІ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖ
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
СМІРНОВА Г.М., СОРОКІНА В.Е., ІСАКІЄВА О.Г.,
Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна
Одною з основних вимог, що пред’являються до каналізаційних колодязів, є
герметичність. Традиційні бетонні та залізобетонні колодязі морально застаріли
і не відповідають сучасним вимогам.
На сьогоднішній день широко використовують як традиційні бетонні та
залізобетонні колодязі, так і колодязі, виготовлені за новими технологіями.
Однією з вагомих переваг залізобетонних колодязів є їх невисока вартість у
порівнянні з колодязями з інших сучасних матеріалів. З недоліків, пов’язаних з
використанням залізобетонних колодязів, виділяють їх велику вагу і, як
слідство, додаткові витрати при будівництві на транспортування,
розвантаження, додаткову робочу силу і час.
Сьогодні на ринку представлені удосконалені залізобетонні колодязі з
пластиковими вкладишами, що вироблені за сучасними європейськими
технологіями. Їм притаманні наступні переваги, а саме: виготовлені з важкого
бетону з металевим армуванням; спрощення монтажу за рахунок стику «паз гребінь»; герметизації стику виконується за допомогою спеціального розчинуклею з гумовими ущільнювачами; забезпечується можливість монтажу на
кільця старого зразка; для монтажу кілець застосовується траверса, відсутність
монтажних петель поліпшує якість стику і т.д. Внутрішня частина кільця
колодязя, яка футерована пластиковим матеріалом, не піддається корозії, не
вступає в реакцію з жирами, маслами, розчинами солей, кислот, морозостійка,
протиударна.
Пластикові колодязі не мають недоліків, які характерні для залізобетонних.
Пластикові колодязі мають низку переваг таких, як: стійкість до корозії,
замуленню, механічних ударів, перепадів температур, вібростійкість;
морозостійкість; не потребують додаткової обробки; герметичність; легкість
монтажу; екологічність; швидкість монтажу; стійкість до агресивного
середовища;
можливість
змінення
висоти
кільця
або
усього
колодязя;довготривалий строк служби при умові якісного монтажу.
Досвід використання та порівняння залізобетонних, залізобетонних зі
вкладишем і пластикових колодязів дозволяє зробити висновок, що пластикові
колодязі перевершують традиційні колодязі за якістю, строками експлуатації та
ціною.
Пластикові колодязі спростили будівництво колодязів для мереж
водовідведення та зробили їх експлуатацію надійної та доступною.
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АНАЕРОБНО-АЕРОБНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ОСАДІВ
СТІЧНИХ ВОД
СОРОКІНА Н.В.,ФЕСІК Л.О.,НЕДАШКОВСЬКИЙ І.П.,
РЯБКОВА О.С., ТРЕТЯК Є.І.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна
Загальною проблемою для усіх очисних споруд, що використовують
анаеробне зброджування, являється високий вміст з'єднань азоту і фосфору в
зворотних потоках, що поступають з рідкою фазою, відокремлюваною при
зневодненні осаду. Внаслідок розпаду органічної речовини при зброджуванні в
зворотних потоках міститься до 1 − 1,5 г/л амонійного азоту і до 50−150 мг/л
фосфатів. При напрямі цих потоків в голову споруд навантаження по амонію і
фосфатам на спорудження біологічного очищення зростає на 15−20%.
Видалення азоту з цих потоків біологічним шляхом вимагає додаткових
органічних речовин. Подання такої води на спорудження очищення погіршує
умови біологічного видалення фосфатів.
Одним з методів, що дозволяють зменшити вище перелічені недоліки
термофільного метанового зброджування, є аеробна обробка збродженого
осаду у біореакторах, що аеруються. Анаеробно-аеробні методи обробки осаду
раніше були розроблені для стабілізації осаду і поліпшення його
водовіддаючих властивостей. Останнім часом зріс інтерес до цієї технології, у
тому числі ще і як до методу скорочення рециркуляції азоту і зниження викидів
смердючих речовин на очисних спорудах.
Для зниження концентрації азоту і фосфору в зворотних потоках і
інтенсифікації обробки осаду без погіршення його водовіддаючих властивостей
розроблена технологія аеробного біологічного очищення збродженого осаду у
біореакторах, що аеруються. Технологія полягає в поєднанні термофільного
анаеробного зброджування осадів стічних вод і подальшої аеробно-аноксидної
біологічної обробки (рис. 1). Зброджений осад, отриманий при анаеробному
термофільному зброджуванні суміші первинного осаду і ущільненого
активного мулу, поступає у біореактор, що аерується, де відбувається його
біологічна
обробка з часом перебування впродовж трьох діб. Повітря, що
виходить з біореактора, спрямовується на установку біологічного очищення від
смердючих речовин. Оброблений зброджений осад поступає в гравітаційний
мулоущільнювач (близько 36 годин).
Оцінка масового балансу показала переваги запропонованої технології:
скорочення об'ємів споруд за рахунок відмови від промивання, отримання
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ущільненого осаду меншої вологості, зменшення в 2,3 рази винесення завислої
речовини по масі в зворотних потоках в голову споруд.
Таким чином, розроблена технологія дозволяє перетворити недолік
прискореного термофільного процесу зброджування − високий вміст в муловій
воді не повністю деструктированих органічних речовин  в перевагу. При
цьому ці речовини служать субстратом для проведення процесу денітрифікації
амонійного азоту безпосередньо в муловій воді, до процесу зневоднення.

Рис. 1. Технологічна схема двохстадійної обробки осаду стічних вод, що включає
термофільне метанове зброджування і аеробну біологічну обробку збродженого осаду :
1  метантенк (50−53 0С, 5−7 доб); 2 біореактор (30−35 0С, 3−4 доб);
3  фільтр для
очищення газів; 4  механічне зневоднення; 5  мулоущільнювач (при необхідності); 6 
осад первинних відстійників; 7  надмірний активний мул; 8  біогаз в міні-ТЕС, 9 
зброджений осад; 10  повітря, що відводять; 11  повітря; 12  повітря в атмосферу; 13 
аеробно оброблений зброджений осад; 14  флокулянт; 15  осад на утилізацію; 16 
фільтрат (фугат); 17  зливна вода (у голову споруд).

Встановлено, що при стабілізації сухої речовини осаду в розчині активно
відбуваються процеси симультанної нітри-денітрифікації і дефосфатації.
Ефективність видалення біогенних елементів залежить від віку активного мулу
у біореакторі, кисневого і температурного режимів, якості початкового осаду.
Розроблена технологія обробки збродженого осаду у біореакторі, що
аерується, дозволяє:з високою швидкістю провести анаеробну стабілізацію
осаду і понизити вміст азоту і фосфору в потоках, що рециркулюють, від
обробки осаду; для відновлення нітратів до молекулярного азоту
мікроорганізмами використати колоїдні і розчинені органічні речовини
збродженого осаду; видаляти смердючі речовини і покращувати
водовіддаючівластивості збродженого осаду, що дозволяє відмовитися від
стадії промивання.
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КОНДИЦІОНУВАННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД МІНЕРАЛЬНИМИ
РЕАГЕНТАМИ
ФЕСІК Л.О., СОРОКІНА Н.В., КАЩУК М.Ю.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
Метод реагентного кондиціонування служить для зміни структури і
поліпшення властивостей осадів до водовіддачі. Для цього застосовують
мінеральні коагулянти і органічні флокулянти. Обробка мінеральними
коагулянтами забезпечує агрегацію тонкодисперсних і колоїдних часток осаду,
руйнує оболонки гідратів, змінює форми зв'язку вологи з частинками осаду.
Питомий опір осадів фільтрації зменшується до нормативних параметрів
зневоднюючого устаткування: (10−60) ∙1010 – для зброджених і (5−50) ∙1010 см/г
– для сирих осадів.
Вживані мінеральні коагулянти: FeCl3, Fe2(SO4)3, FeSO4, Al2(SO4)3,
негашене вапно СаО, гашене вапно Са(ОН)2. Дози реагентів залежать від виду
осаду, методів його попередньої і подальшої обробки. Дози реагентів для
зброджених осадів більші, ніж для сирих; дози реагентів для термофільно
зброджених більші, ніж для мезофільно зброджених.
FeCl3 – найбільш ефективний коагулянт. Ефективність обробки
збільшується при послідовній обробці хлорним залізом і вапном. При обробці
FeCl3 − рН осідання знижується до 4−5. Вапно нейтралізує кислоти, які
утворюються внаслідок гідролізу коагулянтів, вапно вступає в хімічні реакції з
кислотами і органічними речовинами осаду. При цьому в 2 рази скорочується
витрата коагулянтів, зменшується гниття і поширення запахів. Вапно грає роль
присадного матеріалу, який змінює і підвищує жорсткість структури осаду.
Застосування FeCl3 або інших коагулянтів спільно з СаО отримало поширення
при кондиціонуванні осадів перед механічним зневодненням. Зміна структури
осадів досягається введенням в них, окрім вапна, тирсу, шлаку, золи,
кремнезему і інших присадних матеріалів. Присадні або допоміжні матеріали,
що фільтрують,  інертні, такі, що фільтруються, які істотно не змінюють
заряду часток осаду, але створюють великопористу структуру. Вони вводяться
в осад в сухому вигляді або у вигляді водних суспензій. Дози коагулянтів
визначають залежно від виду осадів. Наприклад, для збродженої промитої
суміші осаду первинних відстійників і надмірного активного мулу: DFeCl3 = 4−6
%; DСаО = 12−20 % маси сухої речовини осаду. Дозуються у вигляді 10 %−х
розчинів. Поставляються на очисні споруди в твердому виді або у вигляді
концентрованих розчинів. FeCl3 викликає корозію металів, тому бажана
поліетиленова тара. Недоліки кондиціонування мінеральними коагулянтами:
великі дози коагулянтів і вартість; велика корозійна здатність ускладнює
транспортування, зберігання, приготування, дозування.Тому застосування
знаходять органічні синтетичні флокулянти  ефективніші і дешевші.
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ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ ЗОЛИ ВИНОСУ
ШЕВЧЕНКО Т. О.
Харківський національний університет міського господарства, Україна
ШЕВЧЕНКО А. О.,ЗЛАТКОВСЬКИЙ О. А.
PRODEKO-ELK Sp. z o.o., м. Елк, Польща
Утворення господарсько-побутових і виробничих стічних вод на території
населених пунктів є одним з найбільш значущих чинників негативного впливу
на стан навколишнього середовища. Повна біологічна очистка міських стічних
вод супроводжується утворенням значних об'ємів осадів. Після зброджування
або механічного зневоднення осади в більшості випадків складуються на
спеціальних мулових майданчиках.
Для реалізації будь-яких існуючих методів переробки осадів стічних вод в
першу чергу слід виконати зневоднення в зв'язку з високою вологістю цих
відходів. Зневоднення проводять в декілька етапів. В першу чергу здійснюють
механічне зневоднення, використовуючи для цього вакуум-фільтри,
центрифуги, фільтр-преси та інші пристрої. Після механічного зневоднення
буде раціональним проведення термічної сушки осаду. Вона дозволяє не тільки
зменшити обсяг осаду, а й здійснити його знезараження.
Для попередньої підготовки осадів перед зневодненням або утилізацією для
зниження питомого опору й поліпшення вологовіддаючих властивостей осадів
внаслідок зміни їх фізико-хімічної структури й форм, зв'язування вологи
застосовують
кондиціонування.
Кондиціонування
осадів
проводять
реагентними й безреагентними методами. У першому випадку відбувається
коагуляція колоїдних часток, що приводить до розриву сольвентних оболонок і
зміни форм зв'язку води, що сприяє зміні структури осаду й поліпшенню його
вологовіддаючих властивостей. У якості коагулянтів використовують розчини
солей заліза, алюмінію, вапна.
Кондиціонування осадів стічних вод є одним з важливих етапів при їх
механічному зневодненні. Ефективність і швидкість протікання процесу
підготовки осадів до зневоднення залежить від обраного методу
кондиціонування. Однак, слід враховувати економічну та екологічну
доцільність обраного методу через те, що від цього залежить склад і структура
одержуваного продукту – зневодненого осаду (кеку). Подальша можливість
утилізації та безпека отриманого продукту в екологічному відношенні
безпосередньо залежить від обраного методу кондиціонування і обробки осадів
стічних вод. Тому вивчення можливості застосування золи виносу
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теплоелектростанцій для кондиціонування надлишкового активного мулу при
зневодненні на камерно-мембранних фільтр-пресах є актуальним питанням.
Метою роботи було вивчення ефективності застосування відходу
виробництва теплової електростанції – золи виносу – для кондиціонування
надлишкового активного мулу при зневодненні на камерно-мембранних фільтрпресах.
В якості випробувального устаткування використовувалася лабораторна
модель камерно-мембранного фільтр-преса; підтвердження лабораторних даних
проведені на пілотному камерно-мембранному фільтр-пресі BM-16.4.30.S
(розмір плит 470 × 470 мм, максимальний тиск 16 бар, площа поверхні 4 м 2,
максимальна товщина осаду 30 мм).
Для кондиціонування осаду комунальних очисних споруд водовідведення в
якості мінеральної добавки була обрана зола виносу теплоелектростанції. Зола
виносу – це тонкодисперсний матеріал розміром менше 0,315 мм, який
утворюється з мінеральної частини твердого палива, що спалюється в
пилоподібному стані, і вловлює золовловлювальними пристроями з димових
газів теплових електростанцій.
Результати експерименту при тиску фільтрування 6 бар представлені в
таблиці 1. Ці результати показують, що зниження відносної вологості осаду при
додаванні мінеральних добавок може не призводити до зниження абсолютного
змісту рідкої фази в фільтраційному осаді.
Таблиця 1 – Залежність тривалості фільтрування, вологості осаду і продуктивності
камерно-мембранного фільтр-преса від дози золи
Доза золи,
% до маси
осаду
0
2
4
6
10
17

Тривалість
фільтрування,
хв.
100
85
35
10
7 (10)
5 (10)

Вологість
кеку, %
89,5
76
66
59
47
40

Продуктивність фільтрування, л/м2 за годину
середня в ході
питома за весь цикл
фільтрування
100
87
115
98
290
200
1000
400
1450
400
2000
400

Проведені експериментальні дослідження показали, що додавання золи
виносу до осадів комунальних очисних споруд в якості мінеральної складової
забезпечує можливість зневоднення отриманих суспензій за допомогою
камерно-мембранного фільтр-преса. При оптимальних дозах 4–5% від маси
вихідного осаду, прогнозована продуктивність очікується на рівні 350 – 400
л/м2 на годину. Отриманий фільтраційний осад має власну вологість близько
60%, щільну, суху структуру, що забезпечує можливість його транспортування
в насипному вигляді.
1. Zlatkovskyi O. Use of Fly Ash for Conditioning Excess Activated Sludge During Dewatering on Chamber
Membrane Filter Presses / O. Zlatkovskyi, A. Shevchenko, T. Shevchenko // Eastern-European Journal of Enterprise
Technologies. – 3/10 (99) 2019. – P. 17–23.
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У МІСЬКОМУ ТА
КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ЭЛЕМЕНТАХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
АФАНАСЬЕВ Б.А., КЕРШ В.Я., ХЛЫЦОВ Н.В.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
Монолитно-каркасное строительство считается наиболее перспективной
технологией возведения зданий. Наряду со многими преимуществами
(оптимизация конструкций, сокращение сроков возведения объектов,
увеличение объемов строительства), монолитная технология имеет и
недостатки. Один из них - необходимость дополнительной теплоизоляции
«мостиков холода», которыми являются монолитные междуэтажные
перекрытия и колонны. В обычной практике плоскость ненесущих стен
смещается наружу, а полости, образованные «утопленными» колоннами и
перекрытиями, заполняются слоем эффективного утеплителя.
Однако, в некоторых проектах балконные плиты, вынесенные за пределы
наружных ограждений здания, являются продолжением междуэтажных
монолитных перекрытий. Остекление балконов не предусмотрено. В этом
случае можно предположить значительные тепловые потери через балконные
плиты и увеличение эксплуатационных расходов на отопление здания.
Очевидна необходимость утепления балконных плит, однако это ведет к
удорожанию строительства. Отсюда задача – определить достаточную площадь
утеплителя на поверхностях балконной плиты, при которой минимизируются
тепловые потери.
Теплотехнический анализ узлов ограждающих конструкций сложной формы
выполнен с привлечением 3D моделирования в программе SolidWorks
Simulation.
Этапы моделирования:
построение 3D моделей отдельных
элементов конструкции здания (рис.1),
создание сборочного узла необходимого для
расчетов;
выбор параметров материалов для 3D
моделей;
выбор тепловых нагрузок, действующих
на 3D модель.
Рис.1. 3D модель фрагмента конструкции здания
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Тепловой режим ограждающих конструкций задан следующим: температура
внутреннего воздуха - +20 oC, наружного - -18 oC, коэффициенты теплоотдачи –
αв=8,7 м2·К/Вт; αн=23,0 м2·К/Вт. Размеры и материал ограждений приняты по
проекту.
Для указанных условий смоделировано распределение температур в сечении
перекрытия и балконной плиты при отсутствии утепления (рис.2.а).

б

а

Рис.2. а - распределение температур в сечении перекрытия и балконной плиты без
утеплителя; б - распределение температур при рекомендуемых размерах
двусторонней изоляции верхней и нижней поверхностей плиты балкона.

На рисунке 2.а виден мостик холода (<0oC) - промерзание плиты перекрытия
на глубину почти 0,5 м, при двусторонней изоляции верхней и нижней
поверхностей плиты балкона (рис. 2.б) промерзание плиты перекрытия
отсутствует. Для расчета теплопотерь фрагмента здания проведен анализ
плотности тепловых потоков.
Последующий анализ распределения температур позволил обосновать
размеры и форму частичной изоляции открытых балконных плит. Рассмотрены
несколько вариантов утепления поверхностей балконной плиты – частичное и
полное. Таким образом был определен оптимальный вариант теплоизоляции,
позволивший уменьшить теплопотери через элементы конструкции здания и
уменьшить затраты на теплоизоляцию.
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
CАМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ
БАРАБАШ И.В., КСЕНШКЕВИЧ Л.Н.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
ЩЕРБИНА О.С.
ООО Баутех-Украина, г. Одесса, Украина
Одним из основных направлений внедрения прогрессивных методов в
бетоноведении является применение литьевой технологии, которая позволяет
резко снизить трудоемкость и энергоемкость процесса укладки бетонной смеси
на плотном гранитном заполнителе, повысить уровень механизации работ,
значительно улучшить условия труда за счет снижения шумовых и
вибрационных воздействий [1, с.1595-1602]. Актуальной становится данная
проблема и для легкобетонных смесей на пористых заполнителях.
Высокие темпы строительства объектов требуют интенсивного набора
прочности бетона, а также повышения его механических характеристики. Более
интенсивный набор прочности бетона может быть осуществлен путем
целенаправленного изменения структуры цементной матрицы как за счет
активации зерен цемента в условиях интенсивных гидродинамических
воздействий на них, так и за счет модификации их ПАВ. Возможность
ускорения процессов структурообразования приобретает особое значение для
монолитных бетонов, твердеющих в условиях площадки.
Управление структурообразованием цементного камня в бетоне и получения
материалов заданного качества основывается на оптимизации технологических
процессов их изготовления. Это, в свою очередь, подразумевает установление
зависимостей, определяющих влияние на прочность легкого бетона
рецептурных и технологических факторов.
В последнее время делаются попытки применения дисперсного армирования
цементной матрицы с помощью базальтовых волокон. Базальтовые волокна
существенно снижают риск деформации цементного теста (2-6 часов после
укладки), а также резко уменьшают опасность образования усадочных трещин
на ранней стадии твердения.
Основным объектом исследований были выбраны высокоподвижные
керамзитобетонные смеси, для приготовления которых в качестве вяжущего
использовался шлакопортландцемент. Экспериментально установлено, что
добавка доменного шлака в количестве 45% обеспечивает наибольшее значение
коэффициента использования вяжущего, поэтому в дальнейших исследованиях
использовался портландцемент с добавкой 45% молотого доменного шлака
(ДСТУ Б.В. 2.7 – 46:2010 ШПЦ ІІІ-А).
Исследовалось влияние механоактивации вяжущего в присутствии
суперпластификатора Супер-ПК и концентрации базальтовой фибры в нем на
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механические характеристики керамзитобетона, твердеющего в нормальных
условиях. Базальтовая фибра представляет собой волокна длиной 12 мм,
диаметром 20 мкм. Для снижения водопоглощения базальтовая фибра
предварительно обрабатывалась кремнийорганическим гидрофобизатором
ГКЖ-11. Расход базальтового волокна варьировался в количестве от 0% до 1%
массы вяжущего.
Исследования проводились по стандартному трехфакторному плану,
содержащему 15 экспериментальных точек. Независимыми рецептурнотехнологическими факторами были приняты:
Х1 - 450 ± 100 кг/м3 – количество вяжущего; Х2 –1 ± 0,5% – количество
пластификатора Супер-ПК; Х3 -0,5 ± 0,5% – количество базальтовой фибры.
В качестве заполнителя применялись кварцевый песок с МКР = 2.2 и
керамзитовый гравий, предварительно обработанный гидрофобизатором ГКЖ11. Расход кварцевого песка колебался в диапазоне от 727 до 812 кг/м 3,
керамзитового гравия от 630 до 715 л/м3. Повышенный расход кварцевого песка
(в сравнении с рядовыми составами бетона его расход увеличен на 10-20%)
связан с необходимостью получения саморасплывающейся бетонной смеси при
незначительных механических воздействиях на них.
Подвижность бетонной смеси определялась по расплыву конуса Абрамса.
Для этого перевернутый конус заполнялся свежеприготовленной бетонной
смесью без уплотнения. Не позже 90 секунд после наполнения конус
поднимался вертикальновверх. Подвижность бетонной смеси в каждой строчке
плана эксперимента (как по раздельной так и по традиционной технологии)
принималась равной 50 см. Заданная подвижность смеси достигалась
корректировкой количества воды затворения в каждой строчке плана.
Экспериментально установлено, что такая подвижность легкобетонной смеси
не требует вибрации при ее укладке в дело. Достаточно небольших
механических усилий для обеспечения ее строго заданной горизонтальной
поверхности.
Применение дисперсного армирования позволяет повысить как
износостойкость так и ударную стойкость бетона. Установлено, что введение
базальтовой фибры в портландцемент совместно с механоактивацией вяжущего
позволяет снизить истираемость бетона с 0,44 до 0,13 г/см 2, а также повысить
ударную прочность бетона почти в 2 раза (по сравнению с контролем).
Предложенный комплекс рецептурно-технологических воздействий позволяет
обеспечить морозостойкость бетона не ниже 350 циклов переменного
замораживания и оттаивания.
1. An experimental research on the fluidity and mechanical properties of high-strength lightweit
self-compacting concrete / [Choi Yun Wang, Kim Yong Jic, Shin Hwa Cheol, Moon Han Young ]//
Cement and Concrete Research.-2006.-№9.- [с.1595-1602].

108

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
БАХТИН Д.С.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
Формирующаяся в последнее десятилетие концепция устойчивой
архитектуры и ее применение специалистами доказывает, что архитектура ХХI
в. может не только сделать современные мегаполисы максимально комфортным
и безопасным пространством для человека, но также способна изменить облик
городов и улучшить их настоящее состояние.
Архитекторы могут обеспечить высокое качество жизни людей и оказать
значительное влияние на восстановление экологического равновесие, создавая
архитектурную среду, которая удовлетворяет потребности человека и в то же
время сохраняет или даже улучшает состояние природы. Такая архитектурная
среда и является устойчивой.
Однозначного определения термина «устойчивая архитектура» в литературе
нет. Отсутствие четких границ в определении иногда позволяет выдать за
устойчивую архитектуру то, что в реальности имеет к ней лишь
опосредованное отношение.
Так, часто употребляются такие понятия как «архитектура высоких
технологий», «энергоэффективное и умное строительство», «биоклиматическая
архитектура», «экологическая архитектура», «экоустойчивое строительство»,
«зеленая архитектура». Содержание всех этих понятий связано не только с
развитием технологий, но и с изменением оценки архитектуры. При этом
далеко не все из них и не в полной мере указывают на качественные признаки
архитектуры как эстетического вида проектной деятельности.
В результате экологического кризиса человечество всерьез задумалось о
необходимости снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и
здоровье человека. В сфере строительства это выразилось в применении
энегосберегающих технологий, использовании экологически чистых
материалов, использовании безопасных технологий при возведении зданий.
Произошла эволюция от энергоэффективной архитектуры – к зеленой
архитектуре, а затем – к устойчивой архитектуре, позволяющей создавать
проекты не только удовлетворяющие потребностям человека, но и
сохраняющие окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла
здания. [1].
Во многих определениях устойчивая архитектура ошибочно сводится к
совокупности технологий, делается акцент на удовлетворение требованиям
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рейтинговых систем оценки, экологию, высокие технологии и экономичность и
определения приобретают социальный, технологический или экономический
уклон. Но архитектура - это не набор показателей. В ней обязателен
концептуальный замысел, собственные выразительные средства, культура,
история, художественность, эстетичность.
Проекты устойчивой архитектуры - это обязательная взаимосвязь
функциональных (польза), технических (прочность) и эстетических (красота)
показателей.
История развития современных мегаполисов привела человечество к
необходимости идти по пути устойчивого развития в области строительства и
архитектуры. [2]. Совершенствуются и принципы устойчивой архитектуры.
Формулируются они разными авторами по-разному, но в совокупности служат
критериями, по которым тот или иной проект можно отнести к устойчивой
архитектуре:
- концептуальность, художественность, эстетичность;
- повышение комфортности и безопасности людей путем улучшения
параметров среды обитания (функциональных, микроклиматических,
эстетических);
- поддержание экологического равновесия между естественными и
искусственными компонентами; применение проектировочных решений с
учетом контекста природной среды;
- возведение экономически выгодных архитектурных проектов;
- снижение потребления природных ресурсов путем использования
энергоэффективных технологий; энергосбережение и использование
возобновляемых природных источников энергии; использование безотходных и
малоотходных промышленных и строительных технологий;
- ориентация на региональные компоненты, на местные природные,
ландшафтные условия; внедрение природного компонента в структуру проекта;
использование растительности как средообразующего фактора;
- целостность
архитектурно-пространственных
решений;
синтез
технологических и эстетических компонентов;
При проектировании объектов устойчивой архитектуры необходимо
комплексное соединение всех компонентов.
Литература:
1. «Наше общее будущее» — Доклад Всемирной комиссии по вопросам
окружающей среды и развития. URL: http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf
2. The 7 Most Sustainable Cities in the World By Lauren Bell
URL:https://gbdmagazine.com/2018/most-sustainable-cities/
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НОВІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІІ У ГРОМАДСЬКОМУ
ТРАНСПОРТІ
ВАЩИНСЬКА О.А., МАРТИНЮК О.
Одеська державна академія будівництва і архітектури, м Одеса, Україна
За прогнозами до 2050 року на планеті буде близько 2,5 мільярда
автомобілів. у Китаї, наприклад, очікують 840 автомобілів на 1000 осіб. В
Пекіні вже зараз є 50-ти смугова траса. Більшість міст, які були спроектовані в
19-му столітті, фізично не в змозі впоратися з такою кількістю автомобілів, а
перебудувати всю дорожню мережу неможливо. Тому в різних країнах уряди
вкладають ресурси у нові технології, які є енергоресурсозберігаючими.
Більшість міст все частіше переходять на громадський енергоефективний та
екологічний транспорт.
Згідно
транспортної
програми
на
2019-2020
роки
КП
«Одесміськелектротранспорт» здійснює оновлення громадського транспорту.
Передбачається закупівля 14-ти електробусів та 67-ми нових багатосекційних
трамваїв, 20 з них для траси «Північ-Південь» міста Одеси.
В результаті кропіткої роботи майстрів тролейбусного депо КП
«Одесміськелектротранспорт» був створений перший електробус. Він був
представлений на першому Одеському екофестивалі. Такий автобус може
працювати від контактної мережі та на автономному ходу, який складає 50
кілометрів. Підприємство до кінця року планує зібрати ще чотири подібних
електробусів.
Багато міст рухаються в напрямку до того, щоб стати «розумним містом».
Це означає використання технологій для удосконалення міських послуг
транспорту. Зараз можливо не виходячи дому запланувати поїздку по місту
громадським транспортом. Технології супутникового спостереження
дозволяють вибрати найбільш раціональний та дешевий маршрут.
Супутникове спостереження вже працює у всіх «містах-міліонниках» і
використовує данні мобільних телефонів для визначення руху людей по місту,
допомагає удосконалювати дорожньо-транспорту мережу та маршрути
громадського транспорту.
Оплата за проїзд у громадському транспорті може здійснюватися
транспортними картками або банківською картою, за допомогою мобільного
додатку. Ця безкоштовна система оплати дозволяє робити доходи перевізників
максимально прозорими, а для пасажирів зручними. Крім того, відпадає
необхідність в кондукторах і здійснюється моніторинг руху пасажирів.
1. Транспорт м. Одеси [Електоний ресурс.Сайт Департаменту транспорта м. Одеса] .-Режим доступа:
http://www.oget.od.ua/ru/catalog/istoriyapredriyatiya//
2.Енергозбереження[Електроний ресурс].- Режим доступа: http://wwwenergosovet.ru/bul_stat.ptp.idd=192
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ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОИЗВОДСТВА. ПРОБЛЕМАТИКА
ВОИНОВ А.П., ЭЛЬКИН Ю.Г.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
На всем пути развития мирового производства свойственное ему вредное
воздействие на природную среду (ПС) возрастает. В нынешний период оно
выросло до весьма высокого уровня и продолжает возрастать с ускорением. В
итоге сформировалась и стала предметом пристального внимания и
беспокойства мирового сообщества проблема защиты ПС от вредного
воздействия на нее производства. Это нашло отражение, в частности, в
документах мирового значения: в Киотском протоколе 1997 года по
сокращению выброса парниковых газов и в Парижском соглашении 2015 года
по климату.
Состояние ПС, экологическая обстановка на континентах, в регионах и
странах различна. Это состояние зависит от действия множества факторов. Чем
значительнее влияние позитивных факторов (факторов защиты) и чем выше
экологическая культура производства, тем состояние ПС лучше.
В последние десятилетия экологическая обстановка в мире, прежде всего
изменение климата, оставалась относительно стабильной в проявлении своих
негативных свойств. Тем не менее, она требовала всемерного развития и
совершенствования средств защиты ПС, чего практически не происходило.
Экологическую обстановку определяют, в основном, промышленные
отрасли производства и транспорт. Среди отраслей мирового производства
наиболее опасной и агрессивной в своем влиянии на ПС отраслью является
энергетика, все ее элементы. Проблематика процессов экологически
рационального получения и использования энергии (электричества и теплоты) в
мире отражена в действующей программе энергосбережения. Установки
мирового сообщества в сфере защиты ПС и сфере обращения с энергией
являются для стран мира важнейшими руководящими положениями,
подлежащими неукоснительному выполнению. Мероприятия программы по
энергосбережению и защите климата Европейского союза способны реально
обеспечить
повышение
экологической
эффективности
применения
действующего оборудования. Значение программы имеет государственный
уровень важности для каждой из стран-участниц. «Закон об энергосбережении»
принят также в Украине.
Действующее отечественное производство, особенно энергетика, отличается
высокой долей изношенного оборудования, уровень экологической
эффективности которого низок. Так, парк котлов, насчитывающий около 60
тысяч агрегатов, более чем на 95% состоит из котлов, израсходовавших более
1,5 – 2,5 ресурсов.
Задача, точнее проблема, повышения уровня экологической эффективности
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функционирования оборудования в отраслях отечественного производства, в
том числе в энергетике, отличается высокой степенью научно- и
организационно-технической сложности, а также высокой ресурсоемкостью.
Тем не менее, опасное состояние окружающей ПС требует активизировать
решение задач проблемы в ближайшем будущем.
На протяжении многотысячелетней истории пребывания на планете
человечество черпало из ПС возможность своего существования и развития, не
оказывая заметного влияния на состояние ПС.
Однако, в прошлом тысячелетии, особенно в его конце, многочисленное
человечество добилось существенно ускоренного развития мирового
производства. Как известно, с середины 19 столетия до середины 20 проходил
индустриальный период – период ускоренного, бурного развития производства.
Затем установился и продолжается ныне стагнационный (без ускорения)
период.
Развитию мирового производства сопутствует усиление его вредного
воздействия на ПС. Ее негативная реакция проявлялась в терпимых формах и
нарастала медленно.
Однако в начале текущего года ответная реакция ПС на все более сильное
вредное воздействие на нее производства впервые резко возросла и достигла
катастрофически высокого уровня климатической аномалии.
В ряде крупных регионов мира произошли и частично продолжаются резкие,
серьезные, бедственные по характеру и по своему масштабу ухудшения
природных условий на местности и в атмосфере: - повышение температура
стратосферы, - повышение скорости ветра до уровня урагана, - выпадение
небывало сильных дождей, - катастрофическое наводнение на массивах земли
большой площади, - опустошительные масштабные лесные пожары и другое.
Происходящие природные катаклизмы чреваты огромным прямым
комплексным ущербом, наносимым человеку, животному миру, растительности
на пострадавших территориях, и ущербом косвенным на остальной территории.
Новые изменения поведения ПС в будущем также не исключены.
Проблема спасения ПС в нынешних условиях по своим свойствам является
впервые вставшей перед человечеством проблемой проблем, грандиозной по
масштабу и уникальной по характеру. Грозная реакция ПС требует от
человечества впервые незамедлительного составления и реализации
действенной программы защиты ПС, которая должна содержать комплекс
мероприятий, имеющих характер прорыва к благополучной экологической
обстановке в мире, которая обеспечивала бы устойчивое нормальное состояние
ПС и гарантировала этим благоприятную перспективу существования и
развития ПС и человечества в будущем. Программа должна охватить комплекс
множества сложных, весьма разнообразных, высокоресурсоемких и предельно
ответственных задач. К особенностям программы следует отнести следующие:
- крайне высокая, глобальная масштабность: касается всех объектов
природы и всех процессов в ней, - неотложность решения поставленных задач, 113

весьма высокая ресурсоемкость, - высокая степень новизны множества
возникших конкретных задач и возможных путей их решения, - предельно
высокая степень влияния на судьбу каждого объекта живой природы и объекта
неживой природы в зоне влияния, - существенная степень связи с каждым
человеком, с его действиями, - высокая степень ответственности результатов
выполнения программы перед ПС, - сложность реализации, безотлагательность решения задач программы.
Надежное прогнозирование дальнейшего развития обстановки в ПС планеты
затруднено отсутствием опыта исследования возникших в ней явлений
подобного масштаба.
Целью обретения нового отношения к ПС является прекращение процесса ее
деградации, то есть искомой высокой целью является стабилизация состояния
ПС и последующее его постепенное улучшение.
Решению задач государственной программы защиты ПС на годы видимой
перспективы следует обеспечить льготное и надежное предоставление
необходимых ресурсов.
Необходимо подчеркнуть, что важным условием успешного выполнения
программы защиты ПС является обеспечение высококачественного управления
процессом ее составления и выполнения во всех ее элементах и на всех этапах
работы над ними. Орган управления реализацией программы должен иметь
высший государственный статус.
Особо важной и сложной частью проблемы защиты ПС является
необходимость осуществить коренное изменение отношения людей к ПС.
Необходимо нынешнее, привычное, созерцательное отношение преобразовать
во внимательное, глубоко осознанное, бережное отношение. Эта
психологическая проблема сложна во всех отношениях, однако без ее решения
программу защиты ПС решать невозможно. Здесь важная роль принадлежит
системе образования. Посредством экологического воспитания и образования
молодежи можно сформировать, в конечном счете, экологическую культуру
общества.
Целенаправленное экологическое воспитание и экологическая грамотность
личности обеспечат усвоение экологических и этических норм, ценностей,
профессиональных навыков, которые будут способствовать формированию
общества с гуманным, эмоционально-нравственным и бережным отношением к
природе.
Вследствие изложенного, в период действия крупной климатической
аномалии, проблема защиты ПС от вредного воздействия производства
многократно обостряется и превращается в проблему спасения ПС. При этом
соответственно возрастает ответственность и необходимый объем
экологической деятельности человечества. Необходимость значительного
возрастания его природоохранной ответственности в этих условиях очевидна.
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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ФАСАДНІ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ
ДМИТРІК Н.О., РИЛОВА Д. Д.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м.Одеса, Україна
Сучасна концепція розумних фасадів з'явилася лише кілька десятків років
тому, і цьому досить посприяли успіхи в хімії та матеріалознавстві. Серед
сучасних фасадних технологій можна виділити найяскравіші системи.
Фасад з водоростей , що виробляє енергію.
Результатом трирічних експериментів групи дизайнерів з компаній
«Splitterwerk Architects» і «Arup» в Німеччині став фасад з водоростей, що
виробляє енергію. Його відтінок - це не просто естетична деталь, насправді, він
створюється мільйонами мікроскопічних водоростей, які живлять нутриєнтами
і киснем для нарощування біомаси. Стимульовані прямим сонячним світлом, ці
швидкорослі зелені клітини нагрівають воду, і це тепло збирається системою і
запасається для використання всередині будівлі.
Дихаючий фасад, який реагує на сонячне світло.
Ця пара веж з Абу-Дабі покрита тонким шаром скла - стильне, але не
ідеальне рішення для пустелі. Тому архітектори з компанії «Aedas»
спроектували спеціальний вторинний сонячний екран, який відображає частину
світла, не загороджуючи перманентно огляд зсередини будівлі. Цього вдалося
досягти завдяки масиву фасеткових скловолоконних розеток, виконаних в стилі
традиційного ісламського орнаменту, які відкриваються і закриваються у
відповідь на температуру фасаду.
Фасад, що поїдає зміг.
У 2011 році хімічна компанія «Alcoa» представила технологію, яка здатна
очищати повітря. Матеріал, що містить діоксид титану, «вичищає» повітря від
токсинів, випускаючи вільні радикали, які здатні знищувати забруднювачі.
Цей матеріал знайшов застосування в недавно створеному сонячному екрані
для госпіталю «Torre de Especialidades» в Мехіко. Госпіталь, покритий
стометрової стіною клітин з матеріалу «Prosolve370e», спроектованої
німецькою компанією «Elegant Embellishments». Ця технологія заснована на
тому ж процесі: у міру того, як повітря фільтрується навколо губчастих
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структур, що активуються ультрафіолетовим випромінюванням, вільні
радикали знищують наявні в ньому забруднювачі, роблячи повітря чистішим.
Металева сітка, що реагує на нагрівання.
Тимчасова інсталяція «Bloom», розроблена професором архітектури Доріс
Кім Сунг, технічно не є фасадом. Але пройде зовсім небагато часу, перш ніж ця
техніка зможе з'явитися і в будівлях.
Дослідження Сунг лежать в сфері біомиметики - тобто способів, якими
архітектура може імітувати живу природу. Цей сонячний екран був створений з
термобіметалів - матеріалу, який фактично є ламінатом двох різних металів,
кожен зі своїм коефіцієнтом теплового розширення. Це означає, що кожна його
сторона по-різному реагує на сонячне світло, стискаючись і розтягуючись з
різною швидкістю - таким чином викликаючи напругу між двома поверхнями і
створюючи ефект скручування. Нагріваючись, тонкі панелі конструкції
завиваються вгору, дозволяючи більшій кількості повітря проходити під ними,
а коли температура падає - вони знову закриваються.
"Природа прагне до самозбереження", - прорік філософ Цицерон. І жителі
мегаполісів теж все частіше стали замислюватися про те, яким буде майбутнє
міст і як поліпшити екологічний фон навколо свого місця проживання.
Одне з найбільш новаторських напрямків містобудування 21 століття проектування будівель і цілих районів за принципами стійкої архітектури, та
розвиток енергоефективних фасадів дуже актуальний. На жаль, в Україні на
сьогоднішній день застосування енергоефективних фасадів є рідкістю.
Вивчення зарубіжного досвіду, розвиток власних наукомістких технологій
сприятливо вплине на сталий розвиток українських міст.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
КЕРШ В.Я., КОЛЕСНИКОВ А.В.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
Основной
современной
тенденцией
в
области
строительного
материаловедения является создание многофункциональных материалов,
удовлетворяющих
одновременно
совокупности
требований:
энергосберегающие свойства, высокие показатели прочности, адгезии и
звукоизоляции, оптимальные экологические и экономические характеристики.
Производство и использование материалов такого рода предполагает
предварительную оценку их качества и компромиссную оптимизацию их
свойств. Современный этап развития исследований в области строительного
материаловедения предполагает использование материалов сложного состава и
структуры. В связи с этой тенденцией рациональным представляется и
последовательное усложнение необходимых на стадии проектирования и
критериев оптимальности строительных композитов. Оно может быть основано
на последовательном процессе группировки отдельных характеристик,
приводящем в итоге к единой глобальной функции оптимальности (рис.1). При
этом обычные используемые при оптимизации характеристики (например,
теплопроводность , прочность при сжатии Rc и изгибе Rb, плотность d)
представимы как критерии первого уровня.

Рис.1. Иерархия критериев оптимальности композиционных материалов

На каждом иерархическом уровне происходит усложнение критериев путем
учета критериев предыдущих уровней. При этом промежуточные парциальные
критерии и, в частности, индекс водостойкости [1], в ряде случаев могут
представлять самостоятельный интерес и быть полезными для исследования и
оптимизации материалов разных классов.
Рассмотрим ряд подобных промежуточных критериев, их смысл и значение
в материаловедении.
1. Структурные критерии. Описывают соотношение структуры и свойств
материала, указывают на эффективность реализации заданных свойств на
основе организованной с помощью управления рецептурно-технологическими
n 1
факторами структурой материала. Они имеют общий вид CSP  P S , где P –
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искомое свойство, n=1,-1, S – мера количества структурных единиц в единице
объема, в простейшем случае – плотность . Примеры структурных критериев:
C d 

1

  – один из критериев теплоизолирующей способности материала.
а)
Велик у легких теплоизолирующих композитов. Варьируя структуру
материала, можно решать задачи структурной оптимизации и, в частности,

задачи на условный максимум C d – искать наименее плотный материал с
заданной
теплопроводностью
(3,
рис.2)
либо
минимизировать
теплопроводность при известной плотности (4, рис.2).

Рис. 2. Задачи структурной оптимизации: 1- границы возможностей структурной
оптимизации, 2- магистральная за-ть коэф. теплопроводности от плотности материала
R
C R 
 – критерии эффективной прочности (при изгибе, сжатии,
б)

адгезионной). Показывает, насколько эффективно организована структура
композита для реализации заданных прочностных характеристик. Велик у
легких, но прочных материалов. Такие критерии могут быть использованы для
решения оптимизационных задач, подобных рассмотренным выше.
2.Относительные критерии. Эффективность при совместном учете свойств с
тенденцией к антибатным изменениям (например, прочность R –
теплопроводность ). Показывают, на сколько увеличится нежелательное
CR 

Pd
Pud –

свойство при увеличении желательного на одну единицу. Общий вид:
отношение показателей желательного свойства Pd к показателю нежелательного
C R 

R

 – показатель эффективности отношения прочность –
Pud. Пример:
теплопроводность. Велик у энергосберегающих материалов повышенной
прочности.
Поскольку
оба
этих
свойства
являются
структурно
обусловленными, эти критерии представимы как комбинированные по
отношению к структурным.
3.Условные критерии. Определяют степень изменения свойств материала
при условии изменения технологических факторов его изготовления либо
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Cc 

Pc
 100%
P
. Это отношение

экстремального воздействия. Общий вид
условной характеристики к исходной. Велик у материалов, устойчивых к
воздействиям. Один из используемых критериев этого вида – коэффициент
Kp 

Rw
Rd ,

размягчения
равный отношению прочностей материала в
водонасыщенном и сухом состоянии. Так, коэффициент размягчения для сухого
К

 0,4  0,5

р
гипса
, у гипсовых композитов с рыхлыми неводостойкими
наполнителями (например, перлит) – еще меньше, вплоть до
самопроизвольного
разрушения
во
влажном
состоянии.
Создание
многокомпонентных
материалов
на
основе
гипса
(например,
гипсоцементношлаковых вяжущих – ГЦШВ) и применение гидрофобизации
К

 0,7  0,8

позволяет получать водостойкие материалы на основе гипса ( р
) [2].
4. Комбинированные критерии. Дальнейшим шагом на пути синтеза единого
глобального критерия оптимальности строительного композита является их
комбинация. Наиболее обоснованным представляется использование
произведение степеней критериев предыдущего уровня в нормированном виде
Ci 

Ci
C max , где нормирование производится на максимальное значение свойства

в группе либо на интервал изменения свойства
Ccomb   Ci

Ci 

Ci  C min
C max  C min

. Комбинации

ni

i
критериев осуществляются по правилу
Такое введение комбинированных критериев имеет смысл одновременного
выполнения условий оптимальности по всем критериям предыдущего уровня.
Вариант
комбинированного
критерия
–
индекс
водостойкости

Ê

w



Rw. 2
Rd

 R K
w
p

, равный произведению прочности в водонасыщенном
состоянии (один критерий) на коэффициент размягчения (второй критерий).
Эффективное применение индекса водостойкости в процессе оптимизации
теплозвукоизолирующих строительных композитов [1] подтверждает
перспективность стратегии синтеза индивидуальных и частных критериев
оптимальности.
1. Фощ А.В. Оцінка якості гідрофобізуючих добавок та їх вплив на водостійкість гіпсу /
А.В. Фош, В.Я. Керш, А.В. Колесніков //. Зб. праць УкрДУЗТ, Харьків -2015р - вип. №157С.49-53. 2. Коровяков В.Ф. Перспективы применения водостойких гипсовых вяжущих в
современном строительстве // Повышение эффективности производства и применения
гипсовых материалов и изделий: матер. Всеросс. семинара. М.: 2002. С. 51—56.
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TAKING INTO ACCOUNT THE EMISSION OF FUEL VAPOR
IN CRITERIA-BASED ASSESSMENT OF ECOLOGICAL SAFETY LEVEL
OF VEHICLE EXPLOITATION PROCESS
KONDRATENKO O.M., GAPONOVA A.S., MUZYKA B.V.,
VERZUN V.V., PODOLYAKO N.M.
National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
In implementation of complex criteria-based assessment of ecological safety (ES)
level of power plants (PP) with reciprocating internal combustion engine (RICE)
exploitation process it retional to use the mathematical apparatus of complex fuel and
ecological criterion of Prof. I.V. Parsadanov Kfe that described by formula (1) in
monograph [1] and improved in monograph [2].
It its structure (see formula (1)) there is value of total mass hourly emission of
accounting pollutants Σ(Ak∙Gk) (in kg/h) that is the sum of products of magnitude of
mass hourly emission of k-th legislative normalized pollutant Gk in RICE exhaust gas
(EG) flow on magnitude of coefficient of ponderability Ak of such pollutant.
For solving of this task we propose to supplement the value Σ(Ak∙Gk) of the
component А(RB)∙G(RB) and to obtain its magnitudes by formula (2).

Z e Pf 
3600 
 1000 
К fe  e  1   1000 
 1
H u  g e  Z f Pf   Z e Pf  
3600  N e M кр , nкв 
1


 1000
h
H u  G fuel
1    f    Ak  Gk  / G fuel
m 1
, ‰, (1)
h

  Ak  Gk   APM   G PM   A NOx   G NOx  

m 1

 ACn H m   GCn H m   ACO   GCO   ARB   GRB  , kg/h,

(2)
where А(PM) = 200; А(NOx) = 41,1; А(CnHm) = 3,16; А(CO) = 1,0 [1]; A(RB) =
= Afuel = 38,4 [2]; Hu = 42,7 MJ/kg; ζ = 1,0; f = 1,0 [1].
In the study implemented the calculated assessment for following 4 variants.
Variant A – «Reference» – with out accounting of emission of moror fuel vapour.
Variant B – «Large reservoir breathing affect» – with accounting of emission of
moror fuel vapour caused by large reservoir breathing effect.
Variant C – «Small reservoir breathing affect» – with accounting of emission of
moror fuel vapour caused by small reservoir breathing effect.
Variant D – «Full» – with accounting of emission of moror fuel vapour caused
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both by large and small reservoir breathing effects.
On the Fig. 1 are illustrated the distribution of magnitudes of criterion Kfe on
regimes of standardized steady testing cycle ESC (UNECE Regulations № 49) for
autotractor diesel engine D21A1 (2Ch10.5/12 in accordance with GOST 10150-2014)
and for all variants of the calculated study. On the Fig. 2 are illustrated such
distribution of value of relative change of the criterion δKfe.
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Figure 1 – Distribution of magnitudes of criterion Kfe on regimes
of standardized steady testing cycle ESC for autotractor diesel engine 2Ch10.5/12
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Figure 2 – Distribution of magnitudes of value δKfe on regimes
of standardized steady testing cycle ESC for autotractor diesel engine 2Ch10.5/12

On Fig. 1 and 2 can be seen that taking into account the phenomenon of small
reservoir breathing has little effect on middle exploitation magnitudes of the criterion
Kfe, namely up to 0.25 %, taking into account the phenomenon of large reservoir
breathing has essential – up to 6.25 % and the total influence are qual 6.75 %.
1. Parsadanov I.V. (2003). Improving the quality and competitiveness of diesel engines based on
complex fuel and ecological criteria: Monograph. Kharkiv. Publ. Center NTU ―KhPI‖. 244 p. ISBN 966593-319-1.
2. Kondratenko O.M. (2019). Metrological aspects of complex criteria-based assessment of ecological
safety level of exploitation of reciprocating engines of power plants : Monograph. Kharkiv. Publ. Style-Izdat.
532 p. ISBN 978-617-7738-33-5.
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TAKING INTO ACCOUNT THE EMISSION OF CARTER GASES
IN CRITERIA-BASED ASSESSMENT OF ECOLOGICAL SAFETY LEVEL
OF RECIPROCATING ICE EXPLOITATION PROCESS
KONDRATENKO O.M., GAPONOVA A.S., MUZYKA B.V.,
VERZUN V.V., PODOLYAKO N.M.
National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
When carrying out the complex criteria-based assessment of ecological safety (ES)
level of power plants (PP) with reciprocating internal combustion engine (RICE)
exploitation process it retional to use the mathematical apparatus of complex fuel and
ecological criterion of Prof. I.V. Parsadanov Kfe that described by formula (1)
improved in monograph [1]. It its structure (see formula (1)) there is value of total
mass hourly emission of accounting pollutants Σ(Ak∙Gk) (in kg/h) that is the sum of
products of magnitude of mass hourly emission of k-th legislative normalized
pollutant Gk in RICE exhaust gas (EG) flow on magnitude of coefficient of
ponderability Ak of such pollutant. For solving of this task we propose to supplement
the value Σ(Ak∙Gk) of the component А(CG)∙G(CG) and to obtain its magnitudes by
formula (2).





3600 N e M кр , nкв
H u  G fuel



 
   



Z e Pf
 1000 
 1 
 Z f Pf  Z e Pf 


1

 1000, ‰,
h
1    f    Ak  Gk  / G fuel

К fe  e  1   1000 

3600
H u  ge

(1)

m 1

  Ak  Gk   APM   G PM   ANOx   G NOx  
h

m 1

 ACn H m   G Cn H m   ACO   G CO   ACG   G CG 

, kg/h,

(2)

where А(PM) = 200; А(NOx) = 41,1; А(CnHm) = 3,16; А(CO) = 1,0 [1]; Hu = 42,7
MJ/kg; ζ = 1,0; f = 1,0 [1].
ACG 

AEG 

AEG  G CG
 Aair  G CG
 Aoil  G CG
EG
air
oil

APM  GPM

,

GCG
 ANOx  GNOx  ACnHm  GCnHm  ACO  GCO
,
GPM  GNOx  GCnHm  GCO

(3)
(4)

CG
CG
where G CG
, G air
, G oil
, GCG – mass hourly emission with carter gas (CG) flow of EG
EG
with PM, pure air of frech charge, motor oil vapour and CD as itself, kg/h; Aair = 0;
Aoil = Afuel = 38,4 [1]; А(EG) = 34,3; А(СG) = 25,5.
On the Fig. 1 are illustrated the distribution of magnitudes of values А(CG) and
G(CG) on the field of operational regimes of autotractor diesel engine D21A1
(2Ch10.5/12 in accordance with GOST 10150-2014).
In the study implemented the calculated assessment for following 4 variants.
Variant A – «Reference» – with out accounting of emission of CG, that is G(CG) =
= G(CG)b = 0 kg/h. Variant B – «Desirable» – CG emission corresponds to the
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recommended for technically serviceable diesel RICE of modern design, that is
G(CG) = G(CG)D21А1 ∙ 0,05. Variant C – «Basic» – CG emission corresponds to the
typical for technically serviceable diesel engine 2Ch10.5/12, that is G(CG) =
= G(CG)D21А1. Variant D – «Extreme » – CG emission corresponds to the
recommended for diesel RICE that are in extreme technical state, that is G(CG) =
= G(CG)D21А1 ∙ 2,0. On the Fig. 2 are illustrated the distribution of magnitudes of
criterion Kfe on regimes of standardized steady testing cycle ESC (UNECE Regulations № 49) for autotractor diesel engine D21A1 and for all variants of the
calculated study.
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Figure 1 – Distribution of magnitudes of values А(CG) and G(CG)
on the field of operational regimes of autotractor diesel engine D21A1
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Figure 2 – Distribution of magnitudes of criterion Kfe on regimes
of standardized steady testing cycle ESC for autotractor diesel engine 2Ch10.5/12

On Fig. 1 and 2 can be seen that taking into account the CG emission has a
significant impact on middle exploitation magnitudes of the criterion Kfe: for Variant
B up to 9 %, for Variant C up to 66.5 %, for Variant D up to 80 % in comparison
with Variant A.
1. Kondratenko O.M. (2019). Metrological aspects of complex criteria-based assessment of
ecological safety level of exploitation of reciprocating engines of power plants : Monograph.
Kharkiv. Publ. Style-Izdat. 532 p. ISBN 978-617-7738-33-5.
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RESULTS OF CRITERIA-BASED ASSESSMENT OF EFFICIENCY
OF APPLICATION OF DPF FOR DIESEL ENGINE WITH TAKING INTO
ACCOUNT OF ITS HYDRAULIC RESISTANCE
KONDRATENKO O.M., KOVALENKO S.A.
National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
Power plants (PP) with diesel reciprocating internal combustion engines (RICE)
are the powerful source of factors which characterized ecological safety (ES) level of
they exploitation process. The provision of a legislative established ES level for PP
with RICE exploitation process should be based on methodological bases – ESMS or
ecological safety management systems, as well as the use of devices and systems for
neutralization of pollutants in the exhaust gas (EG) flow [1, 2]. Particulate matter
(PM) that containing unburned hydrocarbons of motor fuel and oil which has
carcinogenic and mutagenic effect occupy the second place from the legislatively
normalized pollutants in EG of diesel engines in terms of the reduced toxicity [1–3].
In order to reduce the PM mass emission in the EG flow of diesel engine, particulate
filters (DPF) of various designs and principles of operation are used [1]. However,
such devices are characterized by less than 100 % operational efficiency and
significant hydraulic resistance (HR), which changes periodically during exploitation
process [1]. At present, no single criterion has been created for assessment of the
effectiveness of ESMS [1], so it is possible to use the mathematical apparatus of the
complex fuel-ecological criterion for prof. I.V. Parsadanov described in [3] and
improved in [2]. In this case, the use of DPF should have an impact on the magnitude
of such criterion at the same time positively – by reducing the monetary cost of
compensation for environmental damage from contamination of it with legalative
normalized pollutants with EG by their purification from PM; and negatively – by
increasing the fuel consumption of diesel engine to overcome the extra HR in the
exhaust system.
In studies [2, 3] described several models of operation of diesel RICE for various
purposes, including standardized steady test cycles, from which a 13-mode cycle for
passenger mechanical motor vehicles, minibuses and trucks should be distinguished
(UNECE Regulation No. 49) and in the first approximation it can be considered as a
exploitation model of the emergency rescue equipment units of the SES of Ukraine
which are on combat duty. This study was performed on the example of a 2Ch10.5/12
autotractor diesel engine, the main technical and economic characteristics of which
were obtained experimentally and described in the sources [2, 3] as well as of DPF
developed and described in [1]. The main parameters of selected exploitation model
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and the legislative established requirements for diesel EG toxicity in a historical
retrospective are summarized in a monograph [3]. Information about the HR of DPF
ΔPDPF and its purification efficiency КPE(GPM) and also about the addition fuel
consumption by RICE to overcome of DPF backpressure ΔGfuel was obtained from
the appropriate mathematical models developed and described in [1].
The full range of possible variants of calculated study includes 11 items, a list,
descriptions and parameters of the most important of which are summarized in Table.
1, and the distribution over the factor plane is shown in Fig. 1, in which the shaded
area depicts the inter-regeneration period (IRP) of the DPF operation process.
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Figure 1 – Distribution of variants of calculated study
on the DPF operation process factor plane

Table 1 – Parameters of the most important variants of calculated study
Variant

Parameter
КPE(GPM) ΔРDPF Place in IRP
Marking
Title
%
kPa
A
Basic
0
0
–
B
Initial with ideal fluid
63
0
beginning
F
Real beginning of IRP
63
4
beginning
H
IRP of constant efficiency
63
20
end
J
Real end of IRP
71
20
end

The results of the criteria-based assessment for the selected variants of the
calculated study for both methods of obtaining the individual regime values of the
criterion Kfe and its constituents for the 2Ch10.5/12 diesel engine that operates on a
13-mode cycle are shown in Fig. 2 and 3 in accordance with the use of specific
effective and indicator indicators of RICE operation. The main results of the
comparative calculation study - the average operational values of the complex fuelecological criterion for all variants of the calculation are illustrated in Fig. 4.
From the number of all variants of «settings» of the mathematical apparatus of Kfe
criterion, including the original version from monograph [3], the highest sensitivity to
changes in mass hourly emissions of PM and mass hourly fuel consumption by
diesel, which on average for all variants of calculation is 9.3 %, the reason for which
is the fact that the equipment of its exhaust system of the DPF with its HR is the
variant with the use of specific effective components.
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The variant with using specific indicator components has less sensitivity 7.4 %,
that is in 1.26 times. In this case, the use of specific indicator components in the
structure of the Kfe criterion, although it gives a worse resolution ability, should be
preferred because of the possibility to obtain an estimate of the fuel-ecological
efficiency of idling and low effective power regimes. It is therefore recommended to
prefer the use of specific indicator components in its resolution structure.
Кфтч = 0 %, ΔР = 0 кПа
Кфтч = 63 %, ΔР = 0 кПа
Кфтч = 63 %, ΔР = 4 кПа
Кфтч = 63 %, ΔР = 20 кПа
Кфтч = 71 %, ΔР = 20 кПа
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Figure 2 – Results of estimation of fuel-ecological efficiency of exploitation process of diesel
engine 2Ch10.5/12 with DPF with using of criterion Kfe by 13-mode test cycle for specific
effective values of its components
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Figure 3 – Calculated obtained magnitudes of the middle exploitational values
of Kfe criterion for different variants the study
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Figure 4 – Calculated obtained magnitudes of relative differences of middle exploitational
values of criterion Kfe variants the study for taking into account the operational performance
of DPF at different stages of its IRP in comparison with the basic variant
1. Vambol S.O., Vambol V.V., Kondratenko O.M., Mishchenko I.V. (2018), Criteria based assessment
of level of ecological safety of process of exploitation of power plants: Monograph, Kharkiv, Publ. StylIzdat, 320 p.
2. Kondratenko O.M. (2019). Metrological aspects of complex criteria-based assessment of ecological
safety level of exploitation of reciprocating engines of power plants: Monograph. Kharkiv. Publ. Style-Izdat.
532 p.
3. Parsadanov I.V. (2003). Improving the quality and competitiveness of diesel engines based on
complex fuel and ecological criteria: Monograph. Kharkiv. Publ. Center NTU ―KhPI‖. 244 p.
4. Kondratenko O.M., Chernobay G.O., Derkach Ju.F., Kovalenko S.A. (2019), Features of
determination of the efficiency of devices for improvement of ecological safety level of vehicles with
reciprocating ICE exploitation. Internal combustion engines. № 2. рр. 36–44. DOI: 10.20998/04198719.2019.2.07.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭКОДОМОВ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В УКРАИНЕ
КРАМАРЕНКО М.О., МАКОВЕЦКАЯ Е.А.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина
С ростом городов возникает множество проблем, одна из которых
экологическое неблагополучие в крупных городах. Это загрязнение воздуха,
воды, почвы, рост количества различных заболеваний и аллергий, а самое
главное скопление большого количества отходов (ТБО) в городах. Человек 80%
своей жизни проводит в здании и не замечает недостатка влаги, солнечного
света и кислорода. Человеческая деятельность энергетически затратна: около
40% энергии потребляют здания, 23% - транспорт, 27% - промышленность.
В Европе существует следующая классификация зданий в зависимости от их
уровня энергопотребления: «старое здание» (здания построенные до 1970-х
годов) — они требуют для своего отопления около 300 кВт∙ч/м2год; «новое
здание» (которые строились с 1970-х до 2000 г.) — 150 кВт∙ч/м2год; «дом
низкого потребления энергии» — 60 кВт∙ч/м2год; «пассивный дом» —
15 кВт∙ч/м2год; «дом нулевой энергии» (здание, инженерно оснащенное так,
чтобы потреблять исключительно только ту энергию, которую само и
вырабатывает) — 0 кВт∙ч/м2год; «дом плюс энергии» или «активный дом»
(здание, которое с помощью установленного на нем инженерного
оборудования: солнечных батарей, коллекторов, тепловых насосов,
рекуператоров и т.п. вырабатывало бы больше энергии, чем само потребляло).
Все экостроительство держится на «зеленых» технологиях: при
проектировании применяют законы и формы живой природы; используют
альтернативные источники энергии (энергию солнца, ветра, воды);
примененяют экологичные материалы, которые создают здоровый
микроклимат в доме и не наносят вреда окружающей среде при их утилизации.
Экодом (экологичный дом) – это дом с комфортной для жизни человека
атмосферой, энергонезависимый, ресурсосберегающий и не оказывающий
негативного воздействия на окружающую среду.
Пассивным домом (энергоэффективным домом) принято называть дом с
малым энергопотреблением и крайне низким нормативным уровнем потерь
тепла. Пассивный дом потребляет на 90% меньше тепловой энергии, чем
обычное здание. Параметры стандарта пассивного дома одинаковы во всем
мире [1].
Пассивный дом, должен соответствовать следующим параметрам: удельный
расход тепловой энергии на отопление - менее 15 кВт∙ч/м2 в год; расчетная
мощность отопления - менее 10 Вт/м2; общее потребление первичной энергии
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для всех бытовых нужд пассивного дома (отопление, горячая вода и
электрическая энергия) ≤ 120 кВт∙ч/(м2год); герметичность дома на уровне
n50≤0,6/час; повышенная теплоизоляция оболочки строения U˂0,15Вт/(м2К);
рекуперация тепла отработанного воздуха (уровень возврата тепла более 75%);
пассивное использование солнечной энергии – ориентация дома на юг;
специальные стеклопакеты, с коэффициентом теплопередачи окна (UW) не
более 0,8 Вт/(м2К) ; коэффициент энергопроникновения (g-Wert) около 50%;
-использование солнечных коллекторов или тепловых насосов для подогрева
воды; использование грунтового теплообменника для пассивного подогрева
воздуха.
Первый энергоэффективный (пассивный) и экологически чистый дом в
Украине возведен в Киеве (рис.1). Дом спроектирован с учетом основных
требований к энергетически-выгодной форме здания и с учетом ориентации по
сторонам света. Для строительства дома подобраны экологически чистые
строительные материалы и энергоэкономные инженерные системы.

Рис. 2 Пассивный дом (г. Киев) и схема работы инженерного оборудования

Крыша дома имеет двойную конструкцию и утепляется слоем в 25 см
утеплителя (экструдированный пенополистирол). Подогрев и охлаждение дома,
как и подготовка горячей воды предусмотрены с помощью солнечных
коллекторов и глубинного геотермального инверторного теплового насоса (IVT
мощностью от 3 до 15 кВт). Для этого были пробурены четыре скважины
(каждая по 86 м и проложен земляной контур теплового насоса 320 м), другими
словами грунтовой теплообменник ТН. Отопление/охлаждение здания
происходит с помощью системы излучающих плоскостей (стен и пола), что
очень благодатно влияет на здоровье человека, вызывает постоянное ощущение
комфорта, а также помогает экономить энергию на отопление/охлаждение. При
этом трубы отопления заштукатуриваются глиной, что обеспечивает
постоянную 50% влажность в помещении и, таким образом, является залогом
здорового климата, отсутствия микробов и бактерий. На отопление дома
требуется только 15 кВтч/м² в год. При этом все энергетические потребности
дома (горячая вода, отопление, охлаждение, электричество) составляют 64
кВтч/м² в год, а расходы на горячую воду, отопление и охлаждение 39 кВтч/м² в
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год. Термографирование установило отличное качество утепления внешней
оболочки здания, ее герметичность и отсутствие тепловых мостов[2].
Архитектурный проект пассивного дома в Чернигове (рис.2) обеспечивает
минимальный коэффициент теплопотерь дома. Такой показатель достигается с
помощью рационального проектирования, а именно: с помощью компактности
формы здания (квадрат со срезанными углами, двускатная крыша под 45
градусов), качественного утепления ограждающих поверхностей, правильного
расположения свето-/теплопропускных поверхностей (окон) и затеняющих их
террас, балконов и т.д. Буферные зоны (техпомещения и кладовых)
обеспечивают пассивную защиту жилых помещений с севера. 80% всех
остекленных поверхностей расположены на южной стороне здания, и
обеспечивают пассивный подогрев здания низким зимним солнцем. Террасы и
балконы, в свою очередь, защищают здание от летнего перегрева.

Рис. 2 Пассивный дом (г. Чернигов)

Подогрев и охлаждение пассивного дома предусмотрены с помощью
глубинного теплового насоса (шесть скважин), камина (с водяной рубашкой) и
солнечных коллекторов. Приточно-вытяжная вентиляция (с рекуператором и
пассивным грунтовым теплообменником) обеспечивает постоянный приток
необходимого количества комфортного (подогретого или же охлажденного)
чистого воздуха. Отопление/охлаждение здания происходит с помощью
системы излучающих плоскостей (стен и пола).
Современный человек проводит в помещении большую часть времени и
продолжительность его жизни напрямую зависит от микроклимата в доме.
Энергосберегающие технологии при строительстве экодомов помогают
наиболее рационально использовать естественное тепло дома и свести к
минимуму любые энергозатраты из внешних источников. При строительстве
экодомов используются альтернативные источники энергии: тепловые насосы,
геотермальные установки, солнечные коллекторы и панели, которые позволяют
экономить невозобновимые природные ресурсы.
1. Файст В. Основные положения по проектированию пассивных домов. М: Ассоциац. строит. вузов, 2008.
144с.
2. Первый пассивный экодом в Украине. Архитектура и экология: веб-сайт. URL: http://ernst.kiev.ua/PassivHaus_ru.html (дата звернення: 05.11.2019).
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СОЛНЦЕЗАХИСТ І ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ. ЕФЕКТИВНЕ
КЕРУВАННЯ СОНЦЕМ СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ WAREMA
CLIMATRONIC
КУЧМЕНКО І.М.
Одеська державна академія будівництва і архітектури, м. Одеса, Україна
Визначення класу енергоефективності будівель в залежності від витрат
енергії на опалення, як це регламентується нормами України [1], не є
достовірним. Особливо це відчувається в регіонах з жарким кліматом де
охолодження будівель влітку є масовим явищем.
В Україні прийнятий стандарт ДСТУ Б EN ISO 13790 [3], який визначає
методику розрахунку енергії на опалення та охолодження будинків. В даний
час за діючими будівельними нормами [1] з теплової ізоляції будівель,
передбачається визначення енергоефективності в залежності від річного
споживання енергії на їх акліматизацію.
Для обмеження річного перегріву приміщень від впливу сонячної радіації
необхідно масово використовувати сонцезахисні пристрої (СЗП). Значення СЗП
в даний час недооцінюють, хоча вони здатні істотно зменшити навантаження на
системи охолодження будівель в період перегріву при збереженні (або
незначному зменшенні) пасивного сонячного опалення взимку. Та перед
інженерами постає досить трудомістке завдання: запроектувати ефективне СЗУ.
Однією з причин цього є відсутність простого і наочного інструментарію, що
дозволяє швидко оцінити ефективність проектованих СЗУ.
Якщо говорити про зовнішній сонцезахист будівлі, то на зміну традиційним
навісам та тентам приходять більш сучасні та функціональні керовані
сонцезахисні системи: рефлексоли, маркізи, перголи, саншилди, фасадні
жалюзі. Незаперечною перевагою даних систем є можливість сонцезахисту
фасадів: конструкції затримують тепло за його межами і після розсіюють його в
зовнішнє середовище.
Сучасними зовнішніми сонцезахисними системами можна керувати, як
вручну, так і автоматично. Автоматичне керування є зручним способом
управління захисними системами, особливо, якщо мова йде про великі вікна.
Система моніторингу положення сонця і управління сонцезахистом Slat
Tracking в комплексі з системою управління WAREMA Climatronic дозволяє
знизити температуру в приміщенні на 3-7 ˚С та заощадити електроенергію на
кондиціювання близько 40%.
1. Теплова ізоляція будівель/ДБН В 2.6-31:2016- К.: Мінрегіон України, 2017. – 30с. – (Державні будівельні
норми). 2. Расчет энергопотребления на отопление и охлаждение/ ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 (EN ISO 13790 :
2008, IDT). – [Дата введения 2013-07-01]. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 241 с. – (Национальный стандарт
Украины). 3. Расчет инсоляции зданий./А. Я. Штейнберг - К.: Будівельник, 1975. - 120с.
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ
ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ
МАЛЯВІНА О.М.
Харківський національний університет міського господарства
імені.О. М. Бекетова, м. Харків, Україна
В сучасних умовах місто - це не просто сукупність будинків, підприємств та
установ, об'єднаних в єдиний комплекс за рахунок інженерних комунікацій. Це,
з одного боку, об'єкт, який можна розглядати як окрему одиницю зі складними
взаємозв'язками усередині, а з іншого боку, складний організм, в якому
порушення функціонування однієї з систем може призвести до глобальних
наслідків.

Рис.1 – Системи централізованого теплопостачання

Мета: спланувати заходи щодо експлуатації систем централізованого
теплопостачання, детально розробив їх для одного із елементів: центрального
теплового пункту.
Завдання: створення ГІС ЦТП для вирішення завдань проектування,
реконструкції, організації, планування та технології виконання робіт з
експлуатації систем централізованого теплопостачання, а також для вирішення
питань з економії енергоресурсів.
Виконання робіт з експлуатації центрального теплового пункту.
Ці завдання можуть бути вирішені шляхом створення ГІС ЦТП, для чого
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необхідно:
- зібрати всі технічні дані за основними характеристиками обладнання ЦТП;
- представити їх в зручній формі у вигляді інформації, введеної в комп'ютер;
- використовувати розроблене і створити нове програмне забезпечення з
метою використання зазначених даних.

Рис.2- Від карти міста до елементів ЦТП

В результаті виконаної роботи можна оперативно і ефективно вирішувати
наступне:
- питання, пов'язані з аваріями;
- оцінювати технічний стан всіх елементів ЦТП;
- проводити аналіз аварійності;
- науково планувати періодичність поточного і капітального ремонтів;
- визначати необхідні матеріально - технічні та трудові ресурси для
проведення поточного і капітального ремонтів;
- вирішувати питання по підключенню і відключення джерел і поспоживачів;
- планувати весь комплекс заходів по експлуатації (огляди, випробування,
ремонти);
- в перспективі вирішувати питання диспетчеризації, автоматизації;
- на основі розрахунку заходів по експлуатації та аналізі аварійності
визначати тарифи на теплову енергію.
Все вище сказане дозволить підвищити надійність і ефективність роботи
центрального теплового пункту, значно зменшити кількість обслуговуючого
персоналу, заощадити матеріально - технічні та енергетичні ресурси.
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ВЛИЯНИЕ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ ФАСАДНЫХ ДЕКОРАТИВНОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ НА ТЕПЛОПОТЕРИ ЗДАНИЙ СО СТЕНАМИ ИЗ
АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА
ПАРУТА В.А., ЛАВРЕНЮК Л.И., ГНЫП О. П., РОМАНЮТА Е.В.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры,Украина
Оптимальным вариантом решения проблем энергосбережения во вновь
возводимых зданиях является возведение стен из автоклавного газобетона. При
толщине стены 0,4-0,5 м, обеспечивается нормативное термическое
сопротивление для любого региона Украины. Однако, иногда при эксплуатации
его теплозащитные свойства не соответствуют расчетным параметрам. Стены
имеют повышенную влажность, что приводит к увеличению потерь тепла и
ухудшению условий проживания. Одной из причин этого является
неправильный выбор декоративно-защитного покрытия таких стен.
В работе исследовали влияние паропроницаемости фасадных декоративнозащитных материалов и систем на величину зоны конденсации, которая
косвенно характеризует влажность стен и теплопотери зданий со стенами,
выполненными из автоклавного газобетона. Расчет был произведен для стен,
облицованных керамической плиткой и плиткой из горных пород, кирпичом
силикатным и керамическим полнотелым, кирпичом керамическим
пустотелым, с толстослойной и тонкослойной системой утепления с
применением
минераловатных
матов,
плит
из
беспрессового
и
экструдированного пенополистирола. Исследовали совместное влияние
паропроницаемости фасадной и интерьерной штукатурки.
Облицовка кирпичом и плитками из гранита и мрамора: полученные расчеты
указывают на то, что при применении этих материалов наблюдается
значительная зона образования конденсата, повышение влажности стен.
Увеличение влажности материала приводит к увеличению коэффициента
теплопроводности (λw), теплопотерь и расхода топлива: λw = λ0 + kW где k –
экспериментальный коэффициент, W – влажность материала по массе, %.
Проблема усугубляется и тем, что фасадные декоративно-защитные
покрытия с низкой паропроницаемостью не только способствуют увлажнению
стеновой конструкции, но и значительно замедляют скорость ее высыхания.
Это приводит к тому, что еще достаточно длинный период стеновая
конструкция имеет влажность, превышающую нормативную, а это
предопределяет значительные потери тепла и расходы энергоресурсов на
обогрев, ухудшение условий проживания.
Еще одним отрицательным фактором является то, что при минусовых
температурах происходит ускоренное разрушение стеновой конструкции.
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Несмотря на то, что автоклавный газобетон обладает высокой
морозостойкостью, накопление влаги в контактной зоне «кладка-декоративнозащитное покрытие» приводит к разрушению стеновой конструкции.
Поэтому не рекомендуется применение для облицовки стен автоклавного
газобетона, кирпича силикатного и керамического полнотелого со средней
плотностью1800 кг/м3, кирпича керамического пустотелого плотностью 1400
кг/м3, без вентилируемого воздушного зазора.
При применении облицовочной плитки из горнах пород на клеевой смеси
площадь облицовки не должна превышать 25%, либо подоблицовочный каркас
с воздушным зазором между плиткой и стеной.
Применение систем утепления с тонкослойной и толстослойной
штукатуркой: Автоклавный газобетон не требует дополнительного утепления,
но так как это достаточно часто применяется, то был сделан рассчет стены с
дополнительным утеплением экструдированным и беспрессовым пенопластом,
а также минеральной ватой.
Результаты расчета показывают, что применение пенопластов приводит к
образованию значительной зоны конденсации, повышенной влажности кладки.
Поэтому такие системы не целесообразно применять для стен, выполненных из
автоклавного газобетона. При необходимости дополнительного утепления
целесообразно использовать минераловатные плиты. При их применении
обеспечивается
оптимальный
тепловлажностный
балланс
стеновой
конструкции.
Достаточно распространенной декоративно-защитной системой для стен из
автоклавного газобетона является штукатурное покрытие. Так как
тепловлажностный
балланс
стеновой
конструкции
влияет
на
паропроницаемость не только фасадной, но и интерьерной штукатурки, то в
расчета моделировали две ситуации:
–первый вариант, когда в качестве наружной фасадной штукатурки
использовали известково-цементо-песчаную, то есть материал с очень низкой
паропроницаемостью. При этом варьировали виды и паропроницаемость
внутренней штукатурки, от материала с самой высокой паропроницаемостью
(гипсоперлитовая), до материала с самой низкой (известково-цементнопесчаная). Применение фасадной штукатурки с малой паропроницаемостью, а
внутренней с высокой паропроницаемостью приводит к образованию
значительной зоны конденсации, ширина которой составляет 14-18 см, при
толщине стены 40 см и как следствие, увеличению влажности стены и
теплопотерь.
–второй вариант, когда для решения проблемы необходимо использовать
комбинацию внутренней и наружной штукатурки, где в качестве наружной
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штукатурки использовалась цементно-карбонатно-перлитовый раствор,
полученный
авторами,
который
имеет
достаточно
высокую
паропроницаемость. При этом варьировали виды и паропроницаемость
внутренней штукатурки от материала с высокой паропроницаемостью
(гипсоперлитовая) до материала с низкой паропроницаемостью (известковоцементно- песчанная).
Расчеты показали, что применение наружной штукатурки с высокой
паропроницаемостью обеспечивает оптимальный тепловлажностный балланс
стеновой конструкции. Следует также отметить, что на его характер и величину
зоны конденсации оказывает влияние паропроницаемость как внутренней, так и
наружной штукатурки. При применении наружной (цементно-карбонатноперлитовая)
и
внутренней
(гипсо-перлитовая,
цементно-перлитовая)
штукатурок с большой паропроницаемостью, наблюдается значительно
меньшая зона конденсации (6-10 см), чем при применении наружной
штукатурки с низкой паропроницаемостью (14-18см). Она располагается на
расстоянии 1-2 см от контактной зоны «кладка-штукатурное покрытие» и,
следовательно, отслоение наружной штукатурки из-за размораживания не
произойдет. При применении наружной штукатурки с высокой
паропроницаемостью (цементно-карбонатно-перлитовая) и внутренней с
низкой паропроницаемостью (известково-песчаная) зона конденсации не
наблюдается. Это обеспечит беспрепятственное удаление влаги из помещений
и,следовательно, оптимальный тепловлажностный балланс стеновой
конструкции, минимальные теплопотери и расход энергоресурсов, улучшение
условий проживания, увеличение долговечности зданий и сооружений.
Выводы:В работе исследовано влияние паропроницаемости фасадных
декоративно-защитных систем на тепловлажностный балланс стеновой
конструкции из автоклавного газобетона.
Отмечено, что применение материалов с низкой паропроницаемостью
(кирпич силикатный и керамический, плитки из горных пород,
экструдированный и беспрессовый пенополистирол, известково-песчаная
штукатурка) образуется значительная зона конденсации, увеличивается
влажность стеновой конструкции, теплопотери и расход топлива на обогрев
здания. При применении материалов с высокой паропроницаемостью
(цементно-карбонатно-перлитовая штукатурка, минеральная вата) и внутренней
с различной паропроницаемостью (гипсоперлитовая, цементно-перлитовая,
известково-песчаная) обеспечивается оптимальный тепловлажностный балланс
стеновой конструкции, минимальные теплопотери и расход энергоресурсов,
улучшение условий проживания, увеличение долговечности зданий и
сооружений.
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СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗОН ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ЯК
ВЕКТОР ПОКРАЩЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ТОПАЛ С.С., ПОЛІЩУК О.М., ЧОБАН А.Д.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна
Міській забудові властиві особливості історичного, структурнопланувального, соціально-економічного характеру. Зростання кількості
населення призводить до необхідності збільшення житлового фонду, оскільки
існуючий житловий фонд не завжди відповідає вимогам населення за своїми
моральними і фізичними якостями, які обумовлюють його поступове зношення.
Закономірним процесом оновлення та вдосконалення забудови міст
являється комплексна реконструкція, направлена на збільшення якості
середовища, проживання людини, ефективності використання сформованих
територій. Проведення комплексу реконструктивних робіт повинно
здійснюватись на базі індивідуального підходу до кожного з об’єктів,
забезпечуючи при цьому збереження принципів спільності архітектурних форм,
характерних для конкретного міста, еволюційної обробки і вдосконалення форм
та вигляду будівель. І вирішення цих питань потребує обов’язкових умов
різностороннього
та
взаємоузгодженого
розглядання
технологічних,
соціальних, економічних та екологічних аспектів проблеми. Це призведе до
розв’язання завдань перетворення кварталів та мікрорайонів по сучасним
законам містобудівного мистецтва з ущільненням або зменшенням щільності
житлової забудови (в залежності від містобудівної цінності територій через
розташування відносно центра міста); покращення умов проживання населення
з підвищенням рівня комфортності квартир і розвитком мережі та потужностей
об’єктів інфраструктури; створення енергоефективних зон житлової забудови.
В результаті буде збільшено сумарну загальну площу квартир, подовжено
життєвий цикл будівель, покращено та збільшено споживчі якості житла
відповідно діючим нормативам, збільшено енергозберігаючі якості житлових
будинків. Це означатиме зменшення питомого енергоспоживання, збільшення
ефективності використання територій житлової забудови, покращення
архітектурної виразності будинків та інвестиційної ефективності проекту
зростанням частки позабюджетних інвестицій.
Збагачення функціонального насичення забудови міста, якості та кількості,
асортименту послуг, що надаються, зменшення витрат енергії, природних
ресурсів, часу та грошей, покращення пішої та транспортної доступності
міських об’єктів, забезпечення психологічної, екологічної, технічної
комфортності середовища позитивним чином впливатимуть на здатність наших
міст задовольняти постійно зростаючі потреби їх жителів. Ми формуємо
середовище нашої життєдіяльності, воно формує нас.
136

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТ
ФОЩ А.В.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
Одним з пріоритетів енергетичної політики є вирішення питань
енергозбереження, зокрема економії електроенергії, що витрачається на
освітлення [1, с. 20].
Проблема енергозбереження в освітлювальних установках, придбала за
останні роки особливо важливе значення, оскільки штучне освітлення
використовується в усіх сферах діяльності людини. На цілі електричного
освітлення в Україні витрачається приблизно 13% усієї вироблюваної
електричної енергії. Найбільш енергоємними сферами споживання
електроенергії на цілі освітлення в нашій країні є промислові і житлові
приміщення, на частку яких припадає понад 70% усієї кількості експлуатованих
світильників [2, с. 59].
Існує кілька підходів до принципового зниження цих витрат:
- застосування нових високоефективних джерел світла з мінімальним
енергоспоживанням;
- впровадження систем автоматичного управління та диспетчерського
контролю вуличним освітленням.
В даний час випускаються різні джерела світла. До високоефективних,
енергозберігаючих джерел світла відносяться компактні люмінесцентні лампи
(КЛЛ) і світлодіодні LED-лампи.
Ефективність освітлювальних установок залежить від наступних параметрів:
світловий віддачі джерел світла та їх терміну служби; світлотехнічних і
енергетичних параметрів освітлювальних приладів; стабільності параметрів
світильників протягом експлуатації.
Основне завдання систем управління освітленням складається в
централізованому включенні і виключенні світильників.
Автоматизовані системи управління вуличним освітленням мають переваги
в порівнянні з традиційними. Вони дають можливість гнучкіше управляти
світильниками: об'єднувати їх в групи з різними параметрами освітлення;
використати дані датчиків і складні алгоритми для визначення необхідного
рівня освітлення; здійснювати моніторинг за станом світильників і швидко
реагувати на вузли, що вийшли з ладу.
У автоматизованих системах використовуються методи дистанційного
керування і контролю, що дозволяє мінімізувати кількість персоналу.
1.Енергетична стратегія України на період до 2035 р. – Затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 18 серпня 2017 р. № 605-р.
2.Фощ А.В. Энергосберегающие городское освещение / Енергоефективні технології в міському будівництві
та господарстві. М-ли V міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОДАБА, 2016. - С.59-62.

137

КОМПЛЕКСНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
ЧАБАНЕНКО П.М., СТРЕЛЬЦОВ К.О. МАЛІНІН О.М.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м.Одеса, Україна
Основною метою постанови Кабінету Міністрів від 04.03.2004р. №265 «Про
затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами і
розпорядження КМУ від 03.01.2013 р. №22р «Про схвалення Концепції
Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки є
запобігання накопичення відходів і обмеження шкідливого впливу ТПВ на
навколишнє природне середовище та здоров’я населення.
Нажаль в Одеському регіоні до реалізації цієї програми частково
приступили тільки в минулому році. В місті Одеса з’явилися контейнери для
роздільного збору сміття. У них повинні сортуватися скло, пластик, метал та
папір.
В більшості житлових кварталів мешканці проявили свідомість в забезпечені
відокремлення різних видів відходів, але при вивозі сміття ніяких подальших
умов не створено. Все, що ретельно сортувалося мешканцями міста,
сміттєзбиральні компанії звалюють в один кузов автомобіля і відвозять на
полігон, де немає підприємства для переробки відходів.
Про будівництва сміттєпереробного заводу в Одесі мова іде на протязі
декілька десятків років, в тому числі про побудову сортувального комплексу на
території закритого міського звалища поруч з цементним заводом і
сміттєпереробного заводу в Овідіопольському районі на полігоні «Дальницкі
кар’єри»
Враховуючи пропозиції фахівців іноземних компаній вважаємо прийнятною
до розгляду технологію Південної Кореї, яка передбачає виробництво різних
видів продукції на основі твердих побутових відходів.
Реалізація запропонованого проекту дозволить в складі виробленої продукції
отримати половину альтернативного палива, 40 % складають компост та
будівельні матеріали, решта 10% припадають на вторинну сировину скла,
пластику, металу і пресованого паперу.
Полігон «Дальницкі кар’єри» необхідно знезаразити, очистивши від
шкідливих речовин. Для цього потрібен модульний комплекс, який повинен
викачувати горючі гази полігону зі спеціальних свердловин. В рамках цього
проекту можливо отримати альтернативну електроенергію.
Успішна реалізація пропонуємого проекту можлива при об’єднані зусиль
Одеської міської ради і Таїровської ОТГ в яких розроблені та почали
реалізовуватися програми щодо зменшення впливу ТПВ на довкілля за рахунок
впровадження комплексної системи збирання та перероблення відходів.
Координатором створення цього реального підприємства пропонуємо стати
Одеській обласній державній адміністрації.
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