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Уої.1

Соріез та у  Ье таСе опІу Іго т  ІедаІІу асдиігеС огідіпаІз.
А зіпдІе сору о1 опе агйісІе рег іззие та у  Ье СомпІоаСеС 1ог регзопаІ изе 

(поп-соттегсіаІ гезеагсі ог ргіуаіе зіиСу). ОоотіІоаСіпд ог ргіпііпд тиІіірІе 
соріез із поі регтійеС. ЕІесігопіс Зіогаде ог ІІзаде Регтіззіоп о1 і іе  

РиЬІізИег із геяиігеС іо зіоге ог изе еІесігопісаІІу апу таіегіаІ сопіаіпеС іп 
Йііз могк, іпсІиСіпд апу сіаріег ог рагй о1 а сіаріег. Регтіззіоп о1 і іе  

РиЬІізИег із геяиігеС 1ог аІІ о ііе г Сегіуаііуе могкз, іпсІиСіпд сотріІаііопз апС 
йапзІаііопз. Ехсері аз оиіІіпеС аЬоуе, по рагй о1 Йііз могк та у  Ье 

гергоСисеС, зіогеС іп а геігіеуаІ зуз іет  ог ігапзтійеС іп апу 1огт ог Ьу апу 
теапз мійюиі ргіог мгійеп регтіззіоп о1 і іе  РиЬІізіїег.

Т іе  аийюгз аге ІиІІу 
гезропзіЬІе 1ог і іе  Іасіз 
тепііопеС іп і іе  агіісІез.

Т іе  оріпіопз о1 і іе  аийюгз 
та у  поі аІмауз соіпсіСе 
м ііі  і іе  еСііогіаІ ЬоагСз 
роіпі о1 уіевд апС ітрозе 

по оЬІідайіопз оп іі.
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Е Ж М Е Е Ш Ж  8СІЕЖ Е8

А ^ Ь ¥ 8 І8  ОЕ НА2АКБ8 АШ  БЕУЕЕОРМЕОТ ОЕ 
АСТIОN8 ЕОК ТНЕІК. БЕСКЕА8Е IN ТНЕ ЕАСІЕІТІЕ8 ЕОК 

РКОБЕСТІОХ ОЕ 8ОЕШ БІОЕЕЕЕ Ш ТЕКМ8 ОЕ 
ЕХРЕО8ІУЕ А Ш  ЕІКЕ БАХСЕК

СапАШаіе о / Тескпісаі 8сіепсез, 8епіог Ьесіигег ТзутЬаі Вокйап Муккаііоууск

икгаіпе, Ккагкоу, МаііопаІ Епіуетзііу о/С іуіі Ргоіесііоп о / икгаіпе, 
Берагітепі о/ЬаЬог, Мап-Майе апй Епуігоптепіаі 8а/еіу

ЛЬзігасі. Ткіз рарег діуез іке апаїузіз апії езіітаііоп о/ркузісаї апії скєтісаї кагагіїз апії 
гізкз о // іге апії ехрїозіуе ргоіїисііоп о / зоїіії Ьіотазз /иеї /гот рїапі Ьіотазз. Аз а гезиїі о / іке 
апаїузіз апії аззеззтепі о / іке кагагіїз, іке гаііпд о / іке кагагіїз апії саизез о/етегдепсіез каз Ьееп 
оЬіаіпеії. Жіік іке кеїр о / тоіїегп, зіапіїагії іескпіциез, кагагіїоиз /асіогз апії гізкз кауе Ьееп 
ііїепіі/еії ікаі ехсееії іке регтіззіЬїе уаїие апії сап їеаії іо етегдепсу зііиаііопз. То ргеуепі 
етегдепсіез, іке м>ауз іо тападе апії сопігої іке рагатеіегз о / іке іескпоїодісаї ргосезз о /  
ргоіїисіпд зоїіії Ьіо/иеїз ікаі а//есі зесигііу кауе Ьееп ргезепіеії, аз м>еїї аз іке теазигез іо ргеуепі 
ікет кауе Ьееп апаїугеії апіїргорозеії.

Кеумюгйз: ехігиіїег, кагагіїз апії гізкз, зоїіії Ьіо/иеїз, рїапі Ьіотазз, е^иіртепі, ркузісаї 
кагагіїз, скетісаї кагагіїз, / г е  апії ехрїозіуе ргоіїисііоп, кеаі-гезізіапірїіегз.

8іаіетепі оґ іке ргоЬІеш. Рог Икгаіпе апк Іке токоіе тоогік, Іке ргокисііоп оґ зоіік кіоґиеіз 
ґ го т  ріапі кіотазз із а рготізіпд агеа, киі т о к е т  іескпоіодіез апк едиіртепі кауе ргоуек іо ке дике 
капдегоиз. Раііиге іо ипкегзіапк ікіз, коік іп іегтз оґ кезідпіпд апк орегаііоп оґ ікезе ргокисііопз, іеакз 
іо ассікепіз апк ехріозіопз тоіік зеуеге сопзедиепсез. Бизі ехріозіоп із іке тоогзі сопзедиепсе оґ іке 
ргезепсе оґ уедеіакіе кизі, оікег ікап ідпіііоп, йге, зтоке, кезігисііоп апк катаде іо киіікіпдз апк 
зігисіигез, таскіпегу апк едиіртепі, ассікепіз апк ґаіаііііез атопд тоогкегз апк іке рориіаііоп апк 
кеуеіортепі оґ оссираііопаі кізеазез. Ткегеґоге, іп огкег іо епзиге ехріозіоп апк йге заґеіу, ргеуепііоп оґ 
етегдепсіез оґ апікгородепіс паіиге, іі із песеззагу іо зіику іке кагагкз апк гізкз апк іо ітргоуе іке 
теазигез оґ іескпісаі заґеіу, токіск такез іі іке геіеуапі агеа оґ іке гезеагск.

Апаїузіз оґ Іаіезі зіикіез апк риЬІіеаііопз. Тке рарег [1] ргезепіз ап аззеззтепі оґ іке 
капдегз оґ кизі апк даз етіззіоп іп іке ргосеззіпд оґ дгаіп тоазіез; ікіз тоогк езіакіізкез іке 
зідпійсапі ехсезз оґ кизі сопсепігаііоп, теікокоіоду ґог кизі ргосеззіпд, ііз ехігизіоп ігапзґогтаііоп 
ґгот а кізрегзек зігисіиге іпіо дгапиіаг опе; ап еґґесііуе ргезз ехігикег із ргезепіек, токіск аііотоз іо 
гекисе кизі ґогтаііоп, йге кагагк, киі іі коез поі зоіуе іке ргокіет оґ іке депегаііоп оґ кагтґиі дазез 
апк оікег капдегз.

Іп іке апаіузіз оґ іке ргокисііоп ргосезз, іке рарег [2-3] каз ґоипк ікаі ехріозіопз апк йгез оґ 
іескпоіодісаі едиіртепі саизе кизі апк коі рагіісіез оґ сотргеззек тооок тоуіпд тоіікіп іке 
ргокисііоп ііпез оґ ґиеі реііеіз. То кеіесі зрагкз, іі із песеззагу іо іпзіаіі зепзіііуе кеіесіогз орегаііпд 
іп іке іпґгагек агеа. Тке іпігокисііоп оґ іпіедгаіек ґіге ргеуепііоп зоіиііопз аі ґиеі реііеі ргокисііоп 
ґасіііііез зкоиік ргоуіке ґог іке іітеіу  кеіесііоп оґ зрагкз, ікеіг еґґесііуе ехііпдиізкіпд апк заґеіу 
топііогіпд зузіет. Ткіз теікок іакез іпіо ассоипі іке зресійсз оґ іке ргокисііоп оґ дгапиіез опіу 
апк коез поі іаке іпіо ассоипі іке ргокіет оґ ігапзрогіаііоп оґ ґиеі кгідиеііез апк іі із іосаі, орегаіез 
іп а сегіаіп агеа оґ ігапзрогіаііоп.

Тке акоуе зіику коез поі зоіуе іке ргокіет оґ кагагкоиз ґасіогз апк гізкз оґ ехріозіуе 
ргокисііоп оґ зоіік кіоґиеіз ґгот ріапі кіотазз іп а сотріех апк зузіетаііс таппег.

8іаіешепі оґ іке іазк апк ііз гезоїиііоп. Тке ригрозе оґ ікіз рарег із іке сотргекепзіуе 
аззеззтепі оґ капдегоиз апк кагагкоиз ґасіогз іп іке ргокисііоп оґ ґиеі кгідиеііез ґгот ріапі кіотазз 
апк іке кеуеіортепі оґ теазигез іо гекисе ікеіг ітрасі оп ґіге апк ехріозіоп кагагк оґ ргокисііоп.

Огдапіс кизі із опе оґ іке то з і зідпійсапі оґ іке кагтґиі апк капдегоиз ргокисііоп ґасіогз. 
Тке таіп  зоигсе оґ кизі ґогтаііоп із ехігизіоп, рееііпд апк сгизкіпд ргосеззез. Бигіпд ікезе 
ргосеззез, кідкіу кізрегзек кизі (0.8-5 тісгопз) із геіеазек іпіо аіг, токіск, іп аккіііоп іо огдапіс 
рагіісіез, сопіаіпз теіаіііс апк тіпегаі рагіісіез.
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Тке йизі сопіепі іп іке аіг сап геаск іке кідкезі уаіие текеп скорріпд апй затеіпд теіікоиі а 
уепіііаііоп зузіет (32-163 ш§/ш3).

ТаЬіе 1. Тке сопіепі оґ йизі іп іке аіг оґ іке теогкіпд агеа йигіпд тескапісаі ігеаітепі, 
йерепйіпд оп іке іуре оґ гате таіегіаіз

Ргосеззей гате таіегіаіз Бизі сопіепі, ш§/ш3
8ипйотеег Ьизк 800-1000

8атейизі 500-754
Вагіеу зігате 176-238

Тке ргосеззіпд оґ огдапіс таіегіаіз ипйегдоез тескапісаі, ркузісаі & скетісаі скапдез іп 
ікеіг зігисіиге, апй іке аіг оґ іке теогкіпд агеа сопіаіпз а сотріех тіхіиге оґ уарогз, дазез апй 
аегозоіз. Тке Йуіп§ ргойисіз ґогтей йигіпд ікегтаі йесотрозіііоп (ікегтаі йезігисііоп) оґ а питЬег 
оґ огдапіс зиЬзіапсез аге йге-ехріозіуе, іохіс апй сап саизе скапдез іп іке сепігаі пегуоиз апй 
уазсиіаг зузіетз, кетаіороіеііс апй іпіегпаі огдапз, аз тееіі аз зкіп апй ігоркіс йізогйегз. Ргоіопдей 
іпкаіаііоп оґ йизі іп іке ргойисііоп епуігоптепі сап іеай іо іке йеуеіортепі оґ йизі йізеазез оґ іке 
Ьгопскі апй іипдз - рпеитосопіозіз, скгопіс йизі Ьгопскіііз. Тке іпкаіаііоп оґ йизі апй дазез із 
ехігетеіу йапдегоиз текіск іеайз іо іке йізеазе оґ Ьегуїііит.

Тке йаіа оп іке сопіепі оґ йизі іп іке аіг оґ іке теогкіпд агеа йигі— тескапісаі ігеаітепі, 
йерепйіпд оп іке іуре оґ гате таіегіаіз аге §іуеп іп іаЬіе 1.

Бигіпд іке ргойисііоп оґ ґиеі Ьгідиеііез ґгот ріапі Ьіотазз, ап етегдепсу оссигз йие іо іке 
коі зигіасе оґ іке йгуег, іке сгизкег, іке ехігийег апй іке репеігаііпд йеуісе. Тке зигіасе оґ іке 
ехігийег кеай із езресіаііу йапдегоиз апй ґиеі Ьгідиеііез, айег ехігизіоп, сап зтоійег апй аге йге апй 
ехріозіуе йапдегоиз. Тке іетрегаіиге оґ іке теогкіпд рагіз оґ іке ехігийег апй Ьгідиеііез аґіег 
ехігизіоп, йерепйіпд оп іке іуре оґ гате таіегіаіз із §іуеп іп ТаЬіе 2.

ТаЬіе 2. Тке іетрегаіиге оґ іке теогкіпд рагіз оґ іке ехігийег апй Ьгідиейез айег ехігизіоп, 
йерепйіпд оп іке іуре оґ гате таіегіаіз

Туре оґ гате таіегіаіз Тгеаїтепі Іетрегаіиге, ° С
^оой гезійиез 320 350
8ипЙотеег кизк 250—290

Аізо, Ьигпз оссиг іґ іке тоізіиге сопіепі оґ гате таіегіаіз ехсеейз 8 %, йие іо іке ґасі ікаі йигіпд 
ехігизіоп а зіеат согк із ґогтей, іке гате таіегіаі Йіез оиі оґ іке ехігийег кеай апй иуигез теогкегз.

Тке саісиіаііоп оґ ехсезз ргеззиге оґ іЬе ехріозіоп ґог сотЬизііЬіе йизі Ьаз Ьееп тайе іп 
ассогйапсе теііЬ Б8ТИ В У.1.1-36:2016, изіпд іЬе ґоііотеіпд ґогтиіа:

др  _  т -НТ -Р0-г 
Усв-Рв-Ср-То

1 (1)

теЬеге г із іЬе ргорогііоп оґ іЬе рагіісіраііоп оґ іЬе Ьигпей йизі іп іЬе ехріозіоп, іп іЬе 
аЬзепсе оґ ехрегітепіаі йаіа оп іЬе уаіие оґ 2, іі із аііотеей іо іаке г=0,5; Нт із іЬе Ьеаі оґ 
сотЬизііоп, Дж  • кг~г; рЕ із аіг йепзііу Ьеґоге ехріозіоп аі ап іпіііаі іетрегаіиге То, кд/т3; Ср із Ьеаі 
сарасііу оґ аіг, Мк§ БО; Т0 із іпіііаі іетрегаіиге оґ аіг, К.

ТЬе кеу ґасіог Ьеге із іЬе изе оґ іЬе теіЬой [4] ґог оЬіаіпіпд зоіій ґиеі ґгот ріапі гате 
таіегіаіз апй аййіііуез, теЬісЬ Ьаз аііотеей іо ігапзґег іЬе йапдег оґ ргойисііоп ґгот саіедогу В (йге- 
Ьагагйоиз) іо саіедогу V (ґіге Ьагагй), гейисіпд іЬе ехсезз ргеззиге оґ сотЬизііЬіе йизі ґгот 6 кРа іо
0.25 кРа, теЬісЬ Ьаз Ьееп саісиіаіей Ьу іЬе ґогтиіа (1).

Іі із ргорозей іо геріасе сопуепііопаі сусіопез теііЬ сусіопез теііЬ аййіііопаііу сгеаіей 
ргеззиге, теЬісЬ агізе ґгот іЬе тойегпігаііоп оґ ехізііпд сусіопез, іп іЬе сопзігисііоп оґ теЬісЬ 
еіесігіс тоіог, зЬай апй Ьіайез аге аййей. Іі зЬоиій Ьауе а ргойисііуііу оґ аі іеазі 1500 м3/тіп . ТЬе 
сусіопе теііЬ аййіііопаііу сгеаіей ргеззиге із зЬотеп іп Рі§. 1. ТЬе йіґґегепсе Ьеітеееп іЬіз сусіопе апй 
тойегп сусіопез апй йизі соііесіогз із іЬе ргезепсе оґ а гоіагу гоіог іп іЬе сусіопе.

ТЬе гоіог'з теогкіпд рагіз ргоуійе іпсгеазей еґґісіепсу оґ зерагаііпд іЬе йизі ґгот іЬе аіг йие 
іо іЬе аййіііопаі изе оґ іпегііа ґогсез Ьазей оп іЬе геґіесііоп оґ іЬе гоіагу ріапез.
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"Торісаі РгоЬІетз оґ Моіїегп Зсіепсе"

Тке гоіаііпд гоіог, іп аййіііоп іо іке ґипсііоп оґ ргоуійіпд аййіііопаї іпегііа ґогсез тоіік 
иїігайпе рагіісїез оґ йизі, регґогтз апоікег ґипсііоп, і.е. а сепігіґидаї ритр ґог іке зеїесііоп оґ сїеап 
аіг ґгот іке сусїопе Ьойу. Тке йгіуе оґ іке гоіог іп іке ґогт оґ ап еїесігіс тоіог тоіік а ротоег оґ 3 к ^  
із їосаіей аі іке іор оґ іке сусїопе апй із а зоїе іпіедгаї зігисіиге.

Коі аїї епіегргізез ргойисіпд ґиеї Ьгідиеііез кауе а сооїег. Рог гарій апаїузіз оґ ґаеї 
Ьгідиеііез, а затрїе ти зі Ье оЬіаіпей. Рог ікіз ригрозе, іі із зи§§езіей іо изе кеаі-гезізіапі тііез ікаі 
кауе іке зкаре, зиск аз а ргойїе оґ Ьгідиеііе, кехадоп ог диайгапдїе, аз тоеїї аз а капйїе ґгот а кеаі- 
гезізіапі таіегіаї.

Іп іке ехігизіоп апй сооїіпд агеа, іі із ргорозей іо іпзіаїї ап ехігасіог іо гетоуе аіг ґгот іке 
тоогкіпд агеа сопіаіпіпд зтоке апй йизі, токіск зкоиїй Ье сїеапей ікгоидк іпзіаїїей ґаЬгіс ґіїіегз, 
зсгиЬЬегз ог еїесігіс йїіегз.

Сопеїизіопз. Тке апаїузіз оґ кагагйз апй іке аззеззтепі оґ іке гізкз оґ ехрїозіуе Ьіоґаеї 
ргойисііоп ґгот рїапі Ьіотазз із гедиігей іо тойегпіге теазигез іо гейисе іке гізк оґ кагагйз, еґґесіз 
оп іке китап Ьойу апй іке епуігоптепі, токіск сап їеай іо етегдепсіез.
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