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РАЙОНУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В статті розглянута можливість зміни гідравлічного режиму роботи баштового водоскиду з 

безнапірного на напірний на основі обстежень (візуальних і інструментальних) і розрахунків 

шляхом його реконструкції та використання водопропускної галереї для влаштування в ній 

малої гідроелектростанції. 
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Гідровузол з баштовими водоскидом розташовується на р. Рось, яка відноситься до 

басейну р. Дніпро, і створює Косівське водосховище біля села Кашперівка, Тетіївського 

району, Київської області. Гідровузол введений в експлуатацію в 1986 році. 

Абсолютні відмітки денної поверхні в межах ділянки дослідження складають 

172,70…173,30 м. Гідровузол введений в експлуатацію в 1986 році та призначений для 

регулювання річкового стоку, зрощення, риборозведення, рекреації прилеглої території. До 

складу споруд гідровузла входять: 

– глуха земляна гребля; 

– відкритий береговий водоскид; 

– баштовий водовипуск; 

– відвідні канали. 

Гребля виконана із супіску з суглинистим екраном і має довжину 1275 м, ширину по 

гребеню 6 м, максимальну висоту –10,6 м. Верховий укіс греблі закріплений збірними 

залізобетонними плитами, низовий – посівом багаторічних трав. При висоті греблі 10,6 м 

згідно з ДБН В.2.4-3 та СНиП 2.06.05-84* вона відноситься до класу наслідків 

(відповідальності) СС1 [1, 2]. 

 Береговий відкритий водоскид має збірно-монолітну конструкцію і два прогони та 

полігональну водозливну стінку.  Максимальна  розрахункова  витрата  складає  246,0  м
3
/с,  

середня – 241,0 м
3
/с. 

Баштовий водовипуск складається з залізобетонної башти, обладнаної затворами, та 

водовідвідної галереї, що має збірно-монолітну конструкцію і прямокутний поперечний 

переріз з розмірами 2,8 м на 2,0 м. Через водовипуск відбувається спорожнення 

водосховища. 

Гідровузол має два відвідні канали: один відводить воду від відкритого берегового 

водоскиду, а другий – від баштового водовипуску, вода з яких скидається в р. Рось і далі в р. 

Дніпро. Береги каналу від баштового водовипуску пологі,  правий берег укріплений 

бетонними плитами, лівий – вкритий чагарниками і слабо заболочений. 

За результатами камерального опрацювання польових інженерно-геологічних і 

лабораторних робіт в геологічному розрізі території вишукувань виділено 8 інженерно-

геологічних елементів (ІГЕ): 

– ІГЕ-1 – грунтово-рослинний шар – суглинок легкий, пилуватий, гумусований, із 

залишками коріння; 

– ІГЕ-2 – суглинок легкий, пилуватий, напівтвердий, з включенням гравію; 

– ІГЕ-3 – супісок пилуватий, пластичний, інколи з включенням гравію; 

– ІГЕ-4 – пісок середньої крупності, кварцевий, окатаний, середньої щільності, 

насичений водою; 
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– ІГЕ-5 – пісок крупний, сірий, кварцевий, окатаний, середньої щільності, насичений 

водою; 

– ІГЕ-6 – пісок гравіюватий, кварцевий, окатаний, середньої щільності, насичений 

водою; 

– ІГЕ-7 – суглинок легкий, пилуватий, тугопластичний, каолінізований, вапняковистий, 

з піщаним заповнювачем та включенням жорстви і щебеню; 

– ІГЕ-8 – глина важка, тверда, інколи з включенням гравію та плямами озалізнена. 

В межах розвіданої глибини 20,0 м ґрунтові води приурочені до алювіальних відкладів. 

В період вишукувань (листопад 2013 р.) вони зафіксовані на глибині 0,8…1,1 м, що 

відповідає абсолютним відміткам 171,9…172,2 м [3]. 

Водовміщуючі породи – піски та супіски, що перекриті шаром суглинків. Горизонт 

безнапірний [3]. 

Живлення підземних вод здійснюється переважно за рахунок інфільтрації атмосферних 

опадів та гідравлічного зв’язку з водами р. Рось, в які здійснюється розвантаження 

горизонту. Режим ґрунтових вод непостійний, залежить від сезону та кількості атмосферних 

опадів [3]. 

У зв’язку з початком пошуків нових енергетичних об’єктів виникла необхідність 

використання існуючих гідровузлів для виробки електроенергії. Для цього були проведені 

візуальні і інструментальні обстеження конструкцій водопропускної галереї баштового 

водоскиду Косівського водосховища і дана та оцінка її технічного стану для визначення 

можливості використання конструкції водопропускної галереї у напірному режимі та 

встановлення в ній малої гідроелектростанції. План та переріз по будівлі малої 

гідроелектростанції наведено на рисунку 1. 

Проектована будівля малої гідроелектростанції (далі МГЕС) має в плані прямокутну 

форму розмірами 7,54х3,68 м  та середню висоту 8,3 м. В осях 2-3 та В-Г розташовується 

приміщення управління роботою МГЕС розмірами 4,84х2,2 м, основою якого є монолітна 

залізобетонна плита  товщиною t=300 мм. 

Фундамент – існуюче дно водовипуску трапецієвидної форми товщиною t=400 мм, що 

розміщене під кутом до горизонту 4
0
. 

Несуча стіна будівлі зі сторони існуючої дамби t=500 мм.  Стіни в осях В та А мають 

товщину 400 мм. Підлога машинної зали залізобетонна товщиною  t=350 мм.  

Зовнішні стіни являють собою конструкцію із сандвіч панелей товщиною t =120 мм. 

В процесі візуального обстеження конструкцій зібрана інформація про технічний стан 

водопропускної галереї і наявність видимих дефектів, таких як: тріщини; відшарування 

захисного шару з/б конструкцій; корозійне руйнування сталевих закладних деталей та 

арматури залізобетонних конструкцій; замокання, висоли на ділянках елементів та 

руйнування швів між елементами галереї. 

Завданнями інструментальних досліджень було визначення міцності бетону на стиск та 

параметрів армування конструкцій водопропускної галереї баштового водоскиду. 

Визначення міцності бетону на стиск конструкцій водопропускної галереї виконувалося 

методом ударного імпульсу відповідно до вимог  

ДСТУ Б В.2.7-220 [3]. 

Параметри армування конструкцій визначались магнітним методом у відповідності з 

вимогами ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ22904-93) [4]. 

Визначення міцності бетону конструкцій водопропускної галереї виконувалися за 

допомогою приладу ОНИКС-2.5.  

Параметри армування конструкцій визначались приладом ИЗС-10 Н. 

Визначення міцності бетону приладом ОНИКС-2.5 проводилося двох параметричним 

методом: одночасно по ударному імпульсу та пружному відскоку, що істотно підвищує 

вірогідність вимірів. Результат формувався після нанесення на контрольній ділянці 

конструкції серії до 10-ти ударів з одержанням до 20-ти первинних результатів (по ударному 

імпульсі та відскоку), їхньої подальшої обробки й обчисленням коефіцієнта варіації. При цих 
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умовах виконуються оцінка товщини захисного шару бетону й діаметра арматурних 

стрижнів.  

 

 
Рис. 1. План та переріз по будівлі малої гідроелектростанції (МГЕС)  

 (на виході з водопропускної галереї баштового водоскиду) 
 

За результатами інструментальних досліджень водопропускної галереї встановлено, що 

міцність бетону на стиск знаходиться в межах 29,5÷43,9 МПа, що відповідає  

класу С 16/20 [5]. 

 В результаті перевірки параметрів армування стін галереї  встановлено: робоча 

армування в вигляді арматурної сітки з чарункою 200х200 мм, діаметр арматури стрижнів 

сітки 10 мм. Величина захисного шару бетону перебуває в межах 50 мм. 

В результаті перевірки параметрів армування монолітної ділянки галереї  встановлено: 

робоча армування в вигляді арматурної сітки з чарункою 100х100 мм, діаметр арматури 

стрижнів сітки 18 мм. Величина захисного шару бетону перебуває в межах 50 мм. 

Оцінка технічного стану водопропускної галереї виконувалась за трьома методиками: 
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1. По фізичному зносу. 

2. За класифікаційними ознаками. 

3. За критеріями, викладеними у вимогах нормативно-технічної документації. 

 Технічний стан водопропускної галереї за класифікаційними ознаками 

характеризується як непридатний до нормальної експлуатації [6]. 

Для забезпечення надійної та безаварійної роботи водопропускної галереї необхідно 

провести  наступні заходи: 

– забезпечити герметичність затвору донного водоскиду з боку верхнього б’єфу і 

влаштування перемички у відвідному каналі для осушення водопропускної галереї для 

проведення в ній робіт; 

– очистити галерею від донних наносів; 

– очистити шви та окремі ділянки від зруйнованого бетону та продуктів корозії 

металевих деталей та арматури; 

– виконати антикорозійну обробку металевих деталей; 

– відновити заповнення швів між залізобетонними елементами водопропускної галереї; 

–відновити захисний шар бетону на зруйнованих ділянках секцій галереї; 

– провести ін’єктування тріщин на окремих секціях галереї; 

–влаштувати гідроізоляцію, для недопущення замочування із зовнішнього боку галереї. 

Слід розглянути техніко-економічну доцільність варіанта з використанням металевої 

труби, розміщеної в галереї для підводу води до малої гідроелектростанції або використання 

існуючої галереї в напірному режимі з додатковими заходами з її підсиленням.  

Для визначення можливості експлуатації водопропускної галереї у напірному режимі 

виконано ряд її розрахунків галереї: 

– оцінка стійкості укосу земляної греблі без баштового водоскиду і з ним; 

– оцінка напружено-деформованого стану водопропускної галереї в безнапірному і 

напірному режимах. 

Розрахункова схема для розрахунку стійкості земляної греблі з урахуванням 

розташування водопропускної галереї та будівлі малої гідроелектростанції показана на 

рисунку 2. Оцінка стійкості укосу земляної греблі виконувалась за результатами визначення 

зміни напружено-деформованого стану ґрунту по моделі Мора-Кулона, яка використовує 

наступні характеристики ґрунту: модуль деформації (Е), коефіцієнт Пуасона (ν ur), питоме 

зчеплення (с), кут внутрішнього тертя (ϕ ), кут дилатансії (ψ ), обємна вага ґрунту в сухому 

(γunsat) та водонасиченому (γsat)  стані, коефіцієнти фільтрації kх и kу. 

За результатами розрахунків встановлено, що коефіцієнт запасу стійкості укосу 

земляної греблі становить kst =1,41, що більше нормативного ksn =1,1. При врахуванні 

водопропускної галнреї та будівлі мікроГЕС він становить  

kst =3,30, що більше нормативного, ksn =1,1. 

Для визначення загального напружено-деформованого стану конструкцій водогону 

була створена розрахункова модель, загальний вигляд якої представлений на рисунку 3. 

Розрахункова схема будівлі змодельована на основі результатів виконаних обмірних робіт. 

Розрахунки комп'ютерної моделі виконувались за допомогою програмного комплексу 

«ЛІРА-windows» версія 9.6, який реалізує метод скінчених елементів і є комп'ютерною 

системою для структурного аналізу і проектування. 

Розрахунки виконувались для безнапірного і безнапірного режимів роботи 

водопропускної галереї. 

Розрахунок водопропускної галереї при безнапірному режимі її роботи  

При розрахунках при безнапірному режимі враховувалося, що на конструкцію 

водовідвідної галереї діють наступні навантаження: 

– вертикальні (вага ґрунту греблі та води); 

– горизонтальні (боковий тиск ґрунту з урахуванням зваженого тиску води і без нього, 

гідростатичний тиск води). 



Випуск 3(71) 2015 р. Серія «Технічні науки» 

 72 

 
Рис. 2. Розрахункова схема для розрахунку стійкості земляної греблі з урахуванням 

розташування водопропускної галереї та будівлі малої гідроелектростанції 
 

За результатами розрахунків галереї в безнапірному режимі встановлено: 

– прийняті при проектуванні конструктивні рішення забезпечують нормальну 

експлуатацію галереї в безнапірному режимі; 

– для відновлення технічного стану галереї слід виконати відновлення захисного шару 

бетону методом торкретування. 

 
Рис. 3. Розрахункова схема водопропускної галереї 

 

Розрахунок водопропускної галереї при напірному режимі її роботи 

Фрагмент розрахункової схеми кінцевої частини галереї при її роботі в напірному 

режимі з врахуванням дії гідроудару показано на рисунку 4. 

На конструкції водовідвідної галереї при її роботі у напірному режимі діють наступні 

навантаження: 

– вага ґрунту греблі та води; 

– горизонтальні (боковий тиск ґрунту з урахуванням зваженого тиску води і без нього, 

гідростатичний тиск води); 

– тиск води із середини галереї на її стінки силою 5 т/м
2
; 

– тиск води на стінки галереї із середини в її кінці при виникненні гідроудару силою  

8 т/м
2
. 

За результатами інструментального обстеження водопропускної галереї встановлено: 

– міцність бетону секцій водопропускної галереї на стиск знаходиться в межах 

29,5…43,9 МПа, що відповідає класу С16/20; 

– поздовжнє армування існуючих конструкцій виконано у вигляді арматурної сітки з 

чарункою 200×200 мм, діаметр арматури стрижнів сітки 10 мм; 

– величина захисного шару бетону перебуває в межах 10…50 мм, що не відповідає 

проекту; 

– поперечне армування існуючих конструкцій виконано в вигляді арматурної сітки з 

чарункою 100×100 мм, діаметр арматури стрижнів сітки 18 мм;  

– величина захисного шару бетону перебуває в межах 15…30 мм, що не відповідає 

проекту. 

За результатами розрахунків встановлено: 

– прийняті конструктивні рішення забезпечують сприйняття проектних зусиль, що 

виникнуть у конструкції водопровідної галереї при її роботі у напірному режимі; 

– оскільки неможливо провести обстеження із зовнішньої сторони на контакті з 

ґрунтом та визначити можливу ступінь корозії арматури, наявність тріщин; 
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Рис. 4. Фрагмент розрахункової схеми кінцевої частини галереї  

при її роботі в напірному режимі з врахуванням дії гідроудару 
 

– рекомендується залізобетонну водопровідну галерею підсилити методом 

торкретування з бетону класу С20/25 збільшивши її товщину до 15 см. Армування виконати 

згідно з результатами виконаних розрахунків; 

– перед виконанням робіт із збільшення товщини бетону галереї необхідно  зачистити 

поверхню конструкцій водогону від бруду, місця з оголенням арматури розчистити, 

виконати зачищення арматури, а також вилучити ділянки слабкого бетону. 

 
1. ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення. 

2. СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов / Госстрой СССР. – М. : АПП ЦИТП, 1991. 

3. Звіт про виконання інженерно-геологічних вишукувань в районі донного водоскиду на р. Рось в  
с. Косівка, Володарського району, Київської області. – Київ : «Київський інститут інженерних 

вишукувань та досліджень «ЕНЕРГОПРОЕКТ», 2013. 

4. ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93) Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. 

Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури. 
5. ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного 

контролю. 

6. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації 
виробничих будівель і споруд. – К. : Держбуд України, 2003. 

Рецензент: д.т.н., професор Рокочинський А. М. (НУВГП) 

Dombrowskyi Y. І., Shuminskyі V. D., Candidate of Engineering, Associate Professor,  

Shydlovska O. V., Danyluk O. M. (NIISK, Kyiv) 
 

RECONSTRUCTION OF THE KOSIV RESERVOIR OVERFLOW TOWER CULVERT 

NEAR KASHPERIVKA VILLAGE OF THE TETIEVSKY DISTRICT, KYIV REGION 
 

The article considers the possibility of changing the hydraulic mode of operation of the tower 

spillway of gravity in pressure based on visual and instrumental examinations through its 

reconstruction and use of underground galleries for the device in her micro hydroelectric station. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОПУСКНОЙ ГАЛЕРЕИ БАШЕННОГО ВОДОСБРОСА 

КОСОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ВОЗЛЕ С. КАШПЕРОВКИ, ТЕТИЕВСКИЙ 

РАЙОН, КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье рассмотрена возможность изменения гидравлического режима работы башенного 

водосброса с безнапорного на напорный на основе обследований (визуальных и 

инструментальных) и расчетов путем его реконструкции и использования водопропускной 

галереи для устройства в ней малой гидроэлектростанции. 
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