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Øà íîâí‡ Œî ºå ªŁ !
´‡ä ‡ìåí‡ †íæòŁ òó òó åºåŒ òðîç âà ðþ âàí íÿ

‡ì. “.˛. ˇà òî íà ˝À˝ ÓŒðà¿ íŁ
øŁðî â‡òàþ ´àæ ‡ç 70-ð‡÷÷ÿì â‡ä äíÿ çà æíó âàí íÿ ‡íæòŁ òó òó !

Шлях, про й де ний ко лек ти вом інсти ту ту, відзна че ний ве ли кою кількістю будівель та спо -
руд не тільки в Україні, але й поза її меж ами. Не пе релічити всі скла дові ва шо го успіху, але
хо четь ся відзна чи ти ті, які, знач но ви пе ред жа ю чи час і под а ю чи дос той ний при клад для
насліду ван ня, були за по чат ко вані ва шим ко лек ти вом.
Це участь у ство ренні суцільноз вар но го ав то мобільно го мос ту ім. Є.О. Па то на че рез
р. Дніпро, який і сьо годні, більше ніж 60 років після вве ден ня його в експлу а тацію,

є не тільки окра сою міста, а й при кла дом інже нер но го мис тец тва.
Серія ко нструкцій те левізійних веж, збу до ва них у різних містах і сто ли цях ко лишніх со юз них рес публік, які
відкри ли шлях до ви ко рис тан ня еле ментів труб час то го пе рерізу в ви сот них спо ру дах, що за без пе чу ють
архітек турні та ви сокі еко номічні по каз ни ки. Найбільш успішним і про гре сив ним у цьо му пе реліку слід виз на ти
вежу Київсько го те ле цен тру, при про ек ту ванні і спо руд женні якої було впер ше ви ко рис та но цілий ряд
новітніх рішень.
Та кож хо четь ся відзна чи ти вне сок ко лек ти ву ва шо го інсти ту ту у ство рен ня покрівель із ви ко рис тан ням
за мкне них гну тоз вар них профілів, які на бу ли ши ро ко го роз пов сюд жен ня при будівництві різних об’єктів.
Зав дя ки до сяг нен ням інсти ту ту була сфор мо ва на київська шко ла про ек ту ван ня ме та ле вих ко нструкцій, яка ко -
рис тується за слу же ним ав то ри те том у краї нах ближ ньо го та да льньо го за рубіжжя.
Са мовідда на пра ця ба гать ох по колінь ко лек ти ву, що вкла ли в улюб ле ну спра ву свої знан ня, досвід та енергію,
ста ла за по ру кою того, що інсти тут посів провідне місце се ред на уко вих і про ек тних уста нов, які за й ма ють ся
ме та ло будівниц твом.
Приємно відзна чи ти, що найбільш значні об’єкти ство рю ва лись ко лек ти вом ва шо го інсти ту ту у тісній співпраці
з фахівця ми Інсти ту ту елек троз ва рю ван ня ім. Є.О. Па то на НАН Украї ни.
У цей не прос тий для на шої дер жа ви час ба жаю Вам збе рег ти твор чий ко лек тив, раз ом із краї ною по до ла ти
кри зу і над алі вно си ти ва го мий вклад у роз ви ток су час но го будівниц тва.

З по ва гою,
ди рек тор інсти ту ту елек троз ва рю ван ня 
ім. Є.О. Па то на НАН Украї ни,  ака демік Б.Є. Па тон

Øà íîâí‡ Œî ºå ªŁ !
´‡ä ‡ìåí‡ ÓŒðà¿íæüŒî¿ äåðæàâíî¿ Œîðïîðàö‡¿ «ÓŒðìîíòàææïåöÆóä»
øŁðî â‡òàþ ´àæ ‡ç 70-ð‡÷íŁì þâ‡ºå”ì ‡íæòŁòóòó !
Особ ли ве про ек тне бюро №З, ство ре не у 1944 р. з ме тою відбу до ви зруй но ва них війною
мостів, ви роб ни чих кор пусів, про мис ло вих підприємств та інших важ ли вих спо руд, пе ре -
тво ри лось у провідний на уко во-дослідний і про ек тний інсти тут з ме та ло будівниц тва.
Де сят ки років на пру же ної праці фор му вав ся ко лек тив на уковців і про ек ту валь ників на й ви -
щої кваліфікації з ши ро кою ме ре жею регіональ них підрозділів, по туж ною ви роб ни чою
ба зою, який роз ро бив ти сячі про ектів спо руд і будівель із ме та ле вих ко нструкцій. Се ред
них ба га то унікаль них та та ких, що ста ли сим во ла ми міст Украї ни та за рубіжжя. Це пер -
ший у світі суцільно ме та ле вий звар ний міст ім. Є.О. Па то на че рез р. Дніпро у м. Києві,
суцільноз варні те левізійні вежі за ввиш ки по над 250 м у ве ли ких містах Російської Фе де рації, сто ли цях Грузії,
Вірменії, а та кож те ле ве жа у сто лиці на шої Украї ни за ввиш ки 380 м, роз роб ле на та зве де на за новітніми
ко нструк тив ни ми і тех но логічни ми при нци па ми, ви роб ничі ве ли коп ро го нові кор пу си заводів-флаг манів
вітчиз ня но го ма ши но бу ду ван ня, авіабу ду ван ня, суд но бу ду ван ня та ме та лургії, ви сотні об’єкти зв’яз ку,
гро мадські об’єкти, стадіони та інші складні інже нерні спо ру ди.
У тру до во му літо пи су інсти ту ту про ек ти і ав то рський на гляд за будівниц твом за водів ме та ле вих ко нструкцій,
без яких була б не мож ли ва реалізація не орди нар них інже нер них рішень.
На особ ли ву по ва гу і виз нан ня за слу го вує діяльність вче них і інже нер но-технічних працівників інсти ту ту
щодо те о ре тич них і при клад них робіт та підго тов ки мо ло дих на уко вих кадрів та інже нерів-про ек ту валь ників.
Ве ли кий вклад у ста нов лен ня, роз ви ток інсти ту ту як го лов ної на уко во-дослідної організації у га лузі ме та ло -
будівниц тва, що має стра тегічне зна чен ня для еко номіки і без пе ки дер жа ви, внес ли ви датні вчені та інже не ри
В.М. Ши ма но вський, О.І. Шу миць кий, О.В. Ши ма но вський, В.М. Гор деєв, І.М. Ле бе дич та інші.
Тру до вий ко лек тив ТОВ «Укрінсталь кон ім. В.М. Ши ма но всько го» ко рис тується за слу же ним ав то ри те том
серед організацій-за мов ників, про дов жує славні тра диції ба гать ох по колінь на уковців і про ек ту валь ників
та своєю пра цею сприяє зрос тан ню еко номічно го по тенціалу Украї ни.
З нагоди 70-річчя ба жаю ко лек ти ву інсти ту ту доб ро го здо ров ’я, щас тя, бла го по луч чя та под аль ших
досяг нень на бла го на шої Дер жа ви!

З по ва гою,
пре зи дент Укр аїнської дер жав ної кор по рації
«Укрмон таж спец буд» О.В. Лу га нов
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Øà íîâí‡ Œî ºå ªŁ !
´‡ä ‡ìåí‡ ïðå çŁä‡¿ ÀŒàäåì‡¿ Æóä‡âíŁö òâà ÓŒðà¿ íŁ

øŁðî â‡òàþ ´àæ ‡ç 70-ð‡÷íŁì þâ‡ºå”ì ‡íæòŁ òó òó !
Інсти тут «Укрінсталь кон ім. В.М. Ши ма но всько го» є го лов ною га лу зе вою комп-
лек сною на уко во-дослідною та про ек тною організацією, яка спеціа лізується на
дослідженні, про ек ту ванні та нор ма тив но му за без пе ченні будівель них ме та ло ко н -
струкцій будівель і спо руд різно го при зна чен ня для усіх га лу зей життєдіяль ності
суспільства.
Ви со кий на уко вий та інже нер но-технічний по тенціал фахівців інсти ту ту націле ний на
роз роб лен ня про ектів у га лузі ме та ло будівниц тва з ура ху ван ням су час них тех но -
логічних ви мог та ви со ко го рівня технічних рішень, що надає йому за слу же но го ав то -

ри те ту не тільки в Україні, а і у багатьох країнах світу.
По над 20 років інсти тут ак тив но співпра цює із Академією будівниц тва Украї ни і є одним із її за снов ників.
Знач на кількість відо мих вче них і спеціалістів ва шо го за кла ду пред став ле на у складі пре зидії, га лу зе вих
та те ри торіаль них відділен нях Академії.
Інсти тут за вжди підтри му вав прак тич ну діяльність Академії з виз на чен ня пріори тет них на прямків роз вит ку
будівель но го ком плек су, удос ко на лен ня про цесів інтег рації га лу зе вої на уки із ви роб ниц твом,
з реалізації в про ек ту ванні й будівництві найбільш про гре сив них рішень, що за без пе чу ють ви со ку
надійність спо руд, ефек тивність і тех но логічність будівниц тва, зі ство рен ня су час ної нор ма тив ної бази
та підго тов ки спеціалістів будівель ної га лузі. Вис лов люю щиру вдячність працівни кам інсти ту ту і маю
надію на нашу под аль шу плідну співпра цю.
З на го ди виз нач ної дати в літо пису ва шо го ко лек ти ву – 70-річчя від дня за сну ван ня інсти ту ту – при йміть
щирі вітан ня і по ба жан ня миру та зла го ди, міцно го здо ров ’я, доб ро бу ту та но вих до сяг нень для зміцнен ня
на шої Украї ни.

З по ва гою, 
пре зи дент АБУ Ген надій Злобін

Øà íîâí‡ Œî ºå ªŁ !
´‡ä ‡ìåí‡ ÷ºåí‡â Àæîö‡àö‡¿
«ÓŒð à¿íæüŒŁØ öåíòð æòà ºå âî ªî Æóä‡âíŁö òâà»
øŁðî â‡òàþ Œî ºåŒ òŁâ ‡íæòŁ òó òó 
«ÓŒð‡íæòàºü Œîí ‡ì. ´.Ì. ØŁ ìà íî âæüŒî ªî»
‡ç 70-ð‡÷íŁì þâ‡ºå”ì!

Вис лов люю вам щиру вдячність за наше взаємне співробітниц тво за для підви щен ня
рівня кон ку рен тоз дат ності вітчиз ня но го ме та ло будівниц тва шля хом роз пов сюд жен ня 
до сяг нень на уки та технічних знань у га лузі про ек ту ван ня, ви го тов лен ня та мон та жу 
ста ле вих будівель них ко нструкцій.
Зав дя ки ак тивній участі вче них і спеціалістів інсти ту ту в прак тичній діяль ності Асоціації було реалізо ва но
знач ний ком плекс на уко во-технічних за ходів щодо підви щен ня ефек тив ності рин ку ме та ло будівниц тва,
роз вит ку національ ної сис те ми стан дар ти зації, в тому числі гар монізації Євро пе йських стан дартів
в Україні, обміну пе ре до вим досвідом, підви щен ня кваліфікації, а та кож про ве ден ня кон фе ренцій,
семінарів, дис кусій, висвітлення ро бо ти Асоціації в за со бах ма со вої інфор мації та інші.
Творчі здо бут ки над а ють впев не ності у тому, що наша под аль ша співпра ця, спря мо ва на на роз ви ток
та підви щен ня технічно го та якісно го рівня вітчиз ня но го ме та ло будівниц тва, буде плідною та ко рис ною
для фахівців будівель ної га лузі Украї ни.
Прийміть на й кращі по ба жан ня з на го ди 70-річчя інсти ту ту, міцно го вам здо ро в’я, на сна ги, не ви чер пної
енергії та но вих звер шень.

З по ва гою, 
ке ру ю чий ди рек тор Ро ман Ку ра шев
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Укр аїнська на уко ва шко ла
звар них будівель них ме та ло ко нструкцій

Укр аїнський інсти тут ста ле вих ко нструкцій
імені В.М. Ши ма но всько го є га лу зе вою ком п -

лек сною на уко во-дослідною і про ек тною орга -
нізацією, що спеціалізується на дослідженні та
про ек ту ванні будівель них ме та ло ко нструкцій.
Історія інсти ту ту бере по ча ток із груд ня 1944 р.,
коли у Києві було відкри то Особ ли ве про ек тне
бюро з віднов лен ня мостів, на базі яко го в
1960 р. було ство ре но Дер жав ний про ек тний
інсти тут «Укрпро е ктсталь ко нструкція». У 1983 р.
його було ре ор ганізо ва но в на уко во-дослідний
та про ек тний інсти тут, що став на те рені ко-
лиш ньо го СРСР одним із провідних на уко во-
дослідних інсти тутів у га лузі ме та ле вих ко нст -
рукцій. У 1994 р. інсти тут було пе ре тво ре но у
відкри те акціонер не то ва рис тво «УкрНДІпро-
ектсталь ко нструкція», а у 2010 р. він на був сво го 
оста точ но го ста ту су. З 1980 р. до 2000 р. інсти ту -
том ке ру вав ви дат ний вче ний – член-ко рес пон -
дент Національ ної ака демії наук Украї ни, дійс -
ний член Академії будівниц тва Украї ни, док тор
технічних наук, про фе сор Віталій Ми ко ла йо вич 
Ши ма но вський, який зро бив знач ний вне сок у
піднят тя ста ту су інсти ту ту, ста нов лен ня і роз ви -
ток його на уко вих шкіл, роз ши рен ня те ма ти ки
на уко вих досліджень, зміцнен ня ма теріаль но-
технічної та ек спе ри мен таль ної бази. Відзна ча -
ю чи цей вне сок, інсти тут на зва но його ім’ям.

На сьо годні Укр аїнський інсти тут ста ле вих
ко нструкцій імені В.Н. Ши ма но всько го є го лов -
ним на уко во-дослідним і про ек тним інсти ту том 
ста ле вих ко нструкцій будівель но го ком плек су
Украї ни, який виз на чає технічну політику в га -
лузі ме та ло будівництва й фор мує нор ма тив ну
базу для роз ра хунків і про ек ту ван ня ста ле вих і
алюмінієвих ко нструкцій. Це знай шло відоб ра -
жен ня в рішен нях:
n Кабінету Міністрів Украї ни, згідно з яки ми

інсти тут увійшов до пе реліку підприємств,
які ма ють стра тегічне зна чен ня для еко но -
міки і без пе ки дер жа ви;

n Мінрегіону Украї ни, згідно з яки ми інсти тут 
за ре зуль та та ми дер жав ної атес тації га лу зе -
вих на уко во-дослідних організацій атес то -
ва но та відне се но до гру пи «А» (організації,

що мо жуть виз на ча ти та впли ва ти на дер -
жав ну на уко во-технічну політику) і над а но
ста ту су ба зо вої організації з на уко во-тех -
нічної діяль ності у га лузі будівниц тва за
на пря мом «Будівельні ме та леві ко нст рук ції»,
в тому числі з роз роб лен ня норм і стан -
дартів для роз ра хун ку й про ек ту ван ня ста -
ле вих та алюмінієвих ко нструкцій;

n Міністе рства освіти і на уки Украї ни, згідно
з яким інсти тут вне се но до Дер жав но го
реєстру на уко вих уста нов, яким надається
підтрим ка дер жа ви.

Організаційна струк ту ра інсти ту ту вклю чає 
вісім ком плексів: на уко во-дослідний, про ек т -
ний, ви го тов лен ня та мон та жу ме та ло ко нст рук -
цій, адміністра тив но-управлінський, фіна нсо во-
еко номічний, адміністра тив но-пра во вий, експ -
лу а тації та роз вит ку і ком плекс відок рем ле них
струк тур них підрозділів. До скла ду ком плек су
з ви го тов лен ня та мон та жу ме та ло ко нструкцій
вхо дить ек спе ри мен таль но-ви роб ни ча база за -
галь ною пло щею 7000 м2, об лад на на су час ним
тех но логічним і ви со коп ро дук тив ним ме та ло -
об роб ним, зва рю валь ним, вип ро бу валь ним,
ван та жопідіймаль ним і ав тот ран спор тним об -
лад нан ням, що доз во ляє ви го тов лю ва ти біля
8000 т ме та ло ко нструкцій на рік.

Інсти тут має роз га лу же ну те ри торіаль ну
струк ту ру. Цен траль не ви роб ниц тво роз та шо -
ва но у Києві, а відок рем лені струк турні під роз -
діли – у Маріуполі, Хар кові, Дніпро пет ро вську,
Пол таві, Бро ва рах, Лу га нську, До нець ку та
Одесі. Для за без пе чен ня соціаль них по треб і
оздо ров лен ня працівників інсти ту ту функ -
ціонує база відпо чин ку на бе резі Чор но го моря
у Ска до вську.
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О.В. Ши ма но вський 
ге не раль ний ди рек тор 
ТОВ «Укрінсталь кон 
ім. В.М. Ши ма но всько го»,
член-ко рес пон дент НАН України,
за слу же ний діяч на уки і техніки
України, д.т.н., про фе сор



Основ ни ми на пря ма ми діяль ності інсти-
туту є:
n ви ко нан ня на уко во-дослідних і про ек тних

робіт у га лу зях енер ге ти ки, залізнич но го і
ав то мобільно го транс пор ту, авіації й кос мо -
нав ти ки, те ле ко мунікацій, радіо і те ле ба-
чен ня, ме та лургії, суд но бу ду ванні, хар човій 
про мис ло вості, будівельній індустрії, жит -
ло во му будівництві, об’єктах гро ма дсько го
(у т.ч. спор тив но го) і цивільно го при зна -
чен ня;

n ек спер ти за про ектів, об сте жен ня технічно го
ста ну існу ю чих ме та ло ко нструкцій усьо го
спек тра про мис ло вих, гро ма дських і ци -
вільних будівель, спо руд і ван та жо підій -
маль них ме ханізмів й роз роб лен ня ме тодів,
технічних рішень і про ектів із їх підси лен ня
й ре ко нструкції;

n роз роб лен ня, ви го тов лен ня та ек спе ри мен -
таль не досліджен ня но вих про гре сив них
типів ме та ло ко нструкцій;

n роз роб лен ня ме тодів і ал го ритмів роз ра хун -
ку ме та ле вих ко нструкцій будівель і спо руд
та ство рен ня на їхній основі сис тем ав то ма -
ти зо ва но го про ек ту ван ня;

n реалізація про грам ло калізації наслідків
ава рії на Чор но бильській АЕС і пе ре тво рен -
ня об’єкта «Укрит тя» в еко логічно без печ ну
сис те му в меж ах міжна род но го про ек ту SIP
(Shelter Implementation Plan);

n ство рен ня нор ма тив ної бази будівниц тва
в Україні та на міждер жав но му рівні.

Останнім ча сом інсти тут успішно роз ши -
рює сфе ри сво го впли ву і освоює нові важ ливі
на пря ми діяль ності, се ред яких в пер шу чер гу
не обхідно виділити ви ко нан ня функцій ге не -
раль но го про ек ту валь ни ка і ге не раль но го під -
ряд ни ка, в тому числі для низ ки об’єктів дер -
жав но го і національ но го зна чен ня. Та ким чи -
ном, інсти тут ви ко нує у тісній взаємодії із за -
мов ни ка ми за мкне ний ком плекс робіт: на укові
дос ліджен ня – про ек ту ван ня – ви го тов лен ня –
мон таж ме та ло ко нструкцій, тоб то пра цює
«під ключ».

Інже нер ний і на уко вий по тенціал інсти ту -
ту скла да ють фахівці, що пра цю ють у га лузі
де сят ки років. При за гальній кількості 850 пра -
цівників, 730 є дип ло мо ва ни ми інже не ра ми, 28
з яких ма ють на укові сту пені док торів і кан ди -
датів наук. В інсти туті пра цю ють один член-ко -

рес пон дент Національ ної ака демії наук Украї-
ни, сімнад цять дійсних членів і чо ти ри чле ни-
ко рес пон ден ти укр аїнських і п’ять дійсних
членів міжна род них га лу зе вих ака демій та асо -
ціацій. Кож но го року інсти тут по пов нюється
мо ло ди ми спеціаліста ми – ви пус кни ка ми ви -
щих на вчаль них за кладів.

Фахівці інсти ту ту відомі в про фесійних ко -
лах ба гать ох країн світу. Вони бе руть ак тив ну
участь у ро боті міжна род них з’їздів та кон фе -
ренцій, є ав то ра ми по над 340 па тентів та ви на -
ходів, 1270 ста тей та до повідей, 176 мо ног рафій.
З часу ство рен ня інсти ту ту його фахівця ми
роз роб ле но більше 28 ти сяч про ектів ме та ле вих
ко нструкцій для будівниц тва но вих і ре ко нст -
рукції діючих про мис ло вих і цивільних спо руд
у 40 краї нах світу.

Се ред найбільш важ ли вих об’єктів, у про-
ек ту ванні та будівництві яких брав участь інсти -
тут, – Ново-Ли пець кий, Орсько-Халіло вський,
Рус та вський та Сар ка на йський ме та лургійні
комбінати; за вод «Елек трос таль ім. Те во ся на»;
ме та лургійні за во ди в Бо ка ро (Індія), Сей ди ше -
хері (Ту реч чи на), Аннабі (Алжир), Аджаокуті
(Нігерія); ан гарні кор пу си в ае ро пор тах Бо рис -
по ля, До нець ка, Ми ко лаєва, Ше ре метьєва, Вну -
ко ва, Куй би ше ва, Яку тська, Ма га да на, Га ва ни;
те левізійні вежі в Санкт-Пе тер бурзі, Києві,
Єре вані, Хар кові, Тбілісі; мос тові пе ре хо ди
че рез р. Дніпро – ім. Є.О. Па то на в Києві
та по греблі Дніпро ге су в За поріжжі, через
р. Смот рич у Кам ’янці-Подільсько му; спо ру ди
мо р ських при чалів, ре зер ву а ри і газ голь де ри,
ан га ри для ре мон ту авіатехніки, мо ну мен ти,
скла ди та схо ви ща.

З 1986 р. інсти тут бере участь у про гра мах
ло калізації наслідків аварії на ЧАЕС. За учас тю
його провідних спеціалістів ви ко на но про ек ту -
ван ня не су чих ко нструкцій по крит тя існу ю чо го
об’єкта «Укрит тя» і стабілізація та підси лен ня
вен ти ляційної тру би 3-го і 4-го енер гоб локів
ЧАЕС. Нап раць о ва на в інсти туті база да них
містить об’єкти, які ста нов лять знач ний про -
мис ло вий та військо во-про мис ло вий по тенціал.

За ге не раль ни ми про ек та ми інсти ту ту прак -
тич но ство ре на індустрія ви го тов лен ня ме та ле -
вих ко нструкцій в Україні – по бу до ва но та
ре ко нстру йо ва но Жи то мирські за во ди ме та ле -
вих та ого род жу валь них ко нструкцій; Кам ’я -
нець-Подільський за вод лег ких ме та ле вих кон -
струкцій; Дніпро пет ро вський ім. І.В. Ба буш кіна,
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Маріуп ольський, За порізький, Ми ко л аїв сь кий
за во ди ме та ле вих ко нструкцій; Бро ва р сь кий
за вод алюмінієвих ко нструкцій. У Російській
Фе де рації за про ек та ми інсти ту ту по бу до ва но
Шад ри нський, Ба та йський та Вик с уньський
за во ди ме та ле вих ко нструкцій.

Се ред об’єктів останніх років, про ек ту ван ня 
яких ви ко на но фахівця ми інсти ту ту, мож на від -
зна чи ти:
n відділен ня без пе рер вно го лит тя сталі на

Алчевському, Єнакієвсько му, Та ган розь ко -
му та Дніпро пет ро всько му ім. Г.І. Пет ро всь -
ко го ме та лургійних комбіна тах;

n відділен ня оцин ку ван ня ав то лис та на Че ре -
по вець ко му ме та лур гійно му комбінаті;

n тру боп ро кат ний цех Виксуньсько го за во ду
ме та ле вих ко нструкцій;

n ком плекс будівель і спо руд термінала пе ре -
ван та жен ня технічної сірки унікаль но го
мо рсько го тор го во го по рту в Усть-Лузі
(Російська Фе де рація), який має про пус кну
спро можність до 10 млн. т сірки на рік і зда -
тен при й ма ти суд на во до тон нажністю до
70000 т;

n цех гра ну ляції шро ту мас ло е кстракційно го
за во ду в Пол таві;

n ре зер ву арні пар ки на фтоп ро во ду Оде са –
Бро ди в Южно му і Бро дах, на фто пе ре роб -
них за водів в Ужго роді й Надвірній, на фто -
термінала в Іллічівську;

n вок заль ний ком плекс станції Київ-Па са жи р -
ський;

n Мо ну мент на честь про го ло шен ня не за леж -
ності Украї ни;

n вис тав кові та тор го вельні цен три в Києві й
Хар кові та ряд інших.

Та кож слід відзна чи ти про ек ти ре ко нст -
рукції до мен них пе чей № 2 ме та лургійно го ком -
бінату «Азовсталь» і № 2 та № 5 Ме та лургійно го
комбінату ім. Ілліча, аг ло ме раційно го цеху ме -
та лургійно го комбінату «За поріжсталь», ре ко н -
струкції київських мостів че рез р. Дніпро –
ім. Є.О. Па то на, ви ся чо го Пар ко во го на Тру -
ханів острів, Ван то во го че рез га вань.

Особ ли вий на го лос слід зро би ти на важ ли -
вих спор тив них об’єктах, опраць о ва них або
адап то ва них останнім ча сом фахівця ми інсти -
ту ту, у тому числі по в’я за них із чемпіона том
Євро пи 2012 р. з фут бо лу, а саме: стадіонах

ОСК «Ме таліст» у Хар кові, НСК «Олім пійсь кий»
у Києві, «Украї на» у Львові, «Дніпро Арена» у
Дніпро пет ро вську, ФК «Ди на мо» ім. В.В. Ло ба -
но всько го у Києві, «Дон бас Арена» у До нець ку,
СК «Ме та лург» в Артемівську, СК «Ювілей ний»
у Су мах, БК «Азовмаш» у Маріуполі, СТЦ
ім. В.В. Ло ба но всько го у Києві, СК «Спар так»
у Києві, фізкуль тур но-спор тив но му ком плексі
«Олімп» у Южно му Одесь кої об ласті, спор тив -
но-оздо ров чо му ком плексі «Центр фрис тай ла»
у Мінську та інших. Про ви со кий рівень про -
ектів яс кра во свідчить факт відзна чен ня їхніх
ав торів ви со ки ми дер жав ни ми на го ро да ми, в
тому числі Дер жав ни ми преміями Украї ни і
зван ням за слу же но го будівель ни ка Украї ни.

Інсти тут є ініціато ром упро вад жен ня у
вітчиз ня не будівниц тво но вих технічних рі-
шень у га лузі мон та жу, та ких як ме тод підро -
щу ван ня та ме тод на су ван ня, ав тором інших
оригіна льних технічних і тех но логічних роз ро -
бок. Вка зані рішен ня і роз роб ки були не тільки
впро вад жені при про ек ту ванні й будівництві
ве ли кої кіль кості об’єктів, се ред яких мож на
відмітити Київську те левізійну вежу, Ве ли ку
ви со ко во льт ну залу в За поріжжі, цехи хо лод ної
і га ря чої про кат ки вуг ле це вих ста лей на
Ново-Ли пець ко му ме та лургійно му комбінаті,
за вод радіаль но-свер длу валь них вер статів в
Одесі, ску льп ту ру Ма тері-Батьківщи ни му зею
Ве ли кої Віт чиз ня ної війни й будівлю куль тур -
но го цен тру «Укр аїнський дім» у Києві тощо, а
й відзна чені ви со ки ми уря до ви ми на го ро да ми
Украї ни і СРСР.

За ак тив ною учас тю спеціалістів інсти ту ту
про во дить ся ро бо та Міжвідом чої комісії з пи -
тань на уко во-тех но логічної без пе ки при Раді
національ ної без пе ки і об оро ни Украї ни, На у -
ко во-ко ор ди наційної та ек спер тної ради з пи -
тань ре сур су та без пе ки експлу а тації конст -
рукцій, спо руд і ма шин при пре зидії Національ -
ної ака демії наук Украї ни та на уко во-технічної
ради Мінрегіону Украї ни.

Інсти тут, як ба зо ва організація Мінрегіону
Украї ни, взяв без по се ред ню участь у ви ко нанні 
до ру чен ня Пре зи ден та Украї ни № 1-1/509 від 17
квітня 2002 р. щодо роз роб лення Кон цепції Дер -
жав ної про гра ми за без пе чен ня тех но логічної
без пе ки в основ них га лу зях еко номіки (в час -
тині будівель них ме та ле вих ко нструкцій), яка
схва ле на роз по ряд жен ням Кабінету Міністрів
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№ 351-р від 11 чер вня 2003 р. Цією Кон цепцією
пе ре дба чається роз роб лен ня Дер жав ної на уко -
во-технічної про гра ми «Ре сурс», а та кож га лу зе -
вих і регіональ них про грам, на які по кла дається
здійснен ня за ходів щодо реалізації дер жав ної
політики із за без пе чен ня надійності й без печ ної
експлу а тації будівель і спо руд у певній га лузі
або регіоні.

Як уже було за зна че но, інсти тут є го лов ною
на уко во-дослідною та про ек тною орга нізацією
в га лузі ме та ло будівниц тва Украї ни. Досліджен -
ня, що про во дять ся в інсти туті, ха рак те ри зу -
ють ся ви со ким на уко вим рівнем і ши ро тою
те ма ти ки. Го лов ни ми з них є:
n за без пе чен ня надійності та без печ ної експ -

лу а тації будівель, спо руд й інже нер них ме реж;
n про гно зу ван ня та виз на чен ня шляхів роз -

вит ку ме та ло ко нструкцій;
n роз роб лен ня й досліджен ня но вих типів

ме та ле вих ко нструкцій для пріори тет них
на прямів на уки й техніки;

n роз роб лен ня ме тодів і технічних рішень
із підси лен ня й ре ко нструкції будівель них
ме та ло ко нструкцій;

n ство рен ня опти маль них уніфіко ва них звар -
них ко нструкцій, со рта ментів гну тих та
гну то-зва ре них профілів;

n роз роб лен ня й удос ко на лен ня ме тодів роз -
ра хун ку ме та ле вих ко нструкцій будівель
та спо руд і ство рен ня на їхній основі сис тем
ав то ма ти зо ва но го про ек ту ван ня;

n роз роб лен ня інфор маційних сис тем і баз
да них.
Особ ли ва ува га приділяється в інсти туті

ство рен ню но вої і вдос ко на лен ню існу ю чої
нор ма тив ної бази будівниц тва та її гар моніза-
ції зі світо ви ми та Євро пе йськи ми нор ма ми.
Тільки останнім ча сом роз роб ле но 26 нор ма тив -
них до ку ментів, се ред яких мож на відзна чи ти:

ДБН «За гальні при нци пи за без пе чен ня на дій -
ності і без пе ки будівель, спо руд, будівель них
ко нструкцій та основ»; ДБН «На ван та жен ня і
впли ви. Нор ми про ек ту ван ня»; ДБН «Ста леві
ко н струкції»; ДБН «За хист ме та ле вих ко нст рук -
цій від ко розії. Нор ми про ек ту ван ня»; ДБН
«Тех нічна експлу а тація та інже нер ний за хист
будівель них ко нструкцій і спо руд, оціню ван ня
технічно го ста ну і виз на чен ня за лиш ко во го ре -
сур су».

В інсти туті ство рені на укові шко ли, які виз -
нані як в Україні, так і поза її меж ами, в т.ч.:
n теорії роз ра хун ку й про ек ту ван ня лінійно-

про тяж них і ве ли коп ро гон ових про сто ро -
вих ко нструкцій будівель і спо руд;

n опти маль но го про ек ту ван ня ме та ло ко нст -
рукцій;

n ав то ма ти зації роз ра хун ку і про ек ту ван ня
про сто ро вих ко нструкцій будівель та спо руд;

n теорії надійності спо руд;
n теорії роз ра хун ку й про ек ту ван ня ви сот них

спо руд;
n фор мо ут во рен ня ко нструкцій.

Роз ви ток і за сто су ван ня су час них об чис лю -
валь них ком плексів дає змогу фахівцям інсти -
ту ту ви ко ну ва ти роз ра хун ки об’єктів будь-
яко го сту пе ня склад ності та про во ди ти оригіна -
льні досліджен ня сто сов но ста ти ки та ди наміки
спо руд, нелінійних ви ся чих і ван то вих сис тем,
різно манітних ди намічних ефектів і впливів,
надійності при змінних на ван та жен нях, пруж -
но-плас тич ної ро бо ти ма теріалу, опти маль но го
про ек ту ван ня, уніфікації еле ментів, роз роб ки
со рта ментів тощо.

Ба га торічний досвід і про фесіоналізм пра -
цівників, постійне підви щен ня їхньої квалі-
фікації є за по ру кою стабільності інсти ту ту та
його под аль шо го роз вит ку.
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Ста нов лен ня ко лек ти ву про ек ту валь ників
ста ле вих ко нструкцій в Україні

Згідно з на ка зом Hа род но го комісаріату СРСР
з будівниц тва від 30 груд ня 1944 року було

за твер дже но все со юз ну ме ре жу організацій з
про ек ту ван ня, ви го тов лен ня та мон та жу ме та -
ле вих ко нструкцій і се ред них у складі трес ту
«Про е ктсталь ко нструкція» – Особ ли ве про ек т -
не бюро № 3 у м. Києві. Та ким чи ном, 70 років
тому було за кла де но осно ву для ство рен ня спе -
ціалізо ва ної про ек тної організації, що пе ре -
тво ри ла ся у всесвітньо відо мий Укр а їнський
інсти тут ста ле вих ко нструкцій імені В.М. Ши -
ма но всько го.

Мос тові пе ре хо ди. Го лов ним за вдан ням
про ек тно го бюро було роз роб лен ня про ектів
відбу до ви зруй но ва них мостів, про мис ло вих
будівель та інших спо руд в Україні. У по чат ко -
вий період ста нов лен ня та роз вит ку організації
були ви ко нані про ек ти відбу до ви підірва них
мос то вих пе ре ходів че рез ріки Дністер у м. За ле -
щи ках, Півден ний Буг у містах Пер во ма йську і
Вінниці, залізнич но го мос ту у м. Києві, шах т -
них копрів на Дон басі, цехів ме та лургійних,
кок сохімічних, ма ши нос кла даль них підпри -
ємств у містах До нець ку, Кри во му Розі,
Макіївці, Єнакієві, Ли си ча нську, Хар кові, Ми -
ко лаєві та інших.

Провідний склад організації на той час
ство рю вав ся із спеціалістів-будівель ників, се -
ред яких були І.З. Ма ракін, О.І. Шу миць кий,
В.І. Киреєнко, А.Ф. Фо мен ко, П.М. Со сіс,
Б.П. Пет ров, А.А. Шейніч та інші.

Інтен сив но му роз вит ку бюро спри я ло уря -
до ве за вдан ня на про ек ту ван ня Місько го мос ту
че рез р. Дніпро у м. Києві (нині міст ім. Є.О. Па -
то на), що ви ко ну ва ло ся у тісній творчій спів -
друж ності з Інсти ту том елек троз ва рю ван ня і
осо бис то з ака деміком Євге ном Оска ро ви чем
Па то ном.

За ініціати ви Є.О. Па то на було роз роб ле но
варіант суцільноз вар них про го но вих будівель
мос ту із за сто су ван ням суцільностінчас тих го -
лов них ба лок. Зва жа ю чи на те, що таке мас ш -
таб не рішен ня впро вад жу ва ло ся впер ше у
світовій прак тиці мос то бу ду ван ня, було ви рі-
шено дослідити нову ко нструк тив ну фор му
мос ту, зварні з’єднан ня го лов них ба лок, приєд -
нан ня по пе реч них еле ментів та в’язів із за без пе -
чен ням ви со кої надійності та дов говічності.
Впер ше було роз роб ле но зварні мон тажні сти ки 
го лов них ба лок і апа рат для їх ав то ма тич но го
зва рю ван ня, за про по но ва но спокійну, доб ре
зва рю ва ну сталь для суцільноз вар них про го но -
вих будівель.
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Се ред інших об’єктів мос то бу ду ван ня слід
відзна чи ти ви ся чий пішохідний міст че рез
р. Дніпро на Тру ханів острів у м. Києві з про го -
ном 180 м; пер ший у м. Києві ван то вий міст че -
рез га вань з го лов ним про го ном 144 м; суцільно-
звар ний міст че рез р. Смот рич у м. Ка м ’янці-
Подільсько му з про го ном 150 м, впер ше збу до -
ва ний із за сто су ван ням ви со ко міцної сталі і з
ортот роп ною пли тою про їзджої час ти ни. Пізніше
на греблі Дніпро ге су були зве дені мос ти, кри -
волінійні в плані з по лег ше ною ортот роп ною
пли тою (міст че рез аван ка ме ру, ес та ка ду че рез
шлю зи), за вдя ки чому на греблі було вдвічі роз -
ши ре но про їзд за ра ху нок оригіна ль но го кон -
соль но го рішен ня з ан ке ру ван ням у тілі греблі.
Слід та кож зга да ти ви ся чий пішохідний міст че -
рез р. Те терів у м. Жи то мирі з го лов ним про го -
ном 160 м та берего ви ми про го на ми 62 і 75 м,
оригіна льний пішохідний ви ся чий міст за вдов ж ки
102 м з одним піло ном че рез р. Уж у м. Ко рос тені.

Ви сотні спо ру ди. У 50–60-ті роки у про ек т -
но му бюро відбу ли ся організаційні та струк -
турні зміни. У 1953 р. бюро було ре ор ганізо ва но
у про ек тну кон то ру, а в 1960 р. – у дер жав ний
про ек тний інсти тут «Укрпро е ктсталь ко нст рук -
ція». Знач но збільшив ся і інже нер но-технічний
по тенціал інсти ту ту. До ко лек ти ву приєднав ся
цілий загін ви пус кників будівель них вузів краї -
ни, се ред яких май бутні го ловні інже не ри про -
ектів та керівни ки відділів: В.М. Гордєєв,
І.Г. За ту ло вський, Л.П. Тка чен ко, Л.Д. Кошкін,
О.С. Го ро дець кий, Л.Г. Дмитрієв, І.М. Ле бе дич,
А.В. Пе рель му тер, В.Л. Гей фман, В.М. Орлик,
А.Я. Пріцкер, В.А. Аденський, І.І. Вол ков,
Ю.С. Бо ри сен ко, М.П. Кон дра, М.М. Мань шин,
І.Л. Овдієнко, В.О. Ли ма рен ко, В.П. Кри жа -
нівський. Чи сельність інсти ту ту зрос ла до 400
чо ловік, з’я ви ли ся струк турні підрозділи у
містах Хар кові, До нець ку, Маріуполі, Лу ган-
 сь ку, а пізніше – у Пол таві та Одесі. Знач ним

Промислове будівництво та інженерні споруди, 2014, № 4 9

ДО 70-річчя ТОВ «УКРІНСТАЛЬКОН ім. В.М. ШИМАНОВСЬКОГО»

Пішохідний міст че рез р. Дніпро на Тру ханів острів,
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Суцільноз вар ний міст че рез р. Смот рич,
м. Кам ’я нець-Подільський

Пішохідний міст че рез
р. Те терів, м. Жи то мир

Пішохідний міст че рез
р. Уж, м. Ко рос тень



успіхом у технічній діяль ності інсти ту ту було
ство рен ня суцільноз вар них те левізійних веж у
ве ли ких містах Со ю зу РСР. Зав дя ки співдруж -
ності з Інсти ту том елек троз ва рю ван ня імені
Є.О. Па то на були роз роб лені нові ко нструк -
тивні фор ми ви сот них спо руд, тех но логічних у
ви го тов ленні і при мон тажі. Зви чайні флан цеві
з’єднан ня, що при зво дять до пе ре вит рат сталі
та праці, були замінені на зварні. Пер ша суціль -
ноз вар на те левізійна вежа за ввиш ки 317 м була
збу до ва на в м. Ленінграді, а в под аль шо му в
спо ру дах були втілені оригіна льні про ек ти те -
ле візійних веж у містах Єре вані та Тбілісі.
Ство рен ня новітньої ко нструк тив ної фор ми
те левізійної вежі у м. Києві, спо руд же ної спо со -
бом підро щу ван ня з ав то ма тич ним зва рю ван -
ням труб час тих поясів із ви со коміцної сталі,
було відзна че но Дер жав ною премією Украї ни.
Се ред ла у ре атів співробітни ки інсти ту ту
О.І. Шу миць кий, І.Г. За ту ло вський, О.І. Калі-
ни чев, О.М. Со ло мен ко.

Про мис лові спо ру ди. Знач не місце у діяль -
ності інсти ту ту посідає про ек ту ван ня про мис -
ло вих будівель і спо руд. За про ек та ми інсти ту ту
були збу до вані ве ли кий суд нос кла даль ний цех
за во ду «Ленінська куз ня» та ме ханічні цехи за -
во ду «Більшо вик» у м. Києві. По бу до вані цехи
ме та лургійних за водів у містах До нець ку, Ма -
кіївці, Дніпро дзер жи нську, Маріуполі та в
інших про мис ло вих цен трах Украї ни, на бу ло
роз вит ку про ек ту ван ня ви сот них об’єктів зв’яз -

ку, опор ЛЕП, спеціаль них лис то вих ко нст рук -
цій (во до на пірних башт, повітро нагрівачів,
газ голь дерів, ре зер ву арів).

На ро щу ван ня на уко во-технічно го по тен -
ціалу, на бут тя досвіду та ви со ка кваліфікація
спеціалістів спри я ли по ши рен ню діяль ності інс -
ти ту ту в інших рес публіках СРСР та за рубіжних 
краї нах. Інсти тут було виз на но провідною про -
ек тною організацією в га лузі ме та ле вих ко нст -
рукцій. Його фахівці брали ак тив ну участь у
про ек ту ванні і будівництві та ких ве ли ких та
склад них об’єктів, як ме та лургійні комбінати
Hово-Ли пець кий, Орсько-Халіло всь кий, Рус та в -
ський, Сар ка найс Ме та лургс, а та кож у Ко реї,
Ки таї, Па кис тані, Угор щині, Індії, Бол гарії,
Алжирі, Hігерії та в інших краї нах.

Особ ли во тре ба відзна чи ти про ек ту ван ня
відповідаль них ста ле вих ко нструкцій ве ли ко-
про го но вих будівель, та ких як Ве ли ка ви со ко во -
льтна зала у м. За поріжжі (прогін 60 м, ви со та 60
м), найбільші скла дальні цехи у м. Фе о досіі
(прогін 96 м, ви со та 50 м із підвісни ми кра на ми
ван та жопідйомністю до 200 т) та на суд но -
будівно му за воді у м. Ми ко лаєві (два про го ни
по 48 м, ви со та 45 м), ан гарні кор пу си з про го -
ном від 48 до 136 м у містах Бо рис полі, До нець -
ку, Ми ко лаєві, Куй би шеві, Яку тську, Ма га дані,
Там бові, ае ро пор тах «Ше ре метьєво», «Вну ко во».
Hа Кубі за про ек то ва ний та спо руд же ний ве ли -
кий ан гар ний кор пус про го ном 108 м.
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Па лац куль ту ри «Украї на», м. Київ

Національ на бібліот е ка Украї ни ім. В.І. Вер на дсько го,
м. Київ

Го тель «Київ»,
м. Київ

Бу ди нок торгівлі,
м. Київ

Національ на опе ра Украї ни, м. Київ

Харківський Національ ный ака демічний те атр
опе ри та ба ле ту імені М. Лисенка

Мо ну мент Ма тері-Батьківщині,
м. Київ



Про ек ту ван ня та будівниц тво Ве ли кої ви со -
ко во льтної зали у м. За поріжжі, цехів хо лод ної
і га ря чої про кат ки вуг ле це вих ста лей на Hово-
Ли пець ко му ме та лургійно му комбінаті, а та кож
ви ко нан ня ре ко нструкції за во ду радіаль но-
свер длу валь них вер статів у м. Одесі були від зна -
чені преміями Ради Міністрів СРСР, ла у ре а та ми
яких стали співробітни ки інсти ту ту В.А. Аденсь -
кий, І.І. Вол ков, В.Л. Гей фман, В.С. Лу за нов.

За во ди ме та ле вих ко нструкцій. Як ге не -
раль ний про ек ту валь ник за водів із ви го тов лен -
ня ме та ле вих ко нструкцій інсти тут постійно
пра цю вав над удос ко на лен ням тех но логії ви -
роб ниц тва. За його про ек та ми ре ко нстру йо вані
та спо руд жені за во ди ме та ле вих ко нструкцій
ім. І.В. Ба бушкіна у м. Дніпро пет ро вську,
Маріу п ольський, За порізький, Ми ко л аївський,
Жи то ми рський, Кам ’я нець-Подільський, а та -
кож в Росії – Шад ри нський, Ба та йський, Вик-
сунь сь кий, Hо во куз нець кий, а в м. Бро ва ри, що
під Києвом, збу до ва но за вод алюмінієвих ко н -
ст рукцій.

Гро мадські будівлі. Крім об’єктів ви роб ни -
чо го при зна чен ня інсти тут брав участь у роз -
роб ленні про ектів ме та ло ко нструкцій ве ли ких
гро ма дських будівель, та ких як Па лац куль ту ри
«Украї на» з ве ли коп ро го но вим по крит тям у
виг ляді сис те ми пе ре хрес них ферм, го тель
«Київ», Бу ди нок торгівлі, Національ на бібліот е -
ка Украї ни ім. В.І. Вер на дсько го, оперні те ат ри у
містах Хар кові та Києві, «Укр аїнський дім» у
м. Києві. Дуже склад ною і твор чою була пра ця
над про ек том і спо ру дою Ма тері-Батьківщи ни
му зею Ве ли кої Вітчиз ня ної війни у м. Києві. За
роз роб лен ня двох останніх про ектів спеціалісти 
інсти ту ту були відзна чені ви со ки ми уря до ви ми
на го ро да ми. Се ред на го род же них орде на ми,
ме да ля ми та уря до ви ми гра мо та ми співробітни -
ки інсти ту ту О.І. Шу миць кий, І.М. Ле бе дич,
К.Л. Шварц, І.І. Вол ков, В.М. Дємьохін.

Hо вий етап у роз вит ку Дер жав но го інсти ту -
ту «Укрпро е ктсталь ко нструкція» роз по чав ся
після ре ор ганізації його в на уко во-дослідний та
про ек тний інсти ту ту, який очо лю вав ви дат ний
вче ний Віталій Ми ко ла йо вич Ши ма но вський.
Інсти тут було виз на но одним із провідних
на уко во-дослідних за кладів у га лузі ме та ле вих
ко н струкцій.

Надійшла 13.10.2014 р. y
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Hово-Ли пець кий ме та лургійний комбінат

Ве лика ви со ко вольтна зала,
м. За поріжжя



Укрінсталь кон ім. В.М. Ши ма но всько го в сис темі
технічно го ре гу лю ван ня ме та лобудівництва

У перші роки не за леж ності Украї ни пе ред дер -
жав ни ми орга на ми управління та фахівця ми

будівель ної га лузі по ста ло на галь не пи тан ня
ство рен ня вітчиз ня ної су час ної нор ма тив ної
бази із ціно ут во рен ня, те ри торіаль ної діяль -
ності, а та кож ви роб ниц тва про дукції в будів -
ництві, місто бу ду ван ня, надійності і без пе ки
про дукції будівель но го при зна чен ня, про ек ту -
ван ня, ви ко нан ня будівель них робіт, рес тав -
рації та інших на прямків здійснен ня інвес ти-
ційної політики у фон до ут во рю вальній га лузі
на род но го гос по да рства.

Вра хо ву ю чи, що Украї на вхо дить до пе ре -
ліку країн із найбільши ми по каз ни ка ми ви го -
тов ле ної ме та лоп ро дукції на душу на се лен ня,
а на об’єктах її ба зо вих га лу зей еко номіки
експлу а тується біля 36 млн. т не су чих ме та ле вих 
ко нструкцій, пи тан ня за без пе чен ня без печ ної
експлу а тації цьо го фон ду та інно ваційно го роз -
вит ку будівель ної га лузі не мож ли во вирішити
без ство рен ня та удос ко на лен ня вітчиз ня ної
сис те ми стан дар ти зації і нор му ван ня у та ко му
важ ли во му сек торі, як ме та ло будівництво.

До вирішен ня цьо го за вдан ня в се ре дині
90-х років ми ну ло го століття було за лу че но на у -
ко вий та інже нер ний по тенціал відо мо го і най -
більшо го в Україні ком плек сно го на уко во-дос -
лідно го і про ек тно го інсти ту ту «УкрНДІпро е кт -
сталь ко нструкція» (в под аль шо му «Укрінсталь -
кон ім. В.М. Ши ма но всько го»), який на той час
мав знач ний і ба га торічний досвід щодо про ек -
ту ван ня не су чих ме та ле вих ко нструкцій про -
мис ло вих і соціаль них об’єктів, в його складі
були ство рені на укові шко ли, відомі як в нашій
країні, так і за її меж ами.

До роз роб лен ня дер жав них будівель них
норм та дер жав них стан дартів у га лузі об сте -
жен ня, про ек ту ван ня, ви го тов лен ня, мон та жу
будівель них ме та ле вих ко нструкцій були за лу -
чені відомі вчені та провідні фахівці інсти ту ту:
док то ри тех нічних наук – Ши ма но вський В.М.,
Ши ма но вський О.В., Гор деєв В.М., Пе рель му -
тер А.В., Ко роль ов В.П., Оглоб ля О.І., Ци ха но в -
ський В.К., кан ди да ти технічних наук – Конд -
ра М.П., Гром А.А., Ми ки та рен ко М.О., Ко лесні-
чен ко С.В., Гіба лен ко О.М., Ле бе дич І.М.,
провідні спеціалісти – Маньшин М.М., Гей ф -
ман В.Л., Вол ков І.І., Фур ман В.Л.

До пе реліку пер ших роз роб ле них інсти ту -
том за роки не за леж ності дер жав них будівель них
норм вхо дять ДБН 362-92 «Оцінка технічно го
ста ну ста ле вих ко нструкцій, ви роб ни чих бу дин -
ків і спо руд, що експлу а ту ють ся», ДБН В.3.1-1-2002
«Ре монт і підси лен ня не су чих і ого род жу валь -
них будівель них ко нструкцій та основ про мис -
ло вих бу динків і спо руд», ДБН В.1.2-1-95 «По -
ло жен ня про розсліду ван ня при чин аварій (об -
ва лень) будівель, спо руд, їх час тин та ко нструк -
тив них еле ментів».

Важ ли вим ета пом удос ко на лен ня про цесів
і ме тодів про ек ту ван ня будівель них ко нст -
рукцій, у т.ч. ме та ле вих, ста ло роз роб лен ня
ДБН В.1.2-2:2006 «На ван та жен ня і впли ви.
Нор ми про ек ту ван ня», ДСТУ Б В.1.2-3:2006
«Про ги ни і пе реміщен ня. Ви мо ги про ек ту ван -
ня», ДСТУ Б А.2.4-43:2009 «Пра ви ла ви ко нан ня
про ек тної і ро бо чої до ку мен тації ме та ле вих
ко н струкцій», ДБН В.2.6-163:2010 «Ко нструк-
ції будівель і спо руд. Ста леві ко нструкції.
Нор ми про ек ту ван ня, ви го тов лен ня і мон та жу», 
ДСТУ-Н Б А.2.4-44:2013 «Нас та но ва з роз роб -
лен ня про ек тної і ро бо чої до ку мен тації ме та -
ле вих ко нструкцій. Крес лен ня ко нструкцій ме -
та ле вих де та лю вальні (КМД)».

Організація серійно го ви роб ниц тва на під -
приємствах га лузі ме та ле вих ко нструкцій бу -
динків і спо руд виз на чи ла не обхідність роз -
роб ки но вих дер жав них стан дартів (Технічні
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умо ви) на такі ви ро би, як профілі ста леві лис -
тові гнуті, ко ло ни ста леві для будівель із мос то -
ви ми кра на ми, фер ми крок вяні ста леві, схо ди
мар шеві, май дан чи ки та ого рожі ста леві, па нелі
ме та леві дво ша рові по криттів будівель із утеп -
лю ва чем із поліуре та ну, бал ки підкра нові ста -
леві для мос то вих елек трич них кранів, фер ми
ста леві крок вяні з гну тоз вар них профілів пря -
мо кут но го пе рерізу, ко нструкції ста леві шляхів
підвісно го транс пор ту, ре зер ву а ри вер ти кальні,
циліндричні, ста леві для нафти і на фто п ро -
дуктів, профілі пресовані з алюмінієвих сплавів
та ряд інших.

В інсти туті під керівниц твом досвідче но го
інже не ра, на чаль ни ка відділу І.І. Вол ко ва ба га то
років існує на пря мок із роз роб лен ня та про ве -
ден ня ек спер ти зи про ектів Технічних умов (ТУ) 
на про дукцію у га лузі будівель них ме та ле вих
ко нструкцій із виз на чен ням обґрун то ва ності та
доцільності їх роз роб лен ня, на яв ності по си лань
на про гре сивні, міжна родні та національні нор -
ма тивні до ку мен ти, сту пе ня відповідності та
інших ви мог. Усьо го було про ве де но біля 100
ек спер тиз ТУ.

За наслідка ми діяль ності з виз на чен ня тех -
нічної політики в га лузі ме та ло будівниц тва, в
т.ч. фор му ван ня нор ма тив ної бази для роз ра -
хунків та про ек ту ван ня ста ле вих і алюмінієвих
ко нструкцій, інсти тут у 2004 р. от ри мав ста тус
ба зо вої орга нізації з на уко во-технічної діяль -
ності в га лузі будівниц тва за на прям ком «Буді-
вельні металеві конструкції».

Но во го імпуль су на бу ла прак тич на ро бо та
із стан дар ти зації після ство рен ня відповідно до 
на ка зу Мінрегіонбу ду Украї ни від 21.07.2011 р.

№ 77 Технічно го комітету стан дар ти зації
ТК-301 «Ме та ло будівниц тво», на який по кла де -
но функції з роз роб лен ня або пе ре гля ду до ку -
ментів На ціо наль ної сис те ми стан дар ти зації
(ДСТУ, ГОСТ, СТ СЕВ, ТС, ТУ), функцію сек ре -
таріату якого доб ро вільно став ви ко ну ва ти інс -
ти тут «Укрінсталь кон ім. В.М. Ши ма но всько го». 
За ТК-301 закріпле но 9 кодів го лов них об’єктів
стан дар ти зації за кла са ми 91 та 93 згідно з Укр -
аїнським кла сифіка то ром нор ма тив них до ку -
ментів (ДК 004:2008), що і виз на чи ло його
організаційну струк ту ру у складі 5 підкомітетів
(рис. 1).

Про тя гом 2011–2014 рр. в інсти туті суттєво
збільши лись об ся ги підго тов ки про ектів нор ма -
тив но-технічних до ку ментів, до роз роб лен ня
яких були до дат ко во за лу чені го лов ний інже нер 
інсти ту ту Па сеч нюк В.Л., за ступ ник ге не раль -
но го ди рек то ра Адріанов В.П., завідувачі від -
ділів Хар чен ко Р.Б., Холькін В.В., Кор дун О.І.,
Ли сен ко О.П., спеціалісти Лен да Г.В., Гав ри ло -
ва В.П., Ли мар Я.В. та інші.

За їх участі роз роб лені про ек ти ДБН
В.2.6-165:2011 «Ко нструкції бу динків і спо руд.
Алюмінієві ко нструкції. Основні по ло жен ня»,
ДСТУ Б В.2.6-177:2011 «Ко нструкції будівельні
ста леві. Умовні по зна чен ня (мар ки)», ДСТУ Б
В.2.6-193:2013 «За хист ме та ле вих ко нструкцій від
ко розії. Ви мо ги про ек ту ван ня», ДБН В.2.6-198:2014
«Ста леві конст рукції. Нор ми про ек ту ван ня»,
ДСТУ Б В.2.6-194:2013 «Ста леві ко нструкції. Опо -
ри повітря них ліній елек тро пе ре да ван ня, від -
криті роз подільні при строї, лінії кон так тних
ме реж транс пор ту, ан тенні спо ру ди зв’яз ку,
річкові гідро технічні спо ру ди, бал ки з гнуч кою
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Рис. 1. Організаційна струк ту ра ТК-301



або пер фо ро ва ною стінкою. До дат кові ви мо ги
до про ек ту ван ня», ДСТУ Б В.2.6-199:2014 «Ко н -
струкції ста леві будівельні. Ви мо ги ви го тов лен -
ня» та ДСТУ Б В.2.6-200:2014 «Ко нструкції
ме та леві будівельні. Ви мо ги мон та жу», про ект
ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:20ІХ «Оцінка техніч но го
ста ну будівель них ста ле вих ко нструкцій, що
експлу а ту ють ся», крім того знач на кількість
технічних свідоцтв та технічних умов на про -
мис лові ви ро би у га лузі ме та ло будівниц тва.

Провідні фахівці інсти ту ту на постійній
основі за лу ча лись до роз роб лен ня про ектів нор -
ма тив них до ку ментів за інши ми на прям ка ми
будівниц тва, в т.ч. та ких, як ДБН В.1.1-12:2006
«Будівниц тво в сейсмічних ра йо нах Украї ни»,
ДБН В.1.2-5:2007 «На у ко во-технічний суп ровід
будівель них об’єктів», ДБН В.2.2-24:2009 «Про -
ек ту ван ня ви сот них жит ло вих і гро ма дських бу -
динків», ДБН В.2.3-26:2010 «Спо ру ди транс пор-
ту. Мос ти і тру би. Ста леві ко нструкції. Пра ви ла
про ек ту ван ня», ДБН В.2.6-160:2010 «Ко нст рук -
ції бу динків і спо руд. Ста ле залізо бе тонні ко нст -
рукції. Основні по ло жен ня».

Євро пе йський вибір на шої краї ни виз на чив 
шля хи под аль шо го роз вит ку євроінтег раційних 
про цесів у будівельній га лузі за ра ху нок гар -
монізації Євро кодів (стан дар ти ка те горії А) в
га лузі про ек ту ван ня та Євро пе йських стан -
дартів (ка те горія В) на різні види будівель ної
про дукції.

З ме тою єди но го ме то дич но го підхо ду до
підго тов ки іден тич них дер жав них стан дартів
шля хом пе ре кла ду під керівниц твом за ступ ни -
ка ге не раль но го ди рек то ра інсти ту ту, д.т.н. Гор -
деєва В.М. було підго тов ле но Терміно логічний
слов ник, скла де ний на основі терміно логії та
по нять, що ви ко рис то ву ють ся в Євро пе йських
нор ма тив них до ку мен тах.

У 2012 р. в Україні була за вер ше на ро бо та з
при й ман ня як іден тич них дер жав них стан дар -
тів (ДСТУ-Н Б EN) усіх Євро кодів із про ек ту ван -
ня будівель них ко нструкцій, у 2013 р. за вер ше на 
роз роб ка всіх Національ них до датків до розді-
лів Євро кодів (Зміна 1 до ДСТУ-Н Б EN) (рис. 2). 
Ак тивну участь у цій ро боті бра ли провідні
вчені та спеціалісти інсти ту ту «Укрінсталь кон
ім. В.М. Ши ма но в сько го».

Фахівця ми інсти ту ту підго тов ле но чо ти ри
час ти ни гар монізо ва но го Євро ко ду EN 1991
«На ван та жен ня на ко нструкції» (снігові, вітрові
на ван та жен ня, особ ливі ди намічні впли ви, а та -
кож пи то ма вага, влас на вага і експлу а таційні
на ван та жен ня), усі 20 час тин та Національні до -
дат ки до них Євро ко ду EN 1993 «Про ек ту ван ня
ста ле вих ко нструкцій», а та кож п’ять час тин
Євро ко ду EN 1999 «Про ек ту ван ня алюмінієвих
ко нструкцій».

Одно час но з гар монізацією Євро кодів у ме -
та ло будівниц тво була роз по ча та ро бо та з гар -
монізації Єврос тан дартів на ма теріали, ви ро би,
ме то ди їх вип ро бу вань, ви ко нан ня робіт. На те -
перішній час інсти ту том за вер ше на підго тов ка
гар монізо ва них EN 1090-3:2008 «Ви ко нан ня ста -
ле вих та алюмінієвих ко нструкцій. Час ти на 3.
Технічні ви мо ги до алюмінієвих ко нструкцій»
та EN 508-1:2008 «Ма теріали покрівлі лис тові
ме та леві. Технічні умо ви на са мо не сучі ма -
теріали зі сталі, алюмінію та не ржавіючої сталі.
Час ти на 1: Сталь», на за вер шальній стадії під-
го тов ки пе ре бу ва ють ще сім гар монізо ва них
Євро пе йських стан дартів у га лузі ме та ло -
будівниц тва.

За галь на кількість роз роб ле них фахівця ми
інсти ту ту НТД у га лузі ме та ло будівниц тва на ве -
де на в таб лиці.
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Рис. 2. Гар монізація Євро кодів із про ек ту ван ня ме та ле вих будівель них ко нструкцій



Пе релік нор ма тив них до ку ментів, роз роб ле них
ТОВ «Укрінсталь кон ім. В.М. Ши ма но всько го»

у період 1992–2014 роки

№
з/п

Класифікація документів Кількість

1
Нормативні документи системи надійності 
та безпеки у будівництві (ДБН, ДСТУ) 5

2
Нормативні документи із проектування буді-
вельних металевих конструкцій (ДБН, ДСТУ) 9

3
Нормативні документи у галузі виготовлення
будівельних металевих конструкцій 
та їх елементів (ДСТУ, ТС)

20

4
Гармонізація Єврокодів із проектування
будівельних конструкцій (ДСТУ-Н Б ЕN) 29

5
Гармонізація Євростандардів у галузі виготов- 
лення та монтажу будівельних металоконст-
рукцій та будівельних виробів (ДСТУ Б ЕN)

10

6
Нормативні документи за іншими напрямками 
будівництва (ДБН, ДСТУ), розроблені 
за участю фахівців інституту

8

7
Перевірка Технічних умов на продукцію
металобудівництва 95

Ре зуль та ти ро бо ти інсти ту ту із підго тов ки
про ектів дер жав них будівель них норм, дер жав -
них стан дартів Украї ни в га лузі про ек ту ван ня,
ви го тов лен ня та мон та жу будівель них ме та ле -
вих ко нструкцій тільки за останні 5 років були
роз гля нуті на 11 фа хо вих кон фе ренціях і семі-
на рах, у т.ч. 3-х міжна род них, а та кож опублі-
ко вані у за со бах інформації та у спеціальних
виданнях.

Укр аїнський інсти тут ста ле вих ко нструкцій 
ім. В.М. Ши ма но всько го є однією із провідних
на уко вих і про ек тних організацій у сис темі
технічно го ре гу лю ван ня ме та ло будівниц тва і
спря мо вує свій інже нер ний по тенціал на по-
даль ше підви щен ня якості та кон ку рен то-
спро мож ності вітчиз ня но го будівель но го ви -
роб ниц тва.

Надійшла 06.11.2014 р. y
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27–28 лис то па да 2014 року у м. Гданськ, Поль ща,

відбу лась ІІ по льсько-укр аїнська міжна род на кон фе ренція

«ПРОЕКТУВАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ.

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

У ро боті кон фе ренції взя ли участь провідні спеціалісти у га лузі ме та ло будівниц тва Украї ни та Польщі.

У пер ший день ро бо ти було про ве де но окре ме засідан ня, при свя че не 80-річно му ювілею відо мо го по льсько го
вче но го, про фе со ра Єжи Зюлко, а та кож роз гля ду ши ро ко го кола пи тань із про ек ту ван ня та будівниц тва
ста ле вих ре зер ву арів для збе ре жен ня на фти і на фтоп ро дуктів, те о ре тич них пи тань щодо стійкості ста ле вих
сфе рич них об оло нок, об оло нок ста ле вих ди мо вих труб, про ек ту ван ню вузлів за мкну тих профілів із реб ром
жо рсткості, роз ра хун ко вим мо де лям флан це вих бол то вих з’єднань, досліджен ню не су чої спро мож ності
хо лод но фор мо ва них профілів та ряду інших на уко во-технічних роз ро бок.

Дру гий день кон фе ренції був роз по ча тий засідан ням, при свя че ним 70-й річниці Укр аїнсько го інсти ту ту ста ле -
вих ко нструкцій ім. В.М. Ши ма но всько го. У пе реліку до повідей – ство рен ня на уко вої шко ли зва рю валь них
будівель них ко нструкцій та ста нов лен ня ко лек ти ву про ек ту валь ників ста ле вих ко нструкцій в Україні, пи тан ня
опти маль но го про ек ту ван ня будівель них ста ле вих ко нструкцій для об’єктів но во го будівниц тва та при про ве -
денні ре ко нструкції, ви ко рис тан ня но вих ефек тив них ма рок сталі, ре зуль та ти прак тич но го впро вад жен ня
новітніх ме тодів роз ра хунків, мо де лю ван ня та про ек ту ван ня ме та ле вих будівель них ко нструкцій, а та кож інші
до повіді у га лузі на уко во-технічно го за без пе чен ня ме та ло будівниц тва.
У цьо му засіданні взяв участь Гене раль ний кон сул Украї ни у м. Гда нську Ми рон Янків.

Після за вер шен ня ро бо ти кон фе ренції її чле ни були озна йом лені із но во бу до ва ми м. Гданська.

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ



СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
ОТДЕЛА НОВЫХ ТИПОВ КОНСТРУКЦИЙ

Отдел но вых ти пов ко нструк ций (ОНТК)
ООО «Укра ин ский ин сти тут сталь ных ко н -

ст рук ций им. В.Н. Ши ма нов ско го» был орга ни -
зо ван в 1983 г., ког да в со от ве тствии с при ка зом
быв ше го ко ор ди ни ру ю ще го орга на – Го сстроя
СССР – ин сти тут по лу чил ста тус на учно-ис сле -
до ва те льско го.

Отдел ОНТК воз ник не на пус том мес те. До
это го в ин сти ту те су щес тво вал про ек тный от -
дел спе ци аль ных и лис то вых ко нструк ций, ко -
то рый с 1970 г. я воз глав лял. До у ком плек то вав
от дел на учны ми под раз де ле ни я ми, мы ста ли
комплек сным про ек тно-на учным от де лом. В со с -
тав от де ла во шел со здан ный ра нее ис пы та тель -
ный ком плекс, вновь орга ни зо ван ная не за дол го 
до это го ла бо ра то рия тех но ло гии свар ки во гла -
ве с ав то ри тет ным уче ным, орга ни за то ром на -
уки, ла у ре а том Го су да рствен ной пре мии, к.т.н.
Вла ди ми ром Про хо ро ви чем Андреевым, ла бо -
ра то рия те о рии ко нструк тив ных форм под ру -
ко во дством к.т.н. Рос тис ла ва Бо ри со ви ча Хар -
чен ко, ко то рый пе ре шел из На уч но-ис сле до ва -
те льско го ин сти ту та стро и тель ных ко нструк -
ций. В от де ле так же по я ви лась на учная лабо -
ра то рия опти ми за ции мас со вых ко нструк ций
под ру ко во дством к.т.н. Мар ка Льво ви ча Грин -
бер га. Все го в от де ле на счи ты ва лось бо лее со т -
ни со труд ни ков, из них око ло 20 кан ди да тов
тех ни чес ких наук.

Основ ны ми на учны ми раз ра бот ка ми ста ли
т.н. «лег кие ме тал ло ко нструк ции» (ЛМК). В
цен тре вни ма ния от е чес твен ных раз ра бот чи ков 
ме тал ло ко нструк ций было со зда ние быс тро воз -
во ди мых зда ний (БВЗ) с об лег чен ны ми сис те -
ма ми не су щих кар ка сов и ограж да ю щих конст -
рук ций. В рам ках этой про грам мы от дел раз ра -
бо тал ряд ин те рес ных ко нструк тив ных сис тем
из ЛМК, вы пус тил Укра ин ский ка та лог зда ний
и эле мен тов зда ний из ЛМК, вы пол нил ряд раз -
ра бо ток по при ме не нию тон ко лис то вых мем б -
ран но-па нель ных сис тем, раз ра бо тал но вые тех - 
но ло гии свар ки тон ко лис то вых мем б ран ных
по лот нищ и мно гое дру гое.

И все же основ ные дос ти же ния от де ла в
про шед шие пе ри о ды от но си лись к про ек тной
дея тель нос ти. Мно гие круп ные раз ра бот ки

того вре ме ни и се го дня оста ют ся в раз ря де уни -
каль ных.

В да ле кие 60-е годы ак ту аль ным было со зда -
ние об ъ ек тов про мыш лен но го ком плек са. Сле -
ду ет на звать та кие ги ган ты от е чес твен ной ме -
тал лур гии, в про ек ти ро ва нии ко то рых учас тво -
вал от дел, как Че ре по вец кий и Орско-Ха ли лов с -
кий ме тал лур ги чес кие ком би на ты, Искан де рунс -
кий ме тал лур ги чес кий за вод в Тур ции, мет-
за вод «Же ле за ра Зе ни ца» (Югос ла вия). Учас-
 тие в их со зда нии ста ло хо ро шей шко лой для
мо ло дых спе ци а лис тов ин сти ту та.

Отдель ным на прав ле ни ем было ан га рос тро -
ение, воз глав ля е мое Альфредом Яков ле ви чем
Приц ке ром, ко то рый уже тог да был мас ти тым
спе ци а лис том, а в даль ней шем стал глав ным
ко нст рук то ром от де ла, за щи тил кан ди дат скую
дис сер та цию и оста вил яр кий след в ис то рии
ин сти ту та.

Имен но под ру ко во дством А.Я. Приц ке ра
в 70-е годы от дел стал за ни мать ся алю ми ни е вы -
ми ко нструк ци я ми, ко то рые вы гля де ли тог да
очень пер спек тив но. Нап ри мер, было за про ек -
ти ро ва но ин те рес ное по кры тие из ком би ни ро -
ван ных ста ле а лю ми ни е вых па не лей для боль -
шеп ро лет но го ан га ра в г. Мос кве, в аэ ро пор ту
Ше ре меть е во. Но в даль ней шем по ряду при чин 
алю ми ни е вые не су щие ко нструк ции не за ня ли
ве со мо го мес та в ме тал лос тро и т ельстве, и роль
на ше го ин сти ту та су щес твен но умень ши лась.
Тог да мы мас штаб но за ня лись ограж да ю щи ми
ко нструк ци я ми из алю ми ни е вых спла вов. Это
на прав ле ние, воз глав ля е мое Юри ем Кон стан -
ти но ви чем Бо го ма зом, про су щес тво ва ло до
80-х го дов, ког да была со зда на сеть спе ци а ли зи -
ро ван ных за во дов спе ци аль но для про из во дст ва
алю ми ни е вых ко нструк ций.
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И.Н. Ле бе дич
заведующий отделом 
но вых типов ко нструкций 
ООО «Укринсталь ко н 
им. В.Н. Ши ма но вско го», 
заслуженный строитель Украины, к.т.н.,
ла у ре ат Государственной премии
Украины в области архитек ту ры



Что же ка са ет ся ан га рос тро е ния, то от дел и
се го дня оста ет ся одним из ква ли фи ци ро ван ней -
ших кол лек ти вов в этой об лас ти. За годы его су -
щес тво ва ния были за про ек ти ро ва ны де сят ки
круп ных ан гар ных ком плек сов в Укра и не,
быв шем Со вет ском Со ю зе и за ру бе жом. Это
ан га ры в Ше ре меть е во, Вну ко во (Мос ква), За по -
рожье, Ки е ве, Ни ко ла е ве, Днеп ро пет ров ске,
Ха ба ров с ке, Иркут ске, Уфе, Якут ске, Ма га да не,
Вол го г ра де, Тал лин не и др., а так же на Кубе в
аэ ро пор ту «Хосе Мар ти».

По сути, имен но наши спе ци а лис ты в 70-е
годы сто я ли у ис то ков со зда ния боль шеп ро лет -
ных ан га ров с ме тал ли чес ки ми кар ка са ми, что
было свя за но с пе ре хо дом ави а ции на боль ше -
раз мер ные лай не ры но вых по ко ле ний.

В эти же годы по ини ци а ти ве А.Я. Приц ке ра 
и В.А. Аденского в ин сти ту те на ча ло раз ви вать -
ся на прав ле ние по со зда нию зда ний ан гар но го
типа про ле та ми до 48 м из бес кар кас ных склад -
ча тых ко нструк ций (БСК), ко то рые ока за лись
весь ма эко но мич ны ми, име ли боль шой спрос и
ши ро ко внед ря лись. По этой те ма ти ке в от де ле
было под го тов ле но и за щи ще но три кан ди дат -
ские дис сер та ции.

Кро ме этих мас штаб ных на прав ле ний бы-
ло вы пол не но мно го дру гих ин те рес ных раз ра -
бо ток, сре ди ко то рых та кие про ек ты, как Боль -
шой вы со ко во льтный ис пы та тель ный зал в
г. За по рожье, за ко то рый раз ра бот чи ки по лу -

чи ли пре мию Со ве та Ми нис тров СССР, аэро-
ди на ми чес кая тру ба Ки ев ско го ави а ци он но го
ин сти ту та, гид ро ди на ми чес кая тру ба для ин сти -
ту та Гид ро ди на ми ки АНУ, ре ко нструк ция де -
бар ка де ра же лез но до рож но го вок за ла «Львов»,
ин но ва ци он ные про ек ты вет ро э нер ге ти чес ких
ус та но вок боль шой мощ нос ти до 15 ме га ватт
и мно гие дру гие.

В 70-е годы сфе ра де я тель нос ти от де ла зна -
чи тель но рас ши ри лась. Боль шое вни ма ние на -
ча ло уде ляться про ек ти ро ва нию кар ка сов граж -
дан ских зда ний. В пер вую оче редь сле ду ет от ме -
тить мно го э таж ные зда ния, по сколь ку тог да
граж дан ские зда ния пре и му щес твен но стро и ли
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Ангар в Бо рис по ле Мо ну мент «Ро ди на-Мать», г. Киев

«Фи гу ра «Воин» ме мо ри а ла
на Бук рин ском плац дар ме

Мо ну мент «По бе да»,
г. Хер сон



из сбор но го же ле зо бе то на, что огра ни чи ва ло
вы сот ность до 16-ти эта жей. Пер вое вы сот ное
зда ние в Укра и не этаж нос тью 20 эта жей с ме тал - 
ли чес ким кар ка сом было за про ек ти ро ва но от де -
лом в 1972 г. – это гос ти ни ца «Киев».

Здесь умес тно упо мя нуть, что до это го вре -
ме ни де йство ва ли жес ткие огра ни че ния на при -
ме не ние ме тал ла в граж дан ском стро и т ельстве,
основ ны ми по тре би те ля ми  ме тал ла были про -
мыш лен ность и об орон ный ком плекс. Мы по -
ни ма ли, что при ме не ние ме тал ла в граж данс-
ком стро и т ельстве от кры ва ет огром ные пер с -
пек ти вы для твор чес тва ар хи тек то ров. Это на г -
ляд но де мо нстри ро вал ми ро вой опыт. В от де ле
орга ни зо ва ли от дель ное под раз де ле ние под
ру ко во дством Швар ца Кон стан ти на Ле он тье -
ви ча, ко то рое дол го и пло дот вор но за ни ма лось
этой те ма ти кой. Пос ле гос ти ни цы «Киев» от дел
раз ра бо тал де сят ки про ек тов кар ка сов раз лич -
ных зда ний и со ору же ний, сре ди ко то рых та кие
зна чи мые зда ния в г. Ки е ве, как На ци о наль ная
биб ли о те ка Укра и ны им. В.И. Вер над ско го,
ап па рат но-сту дий ный ком п лекс гос те ле ра дио,
об щес твен ный ком п лекс «Укра ин ский дом» и
мно го дру гих. Кро ме того ве лись серь ез ные
на учные раз ра бот ки по со вер ше нство ва нию
ко нструк тив ных схем кар ка сов, внед ре нию
вы со коп роч ных ста лей и др.

В 1975 г. от дел на чал ра бо тать над про ек том
уни каль но го со ору же ния Ме мо ри аль но го ком п -
лек са «Укра ин ский го су да рствен ный му зей ис -
то рии ВОВ 1941–1945 гг.» по эс киз но му про ек ту
из вес тно го ску льпто ра Е.В. Ву че ти ча – ав то ра
вол гог рад ско го мо ну мен та «Ро ди на-Мать». Свою
ки ев скую «Ро ди ну-Мать» Е.В. Ву че тич пред-
ло жил рас по ло жить на жи во пис ных скло нах
Днеп ра, и это было одоб ре но укра ин ски ми пра -
ви т ельствен ны ми орга на ми. Мо ну мен таль ная
ску льптур ная ком по зи ция вен ча ет гран ди оз -

ный му зей ный ком плекс, по свя щен ный на шей
доб лес тной по бе де во Вто рой ми ро вой вой не.

Сам мо ну мент яв ля ет ся уни каль ным мас -
штаб ным и очень слож ным со ору же ни ем. Здесь
мно гое де ла лось впер вые в ми ро вой прак ти ке.
Это была ин те рес ней шая ра бо та, в ко то рой
учас тво ва ло мно го орга ни за ций раз лич но го
про фи ля. В ходе ра бо ты над этим про ек том был
ре шен ряд серь ез ных на учных про блем. В час -
тнос ти, со в мес тно с Ки ев ским об ъ е ди не ни ем
«Анто нов» и ин сти ту том ЦАГИ им. Н.Е. Жу-
ков с ко го были успеш но ре ше ны про бле мы
аэ ро ди на ми чес кой устой чи вос ти эле мен тов
мо ну мен та, в час тнос ти, меча и щита. Раз ра бо -
тана (со вмес тно с ИЭС им. Е.О. Па то на) тех но -
ло гия свар ки тон ко лис то вой ску льптур ной
об олоч ки (t = 1,5 мм), ре ше ны про бле мы ско -
рос тно го мон та жа круп но раз мер ны ми бло ка ми
по лной завод ской го тов нос ти и мно гое дру -
гое. Эта ра бо та была от ме че на на и выс шей
пре ми ей быв ше го Со вет ско го Со ю за.

Сле ду ет осо бо от ме тить, что в ре зуль та те
ра бо ты над ску льптур ным ком плек сом «Ро ди -
на-Мать» в ин сти ту те сфор ми ро ва лось но вое
на прав ле ние по про ек ти ро ва нию круп но мас ш -
таб ных мо ну мен тов из ме тал ла. Были за про ек -
ти ро ва ны та кие об ъ ек ты, как «Фи гу ра «Воин»
ме мо ри а ла на Бук рин ском плац дар ме (под Ка -
не вом), мо ну мент «По бе да» в г. Хер со не, скульп -
тур ная ком по зи ция «Бе ре ги ня» на ко лон не-мо -
ну мен те, что на пло ща ди Не за ви си мос ти в
г. Ки е ве, «Шар и вер блю ды» на Обо ло ни в г. Ки -
е ве и др.

Отдел учас тво вал в со зда нии та ких зна чи -
мых об ъ ек тов, как ре ко нструк ция пло ща ди Не -
за ви си мос ти в г. Ки е ве, но во го ж/д вок за ла в
г. Ки е ве, уни каль но го спор тив но го иг ро во го
ком плек са «Олимп» в г. Южном (под Одес сой),
ста ди о на НСК «Олим пий ский».
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Ком плекс «Олимп», г. Южное Новый ж/д вок зал, г. Киев «Шар и вер блю ды» на Обо ло ни, г. Киев



На пло ща ди Не за ви си мос ти был за про ек ти-
ро ван це лый ряд со ору же ний ин фрас трук ту ры
ком плек са. Преж де все го сле ду ет на звать ко лон ну-
мо ну мент в честь про воз гла ше ния не за ви си мос ти
с вен ча ю щей ску льпту рой, ку поль ные по кры тия
над под зем ны ми тор го вы ми по ме ще ни я ми, мос -
то вой пе ше ход ный пе ре ход над ул. Инсти тут ской.

При ят ные вос по ми на ния и боль шой эмо -
ци о наль ный след оста ви ла ра бо та над вос соз да -
ни ем древ ней свя ты ни, раз ру шен ной в 30-е
годы про шло го сто ле тия, – Ми хай лов ско го

Зла то вер хо го со бо ра в г. Ки е ве. Отде лу по ру чи -
ли раз ра бот ку про ек тов всех ку по лов со бо ра и
боль шо го ку по ла ко ло коль ни. Слож ные, не о -
быч ные для ме тал лис тов чер те жи были вы пол -
не ны Ольгой Бог дан и Юри ем Лоц ма нен ко.
Здесь пе ре пле та лись слож ные фор мы ме тал ли -
чес ко го не су ще го кар ка са, фор мо об ра зу ю щие
де ре вян ные об шив ки, мед ные об ли цов ки с по -
зо ло той, крес ты и де ко ра тив ные эле мен ты. И се -
го д ня ки ев ля не и гос ти Ки е ва мо гут лю бо вать ся
свя ты ней, вос соз дан ной с на шим учас ти ем.
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Ми хай лов ский Зла то вер хий со бор, г. Киев

Ску льптур ная ком по зи ция «Бе ре ги ня» на пло щади Не за ви си мос ти, г. Киев



Одна из по след них мас штаб ных ра бот –
это НСК «Олим пий ский». Еще в 80-е годы от дел
со вмес т но с ин сти ту том «Ки евЗНИИЭП» раз -
ра бо тал кон цеп ту аль ные пред ло же ния по ре-
ко н струк ции Цен траль но го рес пуб ли кан ско го
ста ди о на в г. Ки е ве. Учи ты ва лось то, что все
круп ные ста ди о ны за ру бежья уже не пред став -
ля лись без по кры тий над зри тель ны ми три бу -

на ми. Но эко но ми чес кая си ту а -
ция в стра не тог да не по зво ли ла
на чать ре а ли за цию этих пла нов. 
Тол чком к ре аль ным ша гам ста ло 
ре ше ние про во дить в Укра и не
чем пи о нат ЕВРО-2012.

Меж ду на род ный кон курс
на луч ший про ект ре ко нструк -
ции Цен траль но го ста ди о на вы -
иг ра ла гер ман ская фир ма GMP.

Укра и не был пред ло жен ин -
те рес ный со вре мен ный про ект с 
ван то во-тен то вым по кры ти ем
над три бу на ми. Отдел ОНТК
вы пол нял ра бо ту по адап та ции
не мец ко го про ек та к укра ин с -
кой нор ма тив ной базе и, кро ме
того, он при ни мал учас тие в
про ек ти ро ва нии на ра бо чей ста -
дии. Сле ду ет упо мя нуть, что со з -
да ние боль шеп ро лет ных зре -
лищ ных со ору же ний для от де ла 
не было но вин кой. На зо вем лишь
ста ди он «Днепр» с по кры ти ем над
три бу на ми, ко то рый в 2008 г.
был по стро ен по на ше му про ек ту.

Не оста нав ли ва ясь на тех ни -
чес ких ре ше ни ях, при ня тых для
НСК «Олим пий ский», от ме тим,
что от дел но вых ти пов ко нст -
рук ций учас тво вал в ко нструк -
тив ных раз ра бот ках, осу ществ -
ле нии на учно-тех ни чес ко го со п -
ро вож де ния и ве де нии ав тор с -
ко го над зо ра за из го тов ле ни ем и 
мон та жом ме тал ло ко нструк ций.

Ра бо тая над та ким мас штаб -
ней шим про ек том, мы на учи -
лись со труд ни чес тву с ев ро пейс -
кими пар тне ра ми, по лу чи ли
цен ней ший опыт, ко то рый го -
то вы внед рять у себя в Укра и не.

Под во дя ито ги 70-лет ней
дея тель нос ти ин сти ту та ООО «Укрин сталь-
кон им. В.Н. Ши ма нов ско го», хо чет ся по же -
лать нам всем, и осо бен но но во му по ко ле нию
про ек ти ров щи ков, ин те рес ных об ъ ек тов,
твор чес ких успе хов и воз мож нос ти ре а ли зо -
вать себя в по лной мере.

Надійшла 17.10.2014 р. y
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Ста ди он «Днепр», г. Днеп ро пет ровск

НСК «Олим пий ский», г. Киев



Ма ри у по льское ком плек сное от де ле ние
ООО «Укра ин ский ин сти тут сталь ных ко нструк ций

им. В.Н. Ши ма нов ско го»

Поч ти по лве ка на зад, в 1965 г., в свя зи с мощ -
ным раз ви ти ем в До нец ком ре ги о не ме тал -

лур ги чес ко го и кок со хи ми чес ко го про из вод с т -
ва и, как сле дствие, не об хо ди мос тью про ек ти ро -
ва ния и стро и т ельства про мыш лен ных об ъ ек -
тов, в г. Жда но ве (ны неш нем Ма ри у по ле) по
рас по ря же нию Го сстроя СССР был со здан Жда -
нов ский от дел ин сти ту та «Укрпро е ктсталь ко н -
струк ция».

Соз да ние от де ла в г. Жда но ве об услав ли ва -
лось еще и тем, что по сле не мец кой ок ку па ции
1941–1943 гг. на за во дах им. Ильи ча, «Азов -
сталь», «Кок со хим» и дру гих оста лись раз ру -
шен ные цеха, взор ван ные до мен ные печи.
Опе ра тив но вос ста нов лен ные в по сле во ен ный
пе ри од зда ния и со ору же ния в шес ти де ся тых
го дах тре бо ва ли де таль но го об сле до ва ния с раз -
ра бот кой ме роп ри я тий по уси ле нию или за ме не 
ко н струк ций с целью воз мож нос ти даль ней шей 
экс плу а та ции.

Воз гла вил орга ни зо ван ный от дел Сан ни -
ков Кель сий Ва силь е вич.

На и боль шее раз ви тие Ма ри у по льско го
от де ла при шлось на пе ри од с 1966 по 1989 гг.,
ког да чис лен ность от де ла со став ля ла 140 че ло -
век. К 1977 г. еже год ный об ъ ем ра бот дос тиг
по лу мил ли о на руб лей и не укос ни тель но уве ли -
чи вал ся.

В свя зи с уве ли че ни ем об ъ е мов ра бот в ре -
ги о не по об сле до ва нию стро и тель ных ме тал ло -
ко нструк ций зда ний и со ору же ний про мыш -
лен ных пред при я тий в 1989 г. Ма ри у по льский
от дел был ре ор га ни зо ван в Ма ри у по льское
ком плек сное от де ле ние.

Этот пе ри од, до двух ты сяч ных го дов, был
для от де ле ния на и бо лее труд ным, как и для мно -
гих дру гих про ек тных под раз де ле ний и ин сти -
ту тов Укра и ны. Раз вал Со вет ско го Со ю за
при вел к спа ду об ъ е мов ра бот, раз ры ву мно гих
про из во дствен ных свя зей. Кар ди наль ные меры, 
при ня тые в от де ле нии во вре мя ста нов ле ния
мо ло до го го су да рства – Укра и на, дали свой по -
ло жи тель ный ре зуль тат. Был со хра нен и укреп -
лен на учно-тех ни чес кий по тен ци ал, ма те ри -
аль но-тех ни чес кая база. На се го дняш ний день

Ма ри у по льское ком плек сное от де ле ние – круп -
ней шее под раз де ле ние ре ор га ни зо ван но го Ин -
сти ту та стальных конструкций им. В.Н. Шима -
нов ско го с объемом работ до пяти миллионов
гривен в год.

На и бо лее зна чи мы ми мож но на звать сле ду -
ю щие ра бо ты, вы пол нен ные Ма ри у по льским
ком плек сным отделением:
n ре ко нструк ция ряда до мен ных пе чей на ме -

тал лур ги чес ких ком би на тах «Азовсталь» и
им. Ильи ча;

n уста нов ка су хо го ту ше ния кок са на Ань -
шаньском ме тал лур ги чес ком ком би на те
(Ки тай);

n про ек ти ро ва ние об ъ ек тов на алю ми ни е вом
за во де в г. Сей ди ше хи ре (Тур ция);

n от де ле ние бри ке ти ро ва ния ших ты на Авде -
евском КХЗ и мно гие дру гие.

Отде ле ние ак тив но учас тву ет в про ек ти ро -
ва нии и осво е нии но вых тех но ло гий в ме тал -
лур ги чес кой про мыш лен нос ти.

Так, на при мер, на Ма ри у по льском ме тал -
лур ги чес ком ком би на те им. Ильи ча была за про -
ек ти ро ва на и осво е на уста нов ка при го тов ле ния
и вду ва ния пы ле у голь но го топ ли ва в горн
доменных пе чей № 1–5.

Раз ра бо та ны ра бо чие чер те жи КМ мно гоп -
ро лет ных га ле рей и пе ре гру зоч ных узлов.

Схе ма га ле реи об щей дли ной (по осям опор
в пла не) 113,7 м, ши ри ной (по осям про лет ных
ферм) 3,8 м и вы со той (по осям по я сов про лет -
ных ферм) 3,2 м на ве де на на рис. 1. Вес ме тал ло -
ко нстру кицй со став ля ет 250 т. На рис. 2 наве -
дена схе ма пе ре гру зоч но го узла, ко то рый пред с -
тав ля ет со бой про стра нствен ную сис те му из мно-
 гоэтаж ных од нопро лет ных рам (про лет 8 м),
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со е ди нен ных свя зя ми. Общая дли на по осям
20,5 м, ши ри на 8 м, от мет ка вер ха ко лон ны
+29,895. Внут ри пе ре гру зоч но го узла вы пол не -
ны пло щад ки на отм. +3,400, +6,200, +10,170,
+14,670, +19,070. Вес ме тал ло ко нструк ций со с -
тав ля ет 300 т.

Кро ме но во го про ек ти ро ва ния, ре ко нструк -
ции, тех пе ре во о ру же ния от де ле ние при ни ма ло
учас тие в лик ви да ции по сле дствий раз лич ных
ава рий в ме тал лур ги чес ком ком плек се.

К при ме ру, в мар те 2006 г. про и зо шел взрыв 
и об ру ше ние ко нструк ций до мен ной печи № 3
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Рис. 1. Схе ма га ле реи

Рис. 2. Схе ма пе ре гру зоч но го узла Рис. 3. До мен ная печь № 3 по сле ава рии



до мен но го цеха ме тал лур ги чес ко го ком би на та
«Азовсталь» (рис. 3). В сжа тые сро ки были опре -
де ле ны об ъ е мы ра бот по про ве де нию вос ста но -
ви тель но го ре мон та, при ня ты тех ни чес кие
ре ше ния и раз ра бо та ны чер те жи на уси ле ние
ко нструк ций до мен ной печи и пы ле у ло ви те ля
с коп ром, лес тни ца ми и пло щад ка ми, что по з -
во ли ло опе ра тив но про из вес ти ре мон тные и
вос ста но ви тель ные ра бо ты и уже в на ча ле ав -
гус та 2006 г. за пус тить ком плекс до мен ной печи
№ 3 в экс плу а та цию.

Нес мот ря на спе ци а ли за цию в об лас ти про -
ек ти ро ва ния гор но руд но го и ме тал лур ги чес ко -
го ком плек са, от де ле ние учас тву ет в про ек тных
раз ра бот ках и стро и т ельстве об ъ ек тов спор тив -
но го и со ци аль но-куль тур но го на зна че ния.

Нап ри мер раз ра бо та ны ра бо чие чер те жи
мар ки КМ кар ка са зда ния  (вес ме тал ло ко нст -
рук ций со став ля ет 420 т) лег ко ат ле ти чес ко го
ма не жа спор тив но го ком плек са «Ме тал лург»
в г. Артемовске (рис. 4). В на сто я щее вре мя это -
му об ъ ек ту при сво ен ста тус офи ци аль ной базы
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Рис. 4. По пе реч ный раз рез кар ка са зда ния лег ко ат ле ти чес ко го ма не жа спор тком плек са «Ме тал лург»
по сле ре ко нструк ции

Рис. 5. Игро вая аре на спор тив но го ком плек са БК «Азовмаш»



олим пий с кой под го тов ки спо ртсме нов Укра и -
ны, а так же кар ка са зда ния иг ро вой спор тив ной
аре ны мно гок рат но го чем пи о на Укра и ны бас -
кет боль но го клу ба «Азовмаш» в г. Ма ри у по ле
(рис. 5). Вес ме тал ло ко нструк ций 250 т.

Отде ле ние под дер жи ва ет мно го лет нюю про - 
из во дствен ную связь с мно ги ми про ек тны ми ин -
сти ту та ми, а имен но: «Гип ро кокс», «Гип ро мез»,
«До нец кий Про мстройН ИИпро ект», «Центр -
гип ро ру да», «МЕТИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ».

За годы сво ей де я тель нос ти Ма ри у по льс -
ким от де ле ни ем было за про ек ти ро ва но свы ше
по лу то ра ты сяч об ъ ек тов в раз ных от рас лях
про мыш лен нос ти как в Укра и не, так и в стра нах 
СНГ и за ру бе жом. Это ты ся чи тонн ме тал ло-
ко н струк ций, со тни ин те рес ней ших тех ни чес -
ких ре ше ний, де сят ки ра ци о на ли за тор ских
пред ло же ний и изо бре те ний.

В Ма ри у по льском ком плек сном от де ле нии
ра бо та ли и ра бо та ют со тни спе ци а лис тов, ко то -
рые, по сто ян но со вер ше нствуя свой тех ни чес -
кий уро вень, вно сят ве со мый вклад в раз ви тие
Ма ри у по льско го от де ле ния.

Вот толь ко не ко то рые из них:
n Бе ло гу ров Вик тор Да вы до вич – при шел

в от де ле ние бук валь но со сту ден чес кой
скамьи на дол жность ин же не ра и уже мно го
лет воз глав ля ет тех ни чес кое ру ко во дство от -
де ле ни ем в дол жнос ти глав но го ин же не ра.

n Бу дур Алексей Ива но вич – опыт ный про из-
во дствен ник, спе ци а лист по из го тов ле нию
ме тал ло ко нструк ций, ра бо тал глав ным ин -
же не ром про ек та, воз глав лял в свое вре мя
от дел, пе ре да вая свой бо га тей ший опыт
мо ло де жи.

n Ми хай лов Рос тис лав Ми хай ло вич – мно го
сде лав ший для ста нов ле ния от де ла в 1966 –
1980 го дах.

n Уко ло ва Ма рия Ва силь ев на – мно гие годы
ра бо тав шая глав ным ин же не ром про ек та и
глав ным спе ци а лис том от де ле ния.

n На чаль ни ки от де лов Бу ду ров Олег Ива но -
вич, Ха ра бу га Анатолий Александрович,
глав ный ко нструк тор Бо гуц кая Зоя Вик то -
ров на и мно гие, мно гие дру гие.

С 1989 г. по на сто я щее вре мя от де ле ние
возг лав ля ет член-кор рес пон дент Академии стро -
ит ельства Укра и ны Ва ле рий Ва силь е вич Ки рил -
лов, ко то рый на чал свою де я тель ность в от де ле -
нии тех ни ком в да ле ком 1967 г.

О вы со ком на учно-тех ни чес ком по тен ци а -
ле Ма ри у по льско го ком плек сно го от де ле ния
го во рит и тот факт, что от де ле ние яв ля ет ся кол -
лек тив ным чле ном Подъ ем но-транс пор тной
Академии наук Укра и ны и име ет в сво их ря дах
двух чле нов-кор рес пон ден тов этой Академии и
од но го чле на-кор рес пон ден та Академии стро и -
т ельства Укра и ны. Го во ря о на учно-тех ни чес -
ком по тен ци а ле Ма ри у по льско го ком плек сно го 
от де ле ния, не льзя не от ме тить ра бо ту по ве де -
нию по ис ка опти маль ных ва ри ан тов про грам -
мно го об ес пе че ния с уче том воз мож но го при -
ме не ния аль тер на тив ных ре ше ний.

Так, на при мер, для об ес пе че ния вы со ко го
ка чес тва гра фи чес кой про дук ции при ми ни -
маль ных по те рях про из во ди тель нос ти от де ле -
ни ем была при об ре те на ком пью тер ная прог -
рам ма BricsCAD. К дан ной про грам ме под ру -
ко во дством за мес ти те ля глав но го ин же не ра
Сос нов ско го Е.И. было раз ра бо та но до пол ни -
тель ное при ло же ние Efficad Tools, ко то рое дало
воз мож ность по вы сить адап та ци он ную гиб -
кость ба зо вой гра фи чес кой плат фор мы и при
не вы со ких фи нан со вых за тра тах орга ни зо вать
ка чес твен ные ком пью те ри зи ро ван ные ра бо чие
мес та для про ек ти ров щи ков.

Кол лек тив от де ле ния с гор дос тью огля ды -
ва ет ся на про й ден ный по лу ве ко вой путь, на
зда ния и со ору же ния, воз ве ден ные при его учас -
тии, и с над еж дой и уве рен нос тью смот рит впе -
ред, ре шая са мые труд ные тех ни чес кие за да чи
на бла го Укра и ны.

Надійшла 06.10.2014 р. y

Промислове будівництво та інженерні споруди, 2014, № 4 25

ДО 70-річчя ТОВ «УКРІНСТАЛЬКОН ім. В.М. ШИМАНОВСЬКОГО»



ПОЛТАВСЬКЕ КОМПЛЕКСНЕ ВІДДІЛЕННЯ
ТОВ «УКРІНСТАЛЬКОН ім. В.М. ШИМАНОВСЬКОГО»

Пол та вська бри га да інсти ту ту «Укрпро е кт -
сталь ко нструкція» була ство ре на в квітні

1967 року. До її скла ду ввійшли співробітни ки
Сибірсько го та Алматинського підрозділів
ЦНДІпро е ктсталь ко нструкції: Кра вець В.О.,
Ко ля да А.М., При ху нов М.П., Лю ма но ва Т.А.,
Біло у со ва Е.І., Смірнов В.І., Смірно ва Л.І., Кра -
вець В.І. Го лов ним інже не ром про ек ту з функ -
ціями керівни ка Пол та всько го підрозділу інс -
ти ту ту було при зна че но Бож ка В.А. Спо чат ку
Пол та вський підрозділ був підпо ряд ко ва ний
відділу про мис ло вих спо руд № 1 (ОПС № 1)
інсти ту ту. Таке підпо ряд ку ван ня відігра ло дуже
по зи тив ну роль у підви щенні кваліфікації,
про фесійно го рівня інже нер но-технічних пра -
ців ників та іміджу підрозділу, оскільки ОПС-1
ви ко ну вав ро бо ти для провідних інсти тутів
СРСР, та ких як «Гіпро мез», «Укргіпро мез»,
«Ленінгра дський Пром буд про ект», «Гіпро кокс», 
«Харківський Пром буд про ект», «Ленгіпро мез»,
«Укргіпро маш» та інших інсти тутів з про ек ту -
ван ня об’єктів про мис ло во го будівниц тва. Кад -
ро вий склад Пол та всько го підрозділу по сту-
пово збільшу вав ся. Про тя гом 1967–1978 років
Пол та вський підрозділ ви ко нав ве ли кий об сяг
про ек тних робіт для про мис ло во го будівниц тва
як в СРСР, так і для за кор дон них об’єктів, та ких
як Іскан де ру нський ме та лургійний за вод та
Сейдішехірський алюмінієвий за вод у Ту реч -
чині, об’єкти ме та лургійних за водів в Ірані,
Нігерії, Індії, Бол гарії, Югос лавії та інші. У
1970 р. за на ши ми крес лен ня ми КМ та КМД
Пол та вський теп ло во зо ре мон тний за вод ви го -
то вив ко нструкції веж освітлю ван ня стадіону
«Во рскла», які по над 45 років ви ко ну ють свої
функції та архітек тур но відповіда ють ви мо гам
часу. Ви ко ну вав підрозділ і крес лен ня КМ для
ае ро вок за лу, ав то вок за лу, Те ат ру ляль ок, па ла -
цу «Лис то пад» у м. Пол таві, а пізніше ку полів
та по крит тя Свя то-Успе нсько го со бо ру та інші
крес лен ня ме та ле вих ко нструкцій у співдруж -
ності з Пол та вським міськбуд про ек том.

У 1971 р. бри га да пе ре тво рюється у Пол та в -
ське відділен ня. Після на бут тя са мостійності
відділен ня вже не одер жу ва ло та ких мас штаб -
них за мов лень, але за вдя ки на ла год же ним ви -
роб ни чим зв’яз кам мало змо гу співпра цю ва ти
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Ме та лургійний за вод Бо ка ро (Індія):
а – за галь ний виг ляд; б – будівниц тво кон вер тор но го цеху;
в – ме та леві ко нструкції

а

б

в



з Ленінгра д ським і Мос ко всь ким гіпро ме за ми,
з Лен пром буд про ек том, з інсти ту та ми «Гіпро -
пром» (м. Во ро неж) і «Гіред мет» (м. Мос ква). У
період 1971–1982 рр. були ви ко нані про ек ти за -
водів гідроп ресів у м. Нелідово, важ ких ме ха -
нічних пресів у м. Во ро нежі, Ми ко л аївсько го
за во ду ме та ло ко н струкцій, Орло всько го ГОКу,
тбілісько го за во ду «Цен троліт», ряду об’єктів
ме та лургійно го за во ду ім. Хосе Марті (Куба),
Но воліпець ко го ме та лургійно го за во ду та інших.

Ко лек тив, який у 1974 р. на ра хо ву вав вже 60
працівників, відчу вав труд нощі че рез від -
сутність влас но го ро бо чо го приміщен ня. Після
на по лег ли вих зу силь керівниц тва інсти ту ту в
1975 р. міськви кон ко мом було при й ня то рішен -
ня про будівниц тво 7-по вер хо вої будівлі, за -
мість раніше пе ре дба че ної 5-по вер хо вої на розі
ву лиць Пушкіна та Артема. У 1978 р. Пол та в сь -
ке відділен ня інсти ту ту «Укр про е ктсталь ко н ст -
рукція» от ри ма ло приміщен ня пло щею 1330 м2
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За галь ний виг ляд до мен ної печі

а б

Кок сохімічне ви роб ниц тво за во ду Бо ка ро (а):
б – кок сові печі; в – підкра но во-підкрок в’я на фер ма кон вер тор но го ви роб ниц тва

в

Перші плав ки печі кон вер тор но го ви роб ниц тва



на 6-му та 7-му по вер хах будівлі за ад ре сою
вул. Пушкіна, 119. У 1980 р. інсти тут «Укрпро-
ектсталь ко нструкція» очо лив док тор технічних
наук, про фе сор Ши ма но в сь кий Віталій Мико-
ла йо вич. За його керівниц тва інсти тут пере-
тво рив ся в Укр аїнський на уко во-дос лідний і
про ек тний інсти тут «УкрНДІпро е кт сталь ко нст -
рукція».

У 1988 р. Пол та вський підрозділ було ре ор -
ганізовано в про ек тне та на уко во-дослідне від -
ділен ня. По са ду завіду ва ча відділен ня обійняв
Бож ко В.А., який до цьо го часу за хис тив дис ер -
тацію кан ди да та технічних наук. Підрозділ ви -
ко ну вав, як і раніше, ба га то про ек т них робіт
КМ як в СРСР, так і за кор до ном, а саме: в
Об’єднаній Арабській Pес публіці, Бол гарії,
КНДР, Пакіс тані, Нігерії, Кубі, КНР.

Важ ким іспи том для відділен ня, як і для
всієї Украї ни, ста ли 90-ті роки. Чи сельність його 
пра цівників ско ро ти ла ся вдвічі. Орен дна пла та
за за й мані ви роб ничі приміщен ня важ ким фі-
на н со вим тя га рем ляг ла на плечі ко лек ти ву.
І тільки за вдя ки ак тивній по зиції керівниц тва

Пол та всько го відділен ня ці
приміщен ня без кош тов но пе -
рей шли у влас ність інсти ту ту,
що дало змо гу за без пе чи ти по -
д аль ше існу ван ня підрозділу.

Пос ту по во у галузі про ек -
ту ван ня наміти лись по зи тивні
зміни. По ча ли проводитись на -
у ко во-технічні семінари, сим -
позіуми, кон фе рен ції, роз роб -
ля лись па тен ти, виконувалось
по точ не про ек ту ван ня про мис -
ло вих об’єктів, набуло роз вит -
ку ком п’ю тер не про ек ту ван ня.

На початку но во го ти ся -
чоліття відділен ня ви ко ну ва ло
ро бо ти з пе реприз на чення тер -
міну експлу а тації існу ю чих
про мис ло вих будівель та спо -
руд для ме та лургійних за водів
ВАТ «Міттал Стіл Кри вий Ріг»
і ВАТ «За поріжсталь», Кре мен -
чуць ко го ав то мобільно го за во -
ду, Крюківсько го ва го но будів -
ного за во ду, за во ду «Дніпро -
спец сталь» та для багатьох
інших.

Крім цьо го було роз роб ле но декілька варі-
антів щогл для мобільно го зв’яз ку за ввишки
30 м, 40 м та 50 м із тон костінних труб з флан це -
ви ми з’єднан ня ми на ви со ко міц них бол тах,
які мон ту ва ли ся за декілька днів. На цю ко н ст -
рукцію було от ри ма но російський па тент. На те -
пе ріш ній час в Україні та Росії змон то ва но вже
більше 60 та ких щогл.

Нез ва жа ю чи на склад ну еко номічну си ту -
ацію останніх років, що при зве ла до зни жен ня
об сягів робіт, ми маємо надію на відрод жен ня
будівель ної га лузі та про ек ту ван ня зок ре ма і
на те, що багаторічний досвід інсти ту ту ста не
в на годі но во му по колінню про ек ту валь ників.

Ко лек тив Пол та всько го ком плек сно го від -
ділен ня ТОВ «Укрінсталь кон ім В.М. Ши ма но в -
сько го» вітає всіх працівників і ве те ранів ПКВ
і всьо го інсти ту ту з на го ди його 70-річчя.
Бажа ємо всім щас тя, здо ров ’я, доб ро бу ту та
впев не ності в світло му май бут ньо му Украї ни.

Надійшла 20.10.2014 р. y
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЖЕСТКОСТИ ПЛОСКОНАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СОСТАВНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

В статье при ве де ны основ ные ре зуль та ты экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний плос ко нап ря жен ных же ле зо бе тон ных со став ных ко нструк ций с де таль -
ным из уче ни ем жес ткос ти; ши ри ны рас кры тия нор маль ных и на клон ных тре щин на уров не оси про доль ной и по пе реч ной ар ма ту ры и вдоль все го про -
фи ля тре щи ны; из ме не ния рас сто я ния меж ду тре щи на ми и дли ны тре щин по мере уве ли че ния на груз ки с про вер кой мно го у ров не во го их об ра зо ва ния,
уче та эф фек та на ру ше ния сплош нос ти и др. па ра мет ров, по зво ля ю щих вы пол нить со пос та ви тель ный ана лиз жес ткос ти же ле зо бе тон ных плос ко нап ря -
жен ных со став ных конструкций.

The paper presents the main results of experimental studies flat-stressed concrete composite structures with a detailed study of rigidity; opening width of
normal and oblique cracks at the axis of the longitudinal and transverse reinforcement, and all along the profile of the crack; changing the distance between
the cracks and crack length with increasing load test their tiered education, net of discontinuities and other parameters that allow a comparative analysis of
reinforced concrete plane stress stiffness composite structures.

˚ºþ ÷å âßå æºî âà: же ле зо бе тон ные ко нструк ции, плос ко нап ря жен ные ко нструк ции, со став ные ко нструк ции, экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния,
жес ткость, тре щи ны, ши ри на рас кры тия тре щин, рас сто я ния меж ду тре щи на ми.

В на сто я щее вре мя сбор но-мо но лит ный же ле -
зо бе тон яв ля ет ся основ ным стро и тель ным

ко нструк ци он ным ма те ри а лом, и по э то му со -
вер ше нство ва ние ме то дов рас че та плос ко нап -
ря жен ных со став ных же ле зо бе тон ных конст -
рук ций очень ак ту аль но.

Цель про ве ден ных экс пе ри мен таль ных ис -
сле до ва ний – выявле ние основ ных па ра мет ров,
не об хо ди мых для опре де ле ния жес ткос ти плос -
ко нап ря жен ных же ле зо бе тон ных со став ных ко н -
струк ций при на ли чии нор маль ных и на к лон -
ных тре щин, их ана ли за на раз лич ных ста ди ях
на гру же ния, про вер ки пред ла га е мо го рас чет но -
го ап па ра та, осно ван но го на урав не ни ях раз ви -
тия и рас кры тия тре щин и уче те эф фек та на -
ру ше ния сплош нос ти, а так же для раз ра бот ки
ре ко мен да ций по про ек ти ро ва нию эф фек тив -
ных же ле зо бе тон ных со став ных ко нструк ций.

Дан ные об опыт ных па ра мет рах со про тив -
ле ния в зо нах, не пос ре дствен но при мы ка ю щих
к бе ре гам тре щин и к вер ши нам в плос ко нап ря -
жен ных же ле зо бе тон ных со став ных ко нструк -
ци ях, прак ти чес ки от су тству ют. Мало опыт ных
дан ных и о дли не и при ра ще нии тре щин при
уве ли че нии на груз ки. Тем не ме нее, от ме чен -
ные па ра мет ры яв ля ют ся опре де ля ю щи ми для
ана ли за со про тив ле ния об лас тей, при ле га ю щих 
к мес там пе ре се че ния тре щи на ми ра бо чей ар ма -
ту ры, где, как по ка за ли по след ние ис сле до ва ния 
[1], воз ни ка ет эф фект на ру ше ния сплош нос ти.

В про цес се экс пе ри мен таль ных ис сле до ва -
ний ре ша лись сле ду ю щие задачи:

n раз ра бот ка ме то ди ки экс пе ри мен таль ных
ис сле до ва ний жес ткос ти плос ко нап ря жен -
ных же ле зо бе тон ных со став ных ко нструк -
ций при на ли чии на клон ных и нор маль ных
тре щин;

n экс пе ри мен таль ное опре де ле ние сле ду ю -
щих па ра мет ров: про ги бов по всей дли не
же ле зо бе тон ной ко нструк ции; ши ри ны рас -
кры тия тре щин на уров не оси про доль ной и 
по пе реч ной рас тя ну той ар ма ту ры и на не -
ко то ром уда ле нии (1,5–2 ди а мет ра) от этих
осей (acrc вдоль все го про фи ля тре щин); из -
ме не ния рас сто я ния меж ду тре щи на ми lcrc и 
дли ны тре щин hcrc по мере уве ли че ния на -
груз ки (c про вер кой мно го у ров не во го про -
цес са об ра зо ва ния тре щин), де фор ма ций
бе то на на бе ре гах тре щи ны вдоль оси ра бо -
чей ар ма ту ры; фиб ро вых де фор ма ций сжа -
то го бе то на, вы со ты сжа той зоны бе то на);

n про верка пред ла га е мо го рас чет но го аппа-
рата по оцен ке жес ткос ти плос ко нап ря жен -
ных же ле зо бе тон ных со став ных ко нструк-
ций при на ли чии на клон ных и нор маль ных
тре щин.
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Общий вид ис пы та ний с уста нов лен ны ми
ме ха ни чес ки ми при бо ра ми и элек тро тен зо ре -
зис то ра ми по ка зан на рис. 1 и рис. 2, б со от ве т -
ствен но.

С целью по лу че ния мак си му ма ин фор ма -
ции каж дый об ра зец ис пы ты вал ся с до ве де ни ем 
до раз ру ше ния. Наг ру же ние ба лок-сте нок осу -
ще ствля лось плав но-мел ки ми сту пе ня ми, со с -
тав ля ю щи ми 0,1Mcrc . Это было не об хо ди мо для
вы яв ле ния осо бен нос тей де фор ми ро ва ния при
об ра зо ва нии тре щин пер во го, вто ро го и по сле -
ду ю щих уров ней.

Кон троль ная на груз ка для про вер ки жес т -
кос ти и тре щи нос той кос ти вы дер жи ва лась в те -
че ние часа. Вы дер жка на всех сту пе нях, кро ме
кон троль ной, для про вер ки жес ткос ти и тре щи -
нос той кос ти со став ля ла 15 мин. В про цес се крат -
ков ре мен но го на гру же ния от сче ты по ме ха ни -
чес ким при бо рам и дат чи кам сни ма лись дваж -
ды на эта пе: сра зу по сле при ло же ния на груз ки и 
по сле вы дер жки.

Пе ред ожи да е мым мо мен том тре щи но об ра -
зо ва ния рас тя ну тая зона каж дой бал ки тща тель но
осмат ри ва лась, по яв ле ние тре щин фик си ро ва -
лось ви зу аль но. По мере даль ней ше го на гру же -
ния вели на блю де ния за по яв ле ни ем но вых
тре щин и раз ви ти ем уже име ю щих ся с по -
мощью мик рос ко па МКБ-2 с 24-крат ным уве ли -
че ни ем и це ной де ле ния 0,05 мм; за ме ря ли
ши ри ну рас кры тия тре щин на двух бо ко вых
гра нях в уров не рас по ло же ния рас тя ну той ар -
ма ту ры и в не сколь ких уров нях по вы со те се че -
ний ба лок. Во вре мя вы дер жки под на груз кой
пе ри о ди чес ки от ме ча ли раз ви тие тре щин по
вы со те.

Кар ти на тре щин, их рас кры тие и рас прос т -
ра не ние на каж дой сту пе ни на но си лись на спе -

ци аль ные план ше ты в мас шта бе 1:1, что да ва ло
воз мож ность про ве де ния их де таль но го ана ли за.

Ре зуль та ты та кой ин фор ма ции при ме ни -
тель но к же ле зо бе тон ной со став ной бал ке-стен -
ке шес той се рии VIБС30-20 с кар ти на ми раз -
ви тия и рас кры тия тре щин при ве де ны на рис. 3
и рис. 4. В ова ле ука за но от но ше ние те ку щей
на груз ки к раз ру ша ю щей; сле ва – ши ри на рас к -
ры тия тре щин.
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Рис. 1. Общий вид ис пы та ний

Рис. 2. Рас по ло же ние пер вой и вто рой групп
элек тро тен зо ре зис то ров в ис сле ду е мой зоне основ ных

плос ко нап ря жен ных же ле зо бе тон ных ко нструк ций:
а – схе ма рас по ло же ния элек тро тен зо ре зис то ров; б – фото на к -
ле ен ных элек тро тен зо ре зис то ров при ис пы та нии; 1 – по пе реч -
ная ось сим мет рии; 2 – элек тро тен зо ре зис то ры, рас по ло жен ные 
сни зу на уда ле нии 6 см от шва; 3 – то же, рас по ло жен ные в зоне
ста ро го бе то на, при ле га ю щей к шву; 4 – то же, в зоне но во го бе -
то на, при ле га ю щей к шву; 5 – шов меж ду ста рым и но вым бе то -
на ми; 6 – элек тро тен зо ре зис то ры, рас по ло жен ные на фиб ре
бе то на; 7 – оси рас по ло же ния ме ха ни чес ких при бо ров; 8 – ро -
зет ки элек тро тен зо ре зис то ров, рас по ло жен ные в зоне но во го
бе то на, при ле га ю щей к шву; 9 – то же, в зоне ста ро го бе то на;
10 – И1 – ин ди ка тор ча со во го типа с це ной де ле ния 0,001мм
для из ме ре ния ли ней ных пе ре ме ще ний; 11 – И2, то же, для из -
ме ре ния угло вых пе ре ме ще ний; 12 – элек тро тен зо ре зис то ры,
при ле га ю щие к бе ре гам тре щин

а

б
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Рис. 3.
Кар ти ны раз ви тия и рас кры тия тре -

щин в бал ке-стен ке
шес той се рии VIБС30-20

(в ова ле ука за но от но ше ние
те ку щей на груз ки к раз ру ша ю щей;
сле ва – ши ри на рас кры тия тре щин)

Рис. 4. 
Кар ти ны раз ви тия и рас кры тия
тре щин в бал ке-стен ке треть ей
се рии IIIБС30-30 (в ова ле ука за но 
от но ше ние те ку щей на груз ки 
к раз ру ша ю щей; сле ва – 
ши ри на рас кры тия тре щин):
а – фото бал ки-стен ки с ута нов лен -
ны ми тен зо ре зис то ра ми;
б – кар ти на раз ви тия и рас кры тия
тре щин

а б



По лу чен ные экс пе ри мен таль ные дан ные,
бе зус лов но, по зво ля ют уточ нить та кой диф фе -
рен ци аль ный па ра метр (из ме ря е мый в опы тах с 

по мощью мик рос ко па), как ши ри на рас кры тия
тре щин, ко ли чес тво уров ней тре щи но об ра зо ва- 
ния, рас сто я ния меж ду тре щи на ми при ме ни -
тель но к со став ным бал кам-стен кам при ва рьи-
ро ва нии ар ми ро ва ния и клас сов бе то на, что за -
мет но до пол ня ет на коп лен ный фак ти чес кий
материал.

Весь ма ре зуль та тив ны ми ока за лись гра фи -
ки за ви си мос ти рас сто я ния от шва от де фор ма -
ций бе то на εb  в сло ях, при ле га ю щих к шву.
При ме ни тель но к экс пе ри мен таль ной же ле зо -
бе тон ной со став ной бал ке-стен ке IIIБС30-30
треть ей се рии эти гра фи ки при ве де ны на рис. 5.

Анализ их по ка зы ва ет на ли чие воз му ще ния 
де фор ми ро ван но го со сто я ния в сло ях, при ле га -
ю щих к шву. Та кое воз му ще ние на блю да ет ся не
толь ко на сту пе нях экс плу а та ци он ной на груз ки 
(сту пень на гру же ния 0,7, кри вая 2, рис. 5), но и
на на чаль ных сту пе нях на гру же ния (сту пень
на гру же ния 0,25, кри вая 1, рис. 5).

При этом на блю да ет ся пе ре ход от де фор ма -
ций рас тя же ния к де фор ма ци ям сжа тия. Если
от ме чен ные воз му ще ния ап прок си ми ро вать
пря мы ми, при ле га ю щих к шву сло ях, то та кой
пе ре ход мо жет рас смат ри вать ся в виде услов но -
го со сре до то чен но го сдви га, т. е. в виде «скач ка»
де фор ма ций.

С целью по лу че ния мак си му ма ин фор ма -
ции каж дый об ра зец ис пы ты вал ся с до ве де ни ем 
до раз ру ше ния. Экспе ри мен таль ные ис сле до ва -
ния по ка за ли воз мож ность од но вре мен но го ис -
чер па ния не су щей спо соб нос ти от сре за и от
раз дав ли ва ния бе то на (рис. 6). Бе зус лов но, дос -
ти же нию та ко го вида раз ру ше ния пред шес т во -
ва ли те о ре ти чес кие рас че ты по пред ла га е мой
методике.

Про ве ден ные экс пе ри мен таль ные ис сле до -
ва ния дают воз мож ность вы пол нить про вер ку
ра бо чих ги по тез и дос то вер нос ти рас чет ной ме -
то ди ки жес ткос ти плос ко нап ря жен ных же ле зо -
бе тон ных со став ных ко нструк ций при на ли чии
нор маль ных и на клон ных тре щин, с уче том их
мно го у ров не во го раз ви тия, опре де ле ния рас -
сто я ний меж ду тре щи на ми и ши ри ны их рас к -
ры тия, учитывая эф фект на ру ше ния сплош -
нос ти. Пре дус мот рен ные при этом варь и ро ва -
ние ар ми ро ва ния и клас сов бе то на зна чи тель но
до пол ня ют име ю щий ся фак ти чес кий материал.

[1] Кол чу нов В.И. Экспе ри мен таль ные ис сле до ва ния жес т кос ти
же ле зо бе тон ных ко нструк ций в зоне на клон ных тре щин/
В.И. Кол чу нов, К.В. Омель чен ко//Про мис ло ве будівниц тво
та інже нерні спо ру ди. – 2014. – №1. – С. 24–28.

Надійшла 27.06.2014 р. y
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Рис. 6. Однов ре мен ное раз ру ше ние опыт ной со став ной
ко нструк ции бал ки-стен ки VБС30-40 пя той се рии от сре за:
а – тре щи на, иду щая сверху от силы; б – от раз дав ли ва ния бе то на

Рис. 5. Гра фи ки за ви си мос ти рас сто я ния от шва
от де фор ма ций бе то на εb в сло ях, при ле га ю щих к шву

в экс пе ри мен таль ной бал ке-стен ке IIIБС30-30
треть ей се рии

а

б
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МЕТОДИКА РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА ПАРАМЕТРАМИ ЗИМОВОГО АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ

Па ра мет ри зи мо во го ат мос фер но го тис ку вив чені не дос тат ньо для вер ти каль но го зо ну ван ня те ри торії Укр аїнських Кар пат і впер ше об чис лені
за висот ни ми коефіцієнта ми та коефіцієнта ми ба рич ної сту пені ви сот. На базі об чис ле них па ра метрів зи мо во го ат мос фер но го тис ку впер ше
скла де но кар ту ра йо ну ван ня те ри торії За кар па тської об ласті.
Options of winter atmospheric pressure are not studied enough for vertical zoning of the Ukrainian Carpathians and the first calculated by the pressure
coefficients and height coefficients. On the basis of the calculated parameters of winter atmospheric pressure was created first map of Transcarpathian
region zoning.
˚ºþ ÷îâ‡ æºî âà: зи мо вий ат мос фер ний тиск, ба рич на ступінь ви сот, ви сотні коефіцієнти, кар та ра йо ну ван ня те ри торії за зи мо вим ат мос фер ним тис ком.

Атмосферний тиск є та ким, що дорівнює вазі
вище роз та шо ва но го сто впа повітря, який

про стя гається до меж ат мос фе ри. На рівні моря
ат мос фер ний тиск у се ред ньо му близь кий до
тис ку сто впа ртуті за ввишки 760 мм.

Атмосферний тиск змен шується з ви со тою
за за ко на ми основ но го рівнян ня ста ти ки та ба -
ро мет рич ної формули.

На ви соті 5 км його зна чен ня є та ким, що
дорівнює по ло вині від ат мос фер но го тис ку біля
зем ної по верхні. У го ри зон таль но му на прям ку
ат мос фер ний тиск роз поділяється нерівно мір -
но і змінно.

Крайні зна чен ня ат мос фер но го тис ку на
Землі – 1080 мб (Сибір), 887 мб (тропіки).

За осно ву об чис лен ня па ра метрів зи мо во го
ат мос фер но го тис ку для те ри торії За кар па тсь -
кої обл. [1–13] при й няті дані спос те ре жень у січ -
ні на 9-х ме те ос танціях про тя гом 1955–2005 рр.,
які на ве дені в таб лиці 1.

Таб ли ця 1
Па ра мет ри зи мо во го ат мос фер но го тис ку
за да ни ми спос те ре жень у 1955-2005 рр.
на 9-ти ме те ос танціях За кар па тської обл.

Назва
метеостанцій

Висота над рівнем
Балтійського моря, 

м

Параметри
атмосферного

тиску в січні, ГПа

Берегово 113,0 1005,0

Ужгород 114,6 1004,8

Хуст 166,0 1000,0

Великий Березний 209,0 995,1

Рахів 438,0 972,5

Міжгір'я 456,0 970,7

Нижні Ворота 500,0 966,3

Нижній Студений 615,0 954,8

Плай 1330,0 861,2

Па ра мет ри зи мо во го ат мос фер но го тис ку
для на се ле них пунктів, вер шин і пе ре валів За -
кар па тської обл. об чис лені за фор му ла ми ви -

сот них коефіцієнтів та коефіцієнтів ба рич ної
сту пені ви сот 24-х на прямків між 9-ма ме тео-
станціями і 18-ма пе рехідни ми станціями, па-
ра мет ри для яких виз на чені за да ни ми 2-х і
більше на прямків між ме те ос танціями:

а) за ви сот ни ми коефіцієнта ми і фор му ла ми:

P P K HX H Xcт cт. . ( )
= +

− −1 11 2∆ ∆  , (1)

або для кон тро лю:

P P K HX H Xcт cт. . ( )
= −

− −2 21 2∆ ∆  , (2)

де Рст.Х , Рст.1 , Рст.2 – па ра мет ри зи мо во го ат мос -
фер но го тис ку на станціях Х, 1, 2 на прям ку 1–2,
ГПа; K H∆ ( )1 2−

– ви сот ний коефіцієнт па ра метрів
зи мо во го ат мос фер но го тис ку на прям ку 1–2,
ГПа/м; ∆H H HX X2 2− = −  – різни ця ви сот над
рівнем Балтійсько го моря між станцією 1 і
станцією Х на прям ку 1–2; ∆H H H2 1 2 1− = −  –
різни ця ви сот над рівнем Балтійсько го моря між 
станціями 2 і 1 на прям ку 1–2, м;

K
P P

H HH∆ ( )1 2
2 1

2 1
−

=
−
−

 ; (3)

б) за коефіцієнта ми ба рич ної сту пені ви сот
для зи мо во го ат мос фер но го тис ку і фор му ла ми:

P P
H H

HX
X

ст ст.1
напр.

.
( )

= +
− 1

∆
 , (4)

або   P P
H H

HX
X

ст ст.2
напр.

.
( )

= −
−2

∆
 ,                               (5)
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де ∆Ннапр. – коефіцієнт ба рич ної сту пені ви сот
для зи мо вих па ра метрів ат мос фер но го тис ку,
°С/ГПа, які об чис лені за фор му лою

∆H
Q

P P

t t
напр.

( )
,=

+
+

+

 


1

2

1 0 003665
2

1 2

1 2  , (6)

або при Q = 8000

∆H
t t
P Pнапр.

, ( )
=

+ +
+

29 304 160001 2

1 2

 , (7)

де Q = 8000 – коефіцієнт щільності повітря і
ртуті; 0,003665 – коефіцієнт роз ши рен ня повіт -
ря; t1, t2 – се ред ня тем пе ра ту ра січня на станціях
1, 2 на прям ку 1–2, °С; Р1, Р2 – се редній ат мос-
фер ний тиск у січні на станціях 1, 2 на прям ку
1–2, ГПа.

Зве де ний роз ра ху нок па ра метрів зи мо во го
ат мос фер но го тис ку для 18-ти пе рехідних стан -
цій і 5-ти вер шин За кар па тської обл. на ве дено в
таб лиці 2.

На базі да них таб лиць по бу до ва ний графік
зміни па ра метрів се ред ньо го зи мо во го ат мос -
фер но го тис ку від ви со ти розміщен ня станцій
над рівнем Балтійсько го моря (рис. 1).
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Таб ли ця 2
Ре зуль та ти об чис лен ня па ра метрів зи мо во го ат мос фер но го тис ку для 18-ти пе рехідних станцій і 5-ти вер шин

За кар па тської обл. за ви сот ни ми коефіцієнта ми і коефіцієнта ми ба рич ної сту пені ви сот

Назва станцій,
вершин

Висота над рівнем
Балтійського моря, м

Параметри зимового атмосферного тиску

за висотними
коефіцієнтами, ГПа

за коефіцієнтами баричної
ступені висот, ГПа

середні значення,
ГПа

Мукачево 116,5 1004,59 1004,58 1004,59

Перечин 142,0 1001,98 1001,56 1001,77

Буштино 195,8 996,55 995,18 995,86

Свалява 203,5 995,90 994,26 995,08

Бедевля 225,2 993,14 991,69 992,40

Поляна 248,0 992,06 988,99 990,52

Діброва 250,0 990,27 988,75 989,51

г. Глибока 301,1 982,74 982,69 982,72

г. Свалявка 525,0 957,10 956,14 956,62

г. Чорна Гора 565,0 952,42 951,39 951,91

Ужоцький перевал 852,0 913,33 917,35 915,34

г. Дарвайка 883,0 916,97 913,68 915,33

г. Хмелів 887,0 916,48 913,20 914,84

г. Маковиця 978,0 902,63 902,40 902,52

г. Дахманів 1017,0 898,36 898,13 898,25

г. Мокра 1228,0 874,30 872,76 873,53

г. Угорська 1294,0 865,69 864,93 865,31

г. Кук 1361,0 857,32 856,98 857,15

г. Полонина Рівна 1470,0 843,47 844,06 843,77

г. Унгаряска 1707,0 816,43 816,75 816,59

г. Сивуля 1818,0 803,25 803,59 803,42

г. Піп Іван 1936,0 789,24 789,61 789,42

г. Говерла 2061,0 774,40 774,79 774,60

Рис. 1. За лежність зміни па ра метрів се ред ньо го ат мос фер -
но го тис ку в січні від ви со ти розміщен ня станцій над рівнем

Балтійсько го моря



За фор му ла ми 1–6 і 24-ма на прям ка ми між
9-ма ме те ос танціями і 18-ма пе рехідни ми стан -
ціями об чис лені па ра мет ри зи мо во го ат мос фер -
но го тис ку для на се ле них пунктів, вер шин і
пе ре валів За кар па тської обл., на базі яких на
карті За кар па тської обл. мас шта бу 1:250000 по -
бу до вані ізо ба ри і скла де но кар ту ра йо ну ван ня,
на якій те ри торія об ласті поділена на чо ти ри ра -
йо ни з та ки ми па ра мет ра ми зи мо во го ат мос -
фер но го тис ку (рис. 2):
1 ра йон: 750 – 800 ГПа;  2 ра йон: 800 – 900 ГПа;

3 ра йон: 900 – 1000 ГПа;  4 ра йон: 1000 – 1005 ГПа.
Вис нов ки.
Ра йо ну ван ня те ри торії За кар па тської обл.

за па ра мет ра ми зи мо во го ат мос фер но го тис ку
про ве де но впер ше.

Кар ту ра йо ну ван ня її те ри торії за цими па -
ра мет ра ми за сто со ву ють для роз ра хунків зна -
чень тем пе ра ту ри, во ло гості, парціаль но го
тис ку зовнішньо го повітря, ба ро мет рич но го
ніве лю ван ня, си ноп тич них прогнозів, вив чення 
змін явищ в ат мос фері тощо.
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Рис. 2. Кар та ра йо ну ван ня те ри торії За кар па тської обл. за зи мо вим ат мос фер ним тиском



ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСИЛИЙ В ТРУБОПРОВОДНЫХ
СИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Про мыш лен ные тру боп ро вод ные сис те мы, со -
е ди ня ю щие меж ду со бой аг ре га ты еди но го

тех но ло ги чес ко го про цес са, рас по ло жен ные в
од ном или раз ных це хах, а в ряде слу ча ев – на
раз лич ных пред при я ти ях, яв ля ют ся не отъ ем ле -
мой час тью лю бо го про из во дства.

На со вре мен ном ме тал лур ги чес ком пред п -
ри я тии по та ким сис те мам транс пор ти ру ет ся
зна чи тель ное ко ли чес тво газа, воз ду ха и т.п.,
об щий об ъ ем ко то рых по от дель ным из них
дос ти га ет 600 тыс.м3/ч и бо лее [1].

Учи ты вая столь зна чи тель ные об ъ е мы
транс пор ти ров ки га зов, пря мую вза и мос вязь
тру боп ро вод ных сис тем с тех но ло ги чес ким
про цес сом и тех ни чес кий про гресс раз лич ных
от рас лей про мыш лен нос ти, воз ни ка ют но вые
слож ные за да чи в об лас ти про ек ти ро ва ния про -
мыш лен ных тру боп ро во дов. Уве ли че ние еди -
нич ной мощ нос ти и про из во ди тель нос ти агре -
га тов, по вы ше ние тем пе ра ту ры и дав ле ния ра -
бо чей сре ды, услож не ние схем вза и мо де йствия
меж ду аг ре га та ми – все это ста вит тру боп ро-
воды в бо лее тя же лые усло вия на гру же ния
и экс плу а та ции, по вы ша ет их от ве тствен ность
и ка пи таль ные за тра ты на стро и т ельство.

Су щес твен ной осо бен нос тью тру боп ро во -
дов, об ес пе чи ва ю щих ра бо ту про из водств и
пред при я тий, яв ля ет ся от су тствие воз мож нос ти 
их функ ци о наль но го ре зер ви ро ва ния. Орга ни -
за ция ре зер вной сети транс пор ти ров ки газа
пред став ля ет со бой слож ную, прак ти чес ки не -
осу щес тви мую за да чу, не на шед шую сво ей ре а -
ли за ции. Если внут ри це хо вые тру боп ро во ды
мо гут ре мон ти ро вать ся од но вре мен но с це хо -
вы ми аг ре га та ми при их оста нов ке, то меж це хо -
вые об ще за вод ские тру боп ро во ды экс плу а ти -
ру ют ся без за ме ны 30–50 и бо лее лет.

Эти об сто я т ельства пред ъ яв ля ют к тру бо-
про вод ным сис те мам вы со кие тре бо ва ния по их 
над еж нос ти и дол го веч нос ти.

Основ ная осо бен ность тру боп ро вод ных
сис тем со сто ит в том, что их экс плу а та ция про -
ис хо дит при из ме ня ю щей ся по вы шен ной тем -
пе ра ту ре об олоч ки тру боп ро во дов, что вызы-
вает не об хо ди мость до пол ни тель но го ана ли за
на пря жен но го со сто я ния ко нструк ций, вхо дя -
щих в сис те му.

Как из вес тно, при на гре ве дли на тру боп ро -
во дов уве ли чи ва ет ся, а при осты ва нии умень -
ша ет ся на 1,2–1,4 мм на метр дли ны на каж дые
100 оС из ме не ния тем пе ра ту ры. В то же вре мя,
ком пен са ция тем пе ра тур но го удли не ния тру -
боп ро во дов за счет упру го го сжа тия воз мож на
лишь при из ме не нии тем пе ра ту ры в пред е лах
30 оС.

По э то му для про тя жен ных в раз лич ных
на прав ле ни ях тру боп ро вод ных сис тем на и бо -
лее серь ез ным воз де йстви ем, опре де ля ю щим их 
ком по нов ку и уро вень на пря жен но го со сто я -
ния, яв ля ет ся тем пе ра тур ное поле об олоч ки
тру боп ро во да, как сле дствие воз де йствия тем -
пе ра ту ры, транс пор ти ру е мой по тру боп ро во ду
сре ды, и окру жа ю ще го воз ду ха.

Пос коль ку тру боп ро вод ные сис те мы, как
пра ви ло, пред став ля ют со бой ста ти чес ки не оп -
ре де ли мые схе мы, то при из ме не нии тем пе ра ту -
ры од но го или не сколь ких эле мен тов, в дан ном
слу чае об олоч ки тру боп ро во да, в свя зи со стес -
не ни ем воз мож нос ти из ме не ний в раз ме рах,
име ю щих мес то при из ме не нии тем пе ра тур но -
го поля, за счет по яв ле ния тем пе ра тур ных пе ре -
ме ще ний сис те мы, во всех ее эле мен тах воз ни -
кают до пол ни тель ные т.н. тем пе ра тур ные уси -
лия и со от ве тству ю щие им тем пе ра тур ные на п -
ря же ния.

Уси лия воз ни ка ют в раз лич ных на прав ле -
ни ях, но, в основ ном, вдоль оси тру боп ро во да и 
пе ре да ют ся на опор ные ко нструк ции и при мы -
ка ю щее об ору до ва ние. Их ве ли чи на за ви сит от
жес ткос ти сис те мы, рас ста нов ки опор, их ти пов
и спо со ба опи ра ния на них тру боп ро во да –
опор ной час ти. Эти уси лия в боль ши нстве слу -
ча ев яв ля ют ся кри те ри аль ны ми по ве ли чи не
ха рак те рис ти ка ми опти маль нос ти ко нструк тив -
ной схе мы и опре де ля ю щи ми в об щих на груз -
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ках на опо ры и их фун да мен ты. Их ве ли чи на
яв ля ет ся на столь ко серь ез ным фак то ром, что
за час тую не об хо ди мо при ни мать спе ци аль ные
меры ко нструк тив но го и тех но ло ги чес ко го ха -
рак те ра для умень ше ния эф фек та про яв ле ния
тем пе ра тур но го воз де йствия и, со от ве тствен но,
сни же ния уров ня тем пе ра тур ных уси лий.

По э то му, одно из глав ных тре бо ва ний,
пред ъ яв ля е мых к тру боп ро вод ным сис те мам,
со сто ит в их огра ни че нии и опти ми за ции. В ра -
ци о наль но за про ек ти ро ван ной сис те ме тем пе -
ра тур ные уси лия, пе ре да ва е мые на при мы каю-
щее об ору до ва ние, не дол жны пре вос хо дить
зна че ний, опре де ля е мых его тех ни чес ки ми дан -
ны ми, а уси лия, пе ре да ва е мые на опо ры и их
фун да мен ты, зна че ний воз мож нос ти их ра ци о -
наль но го вы пол не ния.

Основ ным спо со бом сни же ния тем пе ра тур -
ных уси лий в тру боп ро вод ных сис те мах яв ля ет -
ся по вы ше ние их об щей де фор ма тив нос ти за
счет внут рен не го по гло ще ния пе ре ме ще ний,
что при во дит к умень ше нию ве ли чин уси лий,
пе ре да ва е мых на об ору до ва ние и опор ные ко н -
струк ции.

Тру боп ро вод ная сис те ма ком по ну ет ся из
от дель ных тем пе ра тур ных бло ков, в ко то рых
спо со бы по ни же ния их жес ткос ти и, со от ве тст -
вен но, по вы ше ния де фор ма тив нос ти за счет
«га ше ния» тем пе ра тур ных пе ре ме ще ний ве ду -
ще го тру боп ро во да мо гут быть раз лич ны ми, и
ре а ли за ция их воз мож на дву мя основ ны ми спо -
со ба ми [2]:
n уста нов кой спе ци аль ных устройств – ком -

пен са то ров, слу жа щих для «по гло ще ния»
пе ре ме ще ний за счет сво ей де фор ма тив нос ти;

n по ни же ни ем об щей жес ткос ти сис те мы за
счет вы бо ра опти маль ной кон фи гу ра ции
трас сы, опти ми за ции опор ных за креп ле -
ний, ис поль зо ва ния де фор ма тив нос ти ко -
лен при их из ги бе и «ова ли за ции» в мес тах
из ме не ния на прав ле ния тру боп ро во да и т.п.

В за ви си мос ти от вы бран ной схе мы, а так же 
от ко ли чес тва и мест уста нов ки и ти пов ком пен -
са то ров, тру боп ро вод ные сис те мы по сте пе ни
жес ткос ти мож но клас си фи ци ро вать сле ду ю -
щим об ра зом:
n гиб кие – сис те мы с низ кой жес ткос тью, спо -

соб ные са мос то я тель но ком пен си ро вать тем - 
пе ра тур ные пе ре ме ще ния за счет со бствен -
ных де фор ма ций из ги ба, по ни жен ной жес т -
кос ти ко лен, вы зван ной их «ова ли за ци ей»

и пр. Тем пе ра тур ные уси лия здесь мо гут
быть так же умень ше ны за счет ра ци о наль -
ной рас ста нов ки опор, сни же ния их жес т -
кос ти, со кра ще ния свя зе вых огра ни че ний
на кон це вых и про ме жу точ ных опо рах.
Та кие сис те мы, как пра ви ло, не тре бу ют уста-

нов ки ком пен са то ров. Одна ко, при не об хо ди мос -
ти, для сни же ния жес ткос ти в них так же мо гут
допол ни тель но уста нав ли вать ся ком пен са торы;
n про доль но-под виж ные – сис те мы, в ко то рых

тем пе ра тур ные удли не ния по лнос тью вос -
при ни ма ют ся и «га сят ся» ком пен са то ра ми,
спо соб ны ми из ме нять дли ну по осе во му
на прав ле нию пе ре ме ще ния тру боп ро во да.
Не под виж ные опо ры в та ких сис те мах и
при мы ка ю щее об ору до ва ние вос при ни ма -
ют лишь уси лия тем пе ра тур но го рас по ра
ком пен са то ра и не урав но ве шен ное дав ле -
ние на по след ний диск вол ны;

n шар нир ные – сис те мы, в ко то рых умень ше -
ние тем пе ра тур ных на пря же ний дос ти га ет -
ся уста нов кой ком пен са то ров, ра бо та ю щих
на сдвиг или из гиб.
Исхо дя из этой клас си фи ка ции, мож но вы -

де лить три основ ных типа тем пе ра тур ных бло -
ков [3]:
n бло ки с из ме не ни я ми на прав ле ния трас сы –

ком пен си ру ю щи ми пе ре ме ще ния за счет
об щей гиб кос ти (де фор ми ро ва ния при мы -
ка ю щих учас тков трас сы) и из ги ба ко лен
(рис. 1); 

n пря мо ли ней ные бло ки с ком пен са то ра ми –
про доль но-под виж ные (рис. 2);

n ком би ни ро ван ные, ког да для сни же ния
уси лий от тем пе ра тур ных пе ре ме ще ний в
из ги ба е мом бло ке до пол ни тель но уста нав -
ли ва ют ся ком пен са то ры, как пра ви ло, сдви -
го вые (рис. 3).
Тем пе ра тур ные бло ки с из ме не ни я ми на п -

рав ле ния трас сы, ком пен си ру ю щи ми тем пе ра -
тур ные пе ре ме ще ния за счет по ни жен ной их
жес ткос ти, свя зан ной с «ова ли за ци ей» ко лен,
упру гих де фор ма ций и ес тес твен ной гиб кос ти,
на зы ва ют ся са мо ком пен си ру ю щи ми. Они по л -
нос тью или в боль шой сте пе ни ком пен си ру ют
тем пе ра тур ные пе ре ме ще ния, не пе ре да вая при
этом зна чи тель ных уси лий на опо ры и об о ру -
до ва ние.

По э то му, с точ ки зре ния ми ни ми за ции уси -
лий на опо ры и на при мы ка ю щее об ору до ва ние
на и бо лее эко но мич но со зда вать са мо ком пен си -
ру ю щие тем пе ра тур ные бло ки.
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Одна ко при про ек ти ро ва нии сис тем с боль -
шим ко ли чес твом тех но ло ги чес ко го об ору до ва -
ния со здать по лнос тью са мо ком пен си ру ю щую
сис те му слож но, так как та кая сис те ма тре бу ет
зна чи тель но го про стра нства на ге не раль ном
пла не пред при я тия для про клад ки тру боп ро-
во дов и уве ли чи ва ет их об щую про тя жен ность.
К по до бным сис те мам пре жде все го от но сят ся
внут ри це хо вые сис те мы, со е ди ня ю щие тех но -
ло ги чес кие аг ре га ты, а так же сис те мы, про кла -
ды ва е мые меж ду це ха ми по за вод ским тер ри-
то ри ям при не бла гоп ри ят ных усло ви ях ге не -
раль но го пла на.

Наг ляд ным при ме ром мо гут слу жить тру -
боп ро вод ные сис те мы до мен но го цеха. На сы -
щен ность круп ны ми тех но ло ги чес ки ми агре -
га та ми, боль шим ко ли чес твом об ору до ва ния и

стес нен ность тер ри то рии прак ти чес ки не дают
воз мож нос ти со здать здесь ре гу ляр ную сис те му 
удов лет во ри тель ной гиб кос ти. В свя зи с этим
для ее по вы ше ния жес ткость сис те мы ис ку с ст -
вен но по ни жа ют вве де ни ем в нее ком пен са то ров.

Обыч но ком пен са то ры уста нав ли ва ют та -
ким об ра зом, что бы они вос при ни ма ли де фор -
ма ции стро го опре де лен но го ха рак те ра. Так,
сжа тие или рас тя же ние тру боп ро во да вдоль
про доль ной оси со от ве тству ет ра бо те про доль но-
под виж ных ком пен са то ров осе во го типа, сме -
ще ние про доль ных осей его кон цов с со хра не -
ни ем па рал лель нос ти меж ду их плос кос тя ми –
ра бо те ком пен са то ров сдви го во го типа, а из гиб
ком пен са то ра с об ра зо ва ни ем угла меж ду плос -
кос тя ми его кон цов дает ко нструк тив ное ис пол -
не ние ком пен са то ров шар нир но го типа. В этих
слу ча ях ком пен са тор по ни жа ет жес ткость сис -
те мы в не об хо ди мом на прав ле нии, со хра няя
при этом ее об щую жес ткость в дру гих на прав -
ле ни ях.

Из тру боп ро вод ных сис тем, ра бо та ю щих
при низ ком дав ле нии, на и бо лее рас прос тра-
нены гиб кие и про доль но-под виж ные. Близ ко
рас по ло жен ное об ору до ва ние и воз мож ность
при ме не ния про стых ко нструк ций ком пен са то -
ров низ ко го дав ле ния со зда ют бла гоп ри ят ные
усло вия для их при ме не ния. Про доль но-под -
виж ные сис те мы ши ро ко ис поль зу ют ся так же
при ре ко нструк ции и удли не нии тру боп ро вод -
ных сис тем.

В над зем ных тру боп ро вод ных сис те мах
при ме ня ют ся сле ду ю щие типы ком пен са то ров:
n об ра зу е мые пу тем ес тес твен ных или ис ку с -

ствен ных по во ро тов трас сы – П, Z и Г-об -
раз ные;

n вол но вые – осе во го и сдви го во го пе ре ме ще -
ния (лин зо вые, дис ко вые и силь фон ные);

n саль ни ко вые – осе во го пе ре ме ще ния;
n шар нир ные – сдви го во го пе ре ме ще ния;
n лен точ ные не ме тал ли чес кие.

Ком пен са то ры, об ра зу е мые пу тем из ме не ния
на прав ле ния учас тков трас сы, сни жа ют жес т -
кость сис те мы и хо ро шо ком пен си ру ют тем пе -
ра тур ные удли не ния за счет «ова ли за ции» и
де фор ми ро ва ния ко лен в углах по во ро тов тру -
боп ро во дов [4]. Удач но вы бран ное из ме не ние
кон фи гу ра ции ли нии тру боп ро во да час то ока -
зы ва ет ся весь ма эф фек тив ным сре дством по вы -
ше ния его ком пен си ру ю щей спо соб нос ти.
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Рис. 1. Са мо ком пен си ру ю щий блок:
1 – тру боп ро вод; 2, 3 – плос кая и не под виж ная опо ры со от ве т -
ствен но

Рис. 2. Пря мо ли ней ный про доль но-под виж ный блок:
1 – тру боп ро вод; 2 – плос кая опо ра; 3 – осе вой ком пен са тор;
4 – не под виж ная опо ра

Рис. 3. Ком би ни ро ван ный блок:
1 – тру боп ро вод; 2 – плос кая опо ра; 3 – сдви го вой ком пен са тор;
4 – не под виж ная опо ра



Та кой спо соб ком пен са ции мож но ис поль -
зо вать для всех сис тем, ис клю чая сис те мы с
фу те ро ван ны ми тру боп ро во да ми, т.к. фу те ров - 
ка и рас по ло жен ные здесь реб ра для ее удер жа -
ния пре пя тству ют де фор ми ро ва нию («ова ли за -
ции») ко лен, не до пус кая тем са мым пони -
же ния жес т кос ти.

Не дос тат ки это го спо со ба от ме че ны выше,
а к по ло жи тель ным сво йствам мож но от нес ти
от су тствие огра ни че ний по дав ле нию транс пор -
ти ру е мой сре ды, свя зан ных с про чнос тью ком -
пен са то ров.

Вол но вые ком пен са то ры осе во го пе ре ме ще -
ния пред став ля ют со бой гиб кие встав ки, со сто я -
щие из волн в виде свар ных дис ков, а сдви -
го во го пе ре ме ще ния – в виде гну тых линз,
встав ля е мых в тру боп ро во ды.

Вол но вые осе вые ком пен са то ры слу жат для 
вос при я тия ли ней ных про доль ных пе ре ме ще -
ний при тем пе ра тур ном рас ши ре нии тру боп ро -
во да, ког да де фор ми ро ва ние ком пен са то ра
про ис хо дит в ре зуль та те сжа тия (рас тя же ния)
волн, а вол но вые сдви го вые ком пен са то ры –
для вос при я тия угло вых пе ре ме ще ний, ре а ли -
зу е мых в ре зуль та те из ги ба волн. Ком пен си ру -
ю щая спо соб ность вол но вых осе вых ком пен -
са то ров опре де ля ет ся мак си маль но воз мож ным
из ме не ни ем их дли ны, а сдви го вых – мак си -
маль ной ве ли чи ной угла рас кры тия лин зы по
усло вию про чнос ти.

Вол ны в виде свар ных дис ков при ме ня ют ся
толь ко для ком пен са то ров осе во го пе ре ме ще -
ния, а в виде гну тых линз, до пус ка ю щих угло -
вые по во ро ты, мо гут при ме нять ся так же для
сдви го вых и шар нир ных ком пен са то ров.

Воз мож ность ис поль зо ва ния ком пен са то ров
из свар ных дис ков огра ни чи ва ет ся про чнос тью
са мих дис ков, ра бо та ю щих как плос кие не под -
креп лен ные плас ти ны. По э то му их при ме не ние
воз мож но толь ко при дав ле нии внут рен ней сре -
ды не бо лее 30 кПа. Прос то та ко нструк ции, воз -
мож ность из го тов ле ния на за во дах ме тал ло -
ко нструк ций без спе ци аль ной ме ха ни чес кой
об ра бот ки по вы шен ной точ нос ти – все это
спо со бству ет их ши ро ко му рас прос тра не нию
с воз мож нос тью по став ки на мон таж со вмес тно
с тру боп ро во да ми.

В тру боп ро во дах, ра бо та ю щих под дав ле -
ни ем бо лее 30 кПа, при ме ня ют ком пен са то ры с
вол на ми в виде гну тых эле мен тов. Та кие ком -
пен са то ры мо гут из го тав ли вать ся на спе ци а ли -

зи ро ван ных пред при я ти ях, на при мер, в виде
по лу линз, со е ди ня е мых свар кой в вер ши нах и
впа ди нах вол ны в по лные лин зы.

Во из бе жа ние чрез мер но го уве ли че ния силы
упру го го со про тив ле ния осе вых ком пен са то ров 
воз мож но при ме не ние мно го вол но вых ком пен -
са то ров, ком пен си ру ю щая спо соб ность ко то -
рых опре де ля ет ся сум мар ной ком пен си ру ю щей 
спо соб нос тью каж дой вол ны. В свя зи с их не -
боль шой по пе реч ной жес ткос тью при ра бо те на 
из гиб, чис ло волн не ре ко мен ду ет ся при ни мать
боль ше трех–че ты рех.

Эко но ми чес кая це ле со об раз ность и дос ти -
га е мый при этом эф фект наведены в таб ли це.

Ко ли чес тво ком пен са то ров и опор
на 1000 м дли ны сис те мы

Тип
ком пен са -

то ра

Ко ли чес тво 
ком пен са -

торов

Типы опор, шт

не под -
виж ные

под дер жи ва ю щие
ком пен са то ры

Одно вол но вый 33 33 66

Двух вол но вый 17 17 34

Трех вол но вый 11 11 22

Вол но вые ком пен са то ры при ме ня ют ся, как
пра ви ло, толь ко на тру боп ро во дах, транс пор ти- 
ру ю щих про дукт, не вы зы ва ю щий от ло же ния
пыли, т.к. на за пы лен ных тру боп ро во дах вол -
ны, за пол ня ясь пылью, вы ходят из строя. При
не об хо ди мос ти вол но вые ком пен са то ры мо гут
иметь до пол ни тель ные эле менты – за тяж ки,
вос при ни ма ю щие не урав но ве шен ный рас пор
от внут рен не го дав ле ния га зо вой сре ды.

Раз но вид нос тью лин зо вых ком пен са то ров
яв ля ют ся силь фон ные ком пен са то ры, пред став -
ля ю щие со бой гоф ри ро ван ные учас тки об олоч -
ки, встав ля е мые в тру боп ро вод (рис. 4). Та кой
учас ток мо жет иметь раз лич ное ко ли чес тво
гофр в виде волн-силь фо нов, в ряде слу ча ев до
12–15 шт.

Гоф ри ро ван ная об олоч ка из го тав ли ва ет ся,
как пра ви ло, на спе ци а ли зи ро ван ных пред-
при я ти ях из мно гос лой но го или од но слой но го
про ка та, а так же из ан ти кор ро зи он ных ста лей,
со би ра ет ся в ком пен са то ры с не боль шим ве сом
и не тре бу ют об слу жи ва ния в те че ние все го
сро ка экс плу а та ции.

Шар нир ные ком пен са то ры из го тав ли ва ют -
ся из линз и до пус ка ют зна чи тель ные вза им ные
по во ро ты кон це вых се че ний труб. Их уста нав -
ли ва ют в раз ных мес тах, одна ко на и боль ший
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эф фект дос ти га ет ся при уста новке вбли зи мест
из ме не ния на прав ле ний оси трас сы либо в точ -
ках из ме не ния зна ка мо мен та (в зоне Мизг = 0) и
на воз мож но боль ших рас сто я ни ях друг от дру -
га (рис. 5). Шар нир ные ком пен са то ры мо гут до -
пус кать по во ро ты как в од ной плос кос ти, так и
в двух, что по зво ля ет их при ме нять в про ст-
ра нствен ных схе мах (рис. 6).

В ряде слу ча ев при ме не ние схем с шар нир -
ны ми ком пен са то ра ми дос та точ но эф фек тив -
но. Пре и му щес тво та ких ком пен са то ров –
ма лые уси лия, пе ре да ва е мые на не под виж ные
опо ры. Уси лия, вы зван ные рас по ром от внут -
рен не го дав ле ния, по лнос тью вос при ни ма ют ся
со е ди ни тель ны ми свя зя ми. Ком пен си ру ю щая
спо соб ность сис те мы в этом слу чае за ви сит от
до пус ти мо го по про чнос ти угла рас кры тия лин -
зы ком пен са то ра.

Схе мы с шар нир ны ми ком пен са то ра ми не
на шли ши ро ко го при ме не ния в сис те мах про -
мыш лен ных тру боп ро во дов, что об ъ яс ня ет ся
про стра нствен ной, как пра ви ло, кон фи гу ра ци ей
сис тем, тре бу ю щей боль шо го ко ли чес тва шар -
ни ров, и зна чи тель но услож ня ет их уста нов ку.

Все типы вол но вых ком пен са то ров об ес пе -
чи ва ют над еж ную плот ность узла со е ди не ния с
тру боп ро во дом. К основ ным их не дос тат кам
сле ду ет от нес ти воз ник но ве ние не урав но ве -
шен ных го ри зон таль ных уси лий от дав ле ния
га зо вой сре ды на край ний диск вол ны (дав ле ние 
на сред ние дис ки всег да урав но ве ше но) и прак -
ти чес кую не спо соб ность вос при ни мать  вер ти -
каль ную по пе реч ную на груз ку. В свя зи с этой
не боль шой по пе реч ной жес ткос тью вол но вых
ком пен са то ров ре ко мен ду ет ся с об е их сто рон
ком пен са то ра уста нав ли вать близ ко рас по ло -
жен ные опо ры.

По яв ле ние не урав но ве шен ных уси лий при -
об ре та ет серь ез ное зна че ние при раз ме ще нии
ком пен са то ров на тру боп ро во дах с дав ле ни ем
бо лее 30 кПа. Го ри зон таль ные силы здесь зна -
чи тель ны, что за труд ня ет пе ре да чу их на опо ры
и фун да мен ты. По э то му при не об хо ди мос ти
при ни ма ют от дель ные меры по «за мы ка нию»
ком пен са то ров пу тем устро йства спе ци аль ных
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Рис. 4. Силь фон ный ком пен са тор:
1 – тру боп ро вод; 2 – лин зы ком пен са то ра; 3 – сты ко вые бан да жи

Рис. 5. Блок с шар нир ны ми ком пен са то ра ми:
1 – тру боп ро вод; 2 – плос кая опо ра; 3 – шар нир ный ком пен са -
тор; 4 – не под виж ные опо ры

Рис. 6.
Схе ма уста нов ки шар нир ных

ком пен са то ров:
1 – тру боп ро вод; 2 – плос кая
опо ра; 3 – шар нир ный ком пен -
са тор; 4 – не под виж ная опо ра



до пол ни тель ных ко нструк тив ных эле мен тов –
за тя жек, вос при ни ма ю щих не урав но ве шен ные
уси лия от внут рен не го давления.

Очень важ но уста нав ли вать ком пен са то ры
та ким об ра зом, что бы они вос при ни ма ли стро -
го опре де лен ный ха рак тер де фор ма ции. Так,
сжа тие или рас тя же ние гиб ко го эле мен та вдоль
про доль ной оси со от ве тству ет ра бо те ком пен са -
то ра осе во го типа, сме ще ние про доль ных осей
его кон цов с со хра не ни ем па рал лель нос ти меж -
ду плос кос тя ми этих кон цов – сдви го во го типа,
а из гиб ком пен са то ра с об ра зо ва ни ем угла межу 
плос кос тя ми ее кон цов – шар нир но го типа.

Вол но вые ком пен са то ры осе во го пе ре ме -
ще ния уста нав ли ва ют ся на пря мых учас тках,
огра ни чен ных не под виж ны ми опо ра ми, вос п -
ри ни ма ю щи ми уси лия от дав ле ния и тем пе ра -
тур ных де фор ма ций и име ю щих по ло же ние в
про стра нстве, не до пус ка ю щее при де фор ми ро -
ва нии тру боп ро во да их пе ре ко сов.

Для пред охра не ния ком пен са то ров от кор -
ро зи он но го воз де йствия кон ден са та во внут рен -
ние по вер хнос ти волн (дис ков) це ле со об раз но
за ли вать мас ло, на при мер, ан тра це но вое. Для
это го на го ри зон таль ных учас тках га зоп ро во -
дов осу шен но го газа в каж дую вол ну ком пен са -
то ров вре за ет ся шту цер с про бкой, а на газо -
про во дах влаж но го газа каж дая вол на дол жна
быть осна ще на дву мя шту це ра ми, пред наз на -
чен ны ми для за лив ки и спус ка мас ла.

Саль ни ко вые ком пен са то ры ра бо та ют по
при нципу те лес ко пи чес кой под виж нос ти, до -
пус ка ют толь ко осе вые от но си тель ные сме ще -
ния кон цов труб и ис клю ча ют воз мож ность по -
во ро та. По э то му их уста нав ли ва ют толь ко на
пря мо ли ней ных учас тках дос та точ ной про тя -
жен нос ти меж ду кон це вы ми не под виж ны ми
опорами. При не соб лю де нии это го пра ви ла в
ком пен са то ре об ра зу ет ся пе ре кос, при во дя щий
к его за кли ни ва нию. Гер ме ти за ция дос ти га ет ся
ис поль зо ва ни ем саль ни ко вой на бив ки, сжи ма е -
мой ме ха ни чес ким спо со бом. В ка чес тве на бив -
ки воз мож но при ме не ние про гра фи чен но го
ас бес то во го шну ра и тер мос той кой ре зи ны.

К не дос тат кам саль ни ко вых ком пен са то ров 
мож но от нес ти воз мож ное на ру ше ние их плот -
нос ти в процессе экс плу а та ции, что свя за но со
сро ком служ бы уплот ни те лей, вхо дя щих в его
ко нструк цию. Та кие ком пен са то ры тре бу ют по -
сто ян но го ухо да – не об хо ди мо ме нять от ра бо -
тан ные уплот ни тель ные де та ли, про ве рять их
за тяж ку и т.д. По э то му их при ме не ние до пус ка -

ет ся вне по ме ще ний толь ко на га зоп ро во дах
низ ко го дав ле ния до 40 кПа.

 В по след нее вре мя на хо дят ши ро кое при ме -
не ние лен точ ные ком пен са то ры – не ме тал ли чес -
кие гиб кие встав ки из транс пор тер ной лен ты,
си ли ко но вой ре зи ны и дру гих элас тич ных ма те -
ри а лов. Та кие ком пен са то ры об ес пе чи ва ют вос -
п ри я тие пе ре ме ще ний ши ро ко го ди а па зо на
осе вых и угло вых на прав ле ний и при ме ня ют ся
в тру боп ро во дах с дав ле ни ем до 30 кПа и тем пе -
ра ту рой внут рен ней сре ды до 200 °С (рис. 7).

При бо лее вы со ких тем пе ра ту рах га зо вой
сре ды (до 400–600 °С) и дав ле нии до 30 кПа при -
ме ня ют ся встав ки из спе ци аль ной жа рос той кой 
ком пен са тор ной лен ты, а так же спе ци аль ные
ком пен са тор ные встав ки из жа рос той ко го ма те -
ри а ла, спо соб ные ра бо тать при по вы шен ном дав - 
ле нии, вы со кой тем пе ра ту ре и ком пен си ро вать
де фор ма ции в раз ме ре до 70 % сво их раз ме ров.

Извес тны лен точ ные тка не вые ком пен са то -
ры для аг рес сив ных сред, из го тав ли ва е мые из
ком по зит ных ма те ри а лов на осно ве тка ней с
фто роп лас то вым ла ми ни ро ва ни ем или на осно -
ве хи ми чес ки стой ких элас то ме ров. Ма те ри а лы
име ют ар ми ро ва ние из вы со коп роч ных ма те ри -
а лов, та ких как кев лар, сет ки из не ржа ве ю щих
ста лей, стек лот ка ни и прочие.

Та кие ком пен са то ры спо соб ны ра бо тать
при тем пе ра ту ре до 1200 °С. Мак си маль ное ра -
бо чее дав ле ние мо жет дос ти гать 0,05 МПа, крат -
ков ре мен ное – 0,07 МПа (хлоп ки или ава рий ная
си ту а ция).
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Рис. 7. Гиб кий ком пен са тор на круг лой тру бе:
1 – тру боп ро вод; 2 – коль це вые реб ра жес ткос ти; 3 – гиб кая
встав ка; 4 – флан цы креп ле ния гиб кой вставки; 5 – при жим ное
коль цо; 6 – реб ра жес ткос ти



Эффек тив ность их по ста нов ки вы со ка как
от но си тель но со бствен ной сто и мос ти, так и в
виду от су тствия уси лий от тем пе ра тур ных пе ре -
ме ще ний и не урав но ве шен но го внут рен не го
дав ле ния.

Весь ма важ ным по ло жи тель ным ка чес твом
лен точ ных ком пен са то ров яв ля ет ся так же их
спо соб ность ра бо тать в усло ви ях вы со кой цик -
лич нос ти на гру зок.

В сис те мах га зо о чис тки не ко то рых ме тал -
лур ги чес ких пред при я тий, в час тнос ти, кон вер -
тер ных про из водств, ре жим ра бо ты тру бо -
про во дов свя зан с цик ли чес ки ми из ме не ни я ми
внут рен не го дав ле ния или тем пе ра ту ры в раз -
лич ных ди а па зо нах. Пос коль ку в та ких усло ви -
ях дис ко вые ком пен са то ры бо лее под вер же ны
уста лос тным раз ру ше ни ям, то на и бо лее це ле со -
об раз но при ме не ние лен точ ных ком пен са тор -
ных вста вок.

Лен точ ные ком пен са то ры ши ро ко при ме -
ня ют ся в сис те мах ас пи ра ции, транс пор ти ру ю -
щих за гряз нен ный воз дух. Воз мож ность ис поль- 
зо ва ния их в га зоп ро вод ных сис те мах опре де ля -
ет ся не об хо ди мос тью об ес пе че ния га зоп лот нос ти.

Ком пен са то ры по до бно го типа мо гут так же 
уста нав ли вать ся и на тру боп ро во дах не круг ло -
го по пе реч но го се че ния (рис. 8).

При мно гок рат ных сис те ма ти чес ких из ме -
не ни ях тех но ло ги чес кой тем пе ра ту ры, вы зы ва -
ю щих по сто ян ное де фор ми ро ва ние од но го или
не сколь ких ком пен са то ров, с целью ис клю че -
ния пе ре да чи не урав но ве шен ных уси лий на не -
под виж ные опо ры ком пен са то ры за мы ка ют
про доль ны ми за тяж ка ми, со е ди ня ю щи ми меж -
ду со бой смеж ные не под виж ные опо ры (рис. 9)
или учас тки тру боп ро во да, тем пе ра тур ные пе -
ре ме ще ния ко то рых вос при ни ма ют ся ком пен -
са то ра ми. Та кая сис те ма не тре бу ет до пол ни -
тель ных ре гу ли ро вок при лю бых из ме не ни ях
тем пе ра ту ры. Се че ния за тя жек под би ра ют ся не
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Рис. 8. Гиб кий ком пен са тор на пря мо у голь ной тру бе:
1 – на прав ле ние по то ка газа; 2 – тка не вая часть ком пен са то ра;
3 – при жим ная план ка; 4 – бол ты М12 че рез100 мм; 5 – реб ра
жес ткос ти; 6 – опор ная рама; а – рас чет ное пе ре ме ще ние

Рис. 9. Уста нов ка за мкну то го
не ре гу ли ру е мо го ком пен са то ра:
1 – тру боп ро вод; 2 – про доль ные
за тяж ки; 3 – ком пен са тор; 4 – не -
под виж ная опо ра; 5 – плос кая опо -
ра; 6 – опор ные эле мен ты за тя жек



толь ко по усло вию про чнос ти, но и с уче том
огра ни че ния их упру гих де фор ма ций ве ли чи -
ной сум мар ных пе ре ме ще ний сис те мы при мак -
си маль ной на груз ке.

Учи ты вая гро моз дкость про доль ных за тя -
жек и не воз мож ность в ряде слу ча ев их раз ме -
ще ния в сис те мах с раз овым из ме не ни ем
тем пе ра ту ры, на при мер, раз огрев при пус ке,
мо гут уста нав ли вать ся за мкну тые ком пен са то -
ры (рис. 10). Здесь, по окон ча нии раз огре ва и
«сра ба ты ва ния» ком пен са то ра до под а чи дав ле -
ния мож но его «за мкнуть» сис те мой ко рот ких
бол тов. При боль ших из ме не ни ях тем пе ра тур
(на при мер, оста нов ка на ре монт) бол ты дол -
жны быть ослаб ле ны. Пе ре ме ще ния, вы зван -
ные су точ ны ми, се зон ны ми и не боль ши ми
тех но ло ги чес ки ми пе ре па да ми тем пе ра тур, мо -
гут вос при ни мать ся сис те мой пру жин ных
шайб, уста нав ли ва е мых в та ких слу ча ях под
гай ка ми бол тов.

При ве ден ные ко нструк тив ные и ком по но -
воч ные ме роп ри я тия ил люс три ру ют воз мож -
ность в ши ро ком ди а па зо не ме нять рас чет ную
жес ткость тру боп ро вод ных сис тем, до би ва ясь
умень ше ния и опти ми за ции тем пе ра тур ных

уси лий и, тем са мым, на гру зок на опо ры и при -
мы ка ю щее об ору до ва ние.
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Рис. 10. Уста нов ка за мкну то го
ре гу ли ру е мо го ком пен са то ра:

1 – ком пен са тор; 2 – стяж ные бол ты; 3 – опор ные реб ра; 4 – опо -
ры тру боп ро во да; 5 – бло ки пру жин под гай ка ми

26 лис то па да 2014 року у м. Києві
відбу лась ІІІ Національ на кон фе ренція

«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СТАЛЕВОГО БУДІВНИЦТВА У НОВИХ РИНКОВИХ УМОВАХ»,
організо ва на Асоціацією «Укр аїнський центр ста ле во го будівниц тва»

У пе реліку го лов них тем, що роз гля да лись на засідан нях сесій – си ту ація на рин ку не ру хо мості та її вплив
на роз ви ток рин ку ме та ле вих ко нструкцій, нові тех но логії, що підви щу ють кон ку рен тос про можність вітчиз ня но го
ме та ло будівниц тва, пер спек ти ви роз вит ку га лузі ста ле во го будівниц тва та інші.
На кон фе ренції було за слу ха но 14 до повідей фахівців провідних об’єднань, організацій і підприємств
Украї ни з про ек ту ван ня, ви го тов лен ня та мон та жу ме та ле вих ко нструкцій – Метінвес ту, Асоціації
«Укр аїнський центр ста ле во го будівниц тва», Укрсталь ко нструкції, Ра у та-Групп, Hilti Украї на, ПЕМ-Украї на,
ГК «Осно ва», ТОВ «Укрінсталь кон ім. В.М. Ши ма но всько го» та інших. Після за вер шен ня вис тупів
відбу лась дис кусія, при свя че на ши ро ко му колу пи тань із по до лан ня бар’єрів, що за ва жа ють роз вит ку га лузі
ста ле во го будівниц тва.

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ



ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ МАШИН

ІЗ ЛАНЦЮГОВИМ ТЯГОВИМ ОРГАНОМ

Ме то ди ка досліджен ня ди намічних ха рак те -
рис тик лан цю го во го тя го во го орга на транс -

пор ту валь них ма шин на при кладі ес ка ла то ра з
проміжним при во дом, вбу до ва ним у міжсхо до -
вий про стір ЭТХ-45, вик ла де на в ро боті*. У даній 
статті на основі на ве де них роз ра хунків дос лід -
же но ди намічні па ра мет ри (ха рак те рис ти ки)
еле ментів елек тро ме ханічних сис тем (ЕМС)
транс пор ту валь них ма шин із лан цю го вим тя -
го вим орга ном.

При постійних зу сил лях опо ру руху тя го во -
го орга на за відсут ності ке ру ю чих впливів на
елек трод ви гун у ЕМС ес ка ла то ра збуд жу ють ся
ко ли ван ня. Ці ко ли ван ня мо жуть мати різне по -
ход жен ня, в тому числі і па ра мет рич не [1]. Як
при клад роз гля не мо па ра мет рич не ко ли ван ня,
яке має виг ляд періодич но змінно го па ра мет ра
u зовнішньо го си ло во го впли ву. Періодич но
змінний па ра метр змінюється від 57,76 до 46,82
із кро ком 5,88.

ЕМС ес ка ла то ра скла дається із двох ла нок –
тя го во го орга на та елек трод ви гу на і є сис те мою
зі зо се ред же ни ми па ра мет ра ми. Тя го вий орган
роз би вається на вісім відрізків, ко жен із яких ха -
рак те ри зується ма сою m, кг, жорсткістю k, Н/м,
та коефіцієнтом дем пфу ван ня µ , Нс/м (рис. 1).
Дев’я тою ма сою є елек трод ви гун, який ха рак те -
ри зується елек тро магнітним мо мен том.

Ди наміка сис тем наведено го типу опи су -
ється рівнян ням Лаг ран жа ІІ роду [3, 6, 7]

d
dt

E E П П A

i i i i

i

i

∂
∂ϕ

∂
∂ϕ

∂
∂ϕ

∂
∂ϕ

δ
δϕ& &









− = − − +  ,

де і – но мер ко ор ди на ти тіла сис те ми; ϕ  – ко ор -
ди на та тіла сис те ми; E – кіне тич на енергія сис те -
ми; П – по тенційна енергія (енергія де фор ма-
ції) сис те ми; δAi  – ро бо та зовнішніх сил на вір -
ту аль них пе реміщен нях.

Привідний елек трод ви гун є ко ли валь ною
лан кою. Ди фе ренційне рівнян ня елек тро маг -
нітно го дви гу на Мд , що за довільно опи сує пе -
рехідні про це си при пе ре ході дви гу на з ре жи му

на ре жим у рам ках ро бо чої ха рак те рис ти ки, має
та кий виг ляд [4, 6]:

T M M
ve

& ( & )д д+ + − =1
0

0
9 0ω

ϕ ω  ,

де T
se

c k

= 1
ω

 – елек тро магнітна постійна часу дви -

гу на; sk – кри тич не ков зан ня дви гу на; ω πc cf= 2  –
ко ло ва час то та на пру жен ня ме режі, рад/с;
fc = 50Гц – ме реж на час то та; ω 0  – син хрон на ко -
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Рис. 1. Роз ра хун ко ва ди намічна сис те ма ес ка ла то ра

* Бон дарєв С.В.   , Гор ба тен ко Ю.П., За ко ра О.В.  Ди намічні ха рак те рис ти ки лан цю го во го тя го во го орга на//Про мис ло ве будівниц тво
та інже нерні спо ру ди. – 2014. – № 3. – С. 40–43.



ло ва час то та дви гу на, рад/с; v
s
M

k=
2 к

 – кое фі-

цієнт кру тиз ни ста тич ної ха рак те рис ти ки дви -
гу на; Мк – кри тич ний мо мент дви гу на, Нм.

Рівнян ня руху тіл ЕМС ес ка ла то ра ма ють
виг ляд:
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Зу сил ля в лан цю го во му тя го во му органі по
ділян ках (при й няті по зна чен ня):

y ku Rз1 2 1= −( ) max ірϕ ϕ  ;

y ku Rз2 3 2= −( ) max ірϕ ϕ  ;

y ku Rз3 4 3= −( ) max ірϕ ϕ  ;

y ku Rз4 5 4= −( ) max ірϕ ϕ  ;

y ku Rз5 6 5= −( ) max ірϕ ϕ  ;

y ku Rз6 7 6= −( ) max ірϕ ϕ  ;

y ku Rз7 8 7= −( ) max ірϕ ϕ  ;

y ku Rз8 9 8= −( ) max ірϕ ϕ  ;
мо мент на швид кохідно му валу ре дук то ра 
y k P9 9 8 3= − −( )ϕ ϕ ;

мо мент на ти хохідно му валу ре дук то ра 
y0 = y9 umax .

Де таль не виз на чен ня па ра метрів рівнянь
руху тіл ЕМС ес ка ла то ра опи са не у мо ног рафії
[6]. Ниж че на ве де но пе релік зна чень основ них
па ра метрів сис те ми для ес ка ла то ра ви со тою
підйо му 45 м (табл. 1, 2).

Для роз в’я зан ня рівнянь руху тіл ЕМС
ес ка ла то ра ство ре на блок-схе ма дев ’я ти ма со вої
сис те ми за до по мо гою про грам но го ком плек су
Simulink MatLab [5, 9], який є яд ром інтер-
ак тив но го про грам но го ком плек су, при зна че -
но го для ма те ма тич но го мо де лю ван ня ліній-
них та нелінійних ди намічних сис тем та при -
строїв, складених функціональ ною блок-схе -
мою [2].

Таб ли ця 1
Зна чен ня па ра метрів ЕМС ес ка ла то ра

Най ме ну ван ня
па ра метра

Умов не по зна чен ня
та розмірність

Зна чен ня
па ра метра

Ге о мет рич на ха рак те -
рис ти ка ділян ки лан цю га L , м 23

Мо мент інерції мас 
на швид кохідно му валу
при во ду

I3 , кг ⋅ м2
3,8

Маси ро бо чої гілки m1 , кг 2866,69

Маси хо лос тої гілки m2 , кг 5392,00

Жорсткість ділян ки лан -
цю го во го тя го во го орга на

′k  , Н/м 24510637,92

Коефіцієнт дем пфу ван ня
відрізка лан цю го во го
тя го во го органа
за вдовжки L

′µ  , Нс/м 202534,12

Радіус привідних зіро чок Rзір , м 0,2824

Зовнішні сили, що діють на лан цю го вий тя го вий орган

Сили опо ру руху 
ро бо чої гілки

′P1 , Н 54604,48

Сили опо ру руху 
хо лос тої гілки

′P2  , Н –17781,31

Сила по пе ред ньо го
на тя гу лан цюгів

′P3  , Н 53206

Таб ли ця 2
Па ра мет ри ЕМС ес ка ла то ра

Най ме ну ван ня
па ра метра

Умов не по зна чен ня
та розмірність

Формула

Ко ор ди на ти тіл сис те ми ϕ ϕ1 9...  , рад

Елек тро магнітний мо мент 
дви гу на

Мд

Жорсткість ділян ки
лан цю го во го тя го во го
орга на з вра ху ван ням
па ра мет рич них ко ли вань

k , Н/м k k
R

u
= ′ зір

2

2

Коефіцієнт дем пфу ван ня
відрізка лан цю го во го
тя го во го органа за вдов ж- 
ки L з вра ху ван ням
па ра мет рич них коливань

µ , Нс/м µ µ= ′
R

u
зір
2

2

Мо мент інерції 
ро бо чої гілки

I1 , кг ⋅ м2 I
m R

u
1

1
2

2
= зір

Мо мент інерції 
хо лос тої гілки

I2 , кг ⋅ м2 I
m R

u
2

2
2

2
= зір

Зовнішні сили, що діють в ЕМС, із вра ху ван ням
па ра мет рич них ко ли вань

Сили опо ру руху ро бо чої
гілки з вра ху ван ням
па ра мет рич них ко ли вань

Р1 , Н P P
R

u
1 1 2

= ′ зір

Сили опо ру руху хо лос тої
гілки з вра ху ван ням
па ра мет рич них ко ли вань

Р2 , Н P P
R

u
2 2 2

= ′ зір

По пе редній на тяг
лан цю га з вра ху ван ням
па ра мет рич них ко ли вань

Р3 , Н P P
R

u
3 3 2

= ′ зір
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Блок-схе ма ди намічної ЕМС ес ка ла -
то ра по бу до ва на за ме то дом по ни жен ня
похідної та на ве де на на рис. 2.

Вона роз ра хо вується за до по мо гою
вбу до ва но го ал го рит му рішен ня ди фе -
ренційних рів нянь із фіксо ва ним кро -
ком (Fixed-step) ode45, який реалізує
ме тод Рун ге-Кут та 4-го по ряд ку (рис. 3).
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Рис. 2.
Блок-схе ма ЕМС

ес ка ла то ра

Рис. 3. Па ра мет ри роз ра хун ку сис те ми Рис. 4. Па ра мет ри блока RepeatingSequence

Рис. 5. Сиг нал, змо дель о ва ний бло ком RepeatingSequence



Для мо де лю ван ня па ра мет рич них ко ли вань 
ви ко рис та ний блок Repeating Sequence, при зна -
че ний для фор му ван ня періодич но го сиг на лу
зовнішньо го збуд жен ня. Па ра мет ри бло ка:
n Time values – век тор зна чень мо дель но го часу;
n Output values – век тор зна чень сиг на лу для

мо ментів часу, за да них век то ром Time values.
Блок ви ко нує лінійну інтер по ляцію вихід -

но го сиг на лу для мо ментів часу, що не співпа да -
ють зі зна чен ня ми, за да ни ми век то ром Time
values [8, 9].

Па ра мет ри бло ка Repeating Sequence на ве -
де ні на рис. 4, сиг нал, змо дель о ва ний бло ком
Repeating Sequence, – на рис. 5.

На основі от ри ма них ре зуль татів роз ра -
хунків по бу до ва на діаг ра ма крут но го мо менту

на швид кохідно му валу ре дук то ра (рис. 6) та
діаг ра ми сил у лан цюзі (рис. 7). Діаг ра ма крут -
но го мо мен ту на швид кохідно му валу ре дук то -
ра є осно вою для по бу до ви бло ка на ван та жен ня
пе ре дач, валів і підшип ників ре дук то ра.

У ре зуль таті про ве ден ня ди намічно го ана -
лізу ЕМС транс пор ту валь них лан цю го вих ма -
шин на при кладі ес ка ла то ра були уточ нені
ха рак тер та ве ли чи ни на ван та жень на еле мен ти
ко нструкції ма ши ни, що дасть змо гу більш дос -
товірно оцінити ре сурс еле ментів ко нструкції.

Отри мані дані ви ко рис то ву ють ся для про -
ве ден ня оцінки міцності (вит ри ва лості) еле -
ментів ко нструкції транс пор ту валь них ма шин
із лан цю го вим тя го вим орга ном.
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Рис. 6.
Крут ний мо мент
на валу дви гу на

Рис. 7.
Діаг ра ма ди намічних сил

у лан цюзі на ділян ках
1, 4 та 8
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Ø Авторська довідка має місти ти на ступні дані: прізви ще, ім'я та по бать кові повністю, місце ро бо ти, по са да, на уко -
вий ступінь, вчені зван ня, а та кож но мер кон так тно го те ле фо ну та елек трон ну ад ре су.

∗ Офор млен ня, стиль та зміст жур на лу є об’єктом ав то рсько го пра ва і за хи щається за ко ном

∗ Пе ред рук розміще них у жур налі ма теріалів доз во ляється тільки за пись мо вою зго дою ре дакції

∗ Відповідальність за підбір та висвітлен ня фактів у стат тях не суть ав то ри

∗ За зміст рек ла ми відповідає под а вач

∗ Ре дакція не за вжди поділяє дум ку ав торів

∗ Ре дакція за ли шає за со бою пра во ре да гу ва ти та ско ро чу ва ти под ані ма теріали






