
Звіт про службове відрядження на стажування до університету
прикладних наук Fachhochschule Lubeck (Німеччина)

Сумарюка Олександра Васильовича аспіранта кафедри «Фізики твердого тіла» та
асистента кафедри «Будівництва».

Термін стажування: 11.03.2016- 29.04.2016р.
Місце стажування: факультет будівництва, лабораторія випробування будівельних
матеріалів і конструкцій MPA.
Мета стажування: вивчення досвіду організації та проведення лабораторних та
практичних робіт з випробування будівельних матеріалів, створення бази літературного
огляду наукових публікацій щодо дослідження та використання ультрависокоміцного
бетону, розвиток та поглиблення професійних контактів.

Впродовж періоду стажування були здійснені наступні види діяльності:
• Було зібрано та опрацьовано понад 3000 сторінок наукових публікації щодо

сучасних досліджень ультрависокоміцного бетону провідних університетів
Німеччини, Франції, США. Та на базі цього матеріалу було написано розділ І
«Огляд літературних джерел» дисертаційної роботи.

• Встановлено ділові контакти для можливої співпраці та підготовки спільних
наукових публікацій щодо дослідження ультрависокоміцного бетону з
завідувачем лабораторії Prof.Dr.-Ing. Iris Marquardt.

• Ознайомлення з науково-матеріальною базою лабораторії. Було складено перелік
першочергового обладнання, яке необхідне для належного функціонування
«Лабораторії реконструкції, реставрації та діагностики фізико-механічного стану
будівельних матеріалів та конструкцій» на факультеті АБДПМ ЧНУ.

• Переймання досвіду з проведення та організації практичних робіт з визначення
міцності, консистенції, морозостійкості, теплоти гідратації, визначення
повітровмісності бетонів, регулювання властивостей бетону шляхом додавання
поро-утворюючих модифікаторів.  Особливу увагу було приділено магістерським
програмам, суть яких полягало у випробуванні конструкційних вузлів дорожнього
покририття та визначення теплоти гідратації бетонної суміші на основі різних
типів цементу.

• Презентація проекту «Громадський портал» - інтернет площадки для обговорення,
представлення та огляду сучасної та історичної будівельно-архітектурної
діяльності міста Чернівці, який був створений на базі ФАБДПМ в рамках проекту
DAAD.

• Вивчено послуги, які надає лабораторія, зокрема, визначення фізико-механічних
характеристик будівельних матеріалів, діагностика конструкцій, надання
експертних оцінок проектів; навчальні семінари, консультації;

• Було відвідано конференцію з «Sichtbeton» - бетону, який не потребує
опоряджувальних робіт і є сучасним конструктивним рішенням в громадському
будівництві.

• Завдяки Prof.Dr. Ing. Helmut Offermann та Dipl.-Ing Klaus Brendle, було здійснено
візит до Берліна, Гамбурга, Екенферде, Фленсбургу та Данії.



• Приймав участь у виконанні магістерських робіт, щодо дослідження теплоти
гідратації бетону, та перевірку конструкцій дорожнього покриття, таким чином
запозичив досвід проведення цих досліджень та технологічно важливі результати.

• Отримав понад 14 годин одноосібних консультацій з Prof.Dr.-Ing. Iris Marquardt,
які значно вплинули на розвиток знань, щодо бетонних сумішей. А також багато
часу було приділено запитанням під час проведення практичних та лабораторних
робіт.

Висновок та впровадження отриманого досвіду на факультеті архітектури,
будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича.

За допомогою опрацьованої інформації про стан досліджень ультрависокоміцного
бетону в провідних університетах Європи та  США був створено літературний огляд,
який є основою та напрямком розвитку наукових дискусій, щодо розроблення наукової
тематики. Проведений аналіз заповнювачів високоміцних сумішей, які відіграють
суттєву роль у розвитку мікроструктури бетонного каменю. Вивчено методики та
результати досліджень впливу різних факторів на фізико-механічні характеристики
бетону. Зроблений логічний підсумок, щодо доцільності розвитку досліджень
ультрависокоміцних бетонів в Україні та практичне використання в будівельній галузі.
   Накопичена достатня база інформації для створення навчального курсу, який включав
би в себе вивчення основ бетонознавста та проведення практичних та лабораторних
робіт. За основу було взято досвід німецьких колег у організації навчального процесу в
лабораторії MPA.
  Досвід проведення практичних магістерських робіт тут в Німеччині є стимулом
виконання аналогічних дослідних робіт на базі ФАБДПМ. Не бачу перепон для
переходу від теоретичної до практичної реалізації магістерських робіт. В будівельній
галузі особливо важливо визначення ефективності використання будівельних сумішей,
добавок, заповнювачів для різних умов експлуатації бетонних конструкцій. Тому
вважаю доцільним використати цей досвід у проведенні магістерських робіт.
   Відвідування сучасних будівель, таких як: «Центральний Залізничний вокзал
Берліна», «Берлінська вежа», «Потсдамcька площа в Берліні», «Хавенсіті в м. Гамбург»,
«Концерт Хол Гамбурга», «Портова частина Гамбурга» - позитивно вплинуло на
розвиток конструктивної думки та ідей сучасного будівництва.
  Підводячи підсумок мого 49 денного стажування в Німеччині, можна ствердно
сказати, що дане стажування позитивно вплинуло на мій особистий професійний
розвиток та дало можливість удосконалити та застосувати набуті знання на факультеті
АБДПМ ЧНУ.

28.04.2016р.



ФОТОЗВІТ
Лабораторія MPA









Організація будівельного майданчика



Візити до Гамбурга, Берліна, Екенферде, Фленсбурга, Данії, Шлейсвіга







Сучасне будівництво в Берліні

Центральний залізничний вокзал

Потсдамська площа



Берлін з висоти 120 м.



Сучасна забудова в Гамбургу



Приміщення архітектурного бюро в Гамбургу

Залізничний вокзал в Гамбургу



Нетипові конструктивні рішення в Гамбургу



Сучасна забудова Любеку



Історична забудова

Любек з висоти 70 м



Односімейні житлові будинки в Любеку


