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НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ ПІДВИЩЕНОЇ
ЯКОСТІ З ПОВЕРХНЕВИМ ЗМІЦНЮЮЧИМ ШАРОМ (ТОПІНГОМ) НА
СВІЖЕСФОРМОВАНІЙ ПОВЕРХНІ БЕТОНУ ДЛЯ ПІДЛОГ
ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ
 Прискорення одержання
поверхневого шару у 3 – 5 разів
 Зменшення металоємності
промислових підлог на 25÷45 %

Фрагмент промислової підлоги із шаром
зміцнення, комплекс виробництва печива ЗАТ
«Крафт Фудз Україна»

 Збільшення точності
нанесення шару зміцнювача
до ± 5%
 Відсутність обмежень на
конфігурацію споруд,
товщину шару бетону тощо

Нанесення сухого зміцнювача на поверхню підлоги
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ПІДСИЛЕННЯ (СТАБІЛІЗАЦІЯ) ГРУНТІВ ЦЕМЕНТОМ АБО НЕГАШЕНИМ
ВАПНОМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ В ТОМУ ЧИСЛІ
ОТРИМАНИХ НА ОСНОВІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
Будівництво стадіону в м. Одеса
Ущільнення грунтів

Внесення в’яжучого
Перемішування грунту з
в’яжучим

Каток ТРЦ «ЖМК», м. Житомир

Внесення додаткової води
та ферментного препарату

Технологія дозволяє:
 Збільшити несучу здатність ґрунтів у
1,6 – 2,4 рази при їх підсиленні та в
2,0 ÷ 4,0 рази при стабілізації
 Відмовитися від застосування
дороговартісного шару щебеню
 Здешевити будівництво на 14-16% при
його суттєвому прискоренні
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ВДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ СПОРУДЖЕННЯ БЕЗШОВНИХ ПІДЛОГ ТА
МАЙДАНЧИКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОРИГІНАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ
ОБЛАШТУВАННЯ ЗОН КОМПЕНСАЦІЇ
(ω – профілі, закладні деталі нових конструкцій тощо)

а)

б)

Фрагменти безшовної підлоги зон найбільших динамічних, коливальних і
статичних навантажень в центральній частині (а) та на краю (б) карти
бетонування у споруді неопалювального складу логістичного комплексу класу
А+ «Рабен» у Броварському районі

 Збільшення площі карти
бетонування у 30-36 разів
 Прискорення укладання бетонного
покриття у 2,5-3 рази
 Зменшення кількості дефектів
поверхневого бетонного покриття у
4-6 разів

ПРИСКОРЕНЕ БУДІВНИЦТВО ПІДЛОГ ТА МАЙДАНЧИКІВ НА ОСНОВІ
КОМБІНОВАНОГО ЗОННОГО АРМУВАННЯ

Експериментально перевірено та
широко впроваджено різні варіанти
зонного армування (стержнева
арматура різних величин діаметрів або
чарунок, стержнева арматура і фібра
тощо)
Фрагмент майданчику на заводі з виробництва МДФ в м. Коростень Житомирської обл.
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ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ-БАЗАЛЬТОВОГО ФІБРОБЕТОНУ З ДІАМЕТРОМ ВОЛОКНА 18-26 мкм

Загальний вигляд будівельного майданчика птахофабрики
ВП «Вінницький бройлер», ВАТ «Миронівський
хлібопродукт», м. Ладижин, продуктивністю 500 млн.шт.
птиці на рік

Результати комплексу досліджень щодо порівняння
фібробетонів на основі різних типів фібр:
 вміст базальтової фібри на одиницю виробу в 1012 разів менший ніж традиційної металевої
фібри при ідентичних властивостях композитів
 суттєво більша однорідність властивостей
виробу для базальтової фібри
 покращені антикорозійні властивості виробів
при застосуванні базальтової фібри у порівнянні з
металевою

ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ШВИДКОМОНТОВАНИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ

Компанія «МСБУД» понад 10 років тому
повністю перейшла на спорудження
огороджувальних конструкцій із
застосуванням сендвіч-панелей.
За цією технологією побудовано десятки
крупних промислових підприємств
Компанією побудовано завод з виробництва
сендвіч - панелей «Рууккі Україна»,
Київська обл.

Завод біопаливних пелет продуктивністю 150 тис.т. на рік, смт.
Турбів Вінницької обл.
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ТЕПЛОФІЗИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГООЩАДНОГО
ТЕПЛОАКУМУЛЯЦІЙНОГО ПІДЛОГОВОГО ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯ

Даний тип опалення базується на
використанні «надлишків» нічної енергії,
що стимулюється наявністю в Україні
двох та трьохзонного обліку
електроенергії
Схема досліджуваної електропідлоги:
1 - плита міжповерхового перекриття; 2 - теплоізоляція; 3 відбиваюча ізоляція; 4 - датчик температури бетонного шару;
5 - гріючі кабелі; 6 - теплоакумулюючий шар; 7,8 - датчики
температури поверхні бетонного шару та кабелю

Залежність від часу температури поверхонь внутрішніх
конструкцій і повітря в приміщенні: 1 – глуха стіна; 2 - стіна
з дверима; 3 –стеля; 4 - повітря в приміщенні; експеримент,
δб,ш = 90 мм, tз = - 25 ºС;
– границі довірчого інтервалу
0

Загальний вигляд кліматичного комплексу
КиївЗНДІЕП: 1 – Г-подібний „холодний” відсік;
2,4 – термобарокамери KTBV-8000/2 і KTBV8000/4; 3 – горище; 5 – „теплий” відсік
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Розроблені рекомендації з вибору типів
підлогового електроопалення
впроваджено в 9 школах Хмельницької
області, у ряді церков тощо
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СТВОРЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ БУДИНКІВ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ І ТЕХНОЛОГІЙ
ОБЛАШТУВАННЯ ЦИХ КОНСТРУКЦІЙ
ТЕХНОЛОГІЯ ОБЛАШТУВАННЯ ВЕНТИЛЬОВАНОГО ТЕРМОФАСАДУ

Схема влаштування
вентильованого термофасаду

 Зміщення точки роси у зовнішній
теплоутилізаційний шар, так що внутрішня
частина стіни не відволожується
 Зменшення тепловтрат за рахунок
ефекту «повітряної теплової завіси»
 Прискорення будівництва завдяки
виключенню мокрих процесів
 Підвищення вогнестійкості

З використанням нових типів
зовнішніх огороджувальних
конструкцій будівель споруджено
137 будинків загальною площею
більше 2,9 млн. м2 житла,
що приблизно в три рази
перевищує річний обсяг
будівництва житлових
будівель у м. Києві
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА
ТЕПЛОВОЇ НАДІЙНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Системний комплекс нормативних
документів в галузі забезпечення
енергоефективності

Розроблено та введено в дію
3 документи рівня державних
будівельних норм (ДБН), в
яких встановлюються умови
забезпечення показників
енергетичної безпеки
будинків, та 23 національні
стандарти (ДСТУ) на методи
визначення цих показників

Розроблено основні
положення процедури
енергетичної
паспортизації будівель
8

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВЯЗАННЯ СКЛАДНИХ БАГАТОВИМІРНИХ
НЕСТАЦІОНАРНИХ ЗАДАЧ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ
ЛОКАЛІЗАЦІЇ І КЛАСУ МЕТОДІВ ПОЛІАРГУМЕНТНИХ СИСТЕМ (МПС)

Підвищення ефективності моделювання на основі
використання системи принципів теорії локалізації
Принцип відносної локалізації
впливу умов однозначності

Базові положення МПС:
 Прагнення при побудові розв'язку
виключити введення будь-яких апріорних
функцій

 Забезпечення у зредукованій задачі
повноти функціонального відображення
вихідної інформації
 Редукція багатовимірної задачі до
особливих взаємопов'язаних
одновимірних задач

Принципи трансформації
багатовимірних процесів
Принцип стабілізації
Принцип виродження
розмірності
Принцип заміщення локалізованих
умов однозначності
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ЕКОНОМІЧНИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ
ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБОК

Загальний економічний
ефект:
1 млрд 246 млн грн

«Миронівський хлібопродукт», найбільша в Україні
птахофабрика потужністю 420 тис. голів забою птиці на
день, Черкаська обл., с. Степанці

Зниження викидів СО2:
21,4 тис. т
Створення нових робочих місць:
12000

Пр. Бажана, 36, чотири 16-ти поверхових
будинки, 160 кв, загальною площею 15730 м2
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