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Анотація 

Сьогодні спорт є важливою частиною життя сучасної людини. Все більше стають популярними різні 

спортивні заходи державного та світового рівня, а також тренінги та різноманітні змагання, у яких кожен 

може взяти безпосередню участь. 
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Abstract 

The method for determining the quantitative content mixing liquefied petroleum gas, thus improving the overall 

accuracy by of temperature on the measurement results of quantitative content components of liquefied petroleum gas. 

Keywords: propane, butane, density, liquefied petroleum gas, the quantitative content of the components. 

 

Вступ 

Питання проектування і будівництва нових стадіонів досить широко представлене в спеціалізованій 

літературі, наукових джерелах, статтях і дослідженнях авторів як в радянські, так і в наші часи [1-3]. 

Систематизація існуючих джерел стосовно стадіонів, спортивних комплексів, арен і т. інш. дозволила 

виявити основні напрямки у вивченні питання сучасного проектування і будівництва покрівель стадіонів. 

Мережа сучасних спортивних споруд велика і різноманітна – від простеньких ігрових майданчиків, 

які є масовими, до великих, дуже дорогих і водночас нечисленних – палаців спорту, критих і відкритих 

стадіонів, манежів, льодових палаців,басейнів, аквапарків тощо[4-8]. Посилення інтересу до спортивних 

змагань з боку широкої маси людей і розвиток телекомунікаціних технологій зумовили підвищення 

вимог до всіх інженерних систем спортивних споруд.  

Основний архітектурно-конструктивною особливістю критих стадіонів є, в першу чергу, 

взаємозв'язок зовнішнього і внутрішнього образу з прийнятої конструктивної схемою перекриття. 

Загальна композиція будується на виявленні роботи основних несучих конструкцій. що чітко вказано в 

кращих спортивних спорудах світу. 

Стадіони, які претендують на проведення матчів вищого рівня (УЄФА, ФІФА, ФФУ), повинні бути 

обладнані електронною системою. Футбольні стадіони відповідно до регламенту інфраструктури 

стадіонів УЄФА класифікуються залежно від кількості місць; наявності покриття; навісу на стадіоні; 

стану і якості газону покажчиків освітлення, за категоріями :елітна; третя; друга; перша. 

Місткість стадіону повинна відповідати містобудівному розрахунку для даного регіону згідно з 

вимогами ДБН, ФФУ та регламенту змагань.  

Особливу роль займає покрівля стадіону, яка захищає людей на трибунах підчас проведення змагань. 

Споруди для глядачів – це трибуни (стаціонарні або трансформуючи) ряди стільців, стоячі місця, що 

розміщені навколо основної споруди і приміщення обслуговування. При будівництві трибун чітко 

дотримуються усіх будівельних норм із використанням новітніх матеріалів та технологій. Різновид 

покрівлі трибун із збірних металевих конструкцій зображені на рис. 1. 

 



 

Рис. 1. Різновид покрівлі стодіонів із збірних металевих конструкцій 

 

На малюнках показано різновид покрівлі із збірних металевих конструкцій. Такі методи 

застосовуються у будівництві стадіонів з розрахунком на 6 тисяч глядачів і більше. Всі споруди стадіону 

повинні витримувати навантаження в передбачуваній експлуатації (включаючи використання не за 

прямим призначенням: концерти, інші зібрання) з достатнім запасом міцності. 

Такий тип покрівлі застосовують на стадіонах третьої категорії з розміром футбольного поля 100-

105м на 60-65м та наявністю не менше 5000 індивідуальних місць. Для всіх глядачів трибуни 

обладнуються індивідуальними місцями для сидіння. 

Висновки 

У дослідженні визначено вимоги до покрівлю стадіонів. За допомогою архітектурно-планувальних 

засобів з кожним роком враховуючи сучасні технології, що розвиток металоконструкцій та засоби для їх 

захисту від впливу навколишнього середовища. Довговічність та ефективність буде збільшуватись. В 

подальшому усі дослідження будуть спрямовані на пошуки найбільш якісних та в водночас не дорогих та 

простих у експлуатації елементів покрівлі стадіонів. 
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